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RESUM

A França, les associacions gaudeixen d’una confiança ge-
neralitzada, que va acompanyada d’obligacions en matèria 
d’avaluació. No obstant això, la majoria no té els recursos 
necessaris per a fer-ho. Aquest article proposa un marc teò-
ric per a mesurar l’impacte a partir de les relacions amb les 
parts interessades. La qualitat de la relació, definida a partir 
de la confiança, el compromís, la satisfacció i la influència, es 
converteix en un filtre pertinent d’anàlisi.

Classificació JEL: G34, L25, L31, M14, M31

PARAULES CLAU

Impacte, associacions, França, organitzacions sense fins 
de lucre, qualitat de relació, governança, rendiment.

ABSTRACT

In France, associations enjoy widespread trust, which is 
accompanied by evaluation obligations. However, most of 
them do not have the resources to do so. This article propos-
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es a theoretical framework to measure the impact from rela-
tionships with stakeholders. The quality of the relationship, 
defined based on trust, commitment, satisfaction, and influ-
ence, becomes a pertinent filter for the analysis.
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1. Introducció

L’avaluació ha estat durant molt de temps un tema complex en les or-
ganitzacions sense fins de lucre o organitzacions no lucratives (ONL), per-
què va ser introduïda pels finançadors. Per tant, un dels remeis a aquesta 
situació és contrarestar l’avaluació externa amb una avaluació interna, que 
seria pròpia i sobretot creada per al món sense fins de lucre. L’avaluació és 
en efecte el resultat d’un debat sobre pràctiques, mètodes i indicadors. 
Aquest canvi de perspectiva està en marxa, ja que l’avaluació i la vigilància 
ara se centren en tot l’entorn i ja no sols en els finançadors.

L’avaluació té diverses funcions: donar contingut als informes, millo-
rar la rendició de comptes, materialitzar l’acció de l’organització davant el 
públic en general i els socis, etc. També ajuda a garantir serveis de millor 
qualitat al públic destinatari i a augmentar la capacitació i la motivació de 
l’equip intern. Finalment, l’avaluació exerceix un paper reflexiu que permet 
debatre la identitat, el projecte i els valors de les ONL.

Per això, l’elecció dels mètodes d’avaluació és estratègica: si les 
ONL desitgen respondre a les demandes de les parts interessades (que 
tendeixen a centrar-se en una mescla de dades qualitatives, narratives i 
quantitatives per a comprendre l’impacte), ha d’adaptar-se o fer-les parti-
cipar. S’estableix un cercle virtuós en el qual les demandes de les parts 
interessades milloren en última instància l’èxit de les ONL, que a més 
guanyen en competències gràcies a les contribucions dels seus socis fi-
nancers en particular.

Com sostenen Ebrahim i Rangan (2014: 135), “existeix una oportuni-
tat única perquè els finançadors integrin múltiples nivells d’anàlisi –pro-
gramàtic, organitzatiu i social– en l’avaluació i la millora del rendiment de 


