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Objectius:
- Presentar bases conceptuals i 

metodologies per mesurar l’impacte 
social (articles). 

- Mostrar la seva aplicació pràctica 
mitjançant casos d’estudi 
(fundacions, sector públic, 
empreses).

Introducció1
Revista de Comptabilitat i Direcció núm. 32



4

Canvi de paradigma en el sector empresarial
Introducció1

Shareholder 
theory (1980)

Crisi canvi climàtic

Crisi financera

Crisi COVID-19

Stakeholder 
theory

Triple sostenibilitat

Creació valor 
compartit
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Operacions no recollides a la comptabilitat
Introducció1

• Entitats sense ànim de lucre 
• Realització d’activitats d’interès general
• Operacions amb tercers sense contraprestació

econòmica
• Obligació de transparència i rendiment de 

comptes amb les seves parts interessades
(Stakeholders)

• Mesura de l’impacte social (i mediambiental) 
de les organitzacions

Anselm Constans 
(Tresorer ACCID)

“Els comptes anuals de l’ACCID només 
reflexen una part de la seva activitat...”
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Què és l’impacte social?
L’impacte social2

Pla rehabilitació 
habitatges:
- Renovació portes i 

finestres exteriors
- Millora aïllament 

exterior habitatges
- Construcció balcons
- ...

Impacte social:
- Millora salut 

residents
- Esperança de vida 

de les persones
- Millora habitabilitat i 

confort
- Reducció pobresa 

energètica
- ...

Parc d’habitatge 
envellit i amb greus 
mancances de 
manteniment
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Què és l’impacte social?
L’impacte social2

Canvis en la normativa 
comptable 

Pla d’activitats per 
posar al dia als 
professionals:
- Publicacions
- Conferències 
- Webinars
- Servei de consultes
- ...

Impacte social:
- Millora coneixements i 

habilitats
- Millora ocupabilitat i 

condicions laborals
- Millora presa de 

decisions i resultats 
empreses
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Què és l’impacte social?
L’impacte social2

• “Els canvis o efectes socials obtinguts en una població target com a resultat del 
desenvolupament d’una activitat planificada” (CEGES, 2014)

- Teoria del canvi (recursos, activitats, resultats, impactes)

• “La contribució que cada empresa pot fer per assolir els ODS complint la seva
responsabilitat d'abordar els impactes negatius potencials i reals sobre les 
persones i el medi ambient” (Taxonomia Social UE, 2021)
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Diversitat de marcs de referència i normatives
Mètodes de mesura de l’impacte social3

Àmbit d’aplicació 
principal:

Inversors i empreses
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Diversitat de mètodes
Mètodes de mesura de l’impacte social3

Àmbit d’aplicació 
principal:

Entitats tercer sector, 
entitats públiques, 

empreses economia 
social, etc.

Mètodes basats en 
indicadors

Mètodes basats en 
monetització



11

Estat d’informació no financera
Resultats de mesurar l’impacte social4

• Només grans empreses
• Temes socials, 

mediambientals, drets 
humans, corrupció,...

• Basat en indicadors del 
GRI

• Difícil de comparar entre 
empreses
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B Impact Assessment
Resultats de mesurar l’impacte social4

• Comunitat empreses B Corp (4.400)
• 4 àrees: Governança, Empleats, 

Comunitat, Medi ambient
• Indicadors propis
• Comparable entre empreses B Corp
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Balanç social
Resultats de mesurar l’impacte social4

Àrees: Economia i política de lleure; Equitat i democràcia; Sostenibilitat 
ambiental; Compromís social i cooperació; Qualitat laboral
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Valor social integrat
Resultats de mesurar l’impacte social4

• Comptabilitat social
• Diàleg amb les 

parts interessades 
(Stakeholders)

• Monetització de 
l’impacte social

• Millora la 
comparabilitat
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La nostra missió és preparar líders capaços de gestionar empreses, institucions i 
projectes, fomentant la innovació, la transformació social, compromís amb la 

cultura i el benestar planetari.

Transformació: tenim una visió creativa, transformadora i crítica, que té en compte les millors pràctiques internacionals.

Impacte: Volem generar coneixement i impacte econòmic i social.
Ètica: Actuem amb fonaments basats en la responsabilitat social, la sostenibilitat, la diversitat, l'humanisme i la cultura.

Millora contínua i rigor: Tenim vocació d'excel·lència en la docència, la recerca d'impacte, la transferència de coneixement i 
gestió.

Missió de l’escola
El cas de la UPF Barcelona School of Management5

La nostra missió és preparar líders capaços de gestionar empreses, institucions i 
projectes, fomentant la innovació, la transformació social, compromís amb la 

cultura i el benestar planetari.

Transformació: tenim una visió creativa, transformadora i crítica, que té en compte les millors pràctiques internacionals.

Impacte: Volem generar coneixement i impacte econòmic i social.
Ètica: Actuem amb fonaments basats en la responsabilitat social, la sostenibilitat, la diversitat, l'humanisme i la cultura.

Millora contínua i rigor: Tenim vocació d'excel·lència en la docència, la recerca d'impacte, la transferència de coneixement i 
gestió.
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2021:
- BSIS Label

- PIR Rating
- Social Value

2020.03:
COVID 

lockdown 
starts in 

Barcelona 

2002:
Became a 
member of 

EFMD

+150
programs
University Masters
Applied Masters
Postgraduate diplomas
Postgraduate courses

>2,000
students

+/- 700
students
carrying out work 
experience in 
companies each 
year

+55
nationalities

40%
International
students
(Masters of Science> 80%)

1998:
First 

edition 
EMBA

2020:
- AMBA

accreditation
- EOCCS 

accreditation

2010/2011:
UPF-BSM
branded

MSc. MBM

1993:
UPF-BSM 
was born

Evolució de l’escola
El cas de la UPF Barcelona School of Management5

2022:
- EQUIS Peer Online 

Visit
- AACSB elegibility
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• Valor social integrat
• Aplicada en institucions d’educació 

superior
• Fases treball:
1.Identificació de les parts interessades
2.Identificació variables de valor
3.Selecció dels indicadors i proxies
4.Càlcul del valor social generat

Metodologia
El cas de la UPF Barcelona School of Management5
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Identificació de les parts interessades

El cas de la UPF Barcelona School of Management5

• Elaboració del mapa de stakeholders
de la UPF-BSM

• Qüestionari per recollir l’opinió del 

personal (acadèmic i gestió)

• Parts interessades seleccionades (>4):

1.Estudiants i alumni

2.PDI i PAS

3.Empreses i entitats privades
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• Matriu de variables de valor
• Activitats dutes a terme per l’escola 

que aporten més valor a les parts 
interessades

• Entrevistes personalitzades, grups 
focals i qüestionaris 

• En total, 20 variables analitzades

Identificació de les variables de valor
El cas de la UPF Barcelona School of Management5

Categories Variables de valor

1. Formació 
acadèmica i 
professionalitzadora

1.1. Formació Acadèmica
1.2. Promoure el desenvolupament i la   
implementació de noves tecnologies
1.3. Formació experiencial: Pràctiques, 
TFMS aplicats
1.4. Ocupabilitat/Accés al mercat 
laboral
1.5. Suport en la cerca de treball, 
d’orientació i desenvolupament 
professional

8 Categories: Formació acadèmica i 
professionalitzadora, compromís i 
participació, entorn físic, recerca i 
transferència de coneixement,…
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• Els indicadors permeten mesurar el resultat de l’escola en cada variable de valor
• Les proxies permeten convertir els valors en unitats a valors monetaris
• Fonts:

- Treballs anteriors 
- Departaments UPF-BSM

• Taula de valoració

Selecció dels indicadors i proxies
El cas de la UPF Barcelona School of Management5
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Càlcul del valor social generat
El cas de la UPF Barcelona School of Management5

Valor social generat 
per l’activitat 
econòmica (impacte 
directe)

Valor social generat 
per l’activitat 
econòmica (impacte 
indirecte o induït)

Valor social generat 
per l’activitat 
acadèmica

VALOR SOCIAL INTEGRAT
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Conclusions6

• Canvi de paradigma: 
- De la teoria del Shareholders a la dels Stakeholders
- Sostenibilitat, transparència, rendiment de comptes

• Els comptes anuals només reflexen una part del valor que generen les 
organitzacions... sobretot les no lucratives!

• Gran diversitat d’eines per mesurar i gestionar l’impacte social
• Tendència cap a la monetització de l’impacte social
• El primer pas per millorar l’impacte social d’una organització és mesurar-lo
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