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RESUM

En aquest moment s’està produint un veritable canvi 
copernicà en la concepció del paper de l’empresa en la soci-
etat. Aspectes fins fa poc inqüestionats com la prevalença 
dels accionistes, la maximització dels beneficis o, des d’una 
perspectiva microeconòmica, la relació entre l’òptim social i 
la maximització del benefici, no sols s’estan posant en dubte, 
sinó que estan sent clarament substituïts per la mateixa reali-
tat empresarial. Aquest canvi de paradigma necessita nous 
instruments que permetin connectar el rendiment a curt ter-
mini amb els resultats a llarg. En aquest context, l’article plan-
teja dues aportacions significatives. D’una part, la Hipòtesi 
dels Cicles Incrementals de Valor [IVCH] que connectaria el 
grau de satisfacció actual dels interessos de les parts inte-
ressades (stakeholders) amb el resultat econòmic i social a 
llarg termini. D’una altra, la utilització de la comptabilitat soci-
al/de part interessada com a instrument que permeti quantifi-
car de forma normalitzada el valor distribuït a les diferents 
parts interessades, no sols a través del mercat, sinó també 
del no mercat i del valor emocional. D’aquesta manera, l’arti-



64  J. L. Retolaza, L. San-Jose: La comptabilitat social en la gestió del llarg termini

cle anticipa un probable escenari de què serà la comprensió 
de la funció social i econòmica en els pròxims anys.
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ABSTRACT

At this moment a true Copernican change is taking place in 
the conception of the role of companies in society. Until recent-
ly unquestioned aspects such as shareholder prevalence, prof-
it maximization or, from a microeconomic perspective, the rela-
tionship between the social optimum and profit maximization, 
are not only being questioned, but are clearly being replaced 
for the business reality itself. This paradigm shift requires new 
instruments that enable short-term performance to be linked to 
long-term results. In this context, the article proposes two sig-
nificant contributions, on the one hand, the Incremental Value 
Cycles Hypothesis [IVCH] that would connect the current de-
gree of satisfaction of the interests of stakeholders with the 
long-term economic and social result. On the other hand, the 
use of social/stakeholder accounting as an instrument that al-
lows quantifying in a normalized way the value distributed to 
the different interest groups, not only through the market, but 
also the non-market and emotional value. In this way, the article 
anticipates a probable scenario of what the understanding of 
the social and economic function will be in the coming years.
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1. Introducció

Una de les conseqüències fonamentals de la Gran Recessió (crisi del 
2008) ha estat el descobriment per part del capitalisme de la necessitat de 
redissenyar-lo, almenys, en relació amb l’última etapa de capitalisme finan-
cer. La ja històrica refundació del capitalisme proposada per Sarkozy i se-
cundada per economistes de la talla de Stiglitz, sintetitza bé aquest intent. 
Una de les claus d’aquesta reformulació passa per transitar des del curt al 
llarg termini; l’altra, per ampliar el concepte de distribució de valor, des dels 
accionistes al conjunt dels stakeholders (Barton, 2011). En els últims anys, 
des de les cartes del CEO de Black Rock, fins al manifest de Davos del 
2020, passant per la declaració de la Business Roundtable, sembla haver-se 
incorporat la teoria d’stakeholders (Freeman, 1984) i les excel·lències de la 
sostenibilitat a llarg termini en el centre de la comprensió de l’empresa, 
substituint de facto la teoria financera de l’empresa que durant tants anys 
ens ha acompanyat. Altres elements com els Objectius de Desenvolupament 
Sostenibles (d’ara endavant ODS) semblen caminar en la mateixa direcció. 
Segons aquest plantejament, la maximització del valor corporatiu a llarg 
termini, no sols no genera un trade off en relació amb la distribució de valor 
a les diverses parts interessades de l’empresa (els treballadors, els proveï-
dors, els clients, l’administració, la comunitat, el medi ambient…); sinó que 
el fet de respondre de manera proactiva i equilibrada als interessos de totes 
aquestes parts resulta fonamental per a generar valor sostenible en el temps. 
Tant la crisi del 2008 com a multitud d’experiències prèvies, ens han de-
mostrat que els beneficis a curt no sempre es relacionen amb la creació de 
valor a llarg termini, i la creació de valor per al conjunt de parts interessades 
és necessària per a la sostenibilitat del valor per a l’accionista. Si les empre-
ses continuen mantenint els mateixos instruments de gestió que en el perío-
de anterior, ens podem trobar que la realitat empresarial canvia molt poc; 
indubtablement és possible generar un conjunt d’indicadors clau de rendi-
ment o KPIs (key performance indicators), però aquests gairebé sempre 
tindran un paper merament restrictiu en relació amb les condicions en les 
quals s’ha d’optimitzar el valor generat, i no són gaire útils com a objectius 
finalistes. En aquest context continuista, el propòsit i la filosofia poden que-
dar en una mera declaració d’intencions amb molt poc impacte en la línia de 
gestió de les empreses, que possiblement continuen mantenint les cadenes 
naturals d’incentius i d’influències utilitzades fins avui.

És per això que, en aquest moment, hi ha un interès compartit entre em-
preses, prescriptors, Administració i firmes de serveis professionals d’oferir 
models i metodologies amb els quals mesurar els resultats a llarg termini i 
gestionar-los estratègicament. Aquests canvis en la comprensió de la forma en 
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què les empreses generen valor i el seu paper en la societat no pot quedar-se 
en una mera reflexió teòrica, sinó que exigeix uns canvis en la mateixa em-
presa, que van des de la revisió del seu propòsit a la distribució de valor per al 
conjunt de parts interessades, passant per la necessària reestructuració orga-
nitzativa i la dotació de nous instruments de planificació i de control, entre els 
quals juga un important paper la Comptabilitat Social o Comptabilitat per a 
les Parts Interessades (Stakeholder Accounting). No obstant això, el panora-
ma és confús; la informació sobre valor a llarg termini exigeix incorporar, i 
especialment, integrar la informació financera i la no financera. I tot i que fa 
temps que es treballa sobre els Informes Integrats, la veritat és que, a hores 
d’ara, la informació financera compta amb un model clarament definit i nor-
malitzat, mentre que la informació no financera pateix de múltiples aproxi-
macions, excessivament laxes, poc alineades i difícils d’integrar.

2. Marc teòric

En relació amb la necessitat d’un sistema d’informació sobre la Triple 
Bottom Line (TBL), sistemàtic, quantitatiu i normalitzat, existeix un ampli 
consens, tant en l’àmbit acadèmic, com en el professional. Com assenyala 
Focusing Capital on the Long Term (FCLTM, 2020), cada vegada més, els 
empresaris i els inversors estan fent innombrables esforços per a mesurar i 
divulgar la sostenibilitat corporativa. Hi ha al voltant de sis-cents marcs 
ambientals, socials i de governança (ESG, Environment, Social, Governan-
ce) en ús avui dia, i les empreses aporten dades detallades d’ESG en infor-
mes de sostenibilitat, cadascun amb el seu propi format no estàndard. No 
obstant això, coexistint amb aquest al·luvió d’informació, existeix una clara 
necessitat de mètriques quantitatives financeres i organitzatives a llarg ter-
mini, que haurien de complementar els Principis de Comptabilitat General-
ment Acceptats (GAAP) i les Normes Internacionals d’Informació Finance-
ra (NIIF), normalitzant-se de manera similar. Algunes de les característiques 
demandades són les següents:

1.  Quantitatives: no marcs, qualificacions, judicis, o KPIs, sinó núme-
ros bruts que els inversors poden incorporar en els seus propis pro-
cessos de presa de decisions; l’òptim és que s’expressin en unitats 
monetàries. 

2.  Rellevants per a la presa de decisions relatives a la gestió a llarg 
termini; és desitjable que s’integrin en un únic sistema compressiu. 

3.  Consistents [Intra-empresarial]: definides uniformement i calcula-
des de forma consistent al llarg del temps. 
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4.  Àmpliament aplicable [Inter-empresarial]: pertinent entre les empre-
ses, els països, els sectors, les tipologies d’empreses i els contextos. 

5.  Auditable: de manera que generi confiança entre les diferents parts 
interessades destinatàries.

En aquesta mateixa línia, el Cambridge Institute for Sustainability 
Leadership, en el seu document Repensant l’Economia (CISL, 2015), com a 
primer objectiu de canvi proposen “mesurar bé les coses”, desenvolupant 
noves mètriques que integrin el capital social i natural juntament amb la pro-
ducció econòmica, proporcionant una visió holística del desenvolupament 
econòmic sostenible; de manera que tant les empreses com els governs poden 
establir metes audaces per al progrés econòmic, social i ambiental (Compte 
del Triple Resultat, Triple Bottom Line, en anglès), i adoptar nous indicadors 
que permetin valorar la contribució de l’economia a aquests. Per part seva, el 
Chartered Financial Analyst Institute (2017), ha identificat un factor multidi-
mensional, que ha denominat PHI [Propòsit, Hàbits, Incentius], que correla-
ciona positivament tant amb l’acompliment organitzacional, com amb la sa-
tisfacció del client i el compromís dels empleats. Més recentment (Retolaza 
et al., 2020) s’ha identificat el paper de la Comptabilitat Social com a incen-
tiu sintètic que connecta de manera dialògica el propòsit amb les persones 
treballadores a través del OCB (Organizational Citizenship Behavior), que es 
pot traduir com la motivació dels treballadors per a assumir compromisos 
que van més enllà de l’objectivament exigible per contracte.

3. Hipòtesi dels Cicles Incrementals de Valor

L’aproximació a l’estimació actual de resultats futurs sol fer-se des 
d’una perspectiva retrospectiva. No obstant això, res ens assegura que els 
resultats passats tendeixin a repetir-se en el futur. De fet, si l’empresa ha 
estat gestionada amb una mirada miop a curt termini, és molt possible que 
bons resultats actuals anticipin mals resultats futurs. Una altra aproximació 
és la prospectiva, on intentem anticipar-nos al futur, adaptant l’empresa als 
nous escenaris previsibles. Això pot ser molt útil en la dinàmica d’emprene-
doria, però, no tant per a les empreses amb actius idiosincràtics, on els pro-
cessos de transformació solen ser no sols complexos sinó també disfuncio-
nals. Una altra hipòtesi de treball seria la dels Cicles Incrementals de Valor 
(San-Jose et al., 2017), la qual cosa planteja que una aportació complemen-
tària de valor, més enllà de l’exigit contractualment, pot generar una respos-
ta similar en l’altra part. Així doncs, si una empresa (agent actiu) inicia una 
relació amb una part interessada actual o potencial (Agent reactiu), en la 
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mesura en què el compromís contractual es complementi amb conductes 
discrecionals de valor afegit (VAB) per a l’agent reactiu, això podrà incidir 
en què la resposta de l’agent reactiu incorpori també conductes discrecio-
nals de valor afegit; i pot donar lloc a un cicle incremental en la transferèn-
cia de valor entre l’empresa i la part interessada en qüestió. La Hipòtesi dels 
Cicles Incrementals de Valor (IVCH, en les seves sigles en anglès) no esta-
bleix que sempre es doni aquesta reciprocitat; el que estableix és que en 
absència de condicionants de mercat com ara les barreres de sortida, aque-
lles situacions en les quals el valor afegit generat per l’agent reactiu sigui 
inferior al proporcionat per l’agent actiu, tendiran a produir un cicle decre-
mental de valor i extingir-se, o romandrà com una mera transacció contrac-
tual. Per contra, on una oferta discrecional de valor afegit tingui per respos-
ta un retorn similar o major de valor afegit, la interrelació tendirà a 
transformar-se en un Cicle Incremental de Valor (ICV, en les seves sigles en 
anglès). La creació de cicles incrementals de valor en el moment actual és 
una manera d’incidir en el valor futur generat per l’organització.

Font: Elaboració pròpia a partir de: San-Jose, Retolaza & Freeman (2017).

Figura 1. Distribució de valor de mercat, de no mercat i emocional a les 
parts interessades. 

Des d’aquesta perspectiva, l’anàlisi del valor afegit transferit a través 
de conductes discrecionals ens permet anticipar el potencial de creació de 
valor posat en joc per l’organització. Aquesta Hipòtesi dels Cicles Incre-
mentals de Valor, a part de ser una línia de recerca summament interessant, 
connecta també amb la pràctica de la gestió empresarial a través de la 
Comptabilitat Social.
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4. Fonaments i pràctica de la Comptabilitat Social /Stake-
holder Accounting

La Comptabilitat Social (Retolaza et al., 2015; Retolaza & San-Jose, 
2016) suposa un nou model de comprensió del valor generat o llevat per una 
entitat, en la línia de la teoria de les parts interessades. No contradiu la 
comptabilitat tradicional perquè s’hi recolza, però l’amplia de forma molt 
important en dues dimensions. D’una part, en el destinatari del valor; men-
tre que la comptabilitat financera s’orienta al càlcul del valor residual (be-
nefici) corresponent als accionistes, la comptabilitat social considera totes 
les parts interessades com a perceptores de valor adquirint una perspectiva 
multidimensional. Serveixi com a exemple que mentre que des de la pers-
pectiva clàssica el cost de personal és una despesa que redueix el resultat 
final (negativa), des de la comptabilitat social és un valor transferit als tre-
balladors amb una lectura finalista (positiva). D’una altra part, no menys 
important, la comptabilitat tradicional només té en compte les transaccions 
de mercat, mentre que la comptabilitat social incorpora les transaccions de 
no mercat i la generació de valor emocional. Per transferència de no mercat 
s’entén aquell valor que es lliura sense que hi hagi un pagament monetari 
per aquest, o on el pagament efectuat resulta significativament inferior al 
valor de mercat. Per valor emocional s’entén la percepció del receptor en 
relació amb el binomi valor/preu (cost) (vegeu la Figura 2).

Figura 2. Distribució de valor de mercat, no mercat i emocional a les parts 
interessades.
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Els shapeholders són actors de l’entorn operatiu de les organitzacions 
que poden afectar-les: polítics, reguladors, mitjans de comunicació, sindi-
cats, ONG, activistes... però que, a diferència dels stakeholders, no actuen 
en interès propi sinó de tercers: minories, medi ambient, ciutadania, treba-
lladors...

En conseqüència, la comptabilitat social no es pot entendre com un 
plantejament contradictori o alternatiu a la comptabilitat financera, sinó 
com una ampliació d’aquesta. Aquesta ampliació ens permet comprendre 
molt millor la funció social de les empreses. Com, sens dubte, el lector co-
neix, quan des de l’economia es proposa la maximització del benefici/valor 
per part de les empreses, no significa posar en suspens la funció social 
d’aquestes. Segons la teoria microeconòmica a l’ús, la cerca de la maximit-
zació del benefici per part de les empreses es relaciona amb l’òptim social 
paretià, optimitzant la frontera d’eficiència productiva; és a dir, a major es-
forç en la cerca de benefici, major aportació de valor per al conjunt de la 
societat. La paradoxa del cas és que com més s’esforcen a guanyar el con-
junt de les empreses, més guanya la societat. Tanmateix, això només és cert 
sota unes certes condicions; les que defineixen un mercat perfectament 
competitiu. Condicions que, sigui per raons conjunturals o estructurals, gai-
rebé mai es donen, la qual cosa comporta que en molts casos puguin do-
nar-se beneficis difícils de conciliar amb la funció social. El resultat per a la 
ciutadania, com confirma any rere any l’Edelman Trust Barometer (www.
edelman.com), és que existeix una sensació generalitzada que l’economia 
treballa al marge del benestar social. Això, sens dubte, suposa un seriós 
problema per a la legitimitat de les empreses que no fa sinó augmentar els 
costos de transacció i, conseqüentment, disminuir o transferir part del valor 
que hauria d’anar destinat al conjunt de la societat, cosa que genera un cer-
cle viciós difícil de detenir.

Si no es pot considerar que la comptabilitat financera transmeti de for-
ma adequada el conjunt de la informació relativa al valor que les empreses 
generen per a la societat, necessitem complementar aquesta informació amb 
una informació complementària, a poder ser de la mateixa naturalesa –uni-
tats monetàries– que la comptable.

El model polièdric, basat en la teoria de les parts interessades, possibi-
lita una comptabilitat multidimensional en la qual es pot obtenir un valor 
diferencial relatiu a cadascuna de les diferents parts interessades. En l’àmbit 
del valor generat cadascuna d'aquestes parts, una serà de mercat, una altra 
de no mercat i una tercera, emocional. A més, la transferència d’alguns va-
lors serà independent, o fins i tot enfrontada, al valor de mercat. Mentre que 
en altres casos serà complementària. Penseu en el cas d’un voluntari atenent 
una persona dependent. Aquesta aproximació ens permet identificar el valor 
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generat per a cada part interessada i així mateix mitjançant el consolidat ens 
permet identificar el valor generat per al conjunt de la societat. Addicional-
ment, a través de la diferència entre el sumatori i el consolidat ens dona una 
mesura del valor compartit per l’organització.

Aplicant la comptabilitat social a un exercici d’una organització, ens 
permet obtenir una matriu de resultats (vegeu la Figura 3).
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Figura 3. Matriu de Resultats: Comptabilitat Social (més detalls en els 
treballs citats i a: <www.geaccounting.org>).
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Les columnes de la Figura 3 representen les diverses parts interessades 
(stakeholders), enteses com aquells col·lectius de la societat als quals l’or-
ganització genera o lleva valor. Encara que hi ha alguns grups que tenen 
caràcter general per a la totalitat d’organitzacions: l’Administració, les per-
sones treballadores, els usuaris o clients, els inversors, en qualsevol de les 
seves formes i, potser finançadors; cada entitat pot incorporar aquells grups 
que consideri rellevants. El significat de cada fila és el següent:

•  Valor Econòmic Distribuït: és la distribució del valor agregat gene-
rat per l’entitat, per a la qual AECA (Associació Espanyola per a la 
Comptabilitat i l’Administració d’Empreses) està desenvolupant un 
procediment normalitzat d’anàlisi. 

•  Valor mobilitzat de proveïdors i d’inversió: és el que l’organització 
dinamitza a través de la compra efectuada a proveïdors de béns i de 
serveis (cadena de valor). L’anàlisi de l’entorn geogràfic d’aquesta 
dinamització (despesa) possibilitarà una comptabilitat analítica terri-
torial. La diferenciació en dues línies es deu únicament a facilitar el 
seguiment longitudinal, ja que el valor mobilitzat a proveïdors té con-
tinuïtat, mentre que les inversions, en general, en manquen i han de 
ser excloses en les anàlisis comparatives a diversos anys.

•  Valor específic d’actiu: són els cobraments rebuts per la venda de 
béns i de serveis (facturació a clients) que, en una economia de mer-
cat, són un bon reflex del valor mínim percebut per l’adquirent.

El sumatori d’aquestes quatre files totalitza el Valor generat per una 
organització a les diverses parts interessades, i al conjunt de la Societat 
(Valor Social de Mercat).

Tanmateix, això no totalitza el valor que una organització transfereix a 
les seves parts interessades. En el cas d’entitats públiques o del tercer sector 
resulta claríssimament clar, ja que no hi ha un pagament, almenys de mer-
cat, pels béns o serveis rebuts; el que en absolut significa que aquests béns 
o serveis manquin de valor. En el cas de les empreses mercantils, encara que 
aquesta diferència pugui ser menor, la majoria d’indicadors de caràcter so-
cial, recollits en els KPIs, no tenen contraprestació de preu i, per tant, no 
queden recollits en el valor de mercat. El procés de monetització, entès com 
una estimació de l’equivalència en unitats monetàries del grau d’utilitat pro-
porcionat per un bé o servei sense contraprestació de preu, es fa tenint en 
compte un determinat context sociocultural. Aquest procés, de manera sin-
tètica, se centra en la identificació, a través d’un diàleg obert amb les dife-
rents parts interessades, de variables de valor, enteses com els aspectes con-
crets on l’organització genera valor per a una o diverses parts interessades. 
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Aquestes variables han de ser redefinides de manera que siguin quantifica-
bles; moment a partir del qual és possible identificar els outputs generats per 
l’entitat per a cada variable de valor i traslladar-los a unitats monetàries a 
través d’un mecanisme de valor raonable comptable. De manera simple 
consistirà a multiplicar el nombre d’outputs generats per un proxy, entès 
com un valor monetari de referència per similitud amb el bé o servei a valo-
rar; la qual cosa permet estimar el valor de quasimercat transferit a través de 
la transferència d’outputs. El sumatori del valor de mercat i de no mercat 
constituirà el Valor Social Integrat, resultant sintètica del càlcul del valor i 
numerador de gran part de les ràtios d’anàlisis.

Per la seva banda, el Valor Induït és un apartat que no necessàriament 
apareix en totes les organitzacions. Fa referència al valor que l’organització 
crea en col·laboració amb altres entitats en el marc d’un ecosistema de va-
lor, entès com una xarxa de recursos aportats per diversos agents, que a 
través d’interrelacions complementàries condueix a una generació de valor 
col·lectiu, on no pot donar-se una atribució objectiva del valor generat als 
diferents participants. Per definició, la seva generació no es pot atribuir di-
rectament a l’organització, ni totalment ni parcialment, ja que és un valor 
que desapareix amb la divisió. Alguns exemples sobre els quals s’ha treba-
llat serien: el finançament de projectes socials per part de fundacions (Caixa 
Navarresa), la dinamització de projectes d’emprenedoria (DEMA) o el re-
sultat de les unitats d’innovació (Grup Mondragón). En aquests casos el 
valor induït reflecteix en millor mesura l’impacte de l’actuació de les enti-
tats, encara que s’ha de tenir en consideració que el càlcul del Valor de No 
Mercat i el Valor Induït pot contenir importants duplicitats que caldria de-
purar en l’anàlisi final.

Per la seva banda, el finançament públic i el finançament global de 
l’entitat no són dades resultants, sinó que es prenen de la comptabilitat finan-
cera i s’utilitzen com a denominadors per a l’obtenció de ràtios d’anàlisis.

Pel que fa al Valor Emocional, s’entén com el valor subjectiu atorgat pel 
receptor d’un bé o servei, i identificaria la percepció subjectiva de valor en 
relació amb el cost suportat per a l’adquisició d’aquest bé o servei. Es corres-
pon amb l’excedent del consumidor en microeconomia: quant hauria estat 
disposat a incrementar (o decrementar) el pagament pel bé o servei rebut. 
Opera com un factor corrector que incrementa o decrementa el valor perce-
but en relació amb el preu i, si és el cas, al preu més el Valor de No Mercat. 

El Valor Sòcio-Emocional reflectiria la totalitat del valor que una orga-
nització genera per a la Societat. Es correspon amb la suma del Valor Social 
Integrat i el Valor Emocional. Encara que en aquest cas, depenent de la 
forma de mesura, possiblement es dona una duplicitat entre el Valor de No 
Mercat i l’Emocional que caldrà tenir en compte en la integració dels resul-
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tats. La Figura 4 presenta la relació conceptual entre el Valor Emocional i 
altres variables relacionades amb el valor. Els números que apareixen en 
l’eix vertical són només un exemple per a facilitar la comprensió.

Figura 4. Valor Agregat, Econòmic i Emocional.

5. Anàlisi i interpretació de la Comptabilitat Social 

Si en un primer moment els resultats obtinguts en la comptabilitat so-
cial mancaven de referents i eren difícils d’interpretar. En aquests anys s’ha 
avançat molt en el tema; i a les anàlisis comparatives de la mateixa entitat 
amb els anys precedents, s’han afegit índexs i ràtios que permeten una mi-
llor comprensió del grau de generació i distribució del valor social i, cosa 
que és més important, donen pistes per a traslladar aquesta informació a la 
mateixa gestió estratègica de l’entitat. Potser al costat de la distinció de va-
lor de mercat, no mercat i emocional que ja hem esmentat, els dos construc-
tes de referència en la comprensió del valor social siguin el valor social in-
tegrat i el valor social de mercat d’actiu. El primer fa referència al valor 
generat per l’organització i distribuït a les diferents parts interessades de la 
societat, tant derivat de l’activitat econòmica de mercat com de l’activitat de 
no mercat. Seguint el model polièdric, es calcula sumant el valor que es 
genera a les diferents parts interessades, consolidant (no duplicant) el valor 
comú a diverses parts interessades (valor compartit). Incorpora tant el valor 
generat a través de l’activitat de mercat, com aquell que es distribueix al 
marge del mercat, d’aquí la denominació d’Integrat. Normalment s’utilitza 
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com a sinònim de valor social. Per part seva, el valor social de mercat d’ac-
tiu, s’entén precisament a partir de la dicotomia d’ingrés (actiu) i despesa 
(passiu). Les organitzacions generen valor de mercat en dues direccions, 
d’una part, mitjançant la venda de productes o serveis (actiu); d’una altra, 
mitjançant el pagament als factors de producció (passiu). El valor generat es 
correspon amb els ingressos a través del preu de compra (facturació). Aquest 
càlcul exclou l’excedent del consumidor (principi de prudència) el càlcul de 
la qual es reprendrà posteriorment com a Valor Emocional.

Per a les entitats socials resulta interessant el Valor Social Integrat net, 
obtingut en descomptar del Valor Social generat l’import del finançament 
públic. En relació amb el finançament públic, també resulta interessant la 
Ràtio de retorn de caixa, que identifica la transferència d’efectiu a l’adminis-
tració pública i permet calcular el finançament públic net (vegeu la Figura 5).

RÀTIOS IMPACTE 
SOCIAL

Retorn a les 
Administracions 

Públiques

Ràtio Retorn 
Caixa

Flux caixa AAPP/ 
Finançament 
públic

Ràtio Retorn 
Econòmic

Valor de mercat / 
Pressupost total 
gestionat

Valor de mercat / 
Finançament 
públic

Ràtio Retorn 
Social

Valor específic 
d’actiu / 
Pressupost total 
gestionat

Valor específic 
d’actiu / 
Finançament 
públic

SVAI [SOCIAL 
VALUE ADDED 
INDEX]

Ràtio Valor Social 
Integrat [VSI]

Valor integrat /
Pressupost total 
gestionat
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Finançament 
públic

SVI [SOCIAL 
VALUE INDEX]

Ràtio Retorn 
Social i Emocional

Valor integral + 
Emocional / 
Pressupost total 
gestionat

Valor integral / 
Finançament 
públic

Ràtio Equilibri 
Social / Mercat

Valor de no 
mercat / 
Valor social 
integral
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RÀTIOS IMPACTE 
SOCIAL
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Administracions 
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Vendes

Valor social 
integral / 
Ingressos per 
vendes

Ràtio sobre Actiu 
Fix

Valor social 
integral / 
Actiu fix
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Valor social 
integral / Fons 
propis

Ràtio Valor 
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distribuït / Valor 
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(consolidat)

SSVI [STAKEHOLDER SHARED 
VALUE INDEX]

Figura 5. Ràtios per a analitzar l’Impacte Social i la informació no financera.

Les ràtios que relacionen el Valor Social Integrat amb el pressupost 
gestionat (vegeu la Figura 5) i el finançament públic són realment interes-
sants per a visualitzar el factor multiplicador de l’entitat en qüestió. Però 
igual o més interessant, sobretot en les entitats socials i públiques és l’Índex 
de Valor Afegit Social (SVAI) que permet visualitzar el valor efecte multi-
plicador de la gestió en relació amb el propòsit de l’organització. Aquest 
índex s’obté en dividir, entre el pressupost o el finançament, el valor social 
específic, entès com aquell valor orientat amb el propòsit de l’organització; 
normalment incorpora el valor de mercat d’actiu (clients) i el valor de no 
mercat; o el que seria el mateix, s’obtindria descomptant al VSI el valor 
transferit als factors de producció. Les ràtios relatives a l’equilibri de mercat 
i no mercat, o a l’eficiència en relació amb les vendes, els actius, o els fons 
propis, permeten també unes anàlisis molt interessants que poden ser porta-
des a processos de benchmarking i integrades en la gestió estratègica de 
l’entitat. Finalment, l’Índex de Valor Compartit (SSVI) ens proporciona una 
mesura sobre el percentatge del valor que l’empresa distribueix a diverses 
parts interessades. Resulta una interessant aproximació quantitativa al plan-
tejament del valor compartit, que fins ara havia tingut d’un caràcter mera-
ment qualitatiu. L’avanç en aquesta línia permetrà facilitar l’alineació d’in-
teressos entre les diferents parts interessades, un aspecte bàsic en la Hipòtesi 
dels Cicles incrementals de Valor [IVCH].
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6. Conclusions

La nova normalitat que es va imposar a partir de la crisi del 2008 ha 
incorporat, almenys, tres elements nous a l’hora de comprendre les organit-
zacions, especialment les de caràcter mercantil. En primer lloc, l’exigència; 
la connexió implícita basada en l’equivalència entre l’òptim social i la ma-
ximització de beneficis ha fet fallida, i s’està substituint per la necessitat 
d’explicitar la funció social particular a través del propòsit. En segon lloc, 
la maximització del benefici, entesa en el curt termini, no sols s’està redefi-
nint en termes més generalistes com a valor o resultats, sinó també s’està 
incorporant un horitzó temporal de llarg termini. Finalment, però no menys 
important, la generació de valor es trasllada des de l’exclusivitat dels accio-
nistes-inversors, a la totalitat de les parts interessades participants en una 
organització. Aquests canvis, analitzats de manera conjunta, suposen un gir 
copernicà en la comprensió que tenim del funcionament de les empreses i 
del paper d’aquestes en la societat.

El problema és que aquest nou paradigma encara s’ha de dotar d’ins-
truments que permetin gestionar les empreses i les organitzacions des 
d’aquesta nova comprensió. La comptabilitat social o comptabilitat per a les 
parts interessades exposada en l’article proporciona una informació sobre el 
valor que les organitzacions generen i distribueixen a les seves parts interes-
sades i, per tant, també facilita el contrast entre els resultats i el propòsit de 
l’entitat. Complementàriament, aporta una informació quantitativa del ren-
diment social, la qual cosa permet contrastar la Hipòtesi dels Cicles Incre-
mentals de Valor [IVCH]; que, en cas de confirmar-se positivament, conso-
lidaria la comptabilitat social/parts interessades com un instrument de gestió 
clau en la generació de valor a llarg termini.

Des d’una primera aproximació a la comptabilitat social pot semblar 
que la motivació fonamental, de les entitats que la incorporen, està en la 
visualització de la seva funció social i en el contrast empíric del seu propò-
sit; com diria Lope de Vega, en el que s’ha convertit ja en refrany popular: 
“més fets i menys paraules”. Però no sols això, la comptabilitat social una 
vegada desenvolupada dona a l’organització una informació importantíssi-
ma sobre com genera i distribueix valor entre les diferents parts interessa-
des. Una conseqüència evident és utilitzar aquesta informació per a millorar 
la gestió d’aquest valor, tant referent a la seva maximització com a la seva 
distribució. Igual que la comptabilitat financera, la qual cosa en un primer 
moment és una anàlisi d’informació, en un segon moment es transforma en 
un poderós instrument, que es pot i ha d’incorporar tant en el pla de gestió, 
com en el quadre de comandament integral o en la planificació estratègica. 
En tercer lloc, la comptabilitat social permet l’empoderament dels agents 
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que participen en la generació del valor; permet un feedback intra-organit-
zacional que facilita l’ascens en els nivells motivacionals, bé sigui en un 
increment vertical (Maslow), o en el trasllat de la dimensió egocèntrica a la 
de servei (Barrett). En qualsevol cas, es comença a posar en evidència que 
la transmissió de la informació proporcionada per la comptabilitat social als 
treballadors, té un impacte positiu en l’increment de l’OCB (Organizational 
Citizenship Behavior), és a dir, en la implicació dels treballadors amb els 
propòsits de l’organització. A aquestes tres utilitats ja constatades, se li 
uneix ara la possibilitat que la comptabilitat social pugui ser un instrument 
de gestió estratègic en el llarg termini; més important encara, si és possible, 
puix que estem mancats d’instruments quantitatius que ens permetin en el 
temps immediat un control de la gestió a llarg termini.
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