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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 
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societat. Es necessiten uns indicadors que mesurin si la finalitat, si la missió 
d’aquella organització s’assoleix. 

Una de les majors dificultats que es troba quan s’intenta quantificar o 
estandarditzar aquest impacte social o aquesta aportació social és el fet que 
molts dels indicadors no depenen només de la mateixa entitat, sinó que depe-
nen d’organitzacions i de factors externs. Una altra dificultat és que la mesura 
del valor aportat en una societat no és una mesura fàcilment quantificable, té 
molts elements qualitatius. Però la dificultat més gran és que fer les hores de 
reflexió interna per determinar quines són les variables rellevants, establir els 
procediments per a la recollida de les dades té un cost econòmic que la major 
part d’entitats socials no poden assumir ni tenen persones preparades per fer-
ho. D’altra banda, no hi ha línies de finançament públic que permetin cobrir 
aquest tipus de despeses, per tant, els diners que es destinen a mesurar l’im-
pacte social són recursos propis, que no es destinaran a tenir més impacte 
social i aquests són dilemes sempre difícils per a les entitats socials.

Hi ha abundant literatura acadèmica sobre la qüestió de la mesura de 
l’impacte social, en aquest article ens basarem en la metodologia de mesura 
del Valor Social Integrat (VSI) que va definir Retolaza et al. (2015) i, con-
cretament, en la seva aplicació al grup Formació i Treball.

Fins a la data, les entitats socials són les que més s’han apropat a la 
mesura del valor social. No obstant això, en un món canviant com el que 
tenim, amb una ciutadania més informada i més conscient sobre les accions 
de les empreses i sobre l’impacte de les seves decisions de consum, la me-
sura del valor social serà una qüestió cada vegada més abordada des de les 
empreses de l’economia convencional.

En aquest article presentarem en primer lloc el context de les empreses 
d’inserció i del grup Formació i Treball; en segon lloc, exposarem diferents 
metodologies de mesura de l’impacte social i concretament del càlcul del 
VSI; en tercer lloc, veurem com s’ha aplicat el VSI al cas de Formació i 
Treball i l’evolució d’aquest indicador en el temps. Finalment, reflexiona-
rem sobre la rellevància de nous indicadors en una nova economia. 

2. El cas del grup Formació i Treball

Formació i Treball és una entitat promoguda per Càritas Diocesana de 
Barcelona l’any 1992 que té com a missió: proporcionar oportunitats formati-
ves i laborals a persones en risc d’exclusió social per tal d’aconseguir-ne la 
incorporació al mercat laboral ordinari. Al llarg de vint-i-set anys ha atès més 
de 35.000 persones a través de diferents projectes d’acompanyament a la in-
serció laboral. Persones que, abans del seu pas per la fundació vivien situaci-
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ons complexes i que, amb l’adquisició de noves habilitats i coneixements, han 
millorat la seva condició d’inclusió i les seves capacitats professionals.

La fundació treballa des d’un compromís basat en la justícia social, posant 
les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’em-
poderar-les per entrar al mercat laboral ordinari. Al servei d’aquest objectiu, 
s’emmarca tant l’oferta de formació com la realització d’activitats econòmiques 
per afavorir la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social. Entre les 
iniciatives desenvolupades destaquen les dedicades als processos de prevenció 
de residus i reutilització de productes, que permeten assolir fites de caràcter eco-
nòmic (generant ocupació dirigida íntegrament a col·lectius fràgils), social (faci-
litant l’accés a productes prioritaris) i alhora ajuden a resoldre una necessitat.

Vint-i-set anys de trajectòria al servei de les persones han fet créixer la 
fundació en activitats i territoris (actualment l’abast s’estén per vuit centres 
de treball en les províncies de Barcelona i Tarragona). Uns precedents que 
han estat clau per refermar el que avui dia és el grup Formació i Treball: un 
conjunt d’entitats (quatre empreses d’inserció –Formació i Treball, Em-
presa d’Inserció, Roba Amiga Empresa d’Inserció, Recibaix Empresa d’In-
serció, Àngels Empresa d’Inserció–, un institut de formació –Institut de 
Formació per a la Inserció Laboral– i la primera ETT social a l’estat espa-
nyol –Amiga ETT Social–) que basen els seus pilars de treball en l’autosu-
peració i l’anticipació als canvis, en l’elevat grau d’autofinançament i en el 
permanent treball en xarxa entre elles. 

Del grup Formació i Treball, en concret les empreses d’inserció són 
l’eina essencial que permet la contractació d’un percentatge de les persones 
que atén la fundació com a pas previ al seu procés d’inserció. És a dir, com 
a fase de l’itinerari sociolaboral que desenvolupen, les persones realitzen 
una estada professional a les empreses d’inserció amb la finalitat d’augmen-
tar les seves competències professionals i, com a conseqüència, millorar 
qualitativament el seu grau d’inserció al mercat laboral ordinari. Així doncs, 
Formació i Treball a través de les seves empreses d’inserció ofereix un con-
tracte estable, de mínim sis mesos, que permet a la persona recuperar o ad-
quirir hàbits laborals i especialitzar-se en un ofici per accedir a un lloc de 
feina al mercat ordinari. És a dir, un cop la persona fa el salt al món laboral, 
el seu lloc de feina l’ocupa una altra persona en situació de vulnerabilitat 
que inicia el seu itinerari laboral.

2.1. Perfil de les persones ateses en itineraris d’inserció

Des de la seva creació, Formació i Treball ha atès a més de 35.000 per-
sones –4.392 l’any 2019–, amb un model d’economia circular des d’on im-
pulsem l’ocupació, la sostenibilitat econòmica i el respecte pel medi ambient. 
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Els col·lectius amb els quals treballem presenten múltiples causes que 
els han portat a estar en risc d’exclusió social: casos d’urgència psicosocial 
derivats de Serveis Socials, Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) o 
DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència); persones 
a punt de perdre per caducitat els permisos de residència i treball; persones 
amb factors d’exclusió que suposen una gran dificultat per tenir oportunitats 
al mercat laboral ordinari: problemes d’idioma, de lecto-escriptura, famílies 
monoparentals femenines, persones que no han treballat de manera regular, 
entre d’altres; dones que han patit violència de gènere; persones en situació 
irregular, que necessiten una oferta de feina per l’obtenció del permís de resi-
dència i treball; o persones amb atur de llarga durada, en són alguns exemples.

L’any 2019, el perfil de persones ateses correspon a una majoria d’en-
tre 25 i 45 anys; un 43% són dones; un 67% no disposen de cap mena de 
prestació; i més de la meitat tenen un nivell formatiu baix i amb càrregues 
familiars. Pel que fa als orígens, actualment el 62% són de nacionalitat es-
panyola, mentre que entre la comunitat estrangera, el 15% de les persones 
ateses provenen d’Amèrica Llatina i el 10% del Marroc. 

Cal destacar, la incorporació a partir del 2007 del col·lectiu d’immi-
grats irregulars, perfil que ha anat creixent cada any. Mai s’ha deixat d’aten-
dre persones més enllà de la seva situació administrativa; tot el contrari: 
Formació i Treball és una entitat que, en la mesura del possible, aconsegueix 
resoldre la seva situació irregular. Del 2000 al 2019 s’ha ajudat a regularitzar 
la situació de 170 persones, la major part en els darrers cinc anys. La funda-
ció, amb el suport de Càritas i altres entitats, acompanya aquestes persones 
fins a aconseguir un contracte laboral i augmentar-ne l’ocupabilitat. 

2.2. Treball en xarxa i aliances

Formació i Treball es caracteritza per actuar amb una mirada àmplia, a 
prop de les persones i de la societat, i amb un esperit transformador en la 
cerca activa d’oportunitats a través de l’impuls de noves iniciatives d’eco-
nomia social i solidària basades en el treball en xarxa.

Alhora, aquest darrer tret permet enfortir l’acció, abordar transversal-
ment la problemàtica i multiplicar l’impacte positiu. Els efectes negatius i 
profunds de la darrera crisi, la lenta i desigual recuperació i comparativa-
ment els alts nivells de pobresa i d’exclusió social, porten a repensar el 
model d’integració social. És necessari reestructurar un nou àmbit de benes-
tar social amb projectes més articulats entre tots els recursos, siguin del 
sector públic, privat o de la societat civil. En el procés d’inserció laboral 
Formació i Treball treballa braç a braç amb les administracions, les entitats 
socials i el teixit empresarial dels territoris on té presència. 
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3. Mesurar l’impacte social

Un dels reptes de qualsevol organització social és mesurar el seu im-
pacte social. Això és especialment important entre les entitats que tenen per 
missió generar un canvi en la societat i necessiten mesurar-lo per tal de 
rendir comptes i ser transparents envers les persones usuàries, les donants, 
les administracions i la societat en general. 

Si bé és una qüestió que tradicionalment ha preocupat a les organitza-
cions socials, és un tema que cada vegada afectarà més a empreses conven-
cionals. En un entorn amb una ciutadania més informada i conscient de les 
qüestions socials o mediambientals, les empreses necessiten rendir comptes 
sobre el seu impacte social i mediambiental. La sensibilitat dels consumi-
dors davant de determinades campanyes en favor de qüestions socials o 
mediambientals és cada cop més gran. 

Més enllà de la importància i la utilitat de mesurar l’impacte social i 
mediambiental, què vol dir fer-ho? En resum consistiria a calcular numèri-
cament quins canvis s’han produït en el nostre entorn gràcies o per culpa de 
la nostra acció. Correspon a respondre a la pregunta: quins canvis ha generat 
la meva intervenció? 

Aquesta és una pregunta molt rellevant, que tota organització s’hauria 
de fer. L’avaluació ens ha mostrat que no és neutre com estan dissenyades 
les intervencions socials i quins incentius generen. D’aquí la importància de 
comparar diferents intervencions i veure quins efectes directes i indirectes 
té cadascuna. En un món dominat cada cop més pel mercat, s’estan disse-
nyant moltes intervencions basades en els incentius econòmics. Per una re-
flexió sobre aquest tema, és molt recomanable la lectura de Sandel (2018).

Aquest tipus de dilemes són al que s’enfronten cada dia moltes entitats 
socials: quins són els millors mecanismes per incrementar l’empoderament 
de les persones vulnerables? Quines són les intervencions que els fan més 
dependents? De quins factors depenen? Com afecta el fet que les situacions 
de vulnerabilitat siguin diferents? Com aconseguir la inclusió social de la 
manera més ràpida i més efectiva possible? Quins costos té cada intervenció?

En un món canviant i incert, disposar de dades per ajustar les interven-
cions serà fonamental. Les organitzacions exitoses seran aquelles que més 
ràpidament siguin capaces de veure quines intervencions socials funcionen 
i quines cal reorientar. 

3.1. Distinció entre impacte i acompliment social

Una de les distincions clau en aquest aspecte és la distinció entre la 
social performance i l’impacte social. La social performance, o acompli-
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ment social, correspondria a tots els indicadors de resultats de la nostra in-
tervenció: quantes persones s’han beneficiat de la intervenció, quins impac-
tes hi ha hagut en la seva vida, quantes n’han quedat excloses, quins efectes 
col·laterals s’han produït... Seria l’anàlisi entre els inputs o recursos que 
hem utilitzat, els outputs o resultats que hem obtingut i els outcomes o els 
efectes sobre l’entorn i les persones. La mesura de l’acompliment social 
pretén quantificar i descriure l’actuació en volum de persones beneficiades 
pel programa i la inversió que implica. 

La mesura de l’impacte social s’enfoca als efectes de l’actuació sobre les 
persones beneficiàries, valorant la millora experimentada per aquestes perso-
nes en les seves vides i sobretot es diferencia per buscar si s’estableix una 
relació de causalitat entre aquesta millora i el nostre programa.

Per això, per mesurar l’impacte social cal comparar dues intervencions 
amb dues metodologies diferents o entre una actuació i l’alternativa de no 
fer res. És l’única forma d’establir la causalitat: només comparant entre dur 
a terme la nostra intervenció o no fer res podrem saber que la millora es deu 
a la nostra actuació. Així com en els assajos clínics dels nous medicaments: 
un grup de persones reben un medicament que està de prova i un grup de 
persones reben un placebo, la mateixa pastilla, presentada de la mateixa 
forma, però que no té el principi actiu del medicament. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix aïllar el fet de millores en la salut per un efecte “d’optimis-
me” vinculat al fet de prendre un nou medicament. Però és molt important 
que el grup que rep el medicament i el grup que rep el placebo tinguin les 
mateixes característiques: què passaria si el grup que pren la pastilla té 
menys de 30 anys i el grup que pren el placebo té més de vuitanta anys? 
Serien comparables els resultats? Per aconseguir que els grups tinguin les 
mateixes característiques, l’única solució és tenir grups suficientment grans 
i assignar les persones a un grup o a l’altre a l’atzar (aleatòriament). 
D’aquesta manera aconseguim grups homogenis i podem comparar els re-
sultats i saber si el medicament ha servit per millorar la salut de les persones 
que l’han pres o ambdós grups han evolucionat de la mateixa manera.

D’aquest tipus de recerca, que permeten la comparació entre dos grups 
que han estat assignats aleatòriament, les coneixem com a estudis experi-
mentals (Random Controlled Trial). Donat que aquestes condicions són 
molt difícils de replicar en la realitat social, perquè és més difícil aïllar la 
variable de la intervenció (el que seria “la pastilla”), s’utilitzen molt els es-
tudis quasi experimentals o qualitatius. 

Els estudis quasi experimentals es basen en la mateixa idea, però no es 
pot aleatoritzar l’assignació a un grup o a l’altre. Per exemple, això passa a 
vegades quan les característiques que volem observar no són del tot objecti-
vables. En aquests casos també es pot comparar entre dues intervencions, però 
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els resultats seran menys robustos estadísticament. Altres metodologies que 
també s’utilitzen són l’estudi de casos o les anàlisis purament qualitatives.

Els estudis d’impacte social són útils per al disseny d’intervencions, 
però costosos; tampoc són necessaris com a seguiment regular de l’activitat, 
en què són més útils les mesures d’acompliment social. Segons l’informe 
del Grup d’Experts en economia social de la Comissió Europea, GECES 
(2014), no hi ha un “gold standart” de les metodologies per mesurar l’im-
pacte social i no existirà a causa a la diversitat de tipus d’organitzacions. 

Un dels sistemes de mesura de l’abast social d’una intervenció, és el 
valor social integrat (VSI), que és la mesura que estudiarem en detall en 
aquest article. El repte està a aconseguir sistemes de mesura de l’impacte 
social que siguin fàcilment integrables en el funcionament de les organitza-
cions i que per tant, es puguin monitorar regularment i passin a formar part 
del quadre de comandament de les organitzacions. El fet d’estar-hi presents 
en la informació disponible per les decisions estratègiques de l’empresa és 
la seva força.

4. El valor social integrat com a mesura d’impacte social

El valor social integrat, desenvolupat al nostre país per Retolaza et al. 
(2013), es basa a integrar en el sistema de comptabilitat de les organitzaci-
ons el valor de mercat i el valor de no mercat. S’integra en el sistema i en el 
llenguatge de l’empresa i per tant resulta molt viable mantener-ne el càlcul 
en el temps. Quan els indicadors són molt complicats de recollir, és més 
probable que se n’abandoni el càlcul. 

El VSI parteix doncs de la idea que qualsevol organització té un valor 
de mercat (el valor comptable) i un valor de no mercat (els seus impactes 
socials i mediambientals, el valor de la marca...) i el VSI el que busca és 
integrar ambdós valors. Per això el que caldrà és convertir els dos valors en 
la mateixa unitat. 

El VSI aconsegueix convertir els resultats socials en euros (monetit-
zar-los) per tal que es puguin sumar als valors econòmics i donar un resultat 
unificat. Òbviament, la gran dificultat d’aquesta metodologia justament ra-
dicarà en la conversió del valor social en euros.

El paradigma i model conceptual subjacent al càlcul del VSI es basa en 
els següents conceptes:

•  El model polièdric basat en la teoria de les parts interessades (stakeholders).
•  La lògica borrosa de comptabilització.
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En primer lloc, la teoria de les parts interessades, desenvolupada per 
Edward Freeman, parteix de la idea que el valor d’una organització no de-
pèn només del capital que s’hi ha posat, de l’esforç dels accionistes. Aques-
ta seria la base del càlcul del valor de mercat: gràcies a un capital, s’obté un 
valor monetari. Però Freeman estableix que cal ampliar aquesta definició de 
valor i per tant, ampliar les parts interessades que generen aquest valor: una 
empresa també té un paper molt important en la seva comunitat, per la seva 
tasca de creació d’ocupació (de quina qualitat?), perquè pot tenir com a 
proveïdores a empreses de la zona (amb quines condicions?), perquè el seu 
personal pot fer voluntariat corporatiu, serveis probono...

A partir d’aquesta teoria de les parts interessades, es crea un model 
polièdric en què es defineixen les parts interessades per a cada organització 
i quin és el valor generat per a cadascuna d'aquestes parts. Aquest valor 
tindrà dues parts: un valor que és compartit entre totes les parts i un valor 
que és específic de cada part. 

Aquest enfocament és particularment interessant, ja que s’adapta a la 
realitat de cada organització: “D’aquesta manera, cada empresa pot deter-
minar a través dels interessos de les seves parts interessades un ecosistema 
específic de generació i distribució del valor econòmic, social i ambiental. 
Per a aconseguir una perspectiva global del sistema cal integrar les pers-
pectives del conjunt de parts interessades. Per tant, aquest valor no ve defi-
nit per endavant de manera universal, sinó que fa referència a la valoració 
que les persones amb interessos en una empresa o organització fan dels 
outputs generats per aquesta.”  Retolaza et al. (2015).

Per sumar aquests valors, cal convertir-los en euros i això es fa a partir 
de la lògica borrosa o difusa. En comptabilitat ja s’aplica aquesta metodolo-
gia quan s’ha de posar un preu a una cosa que no en té. En primer lloc es 
busca si hi ha un mercat actiu en el qual el bé té un valor (per exemple, 
l’educació pública no té preu, però es pot comparar amb el preu de l’educa-
ció privada). En cas que no existeixi un mercat que permeti comparar, es 
busca una proxy (un preu aproximat) a partir dels costos de produir el bé o 
del que l’administració pública està disposada a pagar per aquell bé o servei. 

Quan es disposa dels valors per cada grup convertits en euros, es pot 
sumar per obtenir el VSI. Només caldrà tenir en compte de no sumar els 
valors repetits, ja que segurament hi ha valors que són compartits entre les 
diferents parts interessades i només s’hauran de sumar una vegada. 
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5. La mesura del VSI de Formació i Treball i la seva evolu-
ció en els darrers anys

5.1. Definició de les variables 

L’estudi del valor social integrat per Formació i Treball es va iniciar 
l’any 2013 i s’ha anat actualitzant any rere any, es pot consultar íntegrament 
a Retolaza et al. (2015) i el càlcul del VSI anualment es troba al web de 
Formació i Treball. 

Com a principals parts interessades es van identificar les següents perso-
nes: usuàries, treballadores, voluntàries, administració pública, entitats socials, 
empreses col·laboradores, clientes, universitats, així com el medi ambient. 

A partir d’aquí es van definir els valors generats per cadascuna d'aquestes 
parts interessades i es van trobar les variables per donar un preu a aquests va-
lors (monetitzar-los), dels que es pot consultar el detall a Retolaza et al. (2015).

La major part dels valors d’aquestes variables s’obtenen de la compta-
bilitat (facturació, massa salarial, impostos...). Els valors que no tenen un 
valor monetaritzat directe s’obtenen del valor que l’administració pública o 
altres organitzacions atribueixen a aquesta variable (import de subvenció de 
la Generalitat de Catalunya a les empreses d’inserció, cost mitjà dels cursos 
de formació per a l’ocupació, cost de creació per a l’administració d’un lloc 
de treball estable a partir de les subvencions que s’atorguen a les empreses, 
cànon del residu municipal a l’abocador, preu de la tona de CO2...).

Finalment, es van agrupar les variables de valor en diferents “ecosiste-
mes d’interessos” o “tipologies de valor social” que en el cas de Formació i 
Treball han resultat ser les següents: 

•  Impacte social de l’activitat econòmica: correspon al valor socioeco-
nòmic de l’empresa, el valor econòmic creat directament per la seva 
activitat i per l’activitat creada al seu entorn, entre els seus proveï-
dors, per exemple.

•  Valor social específic: correspon als valors aportats en l’àmbit social 
(entrega social, millora de l’ocupabilitat, empoderament, per exem-
ple), a l’aportació mediambiental gràcies a les activitats de recollida 
i reciclatge de residus i als valors organitzatius (la transferència de 
knowhow, les aliances amb altres entitats socials, per exemple).

•  Retorn econòmic a les administracions públiques: correspon als estalvis 
creats a l’administració per l’ocupació de persones que rebien prestaci-
ons, per l’estalvi en la recollida i reciclatge de residus, entre d’altres.

•  Resultat econòmic: correspon al resultat econòmic del grup.
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Aquestes variables es van determinar l’any 2013 i no s’han tornat a actualit-
zar des de llavors, potser caldria establir sistemes de revisions periòdiques. 

5.2. Evolució del VSI de 2013 a 2018

Figura 1. Evolució del VSI i dels seus components de Formació i Treball.

Com es veu, el VSI ha mantingut un creixement constant des de l’any 
2013 i més accentuat a partir del 2015 i amb un gran salt entre el 2017 i el 
2018. De fet, el volum d’activitat del grup ha anat creixent any rere any en 
aquest període. El fet d’incrementar el volum d’activitat sense perdre la fi-
nalitat missional ha portat a incrementar el valor social. 

En el cas de l’impacte social de l’activitat econòmica, ha crescut des de 
quasi 7 milions d’euros a més de 20 milions el 2018, això es correspon amb 
un augment dels ingressos de l’entitat i per tant genera més riquesa al seu 
voltant també (increment de compres a proveïdors, etc.). L’increment anual 
dels ingressos d’explotació en aquest període ha estat del 130%.

En relació amb el retorn econòmic a les administracions públiques, 
segueix el mateix patró, un creixement constant, però amb un creixement 
superior del 2017 al 2018. De fet, la quantificació d’aquest valor es duplica 
en els darrers dos anys, passant d’un valor generat de més de 6 milions 
d’euros a un valor de més de 12 milions d’euros. Donat que la missió de 
Formació i Treball és crear llocs de treball per a persones en risc d’exclusió 
social, es dedica per tant a activitats intensives en mà d’obra. És d’aquesta 
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manera que, com més creix el volum d’ingressos, no només augmenta el 
pagament d’impostos per l’activitat (Impost de Societats, IVA) sinó que 
augmenta encara més la creació d’ocupació i les cotitzacions i impostos que 
se’n deriven. A més a més, hem de tenir en compte que moltes de les perso-
nes que es contracten eren persones que rebien una prestació pública i per 
tant, es produeix un estalvi per a l’administració. Quan una empresa d’inser-
ció contracta una persona que rebia una prestació, es produeix un doble 
efecte beneficiós per a l’administració: s’estalvia una prestació i passa a 
ingressar les cotitzacions i impostos del treball d’aquella persona. 

L’increment de les persones contractades a Formació i Treball ha estat 
exponencial en els darrers sis anys, passant de 192 treballadors a 392 treba-
lladors. D’aquests treballadors, en el conjunt del grup Formació i Treball, el 
48% són treballadors d’estructura i la resta són treballadors d’inserció.

En relació amb el valor social específic, es compon de les dimensions 
social, mediambiental i organitzativa. En la mesura que augmenta el volum 
de l’entitat i la contractació, les dimensions socials i organitzatives han mi-
llorat. La dimensió mediambiental també millora en la mesura que es recull 
i gestiona un volum més gran de roba així com dels altres residus. Així, es 
pot veure com el creixement de l’entitat ha anat acompanyat d’un creixe-
ment del volum de roba recollida i del valor dels béns entregats a persones 
en risc d’exclusió social. 

El creixement del volum de roba permet un increment dels ingressos 
per la venda a la xarxa Botiga Amiga i també fer créixer l’entrega social de 
roba, mobles i aliments a persones en situació d’exclusió social. 

El fet que en el cas de Formació i Treball el VSI va augmentant a me-
sura que augmenta el seu volum d’activitat, demostra que es manté orienta-
da a la seva missió. És habitual que, en etapes de creixement, les entitats 
socials es trobin davant de dilemes que els porten a triar entre creixement 
econòmic o impacte social. No són decisions fàcils, l’impacte social és la 
raó de ser de les organitzacions del tercer sector, però sense els resultats 
econòmics, la seva supervivència està en qüestió. Així doncs, el fet que el 
VSI i els resultats econòmics vagin creixent paral·lelament, indica que no 
s’ha perdut de vista la missió i s’ha sabut mantenir l’orientació cap a l’im-
pacte social.

Un altre dels elements rellevants que s’inclou al càlcul del VSI és la 
capacitat de generar projectes d’innovació social i tenir un efecte tractor 
sobre altres organitzacions del tercer sector. Formació i Treball fa un esforç 
constant en R+D, des del punt de vista d’accions de la millora d’ocupabilitat 
dels col·lectius més allunyats del mercat laboral i de programes informàtics.
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5.3. Valoració des de Formació i Treball

Formació i Treball ha estat capaç de mantenir actualitzat el càlcul del 
VSI al llarg dels darrers anys, ja que aquest presenta alguns elements que 
són útils per a l’organització, especialment permet supervisar si la missió es 
manté en el temps. 

Dit això, el que no s’ha pogut fer és revisar els indicadors, repensar si 
les parts interessades i les variables que es van escollir el 2013 continuen 
sent rellevants a l’organització de 2020. Formació i Treball ha fet alguns 
estudis complementaris per a mesurar l’impacte social, però no s’ha fet una 
revisió del VSI. Un dels motius principals és que dur a terme aquests estudis 
comporta molt de temps i diners.

L’exercici de posar l’organització davant del mirall i preguntar-se per 
què fa, com ho fa i quins impactes té (independentment de la metodologia 
que s’hagi escollit) és un exercici de reflexió estratègica immensament po-
derós, que genera consciència i transversalitat. Aquest exercici et permet 
veure’t amb els ulls de les teves parts interessades i tenir una mirada menys 
endògena, a banda d’obligar l’organització a estandarditzar processos i ana-
litzar sota una única mirada els indicadors econòmics i socials. 

El repte a les organitzacions del tercer sector encara és estendre els 
sistemes d’avaluació de l’impacte social de les organitzacions i passar de 
l’anàlisi d’aquestes per a la millora a l’anàlisi per a l’estratègia.

6. Nous indicadors per una nova economia

Des de la crisi de 2007, s’han anat multiplicant els qüestionaments als 
indicadors de l’economia. El govern francès, el 2008, va crear una comissió 
d’economistes liderada pels premis Nobel Stiglitz i Sen, que han reflexionat 
àmpliament sobre quins indicadors han de guiar les decisions econòmiques. 
Sen (2000) ja declara “el desenvolupament ha de centrar-se a fomentar la ri-
quesa de la vida humana, per sobre de la riquesa de l’economia en la qual 
viuen els éssers humans”. Malgrat això, el Producte Interior Brut (PIB) conti-
nua sent l’indicador de referència. Raworth (2018) es pregunta “en el context 
de crisi social i ecològica actual, com és possible que aquest [el PIB] indica-
dor únic i restrictiu continuï acaparant tanta atenció a escala internacional?”

En l’àmbit de les organitzacions, l’equivalent al PIB serien els ingres-
sos d’explotació o el valor de la producció. Així doncs, ens hem de fer la 
mateixa pregunta que ens fem com a economia en conjunt: quins són els 
indicadors rellevants?
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La crisi a què ens enfrontem en aquests mesos, originada per la pandè-
mia de la covid-19, ens ha de portar a fer-nos preguntes. Quines són les 
prioritats de la nostra societat? El més important és produir i consumir més? 
S’està parlant poc aquests dies de la relació entre l’aparició de la pandèmia 
i el canvi climàtic, però estan estretament vinculades i des dels moviments 
ecologistes s’avisava del perill d’una pandèmia de grip des de feia anys.

Mentre els indicadors que guien les decisions, tant a escala de governs 
com d’organitzacions, continuïn sent indicadors merament econòmics, els 
objectius continuaran sent econòmics i els objectius mediambientals i soci-
als continuaran estant en segon lloc. Per tant, incorporar aquests indicadors 
és ja imprescindible i actuar intentant no només maximitzar els resultats 
econòmics, sinó minimitzant l’impacte climàtic, revertint el que s’ha gene-
rat i creant valor social.

El canvi d’indicadors tindrà diferents etapes, segurament des del Ter-
cer Sector ja s’incorporen a la presa de decisions i progressivament s’aniran 
incorporant com a indicadors de l’economia i a les empreses. Un espai on ja 
s’ha començat a avançar és en la contractació pública. 

Necessitem nous indicadors per encarar aquesta nova fase de l’econo-
mia, que situïn els objectius amb una visió social i ambiental. El Valor So-
cial Integrat pot formar part d’aquest nou paradigma.
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