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RESUM 

Les organitzacions del tercer sector o de l’economia social 
tenen per missió tenir un impacte social sobre col·lectius vul-
nerables, o mediambiental o de transformació social. Totes 
elles, a més a més, han de ser capaces de generar els recur-
sos per mantenir la seva activitat. Així, apareix la necessitat 
de generar metodologies que integrin la mesura dels resul-
tats econòmics i l’aportació que es fa a la societat en termes 
d’impacte social.

En aquest article s’exposa la metodologia del Valor Social 
Integrat, aplicada al cas de l’organització Formació i Treball. 
Aquesta metodologia pot servir d’exemple, ja que cada cop 
serà més rellevant per a qualsevol mena d’organització la 
mesura i la transparència sobre el seu impacte social.
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ABSTRACT

The mission of the third sector or social economy organiza-
tions is to have a social impact on vulnerable groups, or envi-
ronmental or social transformation. All of them, in addition, 
must be able to generate the resources to maintain their ac-
tivity. Thus, there is a need to generate methodologies that 
integrate the measurement of economic results and the con-
tribution to society in terms of social impact.

This article sets out the methodology of Integrated Social 
Value, applied to the case of the organization Formació i Tre-
ball. This methodology can be used as an example of meas-
urement and transparency about its impact on society, which 
will become increasingly relevant for any type of organization.
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1. Introducció

La definició dels Key Performance Indicators (KPI) o del quadre de 
comandament en una empresa convencional és una tasca difícil de realitzar, 
estratègica, en la que s’hi juguen bona part de les decisions que determina-
ran el futur de l’empresa. A totes les facultats d’economia i empresa i a totes 
les escoles de negoci es veuen models de KPI i s’estudia com definir-los. 
Però què succeeix en aquelles organitzacions de l’anomenat Tercer Sector 
que tenen per objectiu no només assegurar la seva sostenibilitat sinó generar 
un canvi en la societat? Aleshores cal definir uns KPI que ajudin a la presa 
de decisions sobre el rumb de l’organització en funció de la seva utilitat a la 


