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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.
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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 
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les ONL”, a condició que els donin els mitjans per a posar en pràctica 
aquests processos i demostrar el seu valor afegit propi.

És important assenyalar que les ONL estan entre les primeres recla-
mant que les empreses amb finalitats de lucre tinguin pràctiques de rendició 
de comptes i siguin transparents. Per tant, no és d’estranyar que la pressió 
sobre les seves mateixes operacions sigui tan gran i que la seva absència i 
les deficiències siguin denunciades per les parts interessades, en interès de 
la reciprocitat.

És aquesta tensió la que aquest article tracta d’abordar: l’avaluació 
s’ha convertit en una necessitat per a les ONL amb la finalitat de legiti-
mar-se i asegurar-ne la supervivència. No obstant això, no disposen dels 
mitjans necessaris per a posar en marxa aquest procés, mentre que l’avalua-
ció ha de centrar-se en un concepte que és alhora clar i poc materialitzat: 
l’impacte. En resum, com es pot aconseguir avaluar l’impacte quan s’és una 
organització sense fins de lucre amb mitjans limitats?

Aquest article tracta de l’avaluació de l’impacte en les ONL, i en par-
ticular a través del cas de les associacions franceses, que són definides per 
la llei com a organitzacions que tenen un objectiu diferent del lucre. Per 
tant, els comentaris que es presenten s’apliquen a la gran majoria de les or-
ganitzacions sense fins de lucre.

L’article (1) examina una anàlisi de les pressions que experimenten les 
organitzacions sense fins de lucre; (2) més específicament, examina el con-
cepte d’impacte i els seus límits operacionals; (3) examina el marc teòric 
proposat; i (4) cerca precisament superar aquests límits a través de les qua-
tre dimensions de la qualitat de la relació.

2. Les diferents pressions sobre les ONL

Les ONL tenen múltiples pressions. En primer lloc, perquè la seva ges-
tió continua sent insuficient en relació amb la seva importància. En segon 
lloc, perquè les parts interessades tracten de comprendre’n els impactes. I, en 
tercer lloc, perquè manquen dels mitjans per a respondre a les exigències.

2.1. Les deficiències en la seva gestió són clares 

Si és difícil satisfer totes les demandes de les parts interessades, cal 
reconèixer que les associacions estan particularment reressagades respecte 
a altres organitzacions. Les pràctiques quotidianes es critiquen en les orga-
nitzacions sense fins de lucre i les associacions. Han esclatat escàndols fi-
nancers, tant a França (observeu l’Associació de Recerca sobre el Càncer el 
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1996) com a l’estranger, causats, entre altres coses, per “la falta d’un siste-
ma de control intern sòlid, l’absència de polítiques i procediments docu-
mentats, els controls inadequats, la inadequada segregació de les tasques, 
les interrupcions en les funcions de comptabilitat, la falta de recursos qua-
lificats, l’elevada rotació del personal i les qüestions de conflicte d’interes-
sos” (Chokkalingam & Ramachandran, 2015: 94).

Així doncs, des de la perspectiva de la governança o l’avaluació, les as-
sociacions i les organitzacions sense fins de lucre són particularment febles i 
es mostren poc inclinades a rendir comptes. La governança es revela poc de-
senvolupada, i condueix a una falta de transparència. La rendició de comptes 
és en efecte pobra en extern, no es manté al llarg del temps i l’avaluació de 
l’acompliment és de mala qualitat. No obstant això, aquests mecanismes són 
crucials, a causa de les fortes asimetries d’informació en el context associatiu.

2.2. Les exigències per a entendre el seu acompliment, que es 
converteix en l’impacte 

Les raons que expliquen l’interès de les parts interessades per a l’ava-
luació, però també de les associacions, són múltiples. 

Des d’un punt de vista intern, permet als administradors dirigir l’es-
tructura basant-se en dades precises (objectives i subjectives), en particular 
per a fer front a la complexitat de l’entorn. En resum, definir i mesurar 
l’acompliment ajuda a emmarcar l’acció de l’associació i a comprendre (i 
millorar) la capacitat de l’organització.

La mesura de l’acompliment també forja vincles forts amb els socis, 
especialment amb els financers. Com més detallada sigui l’avaluació dels 
resultats (gràcies a diversos indicadors, per exemple), més gran serà l’eficà-
cia percebuda de l’estratègia i la direcció: concisament, les associacions són 
més creïbles i legítimes als ulls dels socis.

Per tant, l’acompliment ja no es redueix únicament a la capacitat finan-
cera, sinó que abasta les dimensions socials, societàries i ambientals que 
conformen l’acompliment global. 

Finalment, es tracta de comprendre la seqüència que condueix a l’im-
pacte. Les associacions ara han de comprendre i avaluar tot allò que produ-
eixen per a les seves parts interessades, sense oblidar l’impacte ambiental. 
De nou, la seva mesura és d’interès no sols per a l’estructura, sinó també per 
a la societat en el seu conjunt, que està aprenent gradualment a conèixer els 
seus mecanismes, l’impacte d’un és l’aportació de l’altre. L’impacte permet 
“destacar els èxits de l’organització, il·lustrar el valor afegit, cristal·litzar 
les bones pràctiques i aprendre dels errors del passat” (Moxham & Boaden, 
2007: 828).
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2.3. La falta de mitjans per a respondre a aquestes exigències

Malgrat aquests avantatges, les associacions s’enfronten a l’escassetat 
dels diferents capitals necessaris per al seu bon funcionament, sigui des del 
punt de vista financer o humà. Com escriu Mano (2010: 555), només tenen 
“recursos autònoms limitats” i per tant depenen del seu entorn.

El principal suport financer de les associacions ha estat, d’una banda, 
els poders públics i l’Estat i, per una altra, les donacions voluntàries. No 
obstant això, aquests suports s’estan erosionant, i les Autoritats donen ara 
prioritat als suports indirectes (capacitació, subministrament de locals i 
equip, activació de xarxes, etc.) i demanen projectes que donin prioritat a la 
col·laboració entre organitzacions.

Aquesta competència pels recursos augmenta encara més la necessitat de 
rendir comptes, i porta les associacions a un cercle viciós: la necessitat de de-
dicar cada vegada més energia i fons a aquestes tasques d’informes per a obte-
nir precisament els recursos i fons dedicats a les seves accions. Es tracta de la 
mateixa paradoxa que en el cas de l’ocupació dels treballadors: les associaci-
ons necessiten noves aptituds de gestió per a poder desenvolupar-se, però ne-
cessiten disposar dels fons per a finançar aquestes ocupacions, fons que podri-
en haver-se obtingut més fàcilment amb l’ajuda de personal competent…

Hi ha un consens en aquest tema: la feblesa de la rendició de comptes 
o de les pràctiques d’avaluació poden explicar-se pels limitats recursos que 
se li dediquen. Un dels recursos que falten és el temps: els dirigents creuen 
que uns certs procediments de gestió serien diversions innecessàries que els 
desviarien de la realització de l’acció. Més enllà de l’aspecte del temps, les 
despeses relacionades amb la rendició de comptes i la transparència es con-
sideren a vegades com a despeses ineficients, que augmenten els costos 
administratius i la proporció dels sous del personal.

3. Una difícil mesura de l’impacte 

A més de la falta de recursos per a dedicar a l’avaluació, existeixen al-
tres dificultats. No hi ha consens sobre el concepte d’avaluació en les orga-
nitzacions sense fins de lucre, la mesura de l’impacte és un dels desafiaments 
en gestió més grans i depèn en gran manera de les parts interessades.

3.1. L’absència de consens al voltant de l’avaluació

El mètode d’avaluació dels resultats i de l’acompliment no és absolut 
clar i homogeni segons els autors i els professionals, per dues raons: primer, 
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els resultats són difícils de percebre, especialment en el sector sense fins de 
lucre (Willems et al., 2016), i en segon lloc, l’acompliment és definit per 
cada part interessada de manera diferent (Mano, 2010). 

A més, la mesura del rendiment a través del filtre dels finançadors no 
capta tot el concepte, especialment perquè una visió quantitativa no és ne-
cessàriament més rellevant que una mesura qualitativa del rendiment. Això 
significaria descurar les qüestions humanes que estan en el centre de l’acti-
vitat i el projecte associatiu.

Així, la recerca acadèmica s’enfronta a la paradoxa i la complexitat de 
mesurar l’impacte associatiu, mentre que les associacions s’enfronten a un 
enigma, perquè no poden respondre a les demandes, tant internes com exter-
nes (Rei García et al., 2013). Així doncs, les associacions es veuen obliga-
des a donar credibilitat als seus mètodes de mesura del rendiment i de l’im-
pacte, mentre que se suposava que aquests mètodes havien de donar a les 
associacions una legitimitat encara més gran…

3.2. Una definició clara de l’impacte…

L’impacte es defineix sovint simplement com l’efecte d’una organitza-
ció sobre el seu entorn, i això sobre uns certs aspectes: socials, mediambi-
entals, etc., o com “l’impacte total que una organització sense fins de lucre 
té en totes les seves parts interessades” (Polonsky et al., 2016: 81). 

No obstant això, té moltes dimensions segons el context: “un efecte, 
resultat, canvi, conseqüència o externalitat”, a curt i/o llarg termini, o “re-
sultats que no s’haurien produït sense una determinada intervenció” (Sti- 
evenart & Pache, 2014: 78). Una definició àmplia podria ser “els efectes 
beneficiosos resultants d’un comportament prosocial que beneficien els 
destinataris d’aquest comportament i/o a la comunitat més àmplia d’indivi-
dus, organitzacions i/o entorns” (Rawhouser et al., 2019: 83). 

L’impacte abasta tots els àmbits de la vida i de la societat i té la parti-
cularitat d’incloure el desenvolupament sostenible i “com està posicionada 
l’organització en la societat (és a dir, la seva reputació o la seva influència 
en els públics prescriptors, els mitjans de comunicació o els responsables 
polítics)” (Rei García et al., 2013: 98). En efecte, si l’acompliment s’avalua 
sovint a través del filtre de l’assoliment d’objectius, l’impacte permet tenir 
en compte altres dimensions: la sostenibilitat, gràcies a la comprensió de 
l’impacte a llarg termini; la reputació o les dimensions no econòmiques del 
rendiment (Stievenart & Pache, 2014).

La visió més estesa de l’impacte és la que prové de la cadena lògica, és 
a dir, la declinació en aportació - producte - resultat - impacte: les aportaci-
ons són transformades per l’organització en productes que tenen resultats i 
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finalment un impacte més global. Aquesta cadena de valor inclou la qüestió 
que va portar l’organització a formular una missió adaptada.

3.3. …i una mesura complexa amb les parts interessades

De totes aquestes definicions, podem retenir que l’acompliment i l’im-
pacte són “altament subjectius i dependents del context” (Willems et al., 
2016: 454). La noció d’impacte és ambigua, construïda socialment i “la 
mesura de l’impacte social es construeix socialment i està determinada en 
gran manera per la naturalesa i la dinàmica de les relacions entre [les ONL] 
i els seus proveïdors de recursos en múltiples dimensions, entre elles: les 
motivacions per a mesurar l’impacte social, el compliment dels mandats de 
mesura de l’impacte dels proveïdors de recursos, les expectatives de mesura 
i l’elecció de l’enfocament de la mesura, els recursos gastats en la mesura 
de l’impacte social i la importància percebuda de la mesura oficial de l’im-
pacte social” (Nguyen et al., 2015: 233).

Per tant, l’impacte i la seva mesura requereixen que les parts interessa-
des s’alineïn amb l’associació, ja que “ontològicament, l’impacte social es 
construeix tant cognitivament per cada [ONL] i interessat individualment 
com socialment a través d’una negociació entre ell[e]s” (Molecke & Pinkse, 
2017: 554).

La mesura de l’impacte pot basar-se en la percepció dels líders, que 
són tan capaços de comprendre la seva organització com els models mate-
màtics, i en la de les parts interessades (Stievenart & Pache, 2014) a fi de 
reunir les múltiples visions de l’impacte (Ormiston, 2019).

4. Proposició d’un marc teòric de mesura de l’impacte

Malgrat totes les dificultats, hi ha diversos corrents teòrics que poden 
ajudar a construir una mesura raonable i raonada de l’impacte: la teoria de 
les parts interessades amb l’orientació cap a les parts interessades i la teoria 
OPR (Organization Public Relationship). Aquí defensarem un model basat 
en relacions recíproques.

4.1. Una visió raonable de l’impacte gràcies a l’orientació 
cap a les parts interessades

Amb Stievenart i Pache (2014), considerem que l’impacte no és objec-
tivable i que la cerca d’una determinació estable equivaldria a buidar el 
concepte del seu significat. De fet, han de prendre’s mesures moderades per 
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tal d’assegurar que la instrumentació no vagi en detriment de l’acció i la 
missió sinó servir-los. En resum, la mesura serveix a l’impacte si no distreu 
l’organització, si no reemplaça el coneixement de l’activitat.

La noció d’impacte en les organitzacions sense fins de lucre s’ha fet 
popular entre els professionals perquè la seva definició els sembla clara. No 
obstant això, qüestiona els investigadors, que intenten conceptualitzar-la i 
integrar-la en el sector sense fins de lucre. Aquí, pel fet que no hi ha consens 
sobre l’avaluació, no volem transformar les aportacions en impacte sinó 
avaluar directament l’impacte, gràcies a les parts interessades, que són en el 
cor de la definició de l’impacte.

L’orientació cap a les parts interessades es deriva directament de la 
teoria de les parts interessades i integra les expectatives d’aquestes en l’es-
tratègia. Sintetitza l’orientació màrqueting i l’orientació cap al mercat intern 
i defineix l’acompliment com la creació de valor per a cada part interessada. 
De fet, treballs recents mostren un vincle entre l’orientació cap a les parts 
interessades i l’acompliment de l’organització.

Atès que les associacions han de fer front a canvis que ja s’han vist, 
han d’estar encara més atentes a les seves parts interessades, per essència, 
però també perquè es crea valor en l’intercanvi amb elles. Enfront de les 
múltiples paradoxes ja esmentades, Rei García, González i Acebrón (2013) 
confirmen que l’orientació cap a les parts interessades contribueix al rendi-
ment i a l’impacte. Segons els autors, “les relacions eficaces amb les parts 
interessades pertinents es tradueixen en un millor rendiment organitzatiu i 
un major impacte social d’acord amb la missió de les organitzacions sense 
fins de lucre i els valors de la societat” (Rei García et al., 2013: 94).

Aquesta orientació també és congruent amb la naturalesa construïda i 
sovint subjectiva de la governança tant com amb la de l’acompliment i de 
l’impacte. Per tant, l’enfocament de màrqueting permet gestionar les expec-
tatives i percepcions i contribueix així a l’aclariment de l’impacte.

4.2. La teoria “Organization-Public Relationship” per a 
definir la qualitat de relació

En el seu treball, Rei García, González i Acebrón (2013) especifiquen 
que les bones relacions converteixen la satisfacció en confiança i la confian-
ça en compromís. Aquí, completem amb la quarta dimensió de la teoria 
OPR, la influència.

La teoria de la Relació Organització-Públic (OPR) va ser formulada per 
Ledingham i Bruning (1998), els qui defineixen les relacions entre organit-
zacions i públic com “l’estat que existeix entre una organització i els seus 
públics clau, en el qual les accions d’una d’elles poden afectar el benestar 
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econòmic, social, cultural o polític de l’altra”. Les seves quatre dimensions 
són el compromís, la satisfacció, la confiança i la influència.

Una vegada més, aquesta teoria és apropiada per a les organitzacions sense 
fins de lucre, per les mateixes raons que les exposades per a l’orientació cap a 
les parts interessades. No obstant això, proporciona una resposta per a la qües-
tió de les dimensions d’aquesta teoria, a fi de comprendre la relació entre una 
organització i el seu públic (és a dir, les seves parts interessades, però també 
les seves parts no interessades, el públic en general, el medi ambient, etc.).

La crida a aquesta teoria relacional també està d’acord amb la necessitat 
de comprendre la percepció de les parts interessades i de l’associació en el 
context de l’avaluació dels impactes. Finalment, la teoria OPR subratlla que 
es crea una interdependència entre l’organització i els seus socis estratègics, 
la qual cosa produeix efectes mutus entre ells. Per això és important enten-
dre aquestes relacions en termes de reciprocitat.

4.3. La reciprocitat en el cor de l’impacte

Aquesta interdependència porta a considerar les relacions des d’una 
perspectiva recíproca i, per tant, a anar més enllà de l’orientació exclusiva 
cap a les parts interessades. De fet, la reciprocitat és un teló de fons subja-
cent en les relacions entre organitzacions i públics: les parts interessades 
donen tant com reben.

Així doncs, el foment de la confiança només pot ser recíproc; i sense 
reciprocitat, els compromisos es veuen ràpidament soscavats. El mateix 
ocorre amb la satisfacció mútua que reforça la relació. La influència és en 
essència reciprocitat, ja que es tracta de jocs de poder que s’enfronten: com 
influeix en l’associació i com s’influeix en aquesta?
Més enllà d’aquesta seqüència teòrica lògica en la qualitat de la relació, la 
reciprocitat ja es considera indispensable en les dimensions de les relacions 
entre organitzacions i parts interessades. Sense reciprocitat, el desenvolupa-
ment de la relació, però també de l’activitat, és impossible.
En vista de la definició de l’acompliment així com de l’impacte i el caràcter 
social i construït d’aquestes nocions, la reciprocitat es fa encara més neces-
sària. Com se subratlla en la visió que porta el prisma del rendiment, l’orga-
nització actua per a les seves parts interessades i aquestes contribueixen al 
seu funcionament: una vegada més, trobem la reciprocitat.
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Figura 1. Les diferents relacions entre l’associació i les seves parts 
interessades.

5. Els components del marc teòric són també mecanismes 
de governança 

Les quatre dimensions del marc teòric s’estudien aquí per a compren-
dre les seves funcions en la vida d’una organització sense fins de lucre. A 
més, la confiança, el compromís, la satisfacció i la influència són uns meca-
nismes de governança espontanis i específics.

5.1. La confiança, la marca de les ONL

La confiança és un dels factors que garanteixen la solidesa de la relació 
entre una associació i les seves parts interessades, en particular perquè té un 
paper en el seu acompliment. També contribueix a reduir els costos de ne-
gociació i transacció, a millorar la qualitat de la informació intercanviada i 
a disminuir el número i la gravetat dels conflictes.

En el cas dels finançadors, la confiança dels donants n’augmenta la 
participació. En el cas més general del públic, la confiança té un paper sim-
bòlic per a les associacions, perquè el públic es revela més optimista amb 
elles que amb altres tipus d’organitzacions.

La seva absència és, per tant, devastadora, ja que les parts interessades 
demostren desconfiança, per la qual cosa estan menys satisfetes i menys 
compromeses, amb el risc de paràlisi per a l’organització. Per tant, reduei-
xen els recursos assignats a l’associació, la qual cosa afecta la seva reputa-
ció i independència.

No obstant això, un context de confiança no afecta l’asimetria de la 
informació ni a l’acceptació de qualsevol opacitat organitzativa. Per contra, 
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la confiança afavoreix l’establiment d’un sistema eficaç de mesura del ren-
diment, perquè l’avaluació es basa en la confiança i no es percep com una 
sanció o un judici.

A més d’aquest vincle entre acompliment i confiança, hi ha una gran 
quantitat de recerques que mostren el vincle extremadament fort entre la 
confiança de les parts interessades i el desenvolupament d’una estructura de 
governança apropiada i, com a resultat, una major transparència i una millor 
rendició de comptes i presentació d’informes.

Així doncs, de manera més general, es considera que la confiança és el 
mecanisme de governança més apropiat. Es tracta, per tant, de desconnectar 
la visió de la confiança tal com s’ha desenvolupat en les empreses amb fina-
litats de lucre per a produir un concepte específic de les associacions. Per tot 
això, la confiança només té efectes positius tan importants si va acompanya-
da d’un compromís.

5.2. Compromís i satisfacció: una continuïtat per a les parts 
interessades

El vincle entre el compromís i la confiança és particularment fort: 
l’un sense l’altre no garanteix una bona relació entre l’associació i les se-
ves parts interessades ni aconsegueix els efectes positius de la confiança 
descrits anteriorment. 

De fet, igual que la confiança, el compromís és un mecanisme de gover-
nança que garanteix que els objectius de l’organització siguin el centre de 
l’estratègia. És un cercle virtuós que en si mateix promou una participació i un 
compromís encara més amplis de l’estructura i de les parts interessades.

En la literatura, la participació es redueix sovint a la participació de les 
parts interessades, encara que les organitzacions sense fins de lucre continu-
en sent desateses per aquests estudis. Per això, la simple gestió de les parts 
interessades ha donat pas a la seva participació.

En fer participar les parts interessades, en particular en els processos 
de rendició de comptes, les associacions poden orientar les seves relacions 
amb elles, fomentar el suport i assegurar que el seu poder s’utilitzi a favor 
seu. Aquest compromís els permet aprendre més sobre l’altre i així identifi-
car les possibles oportunitats o riscos en la relació.

En conseqüència, la participació de les parts interessades ha demostrat ser 
un dels factors determinants de l’èxit de l’organització, entre altres coses perquè 
permet una millor difusió dels recursos i del capital entre els diferents agents.

Un exemple és la participació dels voluntaris, que genera els majors 
beneficis socials, al mateix temps que reforça la qualitat de la governança i 
de la democràcia de les organitzacions en les quals actuen. 



104  

G. Plaisance: Avaluar sense mitjans: el cas de l’impacte  

de les organitzacions no lucratives

El valor de la participació de les parts interessades, perquè es conside-
ra banal i normal en una organització democràtica, és poc discutit per les 
estructures, mentre que seria pertinent tenir una visió a llarg termini ancora-
da en la governança.

Així doncs, el compromís ofereix una manera de conèixer sobre les 
parts interessades, les seves expectatives i interessos. Aquesta informació és 
sobretot útil per a l’associació a fi de fer-la ressonar amb el projecte, les ac-
cions i la governança. En altres paraules, es tracta de buscar la satisfacció de 
les parts interessades per a crear valor. No pot haver-hi acompliment, excel-
lència i eficiència organitzativa sense la satisfacció de les parts interessades.

5.3. La influència, tant una eina com una realitat relacional

En resum, l’associació està impulsada a satisfer, comprometre’s i desen-
volupar la confiança amb les seves parts interessades. Es plantejaria llavors el 
problema holístic de la satisfacció, a saber, la incapacitat d’aconseguir-la per 
a totes les parts interessades, encara que això sigui desitjable en un ideal de-
mocràtic. El concepte d’influència ajuda a superar aquesta limitació.

La determinació del grau d’influència d’una part interessada permet 
saber quines organitzacions estan aconseguint els objectius fixats. La idea 
és llavors centrar-se en les parts que tenen una influència real, o fins i tot 
influir en elles mateixes.

Per consegüent, la influència (i la seva gestió) és també un mecanisme 
de governança, que permet establir prioritats entre les diferents demandes 
de les parts interessades. El grau d’influència varia en funció de múltiples 
variables: l’edat de l’estructura, que és més o menys sensible a ella al llarg 
de la seva vida, o la percepció de l’organització sobre la influència de les 
seves parts interessades. En funció d’aquest grau, s’escoltarà més o menys 
els interessats i les seves expectatives es veuran parcialment limitades. Per 
consegüent, a més de la influència com a indicador de la selecció dels inte-
ressats prioritaris, reflecteix les relacions amb ells.

Així, els diferents conceptes de la teoria de la OPR són mecanismes de 
governança associativa (coneguts com a espontanis i específics). El princi-
pal interès del marc que proposem és que aprofiti el principi explicat per 
Mano (2010: 556) que “el màrqueting pot millorar l’acompliment quan els 
interessats poden tenir opinions diferents sobre el tema”. Aquest marc (Fi-
gura 2) permet, doncs, augmentar la convergència dels diferents actors i és 
una formalització del pensament de molts autors per als quals l’acompli-
ment correspon a la relació amb els actors.
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Figura 2. Proposició de marc teòric de mesura de l’impacte de les OSFL.

6. Conclusió 

A través d’una revisió de la literatura sobre l’avaluació i sobre l’impac-
te de les associacions i organitzacions sense fins de lucre en general, aquest 
article ha ajudat a identificar els problemes a què s’enfronten els investiga-
dors i els professionals avui dia. 

Una forma raonable de mesurar l’impacte d’una organització sense fins 
de lucre és considerar l’impacte com l’efecte general produït en les parts in-
teressades. Així doncs, en entrellaçar els mecanismes de governança espon-
tanis i específics amb la teoria de les parts interessades, el marc teòric propo-
sat suggereix que la qualitat de la relació entre les organitzacions sense fins 
de lucre i les parts interessades està íntimament lligada al seu impacte.

Per descomptat, queden moltes preguntes. S’incorpora la qualitat de la 
relació en la definició d’impacte (com suggereix la teoria de les parts interes-
sades o els models que consideren que la satisfacció de les parts interessades 
és equivalent a l’acompliment)? O la qualitat de la relació és només un senyal, 
un reflex de l’impacte? O exerceix un paper en l’avaluació de l’impacte dels 
interessats? La resposta probablement es troba en un model dinàmic.

En qualsevol cas, aquest marc pretén ser útil per a les associacions i les 
organitzacions sense fins de lucre, per la seva flexibilitat i baix consum de 
recursos. Permet determinar, mitjançant qüestionaris, entrevistes o percepci-
ons dels dirigents, el punt de vista de les parts interessades. També juga un 
paper estratègic: quatre eixos de direcció són dibuixats per les dimensions de 
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la qualitat de la relació. Per a les parts interessades de les ONL, aquest marc 
també pot servir d’inspiració per a flexibilitzar i fer evolucionar les actuals 
pràctiques d’avaluació. Des d’un punt de vista teòric, ara és necessari provar 
aquest marc i construir estudis mixtos. Més enllà d’això, estem només en les 
primeres etapes d’estudi dels beneficis de l’avaluació de l’impacte.
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