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Què és el Balanç Social?
El Balanç Social és una eina d’auditoria, complementària al balanç 
comptable, amb què empreses i entitats elaboren un diagnòstic del 
seu funcionament i emprenen processos per millorar-lo. El balanç 
social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans 
característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment 
responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el 
compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

En definitiva, el Balanç Social és una eina fonamental en la 
construcció de mercat social, ja que permet comprovar que les 
organitzacions proveïdores o amb les que es vol intercooperar, 
actuen sota els criteris de l’economia i solidària. Actualment, consta 
de 90 preguntes i 60 indicadors que avaluen el comportament de les 
organitzacions i potencia els processos de millora.

Fes Balanç Social, ensenya el cor! 



Una eina d’excel·lència
El Balanç Social, en la seva versió completa, és l’eina per a la millora 
continua de les organitzacions i que acredita l’excel·lència en ESS. 
Permet obtenir un diagnòstic complet de la organització, i integrar 
els resultats periòdics en la presa de decisions estratègiques i de 
gestió. D’altra banda, fer el BS permet obtenir el segell i accedir 
a un acompanyament per part de la comissió de BS quant als 
compromisos de millora i la visibilitat dels mateixos.

Les organitzacions que elaboren el BS actuen amb transparència, ja 
que responen els 60 indicadors i, a més, difonen les seves pràctiques 
mitjançant una sèrie d’utilitats específiques per a la campanya 2016 
que us expliquem a continuació:



1 Aparèixer al Catàleg de Mercat Social 
diferenciada amb el segell de Balanç Social



Les dades es mostraran diferenciades 
a l’informe de l’estat del mercat social català 
que es presenta a la Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya2



Aparèixer en guies tècniques, articles, 
xerrades i altres exposicions públiques 
com a casos d’estudi rellevants.3



Possibilitat d’utilitzar la plantilla de memòria 
de sostenibilitat o responsabilitat social feta 
d’acord als indicadors del Balanç Social4

https://bsxes.wordpress.com/2015/07/14/ja-podeu-fer-la-vostra-memoria-de-sostenibilitat-a-partir-del-balanc-social/


Equivalència tècnica entre 
l’informe de Balanç Social i els 
estàndards del Global Reporting 
Initiative.5

https://bsxes.wordpress.com/2015/07/14/el-balanc-social-i-el-marc-de-treball-de-gri-proposta-tecnica-dequivalencies/
https://bsxes.wordpress.com/2015/07/14/el-balanc-social-i-el-marc-de-treball-de-gri-proposta-tecnica-dequivalencies/


Acompanyament als compromisos 
de millora i participació a dinàmiques 
d’intercooperació.6

https://bsxes.wordpress.com/2015/07/14/ben-enxescats-conclusions-de-la-trobada-dintercooperacio/
https://bsxes.wordpress.com/2015/07/14/ben-enxescats-conclusions-de-la-trobada-dintercooperacio/


Com puc fer el Balanç Social?
Accediu a www.ensenyaelcor.org i 
registreu la vostra organització. Si 
heu fet el BS en edicions anteriors, 
heu de recuperar la contrasenya. 
Un cop donades d’alta, només heu 
de completar el registre i ja podreu 
accedir al qüestionari amb tots els 
indicadors.  

Teniu fins a l’1 de juliol per a 
completar-lo, i des de la comissió 
de Balanç Social us farem 
acompanyament personalitzat per 
l’elaboració i tancament del vostre 
informe. 

El nou entorn del 
mercat social
La pàgina web del mercat social 
(mercatsocial.xes.cat) aglutina 
totes les iniciatives relacionades 
amb el mercat social català que 
impulsa la XES. Hi podreu trobar 
tota mena d’informacions i recursos 
útils. Les organitzacions que feu el 
Balanç Social sortireu destacades  
al catàleg de Mercat Social. 

Si necessiteu més 
informació o teniu 
qualsevol dubte, us 
podeu adreçar a:

Comissió de  
Balanç Social

info@bsxes.org

http://www.ensenyaelcor.org
http://mercatsocial.xes.cat
mailto:info%40bsxes.org?subject=



