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RESUM

L’objectiu d’aquest cas és explicar la metodologia a utilitzar 
per a la confecció d’un Mapa de Riscos per a l’escola de ma-
nagement UPF - BSM (Universitat Pompeu Fabra - Barcelona 
School of Management). Per això, a partir d’uns qüestionaris a 
completar per part de l’Alta Direcció, que hauran de tenir en 
compte la situació estratègica, l’estructura organitzativa i 
l’oferta de serveis, a més de les principals fortaleses i reptes 
que existeixen, es defineix l’univers de riscos als quals s’en-
fronta l’Escola. Aquests riscos es categoritzen segons si són 
estratègics, operatius, financers o de compliance, i també 
s’incorporen al model els riscos emergents relatius als criteris 
ESG (Environmental, Social and Governance). Tots ells s’hau-
ran d’avaluar segons el seu impacte o gravetat/urgència i pro-
babilitat d’ocurrència, fet que ens permetrà col·locar els riscos 
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en un mapa de calor i així poder identificar en quina àrea se 
situen cadascun d’ells: crítica, de confort o de control. Final-
ment, per als riscos que estan en l’àrea crítica s’hauran de 
dissenyar mesures correctives amb uns plans d’acció, indi-
cant responsables i dates d’implantació, amb l’objectiu de 
mitigar aquests riscos i que es moguin dins del mapa, però 
quedant fora de l’àrea crítica.

Classificació JEL: M14, M40, Q5, R11. 

PARAULES CLAU

Mapa de Riscos, Riscos Emergents, ESG, Mesura Correc-
tiva, Mitigar.

ABSTRACT

The aim of this case is to explain the methodology to be 
used to prepare a Risk Map for the management school UPF 
- BSM (Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Ma-
nagement). Based on questionnaires to be answered by the 
Top Management, that should consider the strategic position, 
the organizational structure and the offer of services, besides 
the main strengths and challenges, it is possible to determine 
the risk universe to which the School is exposed. Such risks 
are classified in the following categories: strategic, operatio-
nal, financial and compliance, and they are also part of the 
model the emerging risks corresponding to ESG criteria (En-
vironmental, Social and Governance). All of them must be 
evaluated by the impact or seriousness/urgency and the pro-
bability of occurrence. After this evaluation, it will be possible 
to locate each risk in a heat map and in this way to know in 
which area the risks remain: critical, comfort or control area. 
Finally, for the risks that are in the critical area, corrective ac-
tions should be designed with related action plans, indicating 
the responsible people and deadlines, in order to mitigate 
these risks and move them inside the map but out of the criti-
cal area.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 
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1. Evolució històrica i descripció de la institució

La UPF Barcelona School of Management és la marca comercial de la 
Fundació Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, una 
fundació privada sense ànim de lucre el patronat del qual està presidit pel 
Rector de la Universitat. 

L’Escola ofereix màsters i programes de postgrau que abasten diferents 
àrees del management. L’Escola no ofereix programes de grau ni de doctorat.

L’objectiu d’aquest cas és comprendre com s’implementa un mapa de 
riscos estratègics, operatius, financers i de compliance1, i també dels riscos 
emergents relatius als criteris ESG (Environmental, Social and Governance, 
és a dir, mediambientals, socials i de govern corporatiu).

Els riscos ESG o riscos de sostenibilitat inclouen els riscos relatius a 
temes mediambientals, com pot ser l’impacte del canvi climàtic, tant en 
aspectes físics com de transició o adaptació a una nova economia «verda», 
també inclouen els associats a consideracions socials que han de complir les 
activitats econòmiques (reducció de la desigualtat, creixement inclusiu, re-
lacions laborals, drets humans…), així com factors de govern corporatiu 
(estructura de gestió, remuneració dels directius, compliment fiscal i norma-
tiu, etc.).

Aquests riscos prenen cada vegada més importància en els models de 
negoci, ja que tracten de millorar l’impacte del negoci en la societat. Per 
això, hem considerat important tenir-los en compte en l’anàlisi elaborada, 
pel fet que en el llarg termini els consumidors en general (també els de for-
mació acadèmica), a l’hora de decantar-se per una escola de management, 
tindran en compte i valoraran aquelles que estableixin els riscos ESG com 
una prioritat per a aconseguir millores en termes de sostenibilitat.

Amb això, aquest mapa de riscos té diversos objectius:

•  Conèixer quins són els principals riscos als quals s’enfronta l’Escola.
•  Tenir-los ben prioritzats segons el seu impacte o gravetat/urgència i 

probabilitat d’ocurrència.

1  Aquestes 4 tipologies de risc són les que estableix COSO a Enterprise Risk Management. 
Integrated Framework.



134  

F. Roca, P. Soldevila: Implantació d’un Mapa de Riscos de Negoci i Riscos Emer-

gents ESG en una escola de management. El cas de la UPF - Barcelona...

•  Establir mesures de control per a la seva mitigació.
•  Avançar-nos a la seva materialització.
•  Identificar les àrees de l’Escola que requereixen un major seguiment.
•  Millorar la percepció de l’Escola pel que fa a les parts interessades.
•  Millorar en el procés d’obtenció d’acreditacions de tercers.

Els principals esdeveniments històrics fins avui són els següents:

1993 - L’Escola la van fundar la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
diverses empreses influents.

1995 - Es va convertir en membre d’EUCEN.
1998 - Primera edició del MBA.
2002 - Primer programa de màster impartit en línia.
2004 - Llançament del primer Doble Títol (amb EGADE TEC Monter-

rey, Mèxic).
2006 - Primeres activitats internacionals a Algèria i a l’Argentina.
2009 - Membre de PRME (Principis d’Educació en Gestió Responsa-

ble). 
2015 - Llançament de la Doble titulació oferta amb la Universitat de 

Washington a St. Louis - Olin Business School (els EUA).
2016 - Primers màsters acreditats per l’Agència Nacional de Qualitat 

(AQU) basats en els nous requisits del Marc de Bolonya. Llançament de la 
Doble titulació oferta amb la Universitat d’ESAN (el Perú).

2018 - Es va convertir en membre de QTEM. Els màsters oficials en 
Comptabilitat i Gestió Financera i en Auditoria i Gestió Financera van ser 
acreditats amb excel·lència per l’AQU (Agència Nacional de Qualitat Uni-
versitària).

2019 - Llançament del Doble Grau ofert amb HSE Sant Petersburg 
(Rússia).

2020 - Obté l’acreditació institucional de l’Agència de Qualitat Uni-
versitària de Catalunya (AQU) (és la primera escola adscrita a una universi-
tat pública que l’aconsegueix), l’acreditació internacional EOCCS (en línia) 
i l’acreditació internacional del MBA per la institució AMBA (que només 
tenen 286 escoles de les més de 20.000 que hi ha a tot el món).

Les principals dades sobre el volum d’activitat, els ingressos, els bene-
ficis i el personal, tant acadèmic com de gestió són els que es detallen a la 
Figura 1.
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  2019-2020 2018-2019 2017-2018

Alumnes totals 18.580 24.508 22.993

Alumnes Programes en obert 2.866 3.050 3.340 

Ingressos 18.628.033 19.181.877 19.490.128

Resultat 162.086 475.087 921.224

Nre. de professors 1.668 1.756 1.783

Nre. d’empleats (FTE) 115 113 111

(FTE = equivalents temps complet)

Figura 1. Principals dades de la Institució dels últims tres cursos acadèmics.

Les principals fortaleses i els reptes detectats del procés de transforma-
ció són:

Fortaleses
•  Els programes que ofereix l’Escola són títols expedits per la Univer-

sitat Pompeu Fabra (UPF), que gaudeix d’altes posicions en els prin-
cipals rànquings internacionals.

•  Els programes de màster que ofereix l’Escola estan acreditats per l’AQU. 
•  La institució és membre actiu de les principals organitzacions i xar-

xes internacionals com EFMD, AACSB, Associació de MBAs, CLA-
DEA, QTEM, RECLA, EUCEN. 

•  L’Escola és l’única institució membre d’Espanya en la xarxa QTEM. 
•  L’Escola està plenament compromesa amb l’excel·lència i entre els 

seus associats es troben institucions acreditades per la triple corona, 
com: ESSEC (França), EGADE Business School (Mèxic), Kozminksi 
University (Polònia), Universidade Catòlica Portuguesa (Portugal), 
BI Norwegian Business School (Noruega), TUM Management School 
(Alemanya) i Monash Business School (Austràlia) entre altres. A 
més, hi ha altres institucions associades que gaudeixen de gran pres-
tigi als seus països d’origen, per exemple, la Universitat ESAN (el 
Perú), Washington University en St. Louis (els Estats Units), John 
Hopkins University (els Estats Units) i la Universitat Torcuato Di Te-
lla (l’Argentina). 

•  La situació financera de l’Escola és molt forta i no té deutes financers. 
•  Les infraestructures de l’Escola estan en el centre de Barcelona, una 

ciutat internacional amb una molt bona imatge per als inversors i els 
visitants, estan al dia i actualitzades per a oferir la formació híbrida. 
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•  El nivell professionalitzador del personal de gestió és alt, amb un ni-
vell de rotació molt baix. 

Reptes
I l’Escola també té alguns desafiaments:

•  A causa dels canvis continus que l’educació està sofrint, la majoria 
dels programes necessiten unes innovacions. 

•  Les matrícules han tingut una lleugera disminució en els últims anys 
i s’ha accentuat amb la pandèmia. 

•  El nivell de competència en els últims anys ha crescut pel fet que han 
obert a Barcelona seus d’escoles abans situades només a Madrid, així 
com altres importants institucions europees. 

•  A nivell en línia, universitats americanes de prestigi han incrementat 
la seva oferta de cursos en línia en castellà. 

•  El 5% dels programes s’ofereixen en anglès. 
•  Els competidors locals més rellevants estan acreditats per agències 

internacionals (AMBA per al MBA, ICS i AASCB). 

2. Canvis estratègics i organitzatius

El juliol del 2019 el Patronat de la Fundació aprova un canvi estratègic 
amb un impacte en l’àmbit organitzatiu i implementa un procés de transfor-
mació en noranta dies.

2.1. Principals reptes estratègics

La nova direcció estableix els següents reptes estratègics:

1.  Docència d’excel·lència amb una visió holística del Management.
2.  Innovació docent que respon a les necessitats d’aprenentatge de les 

noves generacions de professionals i les noves realitats empresarials.
3.  Vocació internacional.
4.  Recerca aplicada i transferència de coneixement amb un impacte 

positiu en les persones i les organitzacions contribuint a la millora 
de la societat.

5.  Activitats d’emprenedoria, impulsant la creació de noves empreses.
6.  Vinculació amb el teixit empresarial, organitzatiu i social, realitzant 

aliances amb el teixit empresarial i els antics alumnes.
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7.  Reconeixement de la comunitat internacional mitjançant les acredi-
tacions d’agències de qualitat internacionals i la presència en ràn-
quings.

8.  Política de professorat diferencial, exigint excel·lència al professo-
rat no sols en l’àmbit de la docència sinó també en la gestió acadè-
mica i en dos dels àmbits següents: recerca aplicada i/o transferència 
de coneixement. També se li demana una experiència real en el món 
empresarial i sensibilitat en els àmbits estratègics globals de l’Esco-
la (cultura, ètica, responsabilitat social, benestar planetari) tots ells 
d’acord amb els valors de la UPF.

9.  Un model de gestió eficient basat en un equip multidisciplinari d’alt 
nivell amb vocació per a la missió educativa, l’excel·lència en pro-
cessos i un sòlid sistema de mètriques i indicadors per a realitzar 
anàlisis de la gestió i permetre una òptima presa de decisions.

10.  Una mirada oberta al futur, a través d’observatoris de tendències i 
bones pràctiques proveïm l’equip docent i de gestió d’una inspira-
ció constant, orientada a l’acció, per a dissenyar i executar les es-
tratègies.

L’estratègia de l’Escola se sintetitza en el mapa estratègic que inclou 
els principals factors per a aconseguir la missió:
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Figura 2. Mapa estratègic.

2.2. Canvis organitzatius

Per tal de poder fer front als reptes estratègics amb millors garanties es 
decideixen aplicar uns canvis estructurals en l’organigrama. Fins a aquell 
moment l’estructura organitzativa era la següent:
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Una de les primeres mesures va ser millorar la dimensió acadèmica 
amb el nomenament de quatre Vicedegans (Professorat, Recerca, Transfe-
rència de Coneixement, Executive Education), un responsable d’Educació 
en línia i un Cap d’Estudis, així com crear la figura del Gerent. Defineix un 
nou pla estratègic que condicionarà el funcionament de l’Escola.
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Amb els canvis, l’organigrama va quedar definit segons la següent figura:
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3. Productes i serveis

A causa de l’enfocament multidisciplinari de la UPF, l’Escola té un 
portafoli que inclou alguns programes complementaris en els camps de la 
comunicació, el periodisme i la traducció, la creativitat i la tecnologia, el 
dret, la política i les ciències de la salut no relacionats amb els negocis. 

El model organitzatiu pel que fa a la venda del producte està diferenci-
at segons si són programes que s’ofereixen en obert: presencials, en línia, 
Executive Education, i programes a mida per a empreses i entitats. El total 
de productes en obert és de 150. La facturació dels programes en obert re-
presenta un 72% del total de la facturació.

4. Sistemes d’informació

L’Escola té un sistema d’informació AXAPTA de Microsoft, implantat 
fa 13 anys, que integra el seguiment dels calendaris i les activitats docents 
dels professors, la comptabilitat i les dades dels estudiants des que s’adme-
ten fins que obtenen el títol. Al llarg dels anys ha sofert diferents evolucions 
que el diferencia de manera important amb el programa estàndard. Ara és 
una programació més pròpia que del proveïdor, el qual a més l’ha descata-
logat, per la qual cosa en aquests moments qui fa els manteniments és una 
persona de l’equip de l’àrea d’informàtica. També compta amb un CRM per 
a màrqueting i admissions, i un CRM per a relacions institucionals. Per al 
servei de pràctiques a estudiants compta amb una plataforma externa i per 
als serveis d’Alumni compta amb una altra plataforma externa. Pel que fa 
als quadres de comandament, l’Escola compta amb el Power BI en el qual 
en l’últim any ha desenvolupat la visualització de dades de comptabilitat, de 
pressupost per àrees, de vendes, d’admissions, de qualitat amb la informa-
ció de totes les enquestes als programes, i de recursos humans.

5. Metodologia utilitzada per a implementar el mapa de riscos

L’elaboració del mapa de riscos estratègics, operacionals, financers, de 
compliance i dels riscos emergents ESG (Environmental, Social and Gover-
nance) s’ha realitzat en l’àmbit intern amb el lideratge directe de la gerència 
amb la col·laboració dels directors de gestió i amb l’acompanyament i la 
guia d’un professor professional expert en la temàtica.

L’equip líder del procés (gerent, directora de recursos i professor ex-
pert) es van reunir setmanalment durant cinc setmanes.
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Les fases que han seguit són (Figura 5):

1.  Identificació dels riscos: a través d’uns qüestionaris que el professor 
expert ha proporcionat per tipologia de risc, l’equip de redacció ha 
elaborat les respostes que han estat validades pel Degà. D’altra banda, 
la direcció de recursos ha treballat amb els directors de les àrees de 
gestió quins riscos en l’àmbit operatiu ja tenen detectats segons el seu 
treball diari. Aquestes aportacions s’han creuat amb el qüestionari. 

2.  Definició de l’univers de riscos: amb les respostes, el professor ex-
pert ha detectat els tipus de riscos que l’Escola pot tenir. 

3.  Elaboració del mapa de riscos: amb els tipus de riscos detectats, 
l’equip de redacció ha avaluat cadascun d’aquests en funció de les 
variables que es descriuen a continuació.

Els Riscos de Negoci s’han avaluat segons el seu impacte en el negoci 
i la probabilitat d’ocurrència2.

D’altra banda, els riscos ESG s’han avaluat segons la seva gravetat o 
urgència d’actuació en cas que es materialitzin, i també segons la seva pro-
babilitat d’ocurrència.

Per això s’han definit les següents escales per a assegurar una avalua-
ció homogènia dels riscos als quals s’enfronta l’Escola: 

a)  Impacte: quantificació de l’impacte en el negoci si es produeix el 
risc quant a la imatge de marca i de compte de resultats. Es descri-
uen quatre nivells: 
1.  NIVELL BAIX: impacte en el negoci poc significatiu, és a dir, 

impacte no rellevant en un indicador (o una combinació): la repu-
tació/imatge de l’Escola i/o en algun epígraf del balanç o del 
compte de resultats.

2.  NIVELL MITJÀ-BAIX: impacte significatiu en algun dels indica-
dors esmentats anteriorment a escala global (xifra de negocis, ac-
tius fixos o intangibles, posició de tresoreria, o temes més qualita-
tius que afectin la imatge: recursos humans, litigis, sancions, etc.).

3.  NIVELL MITJÀ-ALT: impacte en els indicadors anteriors, fins al 
punt de poder afectar la discontinuïtat d’una part del negoci de 
l’Escola (eliminació de programes oferts en l’actualitat o impos-
sibilitat de crear nous programes).

2  Segons The Institute of Internal Auditors en Practice Guide: Assessing the Risk Manage-
ment Process i CGMA a Risk heat map.
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4.  NIVELL ALT: impacte en els indicadors esmentats, fins al punt de 
posar en dubte la continuïtat d’un segment de l’Escola. 

b)  Gravetat/Urgència: quantificació de la gravetat que implicaria per 
a l’Escola en cas de materialització del risc, fet que determinarà la 
urgència amb la qual s’haurà d’actuar. Els nivells descrits són: 
1.  NIVELL BAIX: en cas de materialitzar-se aquest risc implicarà 

una gravetat baixa que afectarà de forma poc significativa en la 
reputació de l’Escola, per tant, no hi haurà excessiva urgència 
d’actuació davant d’aquest risc.

2.  NIVELL MITJÀ-BAIX: en cas de materialització del risc la gra-
vetat serà moderada, de manera que s’haurà d’actuar amb una cer-
ta urgència perquè la reputació no es vegi afectada.

3.  NIVELL MITJÀ-ALT: en aquest cas la gravetat serà alta, per tant, 
la urgència d’actuació haurà de ser immediata perquè la reputació 
quedi afectada en la menor mesura possible.

4.  NIVELL ALT: gravetat molt alta en cas que es materialitzi el risc, 
de manera que s’haurà d’actuar amb la màxima urgència possible 
amb la finalitat de recuperar la reputació que s’haurà vist total-
ment danyada. 

c)  Probabilitat: freqüència d’ocurrència del risc. Es pot classificar en: 
1.  NIVELL BAIX: la freqüència d’ocurrència d’aquest risc en anys 

anteriors ens permet concloure que la probabilitat que es materia-
litzi durant aquest curs és baixa (esdeveniment rarament succeït), 
i a més no és d’esperar que es materialitzi.

2.  NIVELL MITJÀ-BAIX: l’experiència passada mostra que l’acte 
ha passat alguna vegada recentment, i a més l’expectativa és que 
pugui tornar a materialitzar-se, amb la qual cosa arribem a la con-
clusió que podria passar amb probabilitat moderada.

3.  NIVELL MITJÀ-ALT: l’experiència ens indica que aquest risc es 
materialitza sovint, i les expectatives ens condueixen a la conclu-
sió que és molt probable que passi.

4.  NIVELL ALT: segons la nostra experiència, expectatives i conei-
xement del negoci podem concloure que aquest risc es materialit-
zarà amb gairebé total seguretat durant aquest exercici. 
Segons aquestes variables s’ha classificat cadascun dels riscos en 
una matriu amb l’impacte i la probabilitat en cas dels riscos de 
negoci, i de gravetat/urgència i probabilitat en cas dels riscos ESG.

4.  Elaboració de les mesures de control: una vegada establert el mapa 
de riscos, l’equip d’elaboració del mapa ha definit quines mesures 
de control cal implementar per a mitigar els riscos i les ha prioritzat. 
Aquestes mesures s’han compartit amb els directors de les àrees aca-
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dèmiques i de gestió per a validar-les i per a assegurar que s’incor-
poren als seus respectius plans de gestió. Els responsables de cada 
risc han confirmat amb l’equip redactor el termini i les accions. 

Figura 5. Fases seguides per a elaborar el mapa de riscos de l’Escola.

6. Principals riscos de l’Escola categoritzats com a estratè-
gics, operatius, financers, de compliance o ESG

En els següents quadres es detallen quins són els principals riscos als 
quals es podria enfrontar l’escola per operar en el seu sector. A aquests ris-
cos s’ha arribat a través del procediment descrit anteriorment, és a dir, par-
tint de l’univers de riscos existents, s’han anat analitzant per a determinar 
quins podrien tenir impacte en les operacions de l’Escola. Amb això, s’han 
pogut delimitar els principals riscos classificats segons les diferents catego-
ries esmentades i que es llisten a continuació.
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Principals riscos estratègics:

Núm. Títol del Risc Descripció

1 Diversificació i 
creixement del 
producte 

Risc de no aprofitar les oportunitats per a obrir noves 
línies de negoci. Inclou el disseny de nous productes i 
de noves línies de negoci.

Nota per a realitzar l’avaluació del risc:
La materialització d’aquest risc implicaria incórrer en el 
cost d’oportunitat de perdre una línia de negoci que 
pugui representar una entrada d’ingressos rellevant 
per a l’Escola.

2 Desenvolupament 
tecnològic 

Risc de no disposar d’un nivell de desenvolupament 
tecnològic adequat per a les noves iniciatives i per a 
poder oferir programes en línia. Implica tant la 
disponibilitat d’eines tecnològiques, com la possible 
dependència d’uns certs proveïdors.

Nota:
La materialització d’aquest risc implicaria una reducció 
significativa de matrícules, pel fet de no poder oferir 
nous programes ni tampoc la seva realització en línia.

3 Adaptació a la 
pandèmia 

Risc de no tenir capacitat d’adaptació a la situació 
actual d’emergència sanitària de la COVID-19 i de 
futures situacions de pandèmia.
Inclou tant la continuïtat amb l’activitat habitual de 
l’Escola, com la possible reducció d’activitat.

Nota:
La seva materialització suposaria una baixada 
d’activitat rellevant, fins al punt d’haver de discontinuar 
alguns programes, fet que es pot traduir en una 
disminució d’ingressos i de resultats.

4 Adaptació de 
l’oferta de producte 
a les noves 
generacions 

Risc de no anticipar i tenir capacitat de resposta als 
canvis en les tendències generals relacionades amb 
l’estil de vida dels consumidors, especialment de les 
noves generacions.
Inclou tant la possibilitat d’oferir programes que 
cobreixen noves necessitats, com els canvis en els 
continguts, la metodologia o els formats actuals.

Nota:
La materialització d’aquest risc implicaria una 
disminució de programes i alumnes, traduint-se en 
una reducció d’ingressos.

Figura 6. Riscos Estratègics.
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Principals riscos operacionals:

Núm. Títol del Risc Descripció

5 Presència oportuna 
en xarxes socials 

Risc de no implementar l’estratègia adequada en 
xarxes socials. En cas de no fer-ho pot implicar no 
arribar de manera adequada al públic objectiu. 
Inclou el fet de no transmetre un missatge correcte, 
així com la lentitud de resposta apropiada a 
comentaris negatius, falsos o compromesos que es 
realitzin a través de les xarxes.

Nota:
La seva materialització implicaria una important 
deterioració de la imatge i la reputació de l’Escola.

6 Procés de 
matriculació i fixació 
de preus 

Risc de no disposar d’un adequat procés de venda i 
de fixació de preus que facin atractius els programes 
oferts. Inclou l’efectivitat dels plans de matrícula i 
l’establiment de preus adequats.

Nota:
La seva materialització es traduiria en la no 
optimització del marge de l’Escola, amb la conseqüent 
disminució de resultats.

7 Avaluació del 
personal docent 

Risc de no disposar d’un procés d’avaluació del 
personal docent prou objectiu, clar o adequat.

Nota:
Això podria implicar la falta de processos adequats en 
l’àrea de recursos humans, fet que implicaria una 
deterioració poc rellevant de la imatge de l’Escola.

8 Ciberseguretat Risc de no disposar d’un pla de seguretat informàtic 
adequat en els sistemes utilitzats per l’Escola.

Nota:
La materialització del risc de ciberseguretat pot tenir 
diferents impactes, però principalment la pèrdua de 
dades rellevants, amb una possible pèrdua econòmica 
vinculada d’import material per a la recuperació de 
l’atac cibernètic.

Figura 7. Riscos Operacionals.
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Principals riscos financers:

Núm. Títol del Risc Descripció

9 Informació 
Financera

Risc de no disposar d’informació financera per part de 
la Direcció de l’Escola per a la presa de decisions de 
manera fiable, ràpida i eficient.

Nota:
La seva materialització implicaria la pèrdua d’eficiència 
en la presa de decisions, però a priori els resultats de 
l’Escola es veurien poc afectats.

10 Canvis de polítiques 
en el sector 
universitari 

Efecte d’un canvi polític en la normativa fiscal o en la 
penalització de la formació privada.

Nota:
Encara que un canvi molt dràstic en la normativa no és 
d’esperar, la materialització d’aquest risc podria 
implicar haver de fer modificacions en la política de 
preus actual de l’Escola, fet que podria implicar haver 
de replantejar l’estructura de costos.

Figura 8. Riscos Financers.

Principals riscos de compliance:

Núm. Títol del Risc Descripció

11 Propietat 
intel·lectual 

Polítiques i procediments inadequats de Seguretat 
d’actius d’informació que incloguin, entre altres, 
els següents aspectes: descàrrega i instal·lació 
de programari, ús dels portàtils i dels mòbils, ús 
del correu electrònic, ús d’Internet, redirecció dels 
comptes de correus, ús d’informació continguda en 
les diferents aplicacions informàtiques i programari de 
l’Escola, paràmetres de seguretat de contrasenyes, 
altes i baixes del personal, etc.

Nota:
La materialització d’aquest risc podria comportar 
costos addicionals per a l’Escola, però és d’esperar 
que siguin d’import molt moderat.

12 Revelació 
de secrets 
empresarials 

Absència d’un protocol escrit eficaç per a l’obtenció i 
gestió de la informació confidencial de la competència.



148  

F. Roca, P. Soldevila: Implantació d’un Mapa de Riscos de Negoci i Riscos Emer-

gents ESG en una escola de management. El cas de la UPF - Barcelona...

Núm. Títol del Risc Descripció

Nota:
En cas de materialitzar-se aquest risc, podria suposar 
per a l’Escola la pèrdua d’imatge i incórrer en 
despeses pel fet d’entrar en litigis i rebre sancions 
d’import rellevant relacionades amb la responsabilitat 
penal de les entitats jurídiques.

Figura 9. Riscos de Compliance.

Per a determinar els riscos ESG que poden afectar de forma més signi-
ficativa a l’Escola s’ha realitzat un exercici específic tenint en compte les 
següents tipologies de risc3:

Categoria del Risc ESG Tipologia del Risc

Mediambiental -  Canvi climàtic i emissions de gasos d’efecte 
hivernacle

-  Seguretat de l’aigua
-  Desaprofitament
-  Pol·lució
-  Desforestació
-  Pèrdua de biodiversitat

Social -  Desigualtats
-  Diversitat i inclusió
-  Relacions amb els empleats
-  Assetjament i abusos
-  Seguretat i salut
-  Condicions de treball 

Govern Corporatiu -  Retribució de la Direcció
-  Diversitat i estructura dels Òrgans de Govern
-  Donacions i pressions polítiques
-  Suborn i corrupció
-  Codi ètic
-  Polítiques i estàndard

Figura 10. Univers de possibles riscos ESG.

L’Alta Direcció ha considerat aquestes diferents tipologies de riscos 
ESG per a determinar quins s’hauran d’incorporar al Mapa de Riscos. Per a 
això, en primer lloc, per a cada tipologia s’ha definit el risc potencial que 
podria existir. A continuació, tenint en compte si són aspectes que estan re-

3 Obtingudes de la publicació d’ESG Risk Guard «All about ESG Riks».
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lacionats amb l’activitat habitual de l’Escola, la gravetat que implicarien en 
la reputació en cas de materialitzar-se, la probabilitat esperada que puguin 
ocórrer i també els controls existents actualment, s’han pogut seleccionar 
els riscos més rellevants que podrien afectar l’Escola. Finalment, una vega-
da definits els riscos segons la situació actual de l’Escola, a més de la seva 
incorporació al Mapa de Riscos, també s’han determinat els plans d’acció 
que s’hauran d’implantar per a aconseguir la mitigació d’aquests.

Amb tot això, s’ha decidit incorporar al Mapa de Riscos els següents 4 
riscos, que segons el criteri de la Direcció de l’Escola són els que tindrien 
una gravetat més rellevant en cas de materialitzar-se:

Núm. Títol del Risc Descripció

13 Contaminació 
ambiental dins de 
l’Escola 

Un alt nivell de contaminació ambiental dins de 
l’Escola podria causar problemes de salut per als 
alumnes, el professorat i el personal de gestió. La 
contaminació ambiental inclou l’exposició als nivells 
d’il·luminació i les condicions termohigromètriques 
(temperatura, humitat i ventilació) de l’interior de 
l’edifici. La deterioració d’aquests indicadors implicaria 
una pèrdua de benestar i de reputació, amb el que 
podria acabar derivant en una pèrdua d’ingressos.

Nota per a realitzar l’avaluació del risc:
Les dades dels estudis d’avaluació d’exposició a 
nivells d’il·luminació i condicions termohigromètriques 
de l’interior de l’edifici de l’Escola sempre presenten 
valors que indiquen absència de patologies 
estructurals i ambientals.

14 Les relacions amb 
els empleats no 
aconsegueixen uns 
nivells de motivació 
òptims

Polítiques i accions inadequades per part de recursos 
humans que assegurin uns nivells de motivació òptims 
entre el personal acadèmic i de gestió. Aquest fet pren 
una especial rellevància actualment tenint en compte 
el canvi organitzatiu i estratègic que està 
experimentant l’Escola. La no consideració de les 
motivacions i condicions personals dels empleats 
podria dur a elevats nivells de rotació i/o conflictes 
interns.

Nota:
Atès que el canvi organitzatiu i estratègic és molt 
recent, això implica que existeixi molta incertesa sobre 
la probabilitat que ocorri aquest risc, amb la qual cosa 
haurem de ser prudents sobre aquest tema i 
considerar que és una situació que pot ser que ocorri.
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Núm. Títol del Risc Descripció

15 Assetjament i 
abusos que tinguin 
lloc a l’Escola

Polítiques i procediments inadequats encaminats a 
evitar l’assetjament i els abusos, i a gestionar-los 
degudament en el cas que es produeixin.
El fet que un únic cas es produís i es fes públic, la 
pèrdua de reputació seria molt significativa.

Nota:
Encara que sigui evident que només que es materialitzi 
un únic cas d’assetjament o abús seria molt greu per 
a la reputació de l’Escola, la seva història ens porta a 
pensar que és molt poc probable que ocorri.

16 Possibilitat que 
existeixin casos de 
suborn i corrupció 
relacionats amb 
l’Escola 

Conductes fraudulentes o deshonestes per part de 
persones vinculades a l’Escola causarien una pèrdua 
reputacional difícil de recuperar. Atès que aquestes 
accions no depenen únicament de la gestió interna, és 
important tenir mecanismes com un pla anticorrupció, 
una comissió de compliance, un gabinet de crisi i uns 
protocols d’actuació que permetin donar respostes 
immediates a unes certes notícies que puguin sortir a 
la llum pública.

Nota:
En aquest cas, també per la història de l’Escola, 
podem arribar a la conclusió que és poc probable que 
ocorri, encara que evidentment si es donés un únic 
cas, es tractaria d’una situació d’alta gravetat.

Figura 11. Riscos ESG.

7. Conclusions

A través d’aquest exercici que va partir de l’univers de riscos del sector 
en el qual opera l’Escola, els quals es van transformar en uns qüestionaris 
que van ser respostos per part de l’Alta Direcció, vam poder obtenir els 
principals possibles riscos de cada tipologia que podrien tenir un impacte en 
l’activitat de l’Escola i que s’hauran d’avaluar. Aquesta avaluació es basarà 
a determinar l’impacte (o gravetat/urgència per als riscos ESG) i la probabi-
litat de cada risc, fet que ens permetrà identificar els riscos més rellevants 
per als quals s’haurà d’actuar amb major prioritat, per als quals s’hauran 
d’establir plans d’acció per a la seva mitigació, indicant per a cadascun 
d’ells un responsable i un termini de temps per a la seva implementació.

Per això en el següent apartat es plantegen una sèrie de preguntes a 
resoldre amb l’objectiu d’obtenir el Mapa de Riscos de l’Escola, el qual 
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dibuixarà la priorització dels riscos estratègics, operacionals, financers, de 
compliance i ESG, i els seus corresponents plans d’acció per a mitigar-los.

Es demana que es defineixi un pla d’acció per als 5 riscos més prioritaris, 
mentre que per als ESG es demana que es defineixi un pla d’acció per a cadas-
cun d’ells. En la definició d’aquests últims s’hauran de tenir en compte també 
els riscos de transició o adaptació cap a una economia més sostenible, és a dir 
els costos associats a la mitigació d’aquests riscos. El fet d’integrar aquests 
riscos en el Mapa de Riscos de l’Escola respon al desafiament existent avui 
dia perquè els riscos de sostenibilitat i de transició puguin integrar-se en els 
models4 amb la mateixa facilitat que en l’actualitat es gestionen la resta de 
tipus de riscos (estratègics, operacionals, financers i de compliance).

8. Preguntes

1.  Tenint en compte la situació actual estratègica de l’Escola, considera 
que és important realitzar el Mapa de Riscos?

2.  Creu que l’Escola no ha identificat alguns riscos importants?
3.  Identifiqui l’impacte o la gravetat/urgència i la probabilitat de cadas-

cun dels principals riscos identificats. (Vegeu l’Annex 1).
4.  A partir de la valoració anterior, determinar els riscos que vostè con-

sidera més prioritaris per a l’Escola. (Vegeu l’Annex 2).
5.  Per als riscos més importants (els 5 de negoci més prioritaris i els 4 

d’ESG), establir quines mesures s’haurien de dur a terme. (Vegeu 
l’Annex 3).
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Annex - Proposta de solució

Pregunta 1: Tenint en compte la situació actual estratègica de l’Escola, 
considera que és important realitzar el Mapa de Riscos?

L’Escola està en fase de transformació, amb canvis importants i amb 
uns reptes estratègics molt ambiciosos en un entorn complicat davant l’aug-
ment de la competència i la situació de pandèmia. El fet d’elaborar el Mapa 
de Riscos permetrà a l’Escola incrementar les opcions d’aconseguir els seus 
reptes amb més rapidesa i amb millors resultats.

Pregunta 2: Creu que l’Escola no ha identificat alguns riscos importants?

•  Termini de durada de la pandèmia i l’impacte en el compte de resultats.
•  No aconseguir les acreditacions en el temps estimat.
•  No ser capaç de mantenir el nivell per a revalidar les acreditacions.

Pregunta 3: Identifiqui l’impacte o la gravetat/urgència i la probabili-
tat de cadascun dels principals riscos identificats.

Riscos Estratègics

Núm. Risc Impacte Probabilitat Ponderació

1 Diversificació i creixement del 
producte 

4 2 8

2 Desenvolupament tecnològic 3 2 6

3 Adaptació a la pandèmia 4 1 4

4 Adaptació de l’oferta de producte a 
les noves generacions 

3 3 9

Riscos Operacionals

Núm. Risc Impacte Probabilitat Ponderació

5 Presència oportuna a les xarxes 
socials 

2 3 6

6 Procés de venda i fixació de preus 2 2 4

7 Avaluació del personal docent 1 2 2

8 Ciberseguretat 4 2 8
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Riscos Financers

Núm. Risc Impacte Probabilitat Ponderació

9 Informació Financera 1 2 2

10 Canvis de polítiques en el sector 
universitari 

4 1 4

Riscos de Compliance

Núm. Risc Impacte Probabilitat Ponderació

11 Propietat intel·lectual 1 2 2

12 Revelació de secrets empresarials 2 1 2

Riscos ESG

Núm. Risc Gravetat/
Urgència

Probabilitat Ponderació

13 Contaminació ambiental dins de 
l’Escola 

3 1 3

14 Les relacions amb els empleats 
no aconsegueixen uns nivells de 
motivació òptims 

3 3 9

15 Assetjament i abusos que tinguin 
lloc a l’Escola 

4 1 4

16 Possibilitat que existeixin casos de 
suborn i corrupció relacionats amb 
l’Escola 

4 1 4

Figura 12. Plantilla per a avaluar els riscos completada.
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Pregunta 4: A partir de la valoració anterior, determinar els riscos que 
vostè considera més prioritaris per a l’Escola.

Figura 13. Plantilla Mapa de Riscos completada.

Pregunta 5: Per als riscos més importants (els 5 més prioritaris i els 
ESG), establir quines mesures s’haurien de dur a terme.

Núm. 1 - PROPOSTA DE MESURA CORRECTIVA 

Tipus de risc Estratègic

Risc a mitigar Adaptació de l’oferta de producte a les noves generacions 

Pla d’Acció Actualització de la metodologia docent de l’Escola, fent-la 
arribar a tot el professorat, i que tots ells la posin en pràctica.
Això ha d’implicar uns canvis en la metodologia aplicada, 
com també en els continguts i formats dels programes 
oferts.

Responsable Innovació docent 

Data de venciment Gradualment s’implementarà a partir del curs 2021/22

Figura 14. Proposta de Mesura Correctiva Núm. 1 completada.
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Núm. 2 - PROPOSTA DE MESURA CORRECTIVA

Tipus de risc Estratègic

Risc a mitigar Diversificació i creixement del producte 

Pla d’Acció Analitzar detalladament el portafoli actual i adequar-ho a 
les necessitats vigents de la societat.
Contractar un expert per a millorar el coneixement de les 
necessitats de les empreses i així poder oferir productes 
adaptats a aquestes. 

Responsable Programació acadèmica

Data de venciment Curs 2022/23

Figura 15. Proposta de Mesura Correctiva Núm. 2 completada.

Núm. 3 - PROPOSTA DE MESURA CORRECTIVA

Tipus de risc Operacional

Risc a mitigar Ciberseguretat

Pla d’Acció Implementació adequada i en el menor temps possible del 
pla de seguretat, aprofitant al màxim possible els recursos 
que es disposen de l’àrea de tecnologies de la informació.
Aquest pla de seguretat ha d’establir tant les mesures 
preventives per a evitar atacs cibernètics, com el protocol 
d’actuació en cas que aquests tinguin lloc.

Responsable Departament de Recursos i Persones

Data de venciment Immediat (curs 2021/22)

Figura 16. Proposta de Mesura Correctiva Núm. 3 completada.
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Núm. 4 - PROPOSTA DE MESURA CORRECTIVA

Tipus de risc Estratègic

Risc a mitigar Desenvolupament tecnològic 

Pla d’Acció Aprovació i implementació d’un pla de desenvolupament 
digital.
Aquest pla involucrarà moltes àrees de l’Escola en funció 
del grau de digitalització que requereixin cadascuna 
d’elles, algunes en major mesura que altres.

Responsable Departament de Recursos i Persones

Data de venciment Aprovació: curs 2021/22 - Implementació: curs 2022/23

Figura 17. Proposta de Mesura Correctiva Núm. 4 completada.

Núm. 5 - PROPOSTA DE MESURA CORRECTIVA

Tipus de risc Operacional

Risc a mitigar Presència oportuna en les xarxes socials 

Pla d’Acció Establir i implementar un pla de mitjans, de continguts i de 
xarxes socials.
Aquest pla haurà d’incloure el compliment amb l’estratègia 
de presència en les xarxes, així com el protocol d’actuació 
en cas d’haver de respondre de manera immediata a 
algun comentari negatiu rebut a través de les xarxes. Això 
implicarà haver d’alinear el màrqueting de l’Escola amb la 
comunicació institucional.

Responsable Departament de Màrqueting

Data de venciment Immediat (curs 2021/22)

Figura 18. Proposta de Mesura Correctiva Núm. 5 completada.
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F. Roca, P. Soldevila: Implantació d’un Mapa de Riscos de Negoci i Riscos Emer-

gents ESG en una escola de management. El cas de la UPF - Barcelona...

Propostes de mesures correctives per als Riscos ESG:

Núm. 6 - PROPOSTA DE MESURA CORRECTIVA

Tipus de risc ESG

Risc a mitigar Les relacions amb els empleats no aconsegueixen uns 
nivells de motivació òptims 

Pla d’Acció Llançament d’una enquesta de clima laboral per a detectar 
els nivells generals de motivació del personal i l’existència 
d’aspectes crítics que puguin generar una alta rotació i/o 
conflictes. Els resultats de l’enquesta permetran establir 
accions concretes per a millorar possibles febleses.

Responsable Departament de Recursos Humans

Data de venciment Immediat (curs 2021/22)

Figura 19. Proposta de Mesura Correctiva Núm. 6 completada.

Núm. 7 - PROPOSTA DE MESURA CORRECTIVA

Tipus de risc ESG

Risc a mitigar Assetjament i abusos que tinguin lloc a l’Escola 

Pla d’Acció Revisar de manera periòdica els protocols d’actuació en 
cas de produir-se una situació d’assetjament o abús.
També seran importants les reunions periòdiques de 
l’equip per a poder anticipar-se a possibles casos quan 
existeixi un mínim indici, i establir un servei de mediació 
amb l’objectiu de resoldre eventuals problemes.

Responsable Comissió per a la prevenció de l’assetjament 

Data de venciment Immediat (curs 2021/22)

Figura 20. Proposta de Mesura Correctiva Núm. 7 completada.
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Núm. 8 - PROPOSTA DE MESURA CORRECTIVA

Tipus de risc ESG

Risc a mitigar Possibilitat que existeixin casos de suborn i corrupció 
relacionats amb l’Escola 

Pla d’Acció Actuació activa de la Comissió de Compliance amb la 
finalitat d’anticipar-se i tenir un protocol d’actuació per a 
poder gestionar de forma ordenada possibles casos de 
suborn i corrupció.
Aprovació del pla anticorrupció.

Responsable Comissió de Compliance

Data de venciment Immediat (curs 2021/22)

Figura 21. Proposta de Mesura Correctiva Núm. 8 completada.

Núm. 9 - PROPOSTA DE MESURA CORRECTIVA

Tipus de risc ESG

Risc a mitigar Contaminació ambiental dins de l’Escola 

Pla d’Acció Realització d’estudis periòdics d’avaluació d’exposició a 
nivells d’il·luminació i condicions termohigromètriques de 
l’interior de l’edifici, per a mesurar la llum, la humitat, la 
temperatura i les ppm de CO2. En cas que s’obtinguessin 
valors anòmals seria indicatiu d’alguna mena de 
contaminació atmosfèrica, amb la qual cosa s’hauria 
d’actuar amb la major celeritat possibles per a la seva 
esmena.

Responsable Prevenció de Riscos Laborals 

Data de venciment Immediat (curs 2021/22)

Figura 22. Proposta de Mesura Correctiva Núm. 9 completada.


