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RESUM

La Fundació Ship2B es va crear l’any 2013 a Barcelona, 
amb l’objectiu d’impulsar l’Economia d’Impacte. Es tracta 
d’un nou model econòmic en el qual la finalitat principal de 
les empreses, els inversors i les organitzacions no és només 
maximitzar la seva rendibilitat econòmica, sinó també el seu 
impacte social i/o mediambiental. 

Va ser fundada per tres emprenedors, Clara Navarro, Mai-
te Fibla i Xavier Pont, que van detectar una necessitat no co-
berta en l’ecosistema de Barcelona, i van unir els seus esfor-
ços per a donar una solució i ajuda als emprenedors amb 
projectes d’impacte social. 

Ship2B té tres àrees d’activitat. En primer lloc, desenvolupa 
dos programes d’acceleració exclusius per a startups d’alt im-
pacte: S2B Health&Care i S2B Tech4Climate. I en paral·lel, 
Ship2B compta amb dos programes vinculats a àmbits més 
socials, els programes B-Value i Rezinkers4Impact. La sego-
na línia d’activitat és el Corporate Impact Venturing, i la terce-
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ra línia d’activitat és, la inversió d’impacte a Espanya, entesa 
com la inversió en startups de triple rendibilitat; econòmica, 
social i mediambiental, i per a això compta amb el suport de 
la Comissió Europea i del Fons Europeu d’Inversions. 

Al llarg d’aquests anys, Ship2B ha accelerat 164 startups, 
de les quals més d’un 85% continuen actives i que han mobi-
litzat més de 59 milions d’euros. Pensium ha estat una 
d’aquestes startups accelerades de manera reeixida per 
Ship2B, l’Impacte Social de la qual es valora en aquest tre-
ball, a través dels criteris d’acreditació de B Corp.

Classificació JEL: M13, M14, M21, M40
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ABSTRACT

The Ship2B Foundation was created in 2013 in Barcelona, 
with the aim of promoting the Impact Economy. It is a new 
economic model where the main purpose of companies, in-
vestors and organizations is not only to maximize their eco-
nomic profitability but also their social and/or environmental 
impact.

It was founded by three entrepreneurs, Clara Navarro, 
Maite Fibla and Xavier Pont who detected an unmet need in 
the Barcelona ecosystem and joined forces to provide solu-
tions and help entrepreneurs with social impact projects.

Ship2B has 3 areas of activity. First, it develops two exclu-
sive acceleration programs for high-impact startups S2B 
Health & Care and S2B Tech4Climate and in parallel, Ship2B 
has two programs linked to more social areas. They are the 
B-Value and Rezinkers4Impact programs. The second line of 
activity is Corporate Impact Venturing and the third line of 
activity is impact investment in Spain, understood as invest-
ment in triple profitability startups: economic, social and envi-
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ronmental, and for this it has the support of the European 
Commission and the European Investment Fund.

Throughout these years, Ship2B has accelerated 164 start-
ups, of which more than 85% are still active and have mobi-
lized more than 59 million euros. Pensium has been one of 
these startups successfully accelerated by Ship2B, whose 
Social Impact is valued in this work, through the B Corp ac-
creditation criteria.

JEL Classification: M13, M14, M21, M40

KEYWORDS

Impact investing, social entrepreneurship, startup, spin-off, 
acceleration, financing.

1. Introducció

Breu història
Ship2B és una fundació privada amb base a Barcelona creada l’any 

2013, que té per objectiu accelerar i finançar startups d’alt impacte, fomen-
tar el Corporate Impact Venturing com a estratègia d’innovació per a les 
grans empreses i impulsar la inversió d’impacte. La van crear tres emprene-
dors Clara Navarro, Maite Fibla i Xavier Pont. Des dels seus inicis compta 
amb el suport de la Comissió Europea.

Ship2B posa a la disposició dels seus emprenedors la seva comunitat 
de mentors, experts, entitats i grans empreses. Així mateix, els posen a dis-
posició la primera i major xarxa d’inversió d’impacte d’Espanya, així com 
un vehicle de co-inversió per a invertir en startups disruptives que generen 
una triple rendibilitat: l’econòmica, la social i la mediambiental.

Ship2B accelera i inverteix en startups d’impacte. El procés es realitza 
mitjançant la selecció de les millors startups i spin-offs tecnològiques amb 
impacte social o mediambiental amb l’objectiu d’accelerar el seu creixe-
ment a través d’aliances amb altres empreses, de mentoring, del finança-
ment i de l’impact business.

Al llarg d’aquests anys, Ship2B ha accelerat 164 startups, de les quals 
més d’un 85% continuen actives i han mobilitzat més de 59 milions d’euros.
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La missió
La Fundació Ship2B neix amb l’objectiu d’impulsar l’Economia d’Im-

pacte: un nou model econòmic on la fi principal de les empreses, els inver-
sors i les organitzacions no és només maximitzar la rendibilitat econòmica 
sinó també l’impacte social i/o mediambiental.

Els fundadors
Maite i Xavier es coneixien per haver participat en projectes anterior-

ment, en el Departament d’Economia amb el conseller Antoni Castells, i en 
Globalleida, amb Antoni Brufau, de qui van aprendre molt, i més tard van 
conèixer a Clara, que venia de l’àrea de Medi ambient de McKinsey i prac-
ticava la docència en emprenedoria social. Maite és doctora en economia 
per la Universitat Rovira i Virgili (URV) especialitzada en competitivitat 
empresarial i economia aplicada. Durant la seva etapa acadèmica va col·la-
borar amb la UPC School i la Universitat de Maastrich i va formar part de 
l’equip impulsor de l’Observatori de l’Ocupació de la URV. Xavier havia 
estudiat a ESADE i a l’IESE, i havia estat emprenedor social amb Simpho-
nie i la Fundació Futur. A més, va col·laborar amb el Momentum Project 
d’ESADE, que era una primera experiència d’accelerar empreses socials, 
juntament amb BBVA.

Xavier també va participar en la fundació dels supermercats Veritas, 
empresa de la qual és avui conseller (a més de ser-ho també de l’empresa 
familiar, el Grup Borges). Maite i Xavier dirigien un Postgrau en Estratègia 
i Competitivitat Regional. Clara feia classes a ESADE sobre emprenedoria 
social i liderava ANODERWOLD, una iniciativa de consultoria social que 
impulsava projectes de preacceleració d’empreses socials. 

Els tres fundadors havien percebut clarament que, en altres entorns, 
especialment a França, el Regne Unit i els EUA, estava fent eclosió l’em-
prenedoria social i la inversió d’impacte com un nou fenomen. La idea era 
molt senzilla: construir projectes d’alt impacte que tinguessin triple rendibi-
litat: financera, social i mediambiental, i que fossin empreses innovadores i 
amb equips d’emprenedors de nivell capaços d’atreure i retenir talent. La 
idea és que també es pot pensar en gran en el món de l’empresa social, i que 
rendibilitat i impacte no tenen per què anar separats.

Amb això van crear la Fundació, reunint un grup de persones de pres-
tigi al seu voltant, posant en marxa els programes d’acceleració, acompa-
nyant a grans empreses a innovar amb impacte, creant una xarxa d’inver-
sors, després el vehicle d’inversió i impulsant el S2B Impact Fòrum, 
l’esdeveniment de referència a Espanya sobre l’Economia d’Impacte. Tot 
això en un termini de només set anys.
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Patronat 
El Patronat està constituït per directius de companyies com DKV Se-

guros, Simon Holding, Nauta Capital, Roca Salvatella i Atrevia/Inforpress, 
entre altres, tots ells a títol personal.

Consell assessor
Ship2B compta amb un consell assessor format per 20 professionals i 

directius que representen gran part de la societat, que té per objectiu donar 
suport als diferents programes de la Fundació i ajudar a difondre el missatge 
de l’Economia d’Impacte.

Partners
Ship2B compta amb tres tipus de socis: els estratègics, els d’inversió i 

els col·laboradors. En total sumen més de 79 socis.

2. Inversió d’impacte

Què és la Inversió d’Impacte?
Encara que la inversió d’impacte existeix des dels anys 60 amb les 

primeres iniciatives en l’àmbit de les microfinances, no va ser fins a 2007 
quan es va començar a encunyar el concepte de manera formal. El terme 
d’inversions d’impacte, conegut en anglès com Impact Investing, va ser 
difós per primera vegada en 2009 per l’empresa de consultoria Monitor 
Group. La definició més acceptada d’inversió d’impacte és “la d’aquelles 
inversions de capital en empreses o fons que generen béns socials i/o me-
diambientals al costat d’uns retorns per a l’inversor que poden anar des 
de la simple devolució del capital a una rendibilitat igual a la del mercat”. 
Si bé el quadre de motivacions dins de la categoria dels inversors d’im-
pacte pot ser molt heterogeni, tots els seus inversors comparteixen dues 
característiques:

•  Busquen un retorn financer –com a mínim del capital invertit– i, per 
tant, no cal enquadrar la inversió d’impacte en el món de la filantro-
pia o de les donacions a fons perdut. 

•  Les inversions es dirigeixen expressament a iniciatives capaces de 
produir un impacte social. Aquest objectiu social està explícitament 
buscat i, per tant, forma part de la decisió d’inversió.

Per tant, es tracta d’una inversió amb ànim de lucre i que busca una 
rendibilitat financera, amb la intenció de generar impacte social i mediam-
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biental, així com la mesura de l’impacte generat amb la mateixa rigorositat 
que el rendiment financer.

Com es diferencia la Inversió d’Impacte de la Inversió Sostenible/Respon-
sable (ESG, sigles en anglès de Mediambiental, Social i Governança)? 

Mentre en el segon cas les decisions d’inversió es prenen tenint en 
compte uns certs criteris mediambientals, socials i de governança, en el pri-
mer cas, en la inversió d’impacte, les decisions d’inversió es prenen tenint en 
compte quin és el repte social o mediambiental al qual es vol donar resposta 
i, per tant, el model de negoci de l’empresa invertida ha d’estar orientat a la 
generació d’aquest impacte. En l’actualitat, segons JP Morgan, la inversió 
d’impacte en el món representa ja un bilió de dòlars, havent-se multiplicat 
per 10 en els últims 5 anys. Es preveu que la inversió d’impacte representi en 
el 2030 un mercat de més de 30 bilions de dòlars, segons Ronald Cohen. 
Segons Cohen, és l’únic mecanisme capaç de mobilitzar el finançament i el 
talent necessaris per a abordar els 17 ODS de Nacions Unides. Arran d’això, 
les gestores més grans d’actius han mobilitzat diversos bilions de dòlars en 
2019 per a inversions en empreses sostenibles i d’impacte.

3. Línies d’activitat de Ship2B

Ship2B té quatre línies d’activitat que es descriuen a continuació.

3.1. Acceleració 

L’acceleració de projectes comporta el suport a les empreses socials en 
les fases inicials del seu desenvolupament i és una bona estratègia per a 
generar impacte positiu en la societat a mitjà i llarg termini. Els primers 
anys de vida d’una organització són sempre molt exigents. Per a les empre-
ses socials ho són encara més per les dificultats per a accedir a finançament 
i per la seva naturalesa híbrida. Les incubadores i acceleradores són actors 
clau en l’enfortiment i capacitació de les empreses socials. El fet d’oferir 
assistència tècnica i finançament és un element clau per a desenvolupar tot 
el potencial de l’emprenedoria social i la inversió d’impacte.

Ship2B ofereix dos programes verticals d’acompanyament per a startups 
i spin-offs tecnològiques amb impacte social i/o mediambiental amb l’objectiu 
d’accelerar el seu creixement i consolidació. Tot això ho fa a través de:

•  Mentoring amb experts de primer nivell. Compta amb una xarxa de 
215 mentors especialitzats en cadascun dels àmbits. 
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•  Aliances amb grans empreses. Cadascun dels programes compta amb 
la participació d’empreses vinculades a l’activitat.

•  Finançament a través dels seus vehicles d’inversió. 
•  Mentoring amb experts de primer nivell. Compta amb una xarxa de 

215 mentors especialitzats en cadascun dels àmbits. 
•  Aliances amb grans empreses. Cadascun dels programes compta amb 

la participació d’empreses vinculades a l’activitat.
•  Finançament a través dels seus vehicles d’inversió. 

A continuació, es descriuen els dos programes d’acceleració.

S2B Health&Care (Salut i qualitat de vida): Aquest programa (de-
sena edició) d’inversió i acceleració es dirigeix a startups i spin-offs que 
millorin la salut i la qualitat de vida de les persones. Aquest programa està 
impulsat al costat de DKV, Innocells de Banc Sabadell i Fundació Vallpara-
dís de Mútua Terrassa. Destaquen com a casos d’èxit en aquest programa les 
empreses Cebiotex, Psious, Qida o Pensium. 

S2B Tech4Climate (Sostenibilitat i medi ambient): Aquest programa 
(desena edició) d’inversió i acceleració es dirigeix a startups de l’àmbit de la 
sostenibilitat i medi ambient. Aigües de Barcelona, Fundació Repsol, Griñó i 
Nestlé España són les entitats cofundadores del programa. Destaquen com a 
casos d’èxit les següents startups: Farmidable, Feltwood o Ciclogreen.

En paral·lel als dos programes d’acceleració exclusius per a startups 
d’alt impacte, Ship2B compta amb dos programes vinculats a àmbits més 
socials. Són els programes B-Value i Rezinkers4Impact:

B-Value. És el programa que impulsa la transformació del sector soci-
al a través de la innovació. Es dirigeix a líders del tercer sector que treballin 
en entitats sense ànim de lucre amb base en Espanya. Actualment, està en 
marxa la 4a edició amb l’objectiu d’ajudar a desenvolupar projectes des 
d’una visió estratègica, dissenyar nous models de generació d’ingressos, 
professionalitzar la proposta de valor i allunyar-se dels esquemes filantrò-
pics tradicionals.

Aquest programa està impulsat per Ship2B i la Fundació Banc Saba-
dell. Així mateix, compta amb el suport de:

•  La Fundació Juan Entrecanales de Azcárate
•  AFTERSHARE.TV i la Fundació PwC com socis estratègics i
•  L’Associació Espanyola de Fundacions, la Fundació Hazloposible, la 

Fundació Lealtad i Barcelona Activa com entitats col·laboradores.
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Durant el primer trimestre del 2020 es va llançar la primera edició d’un 
nou programa Rezinkers4Impact. 

Rezinkers4Impact: Es tracta de la primera edició d’un programa 
d’acompanyament a empreses, startups i entitats socials (fundacions, ONG…) 
que tinguin un projecte d’impacte que afronti el repte de la inclusió social de 
col·lectius vulnerables per a potenciar-los a través d’un programa d’accelera-
ció i finançament. Compten amb la col·laboració de Rezinkers. En aquesta 
primera edició han participat quatre projectes d’alt impacte, dels quals Escue-
lab i Ellas lo Bordan han estat les dues entitats finalistes del programa.

Edicions Startups 
accelerades

Finançament 
aconseguit 
(M euros)

Startups 
actives (%)

Tech4Health&Care 10 55 48 93

Tech4Climate 10 33 5 94

Edicions Finalistes Mentores Ajudes i 
Probono

B-Value 4 41 150 520 K

Edicions Projectes 
participants

Projectes 
guanyadors

Venture 
Philantropy

Rezinkers4Impact 1 4 2 40 K euros

Font: Elaboració pròpia a partir de <Ship2B.org>.

Figura 1. Quadre resum programes Ship2B.

3.2. Corporate Impact Venturing

L’economia d’impacte pot ser una gran oportunitat de negoci per a les 
grans empreses. Ship2B acompanya les empreses perquè integrin l’impacte 
social i mediambiental en la seva cadena de valor a través de:

•  Innovació oberta: col·laborar amb l’ecosistema per a integrar la inno-
vació d’impacte 

•  Cultura empresarial: fomentar i inspirar els equips per a desenvolupar 
una mentalitat preparada per a innovar amb impacte

•  Gestió d’impacte: desenvolupar estratègies, teories del canvi i siste-
mes de gestió i mesura d’impacte
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•  Inversió i Venture Philanthropy: invertir en l’ecosistema d’impacte es-
tructurant vehicles i programes que aportin suport financer i no financer.

3.3. Inversió

Amb el suport de la Comissió Europea i el Fons Europeu d’Inversions, 
Ship2B impulsa la inversió d’impacte a Espanya, entesa com la inversió en 
startups de triple rendibilitat: econòmica, social i mediambiental. 
Tenen diverses vies d’inversió:

•  Xarxa d’Inversió d’Impacte (la més gran d’Espanya): formada per 
més de 400 membres entre business angels, family offices i entitats de 
Venture Capital. 

•  Dos vehicles d’inversió d’Impacte, l’Impact Equity BF i l’Equity-
4Good. 

El primer es va crear en 2016 amb membres de la xarxa d’inversió 
(business angels, family offices) amb un valor de 1,5 milions d’euros. En 
2018 es va sumar el Fons Europeu d’Inversió (FEI) aportant 3 milions d’eu-
ros per a donar suport a empreses socials a Espanya en fase llavor, arrenca-
da i avançada (seed, early stage i late stage). En total són 4,5M d’euros i 
coinverteixen amb els principals inversors de capital de risc a Espanya, com 
Caixa Capital Risc, Sabadell Ventures, Inveready o Asabys.

Amb aquest fons, Ship2B farà costat aproximadament a 20 empreses 
amb inversions microllavor que van des de 40.000 euros, fins a un màxim 
de 100.000 euros amb complements addicionals de fins a 400.000 euros.

Per a Ship2B aquest acord és un dels millors des de la creació de 
Ship2B i ha d’ajudar a desenvolupar la missió de promoure startups amb un 
triple balanç (econòmic, social i mediambiental) en àrees com la salut, el 
medi ambient o la inclusió.

Impact Equity BF i Equity4Good compten amb 16 startups d’impacte 
social i mediambiental en la seva cartera entre les quals destaquen empreses 
com Smile and Learn, Berdac, Worldcoo, Qida, Pensium, Neki o Psious.

Aquest és el quart any de funcionament dels vehicles i, per això, enca-
ra és massa aviat per a parlar de casos d’èxit (en negreta a la Figura 2).
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Nom de l’empresa Sector d’impacte Sector industrial

Smile and Learn Educació Edutech

Berdac Serveis tercera edat Sanitat/tecnologies 
intel·ligents

Worldcoo Tercer Sector Fintech

Pensium Tercera Edat Serveis immobiliaris

Adan Medical Salut Medical devices

Qida Tercera Edat/dependència Atenció sanitària

Neki Tercera Edat/dependència TIC

Psious Salut Salut

Cebiotex Salut/vida saludable Salut/biotecnologia

Koiki Inclusió/dependència Logística

Visualfy Inclusió/dependència Tecnologies intel·ligents

MJN Neuroserveis Salut/dependència Medtech

ADmit Therapeutics Salut Biotech

Fiction Express by 
Bolino

Educació Edutech

Dental Residency Tercera Edat/dependència Salut

Ciclogreen Medi ambient TIC

Font: Elaboració pròpia a partir de <Ship2B.org>.

Figura 2. Quadre resum startups en Equity4Good.

3.4. Venture Philanthropy

Al costat d’altres entitats com la Fundació Open Value, la Fundació 
BBK i Rezinkers impulsen fons de VP amb l’objectiu de finançar projectes 
en fases inicials. Els projectes finançats fins ara són: Feltwood, Gaptain, 
Kuvu, Life Kontainer, Smartbrain i WATS Team. Fins al moment, a través 
de les diferents eines de Ship2B s’han destinat més de 3 milions d’euros un 
total de 22 startups d’impacte.
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4. Organització

A més dels cofundadors, Ship2B compta amb un equip de 22 persones. 
Formen un equip plurisdisciplinar i complementari en els seus perfils. Co-
breixen especialitats com a analistes d’inversió d’impacte, dissenyador grà-
fic, manager de continguts, un scouting officer, director d’inversions etc. 
L’equip està compost per 12 dones i 10 homes.

5. El cas d’èxit de Pensium

Entre els projectes accelerats per Ship2B, que més estan creixent i con-
solidant-se en el mercat, es troba el cas de Pensium. Aquesta startup, que 
podríem incloure dins del sector Fintech seria el clar exemple de com el 
món de les finances i el món social troben el seu punt de connexió i desen-
volupen un producte/servei que permet a les persones de la tercera edat (o 
els seus familiars) tenir o accedir a un bon nivell de vida després de la seva 
etapa laboral.

La startup Pensium va ser creada l’any 2017 a Barcelona per 4 socis: 
Miquel Perdiguer (CEO), David Igual (COO), Josep Fabregat (CFO) i Ra-
mon Lluis García (CLO), tots ells són part d’un equip de professionals del 
sector de residències, economistes, advocats i treballadors socials que treba-
llen avui dia a l’empresa. 

Segons David Igual, la principal motivació per a crear aquesta startup, 
va ser el fet d’haver estat en contacte amb projectes de residències d’ancians 
en la seva trajectòria professional, i amb les necessitats financeres d’aquest 
col·lectiu. El problema a resoldre era molt clar, sent aquest el principi de 
tota startup.

Pensium es va incorporar al LAB de Ship2B el setembre de 2017, des-
prés d’un procés de selecció de startups que realitza aquesta fundació pels 
seus programes d’acceleració. El Programa del qual forma part Pensium es 
diu Tech4Social, que té per objecte la inversió i acceleració de startups que 
millorin la qualitat de vida de col·lectius vulnerables i on participen institu-
cions públiques i privades per impulsar-la.

Pensium facilita a les famílies pagar el cost de la plaça residencial pri-
vada sense perdre el seu patrimoni, sense cap mena d’hipoteca, sense gastar 
els seus estalvis i sense haver de desemborsar gens de diners. Aquesta solu-
ció contribueix a resoldre el problema social amb què es troben les persones 
majors en situació de dependència que han de fer front a uns costos mitjans 
mensuals a Espanya d’uns 2.000 €, mentre que les pensions mitjanes estan 
al voltant d’uns 900 €. 
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Pensium anticipa els costos assistencials fins a un màxim de 10 anys i 
tots els imports es paguen mitjançant els lloguers de l’habitatge que queda 
disponible.

El procés d’acreditació B Corp en el cas Pensium
L’aportació de Ship2B a Pensium ha estat molt notable des de l’inici i 

es pot integrar en tres àmbits: perfeccionament del model d’impacte social, 
acompanyament en l’obtenció d’acreditacions, i captació d’inversors vincu-
lats amb objecte social. Ship2B ha acompanyat a Pensium en l’obtenció de 
la certificació B CorpTM, que és el reconeixement internacional més valo-
rat en l’àmbit d’empreses que treballen per a resoldre problemes socials i 
mediambientals en el món. El moviment B CorpTM no busca certificar les 
millors empreses del món sinó les millors empreses per al món. Els seus 
requisits són molt exigents i a Espanya estan certificades empreses com 
Triodos Bank, Danone o Veritas. La bona trajectòria de Pensium va fer que 
fos distingida amb el premi “Best for Spain 2019”. Per a obtenir-lo, Pen-
sium es va sotmetre a una avaluació i va aportar abundant documentació 
sobre la seva activitat. B Corp té diferents avaluacions i estàndards en fun-
ció de l’activitat i la grandària de l’empresa. Aquesta avaluació és extensa: 
ocupa 56 pàgines i 234 preguntes, la major part de resposta múltiple, orde-
nades per cinc grans àrees, que corresponen amb les parts interessades de la 
companyia (a grans trets, els indicats a la Figura 4). L’eina d’Avaluació 
d’Impacte B està dissenyada perquè l’empresa la pot utilitzar com a eina de 
gestió i millora del seu impacte social. Per aquest motiu, cada pregunta té 
una puntuació associada i la companyia podrà conèixer la puntuació exacta 
que ha obtingut en cada pregunta, així com la puntuació restant que podria 
obtenir. D’aquesta manera, es facilita que l’empresa dissenyi plans d’actua-
ció i de millora per a millorar-ne l’impacte en cada àrea. La puntuació total 
de l’eina són 200 punts, que es distribueixen en 140 punts relatius a les 
operacions i 60 punts a potencials models de negoci d’impacte que pogués 
aplicar l’empresa si el seu propòsit empresarial té un impacte social i/o am-
biental verificable. A més, les preguntes es poden filtrar pel seu nivell de 
puntuació –sense puntuació, mitjana, alta o molt alta– i, d’aquesta manera, 
saber aquelles que tenen un impacte més gran en el resultat de l’avaluació. 
Pot observar-se en l’Annex I, relatiu a la puntuació obtinguda per Pensium, 
en cadascuna de les àrees d’impacte. Pels resultats de Pensium, es pot ob-
servar que no totes les àrees d’impacte reben la mateixa ponderació, ja que 
són cinc, i una d’elles ha obtingut més de quaranta punts. Això es deu al fet 
que en una de les àrees l’empresa ha obtingut una puntuació addicional pel 
seu model de negoci d’impacte orientat, en aquest cas, als clients. La puntu-
ació global i per àrea de cada empresa es publica en la web de B Corp. La 
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puntuació específica per a cadascuna de les preguntes de l’avaluació no es 
publica perquè moltes d’elles contenen informació sensible i confidencial 
per part de l’empresa. 

De les 234 preguntes que conté aquesta avaluació, dues reben ‘Puntu-
ació molt alta’ en estar vinculades amb el model de negoci d’impacte de 
Pensium. La primera d’elles és relativa a la protecció de la missió de l’em-
presa i a l’adopció d’un model de governança que garanteix l’equilibri en la 
presa de decisions entre els interessos econòmics, socials i mediambientals. 
Aquest compromís queda reflectit en els estatuts socials i, per tant, prote-
geix la missió social sigui qui sigui el seu propietari en el futur. Aquesta 
pregunta té una gran transcendència, ja que en cas de produir-se un canvi 
substancial en la definició de la missió de l’empresa, una vegada aquesta ja 
hagi obtingut, pot comportar la pèrdua de la certificació B Corp. La segona 
és relativa al model de negoci d’impacte de l’àrea de clients, que en el cas 
de Pensium es tradueix en el percentatge de beneficiaris de microfinances 
que són pobres o molt pobres, pregunta dirigida a empreses financeres, l’ob-
jectiu de les quals sembla ser el de filtrar a aquestes empreses, i assegurar-se 
que la seva activitat va realment dirigida a la reducció de l’exclusió finance-
ra i al suport dels més febles. Amb la qualificació de ‘Puntuació alta’ seguei-
xen 39 preguntes, entre les quals figuren qüestions relatives a la informació 
sobre impacte social de les activitats de l’empresa, diferències salarials, pla 
de salut dels treballadors, permís de maternitat i paternitat, programes de 
retir, propietat dels treballadors, satisfacció del treballador, diversitat, RSC, 
i altres. Amb la qualificació de ‘Puntuació Mitjana’ hi ha 37 preguntes, amb 
qüestions relatives, entre altres, a representació de les parts interessades en 
la governança, garantia de protecció del client, taxa d’abandó del personal, 
reciclatge, edificis verds, i instal·lacions. I ‘Sense Puntuació’, hi ha 155 
preguntes sobre aspectes diversos. 

La puntuació obtinguda per Pensium és de 95,2 sobre un màxim de 
200, sent 80 la puntuació mitjana obtinguda per les empreses analitzades. 
Les àrees d’impacte que B Corp valora per a aquesta acreditació, i la puntu-
ació obtinguda per cadascuna d’elles, es mostren en l’Annex I.

En la Figura 4 s’indica, de forma resumida, el contingut de cada àrea.
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Font: B Corp. Per a més detall en relació a l’avaluació de Pensium, vegeu l’Annex I.

Figura 4. Avaluació de l’Impacte B (B Corp).

Conclusió

Ship2B és una fundació privada amb base en Barcelona, creada l’any 
2013, que té per objectiu accelerar i finançar startups d’alt impacte, fomen-
tar el Corporate Impact Venturing com a estratègia d’innovació per a les 
grans empreses, i impulsar la inversió d’impacte. Va ser creada per tres em-
prenedors: Clara Navarro, Maite Fibla i Xavier Pont. Des dels seus inicis 
compta amb el suport de la Comissió Europea.

Els impulsors van crear la Fundació, reunint un grup de persones de 
prestigi al seu voltant, posant en marxa els programes d’acceleració, acom-
panyant a grans empreses a innovar amb impacte, creant una xarxa d’inver-
sors, un vehicle d’inversió, i impulsant el S2B Impact Fòrum, l’esdeveni-
ment de referència a Espanya sobre l’Economia d’Impacte. Tot això en un 
termini de tan sols set anys.

El Patronat de Ship2B està constituït per directius de diverses compa-
nyies de diferents sectors, i compta amb un consell assessor format per 20 
professionals i directius representatius de bona part de la societat. 

Ship2B té tres àrees d’activitat: salut, medi ambient i àmbit social. 
A través de les diferents eines de Ship2B, s’han destinat més de 3 mi-

lions d’euros a un total de 22 startups d’impacte, havent accelerat 164 star-
tups, de les quals més d’un 85% continuen actives. Pensium és un clar cas 
d’èxit de Ship2B, que la va acompanyar en el seu procés d’acreditació per 
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part de B Corp. B Corp basa la seva decisió d’acreditació en les respostes a 
un qüestionari de 234 preguntes sobre diverses àrees de l’activitat de l’em-
presa: Governança, Treballadors, Comunitat, Medi Ambient i Clients. 
Aquesta acreditació té diversos avantatges per a les empreses que l’obtenen: 
d’una banda, en analitzar diversos aspectes de la seva activitat, poden pren-
dre decisions que millorin l’impacte social d’aquesta. I per l’altra, poden 
atreure l’atenció de fons i inversors que s’interessen per aquest tipus d’em-
preses, així com la de potencials clients i proveïdors.
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Annex I. Àrees d’Impacte del B IMPACT ASSESSMENT 
(puntuació obtinguda per Pensium).

GOVERNAN-
ÇA (12)

TREBALLA-
DORS (18,4) 

COMUNITAT 
(11,6)

MEDI  
AMBIENT 

(4,4)

CLIENTS 
(48,8)

Missió i com-
promís.

Tipus de 
contractació.

Creació 
d’ocupació.

Tipus d’instal-
lacions.

Models de 
negoci per a 
clients.

Transparèn-
cia.

Sous i Com-
pensacions.

Inclusió i 
diversitat.

Terreny, 
oficina, plan-
ta.

Productes i 
serveis per a 
clients. 

Mètriques de 
gerència 
corporativa. 

Beneficis per 
als treballa-
dors.

Compromís 
cívic i donaci-
ons.

Inputs. Serveis bà-
sics.

Emprenedo-
ria social.

Capacitació i 
educació.

Participació 
local.

Producció. Salut.

Ètica de 
l’activitat de 
l’empresa 
(apostes i 
altres).

Treballadors i 
propietat 
empresa.

Proveïdors, 
distribuïdors i 
producte.

Model medi-
ambiental.

Flux del capi-
tal i enforti-
ment. 

Sancions 
(fiscal, labo-
ral, mediam-
bientals, i 
altres).

Comunicació 
entre gerèn-
cia i treballa-
dors.

Model de 
negoci orien-
tat a la comu-
nitat.

Instal·lacions 
en ecosiste-
mes sensi-
bles.

Ajuda als 
necessitats.

Absència de 
fallida o litigis 
contra l’em-
presa.

Respecte als 
drets sindi-
cals.

Efectes con-
taminants del 
medi ambi-
ent. 

No operaci-
ons abusives 
en zones de 
conflicte. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació procedent de B Corp i Pensium.


