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RESUM 

En aquest article es pretén establir què podem i què no 
podem esperar de la Comptabilitat Social. D’una banda, s’il-
lustra el potencial d’aquesta eina, en particular la seva contri-
bució a una major transparència en sostenibilitat, temàtica 
cada vegada més rellevant per als inversors, els dirigents 
d’empresa i el públic interessat. D’altra banda, es presenten 
algunes qüestions que la Comptabilitat Social difícilment pu-
gui abordar per si sola. Aquestes qüestions són l’anàlisi de la 
informació de sostenibilitat, el mesurament de l’impacte i en 
molts casos, la necessitat d’evolució dels models de negocis. 
Així, aquest article procura brindar una perspectiva equilibra-
da del molt que podem esperar i del que no podem esperar 
de la Comptabilitat Social.
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ABSTRACT

This article attempts to establish what we can and cannot 
expect from Social Accounting. On the one hand, the poten-
tial of this tool is illustrated, in particular its contribution to 
greater transparency in sustainability, an issue that is incre-
asingly relevant for investors, company leaders and interes-
ted people. On the other hand, there are some issues that 
Social Accounting can hardly address on its own. These is-
sues are the analysis of sustainability information, the mea-
surement of impact and, in many cases, the need to evolve 
business models. Thus, this article seeks to provide a balan-
ced perspective of how much we can and cannot expect 
from Social Accounting.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11.
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Introducció

Els qui treballem des de fa uns anys en temes de sostenibilitat i parti-
cularment en Comptabilitat Social, en principi hauríem d’estar molt con-
tents. Moltes de les grans empreses, a Europa i arreu, avui dia publiquen els 
seus reports de sostenibilitat, de responsabilitat social, o similars. Qui sap si 
aquestes publicacions, plenes d’informació, impreses en paper reciclable, 
amb il·lustracions i fotos boniques, indiquen un entusiasme de l’empresa, 
un compromís conscient o simplement el desig de fer tal qual fan els altres 
(el famós isomorfisme de DiMaggio i Powell). La veritat és que la Compta-
bilitat Social, en altre temps una curiositat acadèmica o una iniciativa utòpi-
ca d’algunes empreses idealistes, s’ha convertit en una pràctica corrent, 
institucionalitzada, mainstream. Avui dia rara és l’empresa d’un cert nivell 
que no presenta un report de sostenibilitat. La Comptabilitat Social és, tam-
bé, una temàtica instal·lada en les principals escoles de negocis d’arreu, en 
cursos per a executius i en el món de les inversions. 

Com succeeix amb tota pràctica nova (que encara ho és), la Compta-
bilitat Social promet molt. Més ben dit, és molt possible que nosaltres 
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(comptables, dirigents d’empresa, inversors, públic en general) esperem 
molt de la Comptabilitat Social. Esperem una informació detallada, de 
confiança sobre els impactes ambientals i socials de les empreses. Espe-
rem també que aquesta informació ens orienti com a inversors, com a di-
rigents d’empresa, com a consumidors. Desitgem, en primer lloc, que les 
empreses, basades en aquesta informació, siguin més sostenibles, tinguin 
millors processos de producció, tractin millor a la seva gent i que en defi-
nitiva, tots estiguem més bé.

La pregunta que hauríem de fer-nos, i que està en la base del projecte 
de la Comptabilitat Social, és si aquesta és «performativa», en el sentit de 
Callon i Muniesa (2005). En altres paraules, si la Comptabilitat Social pot 
contribuir a canviar l’empresa i, per tant, a impactar en la societat. Recor-
dem que aquesta era l’esperança, si no la promesa de la Comptabilitat Soci-
al, entesa aquesta en el marc d’un ambiciós projecte de reforma de l’em-
presa i de la societat (Medawar, 1976). Unes dècades més tard, podría 
semblar que les expectatives continuen sent elevades. Per exemple, una 
entitat professional comptable del Regne Unit convoca ara els comptables 
ni més ni menys que a «salvar el món» (ICAEW, 2021). 

Davant de tan elevades expectatives, en aquesta nota procurarem com-
prendre millor la situació, intentant dilucidar què podem i què no podem 
esperar de la Comptabilitat Social. Voldria així deixar en clar quin és el 
potencial i la promesa d’aquesta poderosa eina, i al mateix temps, alliberar 
il·lusions sobre els nobles objectius que la Comptabilitat Social, per si sola, 
i malgrat les nostres millors intencions, difícilment pugui aconseguir. Veu-
rem que aquells objectius no són inassolibles, tan sols que haurem de perse-
guir-los per altres mitjans. 

Per a començar, hauríem d’aclarir què és aquesta Comptabilitat Social 
i de què tracta. Sé bé que les definicions són «acadèmiques», però són útils, 
perquè eviten malentesos. Proposo que a l’efecte d’aquesta nota, conside-
rem la Comptabilitat Social d’una manera àmplia, incloent-hi tots els regis-
tres no financers de l’empresa, i també els temes ambientals i socials. Cert 
és que una definició per la negativa no és gaire elegant, ni gaire precisa, però 
és el millor que tenim. Perquè, en definitiva, el perímetre, l’abast, l’scope de 
la Comptabilitat Social sol ser difícil de delimitar amb precisió. Es parla de 
Sostenibilitat, de Responsabilitat Social Empresarial (RSE), Desenvolupa-
ment Sustentable, d’Impacte, entre altres termes. Pitjor encara, que no ens 
posem d’acord sobre què inclouen i què no inclouen cadascun d’aquests 
termes. Recordo un article (Dahlrsrud, 2006) que catalogava ni més ni 
menys que 37 definicions d’RSE, cadascuna amb un abast diferent. Ara que 
han passat quinze anys d’aquesta publicació, qui sap quantes més defini-
cions d’RSE s’han encunyat. Per tant, davant de tanta dificultat a posar-nos 
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d’acord, quedem-nos almenys amb una noció bastant oberta de Comptabili-
tat Social, considerant un ampli espectre de temes no financers.

Les dificultats de la Comptabilitat Social

La primera dificultat és l’extensió dels temes abordats per la Compta-
bilitat Social. Els diferents models de mesurament i report inclouen una in-
finitat d’àrees, cadascuna amb diferents indicadors. Cada any veiem com els 
reports de sostenibilitat són més espessos, amb més pàgines, amb més nú-
meros, amb més indicadors, quadres i gràfics. Les empreses busquen infor-
mar, en molts casos de manera bastant exhaustiva, sobre les molt diverses 
àrees de la sostenibilitat. Qui podria negar que la transparència més gran és 
una cosa bona. Els ciutadans, els clients, els inversors, tenim així més ele-
ments de judici. No obstant això, es comença a veure una tensió entre un 
report comprensiu (és a dir, que inclou molts elements), i un report com-
prensible (això és, que el pugui entendre un llec). Semblaria que cada estàn-
dard nou és cada vegada més ambiciós; que procura incloure un nombre 
cada vegada més gran d’indicadors. Qui podria objectar el propòsit de 
comptar amb un major espectre d’indicadors. Al mateix temps, necessitem 
tenir una visió de conjunt, fàcilment comparable, que ens doni el panorama 
general de l’empresa, amb els seus pros i contres. Sovint una empresa serà 
excel·lent en tal o tal altre indicador, mentre que deixarà molt a desitjar en 
uns altres. Aquesta visió de conjunt, aquesta comprensió de com és de sus-
tentable una empresa, sembla que avui no és fàcil d’aconseguir, fins i tot per 
als especialistes. 

Això ens porta a un altre desafiament, que és la multiplicitat de models 
de mesurament i report. Sense entrar-hi en detall, avui hi ha diversos mo-
dels en ús. Possiblement, el model del Global Reporting Initiative (GRI) és 
actualment el més conegut i utilitzat. Estan també l’Integrated Reporting, 
el Sustainability Accounting Standards Board, i a Europa, el projecte en 
curs de l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Hi ha 
també estàndards locals en diferents països. A més, altres estàndards estan 
sorgint, com és el cas del model del World Economic Forum i el de la Value 
Balancing Alliance. No és aquí el lloc per a comparar aquests estàndards, 
ni per a dir quin és el millor o el més apropiat. A més, atès que aquests 
models canvien contínuament, és difícil mantenir-se actualitzat sobre 
aquest tema. Per això, suggereixo seguir el blog d’Antonio Vives, qui fa 
una comparació a fons, i mostra els pros i els contres de cada estàndard 
(Vives, 2021). Em limito a dir que cada estàndard respon a diferents objec-
tius, en alguns casos d’informar els accionistes sobre els riscos vinculats a 
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temes de sostenibilitat, en altres casos, d’informar un públic més extens 
(clients, empleats, ONGs, entre altres), no sols als inversors. 

De totes maneres, cal suposar que amb el temps hi haurà una convergèn-
cia, o almenys un acomodament, entre tots aquests models. No obstant això, 
no crec que sigui possible arribar a un model únic. Encara que conceptual-
ment la idea d’un únic model és atractiva, en el fons no és desitjable. Cada 
país, almenys cada regió, té les seves particularitats, la seva manera d’organit-
zació econòmica i les seves conseqüents prioritats. Així com hi ha raons per a 
no esperar que el model de comptabilitat financera IFRS (International Fi-
nancial Reporting Standards) sigui l’únic estàndard global (Walker, 2010), 
també hi ha raons per a no desitjar que hi hagi un sol estàndard global de 
Comptabilitat Social. Això és així perquè algunes qüestions mediambientals 
són forçosament globals (per exemple, els inventaris de gasos d’efecte hiver-
nacle), en tant que altres qüestions varien en cada regió. Per exemple, la infor-
mació sobre el consum d’aigua pot ser molt rellevant si l’empresa està situada 
en un lloc on l’aigua sigui un recurs particularment escàs i amb més raó si 
aquesta empresa utilitza molta aigua en els seus processos productius. Aques-
ta informació serà potser menys rellevant si l’empresa està situada en un lloc 
on l’aigua sigui abundant. De la mateixa manera, les qüestions socials poden 
ser les mateixes, però les prioritats poden variar d’un país a l’altre. Per exem-
ple, l’Estat de Valor Afegit, un report comptable que explica la distribució 
econòmica a diferents parts interessades (empleats, finançadors, accionistes) 
(Larrinaga-González, 2001) és certament molt interessant a Amèrica Llatina, 
on la distribució de l’ingrés està molt lluny de ser ideal. Per això mateix, 
aquest mateix report potser és menys rellevant en un país nòrdic. 

Un altre gran desafiament és l’obtenció d’informació no financera. Els 
qui treballen en la implementació de quadres de comandament (balanced 
scorecard), saben bé que una cosa és el disseny del report, és a dir, la iden-
tificació del contingut ideal d’aquest report, i una altra cosa és obtenir la 
informació que no està en el sistema comptable. Les empreses tenen nor-
malment bons sistemes comptables, ben organitzats, des d’on es pot acon-
seguir una informació raonablement de confiança. En allunyar-nos del sis-
tema comptable per a buscar la informació «no financera», comencem a 
feinejar amb altres fonts d’informació, en molts casos externes a l’empresa. 
Els qui hem intentat confeccionar un report de sostenibilitat coneixem el 
desafiament d’obtenir dades de diferents fonts, algunes externes, no sempre 
comparables, en unitats diferents. 

Això ens porta a l’altra dificultat important, que es refereix al rol dels 
comptables en el procés de confecció d’aquests reports de sostenibilitat. 
Aquesta informació no financera és, com havíem vist, variada, corresponent 
a molt diferents temàtiques ambientals i socials. Tan variades són aquestes 
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informacions, que excedeixen l’àmbit natural de qualsevol professió. No 
podem suposar que un professional, de la disciplina que fos, podrà manejar 
amb solvència la infinitat d’informacions contingudes en aquells reports de 
sostenibilitat. Naturalment, un comptable no tindrà una formació específica 
per a comprendre moltes d’aquestes informacions no financeres. Llevat, és 
clar, que aquest comptable hagi procurat formar-se en aquests temes, la qual 
cosa no és l’habitual. En alguns països, comença a veure’s l’interès a formar 
les futures generacions de comptables en la Comptabilitat Social, però 
aquest procés és gradual i està lluny de generalitzar-se. 

No obstant això, hi hauria un rol possible per als comptables en aquest 
procés de confecció de reports de sostenibilitat. Aquest rol estaria més lligat 
al disseny dels mecanismes de captació, registre, consolidació i eventual-
ment avaluació d’aquesta informació no financera. Atès que els comptables 
són tradicionalment les persones idònies en la informació corporativa, no és 
impossible pensar en un rol de coordinació d’aquest procés de report, més 
enllà que aquests professionals no siguin necessàriament experts en cada 
indicador no financer. Això implica que els comptables treballarien amb 
altres professionals, experts en les seves respectives àrees, procurant una 
consolidació, una coherència del conjunt de la informació (financera i no 
financera) de l’empresa. Per exemple, a l’Argentina, la professió comptable 
proposa que els comptables hauran d’«avaluar com estarà compost el seu 
equip de treball, és a dir, si li caldrà comptar amb experts, o bé, en casos 
especials, amb la participació de professionals o especialistes d’altres disci-
plines» (FACPCE, 2017, p. 6). Vegeu llavors l’èmfasi posat en els compta-
bles com a organitzadors i eventualment garants del procés de preparació 
del report no financer, més enllà que aquests professionals no siguin experts 
en tots els continguts d’aquest.

El que podem esperar de la Comptabilitat Social

En principi, resulta clar que podem esperar major transparència, major 
informació sobre l’empresa i els seus diferents impactes ambientals i soci-
als. Un bon report hauria de donar al seu lector una comprensió total de la 
situació de l’empresa, els seus desafiaments i els riscos referents a la soste-
nibilitat. A més, aquesta informació hauria de donar un millor suport a les 
decisions d’inversió, particularment en l’àmbit de les inversions socialment 
responsables, avui sòlidament instal·lades en el paisatge dels instruments 
d’inversió. Així, els qui prenen decisions d’inversió conforme a aquests pa-
ràmetres de sostenibilitat, lògicament requeriran una informació de confian-
ça, conforme als estàndards reconeguts i auditables. 
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Més encara, la Comptabilitat Social no és només per als inversors. 
Altres públics poden i han d’estar interessats en la informació que en prové. 
Possiblement, cadascun d’aquests públics està interessat per uns certs as-
pectes, no per tots, del report de sostenibilitat. Per exemple, els empleats 
tindran en compte cert tipus d’informació mentre que els clients observaran 
altres temes. També serà el cas de les ONG i la ciutadania en general. Cal 
imaginar que amb el pas del temps, la Comptabilitat Social pot ser el punt 
de partida d’un diàleg fructífer entre aquests públics i l’empresa. 

No obstant això, hem de ser moderadament entusiastes respecte de la 
transparència en la Comptabilitat Social. La transparència és, certament, 
benvinguda, però hem de reconèixer que el mer fet de comunicar, tant bones 
com males notícies, no canviarà necessàriament la realitat. D’una banda, 
aquesta comunicació pot estar esbiaixada. Per exemple, alguns estudis sug-
gereixen que certes empreses brinden (o retallen) informació de manera es-
tratègica, procurant així aconseguir una reacció favorable per part dels mer-
cats d’inversió. Així, les empreses seleccionarien la informació que emeten 
a fi d’obtenir legitimitat enfront del mercat (Deegan, 2014). Així, la cerca de 
legitimitat i no la voluntat de ser transparents, motivaria les empreses a co-
municar informació, tant financera com no financera. 

D’altra banda, és possible que, fins i tot comptant amb major informa-
ció de sostenibilitat, les empreses tinguin dificultat a implementar canvis 
concrets. Per exemple, un estudi avui clàssic de Chris Durden (2008) analit-
za el cas d’una petita firma a Nova Zelanda, on el seu amo i fundador era un 
convençut de la importància de la sostenibilitat. No faltaven, per tant, el 
suport i els recursos per a implementar un sòlid sistema de gestió orientat a 
la sostenibilitat, que era considerada com l’eix de l’estratègia. Malgrat tot 
això, l’autor mostra que els quadres intermedis d’aquesta empresa no s’ha-
vien adherit a tan nobles objectius i que, en els fets, ells continuaven utilit-
zant els indicadors financers convencionals. Vegeu que, en aquest cas, no es 
tracta de greenwashing. No hi ha mala voluntat, ningú no menteix. Simple-
ment, l’empresa té dificultat a adoptar una lògica diferent, un altre model de 
gestió, i això malgrat el suport incondicional de la direcció de la firma. 

Un altre estudi conegut és el de Larrinaga-González i Bebbington 
(2001), que analitzen el cas d’una empresa d’energia a Espanya que havia 
implementat un sistema de comptabilitat ambiental. Encara que els autors 
identifiquen alguns impactes favorables, arriben a la conclusió que l’em-
presa no aconsegueix un canvi complet cap a la sostenibilitat. Altres inves-
tigadors (Rodrigue et al., 2013) argumenten que la comptabilitat i la gestió 
ambiental poden ser «simbòliques», és a dir, convertir-se en pràctiques des-
tinades a acontentar certs grups o a satisfer algunes exigències mínimes 
sense, per tant, arribar a un canvi substancial. 
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Encara que l’objectiu d’aquest article no és fer una exhaustiva revisió 
de literatura, veiem que, per diferents motius, la transparència en matèria de 
sostenibilitat no duu necessàriament a un canvi substancial en l’empresa. 
Destaco a més que això pot succeir més enllà de les millors voluntats dels 
dirigents d’empresa, com ha estat per exemple analitzat per Durden (2008). 

En definitiva, de la Comptabilitat Social podem esperar una major 
transparència en temes ambientals i socials. Els inversors tenen més ele-
ments de judici per a invertir en algunes empreses i no en altres. De la ma-
teixa manera, com a consumidors podem triar comprar a certes empreses i 
no a altres, al mateix temps que podem (a vegades) optar per treballar en 
empreses més sustentables. A més, els ciutadans i les ONG compten amb 
més elements per a monitorar l’impacte de les empreses, particularment en 
el cas de les empreses més grans i més conegudes. Tot això no és poc, però 
com hem ja vist, no necessàriament portarà a un canvi de fons.

El que no podem esperar de la Comptabilitat Social

És clar que la Comptabilitat Social és avui una disciplina sòlidament 
instal·lada, tant en l’àmbit acadèmic (nombroses publicacions internacio-
nals, diverses conferències de bon nivell, una creixent comunitat d’investi-
gadors), com a pràctic (reports de sostenibilitat cada vegada més comuns, 
amb uns estàndards que avancen i amb unes regulacions tendents cap a una 
major transparència). No podem deixar d’estar satisfets amb aquests avan-
ços, i amb els seus evidents beneficis pel que fa a transparència i riquesa 
d’informació. La qüestió estarà més aviat en els efectes concrets en les em-
preses i, per tant, en la societat.

A la meva manera de veure, hi ha tres aspectes que la Comptabilitat 
Social no pot abordar per si sola. El primer és l’anàlisi de la informació no 
financera, el segon és l’impacte i el tercer és el canvi de models de negocis. 

En primer lloc, l’anàlisi de la informació ambiental i social, que està 
lluny de ser una anàlisi senzilla. Com a comparació, la informació compta-
ble convencional és normalment analitzada, estudiada, compresa, per a po-
der prendre decisions fonamentades de negocis o inversió. Aquest és l’àm-
bit de l’Anàlisi Financera, una disciplina per cert complexa, que exigeix una 
formació rigorosa i específica. Per a donar un exemple, la certificació CFA 
d’anàlisi financera només s’aconsegueix al cap d’una successió de tres exà-
mens anuals. No podem imaginar-nos, per tant, que l’anàlisi de la informa-
ció no financera sigui ni més fàcil ni més assequible.

Com havíem evocat anteriorment, la multiplicitat d’estàndards, la 
constant evolució d’aquests estàndards i el cada vegada més extens ventall 
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d’indicadors conspira contra la comprensió de la informació no financera. 
Mantenir-se al dia amb aquests canvis pot resultar difícil per a un analista 
professional i amb més raó per al públic no especialitzat. Més encara, 
aquests canvis i evolució d’estàndards fan que la comparabilitat entre em-
preses no sempre sigui fàcil, i que l’anàlisi longitudinal, encara amb la ma-
teixa empresa, pugui a vegades ser complex (per exemple, una empresa que 
decideix canviar el perímetre d’un indicador d’un any a l’altre).

El segon tema és l’impacte. Una cosa és el resultat, la performance 
ambiental i social d’una empresa i una cosa diferent és l’impacte, això és, 
les conseqüències concretes en l’entorn. Per exemple, és senzill dir que una 
empresa ha invertit tants diners a formar el seu personal, corresponent a 
tantes hores brindades a tants empleats. Una altra cosa és estimar, mesurar, 
quantificar les conseqüències d’aquesta formació, per exemple, com de sa-
tisfets estan els empleats, quant millor treballen ara, quant ha millorat la 
qualitat de servei, com s’ha incrementat l’ocupabilitat del personal. És clar 
que aquests mesuraments d’impacte són difícils, solen implicar aproximaci-
ons i requereixen una informació externa a l’empresa.

La dificultat conceptual de l’impacte és la perspectiva externa. La 
Comptabilitat Social està lògicament orientada des de l’empresa emissora 
del report de sostenibilitat. Hi ha un esforç conscient i metòdic d’explicar 
les diferents iniciatives i activitats vinculades a la sostenibilitat. Malgrat 
això, resulta difícil arribar a mesurar i comunicar l’impacte (en rigor, el 
múltiple espectre d’impactes ambientals i socials) entorn de l’empresa. En 
aquest sentit, moltes empreses procuren avui establir en els seus reports un 
vincle entre les seves accions de sostenibilitat i els Objectius de Desenvolu-
pament Sustentable (ODS). Seguint amb l’exemple anterior, l’empresa po-
dria argumentar que la formació als seus empleats contribueix als Objectius 
4 (Educació de qualitat) i potser 10 (Reducció de les desigualtats). Veiem 
així que aquesta relació entre resultat de sostenibilitat i impacte concret no 
és sempre fàcil o senzill d’establir.

Finalment, el tercer tema és el canvi cap a un model de negocis més 
sustentable. En aquest sentit, els estudis empírics suggereixen que la trans-
parència en informació ambiental i social no duu necessàriament a un canvi 
substancial dels models de negocis. Prenguem per exemple, el cas del trans-
port aeri, del qual tant es parla avui dia. Imaginem-nos que un excel·lent 
report de Sostenibilitat d’una empresa aèria mostrarà un complet elenc d’in-
dicadors rellevants. A partir d’aquests indicadors, els dirigents d’aquesta 
empresa procuraran operacions més eficients, aconseguint per exemple, una 
major eficiència en l’ús del combustible. Naturalment, tot això està molt bé. 
Tanmateix, no estem fent-nos la pregunta de fons: tots els vols són necessa-
ris? Particularment a Europa, molts vols locals poden raonablement reem-
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plaçar-se per viatges en tren. Més encara, durant la crisi de la COVID-19 
ens hem adonat que molts dels nostres «viatges llampec», a vegades tan sols 
per a assistir a una reunió, podien en la majoria dels casos haver-se evitat 
amb els mitjans de comunicació digital ja existents.

De la mateixa manera, podríem fer-nos preguntes similars respecte 
dels models de negocis, i de la necessitat i l’oportunitat de canviar-los. 
Penso per exemple en moltes indústries del sector químic, en les activitats 
extractives, certament en el petroli. En aquests casos, la Comptabilitat So-
cial, per més seriosament que s’utilitzi i s’apliqui, possiblement només fa-
cilitarà unes millores circumstancials, secundàries, accessòries. El canvi 
tan necessari haurà de venir de la mà d’un replanteig a fons de molts mo-
dels de negocis, procurant, per exemple, la implementació de l’economia 
circular, el reciclatge o la reutilització de materials. En aquesta transforma-
ció, la Comptabilitat Social podrà sempre ser d’utilitat, ser una inestimable 
eina de suport. No obstant això, no pot reemplaçar el treball prospectiu de 
cerca, imaginació i ideació d’aquests nous models de negocis sustentables. 
Aquesta tasca estarà possiblement més en l’àmbit de metodologies d’inno-
vació social, com és per exemple el cas de Design Thinking (Brown i 
Wyatt, 2010). La Comptabilitat Social podrà donar alguns elements de ju-
dici que ajudaran els dirigents d’empresa a implementar millores en els 
models de negocis existents. Seran millores benvingudes, que implicaran 
un pas endavant en el mateix camí. Però no podem demanar-li a la Comp-
tabilitat Social un replanteig del model de negocis, una redefinició de l’em-
presa, un canvi de via. Això serà necessàriament la tasca d’altres disci-
plines, metodològicament més orientades cap a aquesta mena de labor, 
amb una mirada més prospectiva.

Conclusió: un disclaimer per a la Comptabilitat Social

Tot el que s’ha esmentat fins aquí no pretén ser una crítica a la nostra 
disciplina, sinó simplement una clarificació, a manera de disclaimer (renún-
cia de responsabilitat): què podem i què no podem esperar de la Comptabi-
litat Social. Perquè, en definitiva, la Comptabilitat, tant financera com no 
financera, és una disciplina que mira cap al passat, i identifica dades concre-
tes, tangibles i de confiança. Sobre la base d’aquestes dades, es podrà arribar 
a una comprensió acabada de la situació de l’empresa, almenys des del punt 
de vista intern.

La Comptabilitat Social és així una eina prometedora. En les seves di-
ferents formes i variants, i malgrat les limitacions i les dificultats abans es-
mentades, brinda una informació rellevant tant a inversors com a altres pú-
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blics interessats. Això és ja un gran pas endavant. A més, hem de ser 
conscients que aquesta major transparència ha de ser acompanyada per una 
anàlisi de la informació de sostenibilitat, amb el mateix rigor que avui exis-
teix per a l’anàlisi financera convencional. També hem de reconèixer la im-
portància crucial de l’impacte, més enllà de la mera enumeració de resultats 
no financers. Finalment, hem d’admetre que en molts casos caldrà un canvi 
de fons, una transformació, una evolució del model de negoci, i per a això 
caldrà el concurs d’altres eines, de caràcter més prospectiu. Confio que 
aquesta nota ens doni una perspectiva equilibrada del molt que podem espe-
rar i el que no podem esperar de la Comptabilitat Social.
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