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Economia Social i Solidària (ESS), un concepte en evolució, per a cobrir les
necessitats socials.
Evolució cap a una economia amb tres pilars:
economia social
economia privada
economia pública

2

ALGUNES DADES SOBRE L’ESS A EUROPA I ESPANYA
A Europa

Font: CIREC

A Espanya
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Font: CEPES

Facturació total

Nombre entitats

Nombre treballadors/es

ALGUNES DADES SOBRE L’ESS A CATALUNYA

Font: Aracoop
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LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE TERRASSA, UNA
ALIADA PEL DESENVOLUPAMENT DE L’ESS
• EL PLA DE MANDAT DE TERRASSA 2015-2019 aposta com a primera prioritat la potenciació de l’activitat econòmica per tal de reduir
l’atur i facilitar la creació de feina estable i de qualitat .
• COMPROMISOS:
•
•
•

Facilitar la creació, la consolidació i el creixement de les activitats econòmiques, posant especial atenció en l’autocupació i en les empreses
d’economia social.
Concretar de manera accelerada un pla local per a la promoció i el suport de l’economia social a Terrassa
Crear el Consell Municipal de l’Economia Social

• PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ 2013
• L’autoocupació, el cooperativisme, l'economia social i la creació de petites empreses que comportin noves inversions hauran de
trobar a Terrassa un escenari favorable, minimitzant tràmits i carregues administratives, i incentivant els projectes de nova creació

• PLA DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DE LA CIUTAT, proposa varies línies de treball i accions per a promoure la indústria a la
ciutat. L’estratègia municipal per promoure l’economia de Terrassa constitueix una oportunitat per a l’ESS.
• Aquest Pla identifica les cadenes de valor més importants i de més potencial de creixement a Terrassa, que poden constituir un marc
de referència per a l’economia social. S’identifiquen les següents cadenes de valor, conjuntament amb els corresponents sectors
auxiliars:
•

Alimentació, Salut i benestar, Moda, Habitatge, Productes infantils, Packaging i envasos per a empreses de consum, Química per a industries de
consum, Proveïdors de sistemes industrials, Construcció, Òptica i fotònica, Sostenibilitat, eficiència, economia circular i economia social, Aplicacions
TIC, digitalització i continguts

• PLA ESTRATEGIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, també s’aposta per la promoció de l’associacionisme com a forma d’implicar la
ciutadania en la vida pública de la ciutat.
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L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A
TERRASSA
SITUACIÓ ACTUAL

6

FORMES JURÍDIQUES DE L’ESS A TERRASSA

Les associacions són les entitats més
presents a la ciutat, representant el 45% del
total dels actors amb forma jurídica, seguides
per les fundacions, amb un 20%, i les
cooperatives, amb 15%. D’això és desprèn un
important paper de les associacions i de les
fundacions dins de l’ESS terrassenca.

Font: Elaboració pròpia
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE L’ESS A TERRASSA
La cultura (17%) i l’acció i convivència veïnal (16%) representen
els àmbit d’actuació que més actors concentren, el 33% del total
de l’ESS. Destaca com aquestes dos àmbits estan conformats,
bàsicament, per associacions. Després estarien els actors que
centren la seva actuació en l’atenció de les persones,
representant un 13%, i que realitzen activitats o presten serveis,
principalment, en diferents col·lectius com discapacitats,
drogodependents o malalts. Aquí si que hi ha presència de quasi
totes les tipologies d’actors. En quarta posició estarien els actors
que actuen en l’àmbit de la solidaritat i foment del drets cívics,
on es troben entitats relacionades amb la cooperació
internacional, amb el foment de la igualtat d’oportunitats, amb el
voluntariat o amb la pobresa i exclusió social, mentre que en
cinquena estaria l’àmbit educatiu i formatiu. Cadascun
representa un 8%. Així doncs, els cincs àmbit d’actuació que
més actors agrupen representen quasi el 60% de les iniciatives
de l’ESS.
Respecte al conjunt d’activitats de Terrassa, mesurades per
centres de cotització a la Seguretat Social, les activitats
sanitàries i socials de l’ESS, representen el 18% del total
d’aquesta activitat a la ciutat i en l’educació, representen el 13%.
Cal recordar que aquests dos sectors estan entre els que
presenten un major dinamisme en l’economia de la ciutat. L’ESS
té un pes respectable entre els sectors més dinàmics de la
ciutat.

Nombre d'entitats

Font: Elaboració pròpia
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Nombre d’empreses

Nombre de treballadors/es

OCUPACIÓ DE L’ESS A TERRASSA

Font: Enquesta

L’ESS ocupa al 7,6% de la població ocupada a Terrassa

El sector dóna feina directa a unes 4.859
persones ja sigui amb un contracte laboral
o amb un contracte de prestació de
serveis. La majoria d’aquests treballadors
són dones en un 63% i homes en un 37%.
Predominen els treballadors majors de 25
anys, distribuint-se en parts similars els
menors de 45 anys i els majors d’aquesta
edat. El menors de 25 anys representen
una mica més del 10% del total. La gran
majoria d’aquests treballadors tenen un
contracte laboral (89%) i tant sols un 11%
altres tipus de contractes. Entre els
contracte laborals, la gran majoria són
indefinits en una proporció superior al 75%.
Aquestes dades posen de manifest la
importància del sector en termes
d’ocupació a la ciutat.

4.000 VOLUNTARIS COL·LABOREN AMB L’ESS
A més dels/les treballadors/es, cal tenir en compte la capacitat de
mobilitzar personal col·laborador voluntari. El conjunt de les entitats de
l’ESS compten amb uns 4.000 voluntaris, dels quals el 62% són dones i
el 38% són homes. El major nombre de persones voluntàries tenen
més de 45 anys, entorn d’un 40%, els més joves menors de 25 anys
signifiquen entorn d’un 17%. Aquestes xifres avalen la capacitat
d’integració social i de mobilització de la ciutadania que només es pot
dur a terme si es compte amb un prestigi i una credibilitat elevada.

Font: Enquesta

Una altra indicador de la capacitat de mobilització de l’ESS és el nombre de socis de les diferents entitats i empreses existents.
Globalment les persones que d’una forma o altre formen part o participen en les entitats i empreses de l’ESS s’acosten a les
50.000 persones, la majoria de les quals són dones, entorn d’un 55%. Aquesta xifra és altament significa, ja que equival a
l’entorn d’un 20% de la població total de la ciutat.
L’ample participació de les dones en l’ESS contrasta amb la seva disminució en els càrrecs directius de les entitats. Malgrat són
majoria a les assemblees, en els càrrec directius els homes representen les 2/3 parts, i en la mateixa proporció tenen una edat
major de 45 anys. El 54% dels presidents d’entitats i empreses de l’ESS són homes.
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L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LES ENTITATS DE L’ESS
Pel que fa al volum de l’ESS es pot estimar que conjuntament gestionen un
total d’uns 127 milions d’euros anuals, això significaria aproximadament
entorn d’un 2,68% del volum total del PIB de la ciutat, una mica menys que
tot el sector de l’hostaleria. Així, també des del punt de vista econòmic el
sector de l’ESS constitueix un sector important a la ciutat.
El 80% del sector són petites entitats i empreses que tenen un
pressupostos inferiors als 50.000 € de mitjana i moltes d’elles tenen
ingressos irregulars, però al costat d’elles hi ha un bon gruix d’entitats i
empreses que superen els pressupostos anuals d’un milió d’euros i algunes
d’elles superen els cinc milions.
Les relacions econòmiques entre les entitats no són molt freqüents, tant
sols entorn del 12% dels proveïdors de les empreses i entitats provenen del
sector i aquesta proporció es redueix entre la clientela que no arribaria al
2%.

Distribució de les fonts de finançament

Font: Enquesta

L’examen de les fonts del finançament revela que aproximadament en un 70% provenen de recursos propis obtinguts per la venda dels seus
serveis. En un 20% provenen de subvencions públiques i en un restant 10% provenen d’aportacions privades. Encara que aquests percentatges
difereixen molt segons l’activitat de les entitats. Les entitats més relacionades amb activitats de tipus social són més dependents de les
subvencions i, en canvi, les que actuen en mercats més oberts presenten una dependència molt menor. Però tenint en compte la globalitat del
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sector, s’observa una elevada capacitat d’obtenció de recursos a través de la seva activitat i d’un grau d’independència del sector públic notable.

ALTRES INICIATIVES DE L’ESS DE TERRASSA
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INTERCONNEXIÓ ENTRE LES XARXES TEMÀTIQUES
FORTA INTEGRACIÓ A LES XARXES CATALANES
Les entitats terrassenques participen activament en
les diferents organitzacions sectorials a nivell català.
En la majoria de casos es tracta de les Federacions
que agrupen entitats d’una mateixa tipologia. Les més
importants són: Confederació de Cooperatives de
Catalunya (CoopCat), Coordinadora Catalana de
Fundacions, Federació de Centres Especials de
Treball de Catalunya (FECETC), Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC),
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS),
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Federació
Catalana de Drogodependències (FCD), Discapacitat
Intel·lectual de Catalunya (DINCAT), Federació de
Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), Federació
de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
(FECEC), Federació d’entitats d’atenció a la infància i
adolescència (Fedaia), Esplais Catalans (ESPLAC),
Federació Catalana d’Esplai, Minyons Escoltes i Guies
de Catalunya (MEG), Federació d’Associacions de
Gent Gran de Catalunya (FATEC), Federació Salut
Mental Catalunya (SMC).
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ESQUEMA DE L’ESS A TERRASSA
ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE TERRASSA
Principals formes
jurídiques

Empreses

Fundacions

Associacions

Altres iniciatives

Mutualitats

Xarxes
temàtiques

Banc del temps

XES

Cooperatives

Mercats
d’intercanvi

ALEI

Societats
Laborals

Grups de
Consum

CET

Horts urbans
comunitaris
Economia
col·laborativa i
comuns
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L’ESS: UN SECTOR DE PES DE L’ECONOMIA
DE TERRASSA
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PUNTS FORTS I FEBLES DE L’ESS












PUNTS FORTS
El pes de l’ESS en el teixit econòmic local
El pes de l’ESS en l’ocupació
Millor qualitat de l’ocupació
El volum econòmic de l’ESS i el seu impacte a
la ciutat
Una estratègia municipal de promoció de l’ESS
Ample ventall d’activitats de l’ESS
Bona projecció de l’àmbit territorial de l’ESS
Presència activa de les dones en el sector
Bones pràctiques innovadores
Capacitat d’autonomia i de generació de
recursos propis
Xarxes actives entre entitats en alguns sectors












PUNTS FEBLES
La reducció en la creació de cooperatives en
comparació al període anterior a la crisi
La transformació i reducció de les societats
laborals
L’excessiva atomització de les entitats
socials
La manca d’espais de coordinació del sector
Escàs valorització del sector
Escàs impacte en els mitjans i en la difusió i
comunicació de les activitats del sector
Poca interrelació de serveis entre entitats i
empreses del sector
Insuficient coordinació entre diferents
departaments de l’administració local
Manca de professionalització en el sector
Pocs recursos en fons alternatius de
finançament
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AMENACES I OPORTUNITATS DE L’ESS







AMENCES
Els efectes negatius de la crisi
Les transformacions en els mercats
amb la introducció de les noves
tecnologies i la competència generada
per la globalització
Dificultats de finançament i d’accés al
crèdit
Augment de les desigualtats i de les
necessitats socials
Tendència de les AA.PP a licitacions
públiques de serveis o bens en grans
lots













OPORTUNITATS
La creació del Consell de l’ESS
L’elaboració del Pla de l’ESS
La capacitat d’innovació i creativitat de
l’ESS
El pes actual de l’ESS en l’economia de
la ciutat
Les bones pràctiques en curs
La millora de la situació econòmica
general
La implantació de les clàusules socials
Parc industrial en desús que pot ser
reestructurat
Dinàmica comarcal de foment de l’ESS
(Xarxa Innovació Social)
La promoció del Ecosistema Innovador
de Terrassa
Constitució de la Xarxa de Municipis per
l'Economia Social i Solidària (XMESS)
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NECESSITATS DETECTADES I CONCLUSIONS
• EL DINAMISME DE LA SOCIETAT CIVIL DE LA CIUTAT BASE PER
IMPULSAR L’ESS
• L’ESS POT ESDEVENIR UNA PEÇA CLAU DE L’ECONOMIA DE LA CIUTAT
• NECESSITAT D’UN MAJOR RECONEIXEMENT DE LA SEVA APORTACIÓ
AL BENESTAR DE LA POBLACIÓ
• NECESSITAT D’UNA MILLOR DIFUSIÓ DE LES SEVES ACTIVITATS
• NECESSITAT DE MILLORAR LA PROFESSIONALITAT DEL SECTOR
• ACCÉS ALS INSTRUMENTS DE DIFUSSIÓ I ALS FACTORS DE PRODUCCIÓ
• UNA NOVA RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
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EIXOS ESTRATÈGICS PEL PLA DE
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
DE TERRASSA
PROPOSTES PEL DEBAT
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VISIÓ: TERRASSA CIUTAT REFERENT EN L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA
• La diagnosi de l’ESS de Terrassa posa en evidencia una notable vitalitat associativa i una capacitat organitzativa de la societat civil
terrassenca que cobreix un ampla ventall d’iniciatives que tenen un pes important econòmic a la ciutat, tant des del punt de vista
quantitatiu com per l’interès d’algunes d’elles que poden assenyalar-se com referents pel conjunt del sector.
• De la mateix manera que Terrassa ha sabut transformar la ciutat d’un important passat industrial a una ciutat moderna de serveis, ha
sabut també transformar el seu capital social i cultural acollint múltiples iniciatives de la societat civil basades en el compromís pel
benestar col·lectiu i la solidaritat.
• En una perspectiva de reactivació econòmica, sembla necessari posar en valor la contribució de l’ESS a la millora del benestar comú
per tal de superar els impactes de la crisi sobre el teixit econòmic i social de la ciutat.
• Per la dinàmica i l’empenta que la societat civil està demostrant en l’organització d’iniciatives i activitats per a cobrir les necessitats
col·lectives d’ordre social, cultural, econòmic, educatiu, esportiu, ... la societat terrassenca pot aspirar a desenvolupar un model de
referència en el que s’integrin les aportacions dels sectors privats, el sector públic i la iniciativa social i solidària de la ciutadania. Un
model que superi el dualisme entre el sector privat i el sector públic i que aspiri a una col·laboració mútua, per tal que totes les
capacitats i iniciatives trobin el seu espai de desenvolupament per a contribuir al benestar de la població.

• L’ESS de Terrassa pot aspirar a esdevenir un sector clau a la ciutat i a aportar amb creativitat i solvència propostes
per afrontar els importants reptes col·lectius.
• Per aconseguir aquesta meta caldrà donar a l’ESS la prioritat i el reconeixement necessari per que pugui desenvolupar-se amb totes
les seves capacitats potencials. L’ESS pot aportar la capacitat d’innovació, de creativitat i de compromís per a cercar

solucions adequades a les necessitats de futur de la població de la ciutat.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS A VALORAR
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ELEMENTS ESTRATÈGICS
I.

Promoció de l’ESS. Es tracta d’aconseguir una major visibilitat del sector posant els
instruments de comunicació i difusió de l’Ajuntament al servei de la promoció de l’ESS,
aprofitant la seva potencialitat econòmica i la seva incidència en l’opinió pública ciutadana, per
tal de posar en valor la seva aportació al benestar col·lectiu.

II.

Organització d’un ecosistema de l’ESS a Terrassa. Es tracta de promoure les condicions
necessàries per que l’ESS pugui desenvolupar tot el seu potencial facilitant l’accés als factors
productius bàsics que intervenen en l’èxit de tota iniciativa econòmica:
•
•
•
•
•

El finançament
La formació i la professionalització dels recursos humans
Els espais i locals
La informació
La tecnologia

Articular en xarxes d’intercanvi i suport que serveixi per la consolidació de les iniciatives de
l’ESS existents.
III. Fomentar la creació de noves iniciatives/projectes de l’ESS a Terrassa. Es tracta d’ajudar i
vehicular la aparició de noves iniciatives del sector potenciant i incrementant l’ESS a Terrassa
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COM PROMOURE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A
NIVELL LOCAL?
• Com promoure un model polític i econòmic local centrat en les persones i en els bens comuns?
• Com es pot ajudar a difondre la contribució de les entitats de l’ESS al benestar social des de les administracions locals?
• Com dur a terme una major inversió en programes i serveis públics universals per augmentar l’eficàcia redistributiva del sistema
de benestar?
• Com superar les barreres a la promoció de les clàusules socials a la contractació pública?
• Com millorar els instruments financers per a les entitats de l’ESS?
• Com promoure la formació de gestors d’entitats i quin és el paper que han de jugar les administracions locals?
• Com promoure una governança en xarxa de l’ESS?
• Com promoure la innovació social, amb nous projectes de l’ESS?
• Com detectar i incentivar la creació de nous projectes/iniciatives de l’ESS?
• Com promoure i reconvertir espais en desús en favor de la instal·lació d’entitats promotores de l’ESS?
• Quins elements considereu que són estratègics per promoure polítiques públiques locals que serveixin per donar suport i
enfortir l’economia social?

