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1. Introducció

L

’existència de múltiples propostes alternatives no ha aconseguit disminuir la
preeminència del model econòmic fonamentat en el capitalisme de mercat
que continua sent hegemònic. Des de la darrera crisi però, les desigualtats i

contradiccions d’aquest model han agafat més pes i entitat fins a un punt que comença
a ser peremptori redefinir o actualitzar nous models i propostes que puguin transcendir
les mancances del plantejament predominant. D’entre aquestes opcions destaca
l’Economia Social (en endavant ES), sorgida com una iniciativa per atorgar més equitat
a l’activitat econòmica.
En el seu conegut assaig L’enfocament econòmic de la conducta humana, l’economista i

premi Nobel Gary Becker definia l’economia com a ciència de la decisió. És a dir, que
com a conseqüència del problema de l’escassetat de recursos és necessari escollir com
s’adjudiquen i de quina manera es fan servir aquests recursos. Doncs bé, l’ES seria
aquella mena d’economia que fa aquesta tria en funció d’objectius socials.
De totes maneres, l’ES és una mica més difícil de definir del que es podria desprendre
d’aquesta primera conceptualització. Tal i com s’exposarà en les següents pàgines, si
alguna cosa es pot remarcar de l’ES és

Tal i com s’exposarà en les següents pàgines, si
alguna cosa es pot remarcar de l’ES és la seva
riquesa, diversitat i pluralitat i, segurament com
a conseqüència d’això, la seva natura complexa
i gens fàcil de delimitar.

la seva riquesa, diversitat i pluralitat
i, segurament com a conseqüència
d’això, la seva natura complexa i
gens fàcil de delimitar. L’ES sovint es
visualitza en les seves formes més
empresarials com cooperatives, tot i
que també engloba fundacions i altres

tipus d’entitats com mutualitats i associacions. Alhora però, hi ha un seguit d’etiquetes
que presenten tant solapaments com divergències: ES, Economia solidària, Economia
social i solidaria (en endavant ESS), el tercer sector i altres. Tot plegat fa que de vegades,
tot i ser relativament senzill copsar el sentit més genèric del concepte, hi hagi el risc de
perdre’s en matisos que semblen més pensats per acotar que no pas per agrupar.
Seguidament, introduïm el concepte de l’ES, explicant-ne el seu origen i desenvolupament.
A continuació, abordarem la complexitat del marc conceptual tot intentant escatir allò
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que és troncal o essencial d’allò més accessori. A més a més, inclourem el recull dels
principals agents del sector des d’una perspectiva concèntrica que, començant en el
món, anirà enfocant-se fins arribar a Catalunya. Aquesta relació ens permetrà mostrar
les principals activitats d’aquests actors. El següent pas consistirà en tractar de valorar
l’estat actual de l’ES arreu i, especialment a Catalunya i; en darrer lloc, s’analitzarà un
problema molt concret com és la definició de mètriques adients per mostrar el valor
afegit de l’ES.

6
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2. Orígens de l’Economia Social
La implantació del capitalisme industrial, i la situació de vulnerabilitat que va generar
en àmplies capes socials, podria ser considerada com l’espurna primigènia de l’ES; atès
que la consolidació de la classe obrera al llarg del segle XIX va contribuir a posar els
fonaments de l’ES mentre que el desenvolupament del cooperativisme i el mutualisme
li va donar una primera forma. L’inici del segle XX però va portar una modificació del
marc de l’ES segurament facilitada per un afebliment de l’acció sindical primer i, segon,
per la irrupció de l’estat del benestar després de la Segona Guerra Mundial. Ara bé, és
justament la crisi de l’estat del benestar la que ha posat de nou en relleu la conveniència
de tornar a promoure l’ES.
És als anys setanta però, quan l’ES comença a prendre forma tal com se l’entén actualment. És concretament a França l’any 1970 quan diverses entitats (cooperatives,
mutualitats i associacions) creen el Comitè d'Enllaç Nacional d'Activitats Mutuals,
Cooperatives i Associati-

El veritable reconeixement institucional a l’ES a l’Estat
Espanyol no arriba fins molt més tard, concretament l’any
1990, amb la creació de l'Institut Nacional de Foment de
l'Economia Social (INFES).

ves (CNLAMCA). Addicionalment, en els anys 1977
i 1979 es celebren diverses
conferències europees de
cooperatives, mutualitats i

associacions sota la tutela del Comitè Econòmic i Social (EESC, 1986; citat en Monzón i
Chaves, 2012). Coincidint amb el seu desè aniversari, el juny del 1980, el CNLAMCA va
publicar la Carta d'Economia Social que delimitava les característiques de les organitzacions que formaven part de l’ES. En darrer terme, és a partir dels anys 90, que les entitats
d’ES es consoliden amb reconeixement legal i institucional a diversos països, així com
també a nivell comunitari.
A Espanya, les arrels de l’ES es remunten a la segona meitat del segle XIX quan el sector
cooperatiu va començar a aparèixer amb força. Així, la primera cooperativa de consum
data de l’any 1865, l’Econòmica Palafrugellenca (Medina i Pujol, 2014). Amb tot, i malgrat
l’existència d’un teixit empresarial prou significatiu i alguna regulació pionera (com la
llei de bases cooperatives, sindicats agrícoles i mutualitats de Catalunya de l’any 1934);
el veritable reconeixement institucional a l’ES a l’Estat Espanyol no arriba fins molt més
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tard, concretament l’any 1990, amb la creació de l'Institut Nacional de Foment de
l'Economia Social (INFES). Seguidament, l’INFES es veu reemplaçat al cap de set anys
per la Direcció General del Foment de l'Economia Social (actualment Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat Social de
les Empreses) que assumeix les seves funcions el 1997. Ja l’any 1999, la Llei 27/1999 de
cooperatives incorpora el Consell per al Foment de l'Economia Social com a òrgan
assessor i consultiu per a les activitats relacionades amb l'ES. Amb el desenvolupament
del Consell pel Reial Decret 219/2001 aquest organisme es configura com la institució
que dota de visibilitat al conjunt d'entitats de l’ES (Llei 05/2011 d’Economia Social, 2011).
Pel que fa a Catalunya, l’ES troba la seva primera llei en el marc de la Segona República
en la ja esmentada Llei de Bases de la Cooperació per a Cooperatives, Sindicats Agrícoles i
Mutualitats, que va ser aprovada el 14 de febrer de 1934 pel Parlament de Catalunya
(Fernàndez i Miró, 2016). Aquesta primera normativa no té continuïtat fins l’any 1983
quan la llei 4/1983 presenta un nou marc regulador del cooperativisme que esdevé la
base del que entenem avui per ES. Aquesta, en el seu primer article estableix que: “S’entendrà per Societat Cooperativa, Sindicat Agrícola o Mutualitat als efectes d’aquesta
Llei, l’Associació de persones naturals o jurídiques que es proposen millorar la situació
econòmica i social dels seus components, establint una comunitat voluntària en la qual
el servei mutu i la col·laboració pecuniària de tots els membres permetin realitzar la
funció que es proposa: treball, producció, distribució, consum, crèdit, previsió, assegurança o qualsevol altra finalitat que tendeixi a millorar les relacions humanes, a posar
els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular i a suprimir tot
lucre entre els seus associats i entre aquests i la societat respectiva.”
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3. Marc conceptual
3.1
Definicions de l’Economia Social

E

n

el

següent

apartat

s’analitzarà

la

diversitat del marc conceptual que engloba

D’aquest primer valor se’n deriven tres principis
amb un marcat caràcter troncal:

el concepte de l’ES. La pluralitat de l’ES i,

segurament, el desig d’evitar qualsevol mena de
divisió o exclusió dins del sector ha provocat una
certa ambigüitat a l’hora de delimitar-ne l’abast.
L’OES21, per tal de poder ser operatius i treballar
en aquest camp, ha configurat una primera
definició que ens permet posar les bases del
nostre àmbit de treball. No ha estat una tasca fàcil
ja que, malgrat hi ha amplies àrees de consens, el
solapament entre les diverses formes d’economia
alternativa (ES, ESS, Tercer Sector, etc); així com
les diferències i dissonàncies entre les diferents
teories, fan d’aquest desglossament una feina
difícil. En aquest sentit, hem seguit un procés
que en podríem anomenar de decantació; és a

1. L’ES funciona segons un model de governança participatiu i equitatiu. La capacitat de decisió en les organitzacions i entitats
d’Economia social ha de ser democràtica, sense tenir en compte les accions o participacions
de cada individu i facilitant sempre la participació equitativa.
2. La distribució de l’excedent no està sotmès
a quotes o accions. Per tant, l'excedent econòmic de la producció es distribueix de manera igualment democràtica amb criteris d’equitat i de solidaritat.

dir, mirant de trobar allò que aglutina al major

3. L’existència d’un compromís d’impacte so-

nombre d’actors per una banda; però, tractant

cial i ambiental. Les entitats i organitzacions

d’escatir allò que és més propi i específic de

presents en l’ES es caracteritzen per tenir un

l’ES, per l’altra. Per fer-ho hem revisat múltiples

objectiu social i mediambiental més enllà del

fonts, en àmbits geogràfics i acadèmics diversos

rendiment econòmic. Sigui en la finalitat (per

amb l’objectiu d’arribar a la nostra proposta que

exemple, produint un bé o servei social a per-

presentarem ja d’entrada.

sones en risc d’exclusió) o en la metodologia

Entenent la necessitat de delimitar correctament
l’objecte d’estudi, l’Observatori de l’Economia
Social considera que l’ES es defineix per un

(emprant un sistema de treball que permeti
la inclusió professional de persones discapacitades).

seguit de valors, essent el principal la centralitat
de les persones. Això implica que les persones
han de ser al centre tant de la raó de ser com de
l’activitat de l’ES.
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3.1.1
Àmbit internacional

E

l CIRIEC-Internacional (Centre Internacional d'Investigació i Informació sobre
l'Economia Pública, Social i Cooperativa) es defineix com una organització científica
no-governamental d'abast internacional i, a data d'avui s’erigeix com la principal

referència acadèmica d'estudis sobre l’ES. De fet, el treball del CIRIEC ha estat un dels
factors que va motivar la Unió Europea a crear el Comitè Econòmic i Social Europeu

(CESE) amb l’objectiu explícit de representar els interessos dels diferents grups
econòmics i socials de la Unió (Monzón i Chaves, 2017).
L’any 2012, precisament el CESE va encarregar un estudi al CIRIEC sobre l’estat de
l’ES a la Unió Europea. En aquest treball, realitzat pels professors Monzón i Chaves,
es va establir una definició que s’ha mantingut en el darrer informe elaborat per ells
mateixos l’any 2017 anomenat Evolució Recent de l’Economia Social a la Unió Europea.
Aquesta és doncs una definició ben actual i descriu l’ES com un “Conjunt d'empreses
privades organitzades formalment, amb autonomia de decisió i llibertat d’afiliació,
creades per satisfer les necessitats dels seus membres a través del mercat produint
béns i serveis, assegurances i finances, on la presa de decisions i qualsevol distribució
de beneficis o excedents entre els membres no estan directament relacionats amb el
capital o les tarifes aportades per cada membre, cada un d’ells amb un vot, o que en
última instància té lloc a través d’un procés de decisió participatiu i democràtic. L’ES
també inclou organitzacions privades organitzades formalment amb autonomia de
decisió i llibertat d'afiliació que produeixen serveis no comercials per a les famílies i
els excedents, si s'escau, no poden ser apropiats pels agents econòmics que els creen,
controlen o financen”. (Monzón i Chaves, 2012: 22). En aquest punt, el que destaca
d’aquesta definició és l’èmfasi que posa en el caràcter empresarial de l’activitat d’ES.
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3.1.2
Àmbit Europeu

L

'ES ha anat guanyant amb els anys un pes cada vegada més rellevant en les polítiques
comunitàries. Des de l'any 2000, els diferents organismes de la Unió Europea han
elaborat més de 200 documents oficials en què es reconeix la importància de l’ES en

la creació d'ocupació, la inclusió social, la promoció de l'ocupació i l'accés als serveis socials
d'interès general o la cohesió social (White Paper SEE, 2015).
És per aquest motiu que actualment, els principals organismes o institucions europees
han elaborat la seva pròpia definició de l’ES. Abans però cal esmentar-ne dues que han
servit com a base de totes aquelles que han vingut posteriorment:
En primer lloc, la Carta d'Economia Social, publicada l’any 1980 pel CNLAMCA (esmentat en
l’apartat 2), va perfilar que l’ES consistia en un “conjunt d'organitzacions que no pertanyen
al sector públic, funcionen democràticament amb els membres que tenen drets i deures
iguals, i practiquen un règim particular de propietat i distribució de beneficis, emprant els
excedents per expandir l'organització i millorar els seus serveis als seus membres i a la
societat”. (Monzón i Chaves, 2012: 20).
Per tant, aquesta definició optava per un enfocament que posava l’accent en el model de
governança i de distribució.
En segon lloc, l’any 1990, l'informe del Consell de l’Economia Social de Valònia (CWES)
entregat a l’executiva regional Valona va considerar que el sector de l’ES forma part
de l'economia que engloba organitzacions privades que comparteixen quatre trets
característics (Defourny, 2006). Aquests són:
a. L'objectiu de servir als membres o la comunitat, i no el d’obtenir guanys;
b. La gestió autònoma;
c. El procés democràtic de presa de decisions;
d. La preeminència dels individus i el treball sobre el capital en la distribució dels ingressos.

Fet aquest breu incís, la primera entitat de la qual volem mostrar la definició és la Social
Economy Europe, la plataforma europea de representació de les entitats de l’ES a Europa.
L’any 2002, aquest organisme, encara sota el nom de Conferència Permanent Europea
sobre Cooperatives, Mútues, Associacions i Fundacions (CEP-CMAF), va promoure la creació de la Carta dels Principis de l’ES en la qual es va acordar una conceptualització que tot i
algun petit retoc encara segueix vigent.
13

Economia Social a Catalunya: Fonaments i Perspectives

OES 21

Aquesta definició (White Paper SEE, 2015) es fonamenta en set punts:
»» La primacia de l'individu i l'objectiu social sobre el capital.
»» Membres voluntaris i oberts.
»» Governança democràtica
»» La combinació dels interessos dels membres / usuaris i / o l'interès general.
»» La defensa i l’aplicació del principi de solidaritat i responsabilitat.
»» Gestió autònoma i independència de les autoritats públiques.
»» La majoria dels excedents s'utilitzen en la recerca del desenvolupament sostenible,
serveis d'interès per als membres o l'interès general.
Així mateix, aquesta conceptualització segueix la línia multidimensional establerta pel
Consell de Valònia d’Economia Social, eixamplant-la i dotant d’uns trets característics a
totes aquelles organitzacions que formin part de l’ES.
Pel que fa a les institucions de la Unió Europea, tant el Parlament Europeu com la
Comissió Europea han mostrat un interès creixent per l’ES en l’última dècada i l’han
situat com un dels pilars del model social europeu, manifestant que ha de “jugar un rol
essencial en l’economia europea per conjugar rendibilitat i solidaritat, crear llocs de treball de qualitat, reforçar la cohesió social, econòmica i territorial, generar capital social i
promoure una ciutadania activa", tal com resumeix la resolució del Parlament Europeu
de 19 de febrer de 2009 sobre Economia social (2008/2250 (INI)). En relació amb la
definició, es pot trobar la visió del Parlament Europeu sobre l’ES en la resolució del 10
de Setembre de 2015 sobre Emprenedo-

Tant el Parlament Europeu com la Comissió
Europea han mostrat un interès creixent per
l’ES en l’última dècada i l’han situat com un
dels pilars del model social europeu.

ria Social i Innovació social per combatre
l’atur (2014/2236(INI)) en la qual estableix
que “les empreses de l'Economia Social i
Solidària, que no necessàriament han de
ser organitzacions sense ànim de lucre,
són empreses que tenen com a finalitat

la realització del seu objectiu social, com crear ocupació per a col·lectius vulnerables,
prestar serveis als seus membres o, més en general, causar un impacte social i mediambiental positiu, que reinverteixen els seus beneficis principalment per assolir aquests
propòsits tot considerant que les empreses socials i solidàries es caracteritzen pel seu
compromís amb la defensa dels valors següents”.
És llavors quan afegeix els 7 valors mostrats anteriorment en la definició de la SEE ja que
coincideixen plenament. A més a més, cal destacar la idea que ressalta que les entitats
de l’ES no han de ser necessàriament entitats sense ànim de lucre.
14
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Respecte a la Comissió Europea, tot i seguir

»» l'objectiu principal (de la qual) és tenir un

uns paràmetres molt similars a les definici-

impacte social abans de generar beneficis

ons mostrades anteriorment, en descriure

per als propietaris i accionistes,

els principals objectius de les entitats de l’ES,
destaca que aquestes han d’actuar d'acord
amb els principis de solidaritat i mutualitat.
És per aquest motiu que s’ha cregut oportú
mostrar una millor conceptualització d’ambdós conceptes.
En primer lloc, el principi de mutualitat s’entén comunament en el sentit que una organització no pot obtenir ingressos per si
mateixa, és a dir, quan una sèrie de persones (per exemple, membres d'un club, as-

»» que aprofita els seus superàvits fonamentalment per assolir aquests objectius
socials,
»» que és gestionada per empresaris socials
de forma responsable, transparent i innovadora, especialment mitjançant la implicació dels treballadors, els clients i tots
aquells als quals afecta la seva activitat.
(La iniciativa de emprendimiento social de
la Comisión Europea, 2011: 4)

sociació o organització) contribueixen a un
fons comú creat i controlat per ells amb un
propòsit comú, qualsevol excedent derivat
de l'ús d'aquest fons no es considerarà ingressos.
En segon lloc, el principi de solidaritat, que
en aquest cas s’ha d’interpretar en el sentit
del deure del col·lectiu d'assistir als membres del grup davant contingències que els
col·loquen en una posició més vulnerable.
En aquest sentit, la Comissió Europea defineix la Iniciativa empresarial social a la Resolució del 25 d’octubre de 2011 (Parlament
Europeu, 2010/2273(INI)) on es defineix empresa social com una empresa:

D’altra banda, la Comissió Europea també ha
experimentat un creixent interès per un camp
estretament relacionat amb l’ES; les empreses
socials, a les que atorga un paper protagonista
en la lluita social, per afrontar els desafiaments
mediambientals i fomentar un creixement més
inclusiu.

15
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3.1.3
Àmbit Estatal

E

l concepte d'ES a l’estat espanyol està molt institucionalitzat gràcies a la Llei 5/2011
sobre ES en l’article 2 diu el següent: “Es denomina Economia social al conjunt de
les activitats econòmiques i empresarials, que en l'àmbit privat duen a terme aque-

lles entitats que, de conformitat amb els principis recollits en l'article 4, persegueixen bé
l'interès col·lectiu dels seus integrants, bé l'interès general econòmic o social, o tots dos.”
I en aquest article 4 es desenvolupen els principis esmentats:

a. “La primacia de les persones i l’interès social sobre el capital, que es configura en
gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa, que prioritza la presa
de decisions més en funció de les persones i les seves aportacions de treball i
serveis prestats a l'entitat o en funció de l’objectiu social, que en relació amb les
seves aportacions al capital social.
b. Aplicació dels resultats obtinguts de l'activitat econòmica principalment en funció
del treball aportat o activitat realitzada per les societats i socis o pels seus membres.
c. Promoció de solidaritat interna i amb la societat, que afavoreix el compromís
amb el desenvolupament local, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones,
la cohesió social, la inserció de persones en risc d'exclusió social, la generació
d'ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral
i la sostenibilitat.
d. Independència respecte als poders públics.”

Per tant, aquests són uns trets que concorden perfectament amb els que ja s’han pogut visualitzar en les normes europees.
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3.1.4
Àmbit Català

E

n el cas català, el fet d’haver situat l’ES dins del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies provoca alguna disfunció. Per exemple, a la web de la Generalitat una
cerca sobre ES ens porta a l’esmentat departament, on es parla principalment de

cooperativisme. De fet, sovint hi ha una certa confusió entre ES i cooperativisme o economia cooperativa com denota que la principal llei al respecte sigui encara la llei 4/1983
que tracta principalment de cooperatives i no tant d’ES en la seva diversitat. Val la pena
reflexionar sobre el fet que Catalunya no tingui una norma específica pel conjunt de l’ES
malgrat ser una activitat amb un arrelament prou notable.
Per tant, no sobta que s’hagin produït iniciatives per redactar una llei que reguli aquest
àmbit com la de la Xarxa d’Entitats d’Economia Solidaria (XES) que l’any 2014 va formular una proposta formal de llei d’ESS a Catalunya. Aquesta iniciativa parla d’ESS, i la
definició que inclou es troba en l’article 2: (...) “conjunt d’iniciatives socioeconòmiques,
els membres de les quals,
de forma associativa, cooperativa, col·lectiva o individual, creen, organitzen i
desenvolupen democràti-

Val la pena reflexionar sobre el fet que Catalunya no tingui
una norma específica pel conjunt de l’ES malgrat ser una
activitat amb un arrelament prou notable.

cament i sense que necessàriament tinguin ànim de lucre, processos de producció, d’intercanvi, de gestió, distribució d’excedent, moneda, de consum i de finançament de béns i serveis per satisfer
necessitats, que es guien per relacions de solidaritat, cooperació, donació, reciprocitat,
i autogestió defensant els béns comuns naturals i culturals i la transformació igualitària
de l'economia i la societat amb la finalitat del bon viure i la reproducció i la sostenibilitat
de la vida del conjunt de la població” (XES, 2014).
Aquesta proposta té una clara voluntat d’incloure la diversitat d’actors i entitats que
poden caure dins del paraigües de l’ES o ESS i així parla de: (...) “iniciatives formalitzades
a nivell jurídic (cooperatives, fundacions, associacions, mútues) que la subscriguin, però
també d’altres formes de cooperació social emergents i sense formalització jurídica en
àmbits com l’agroecologia, els horts comunitaris, el microfinançament, els fons de crèdit col·lectiu, els mercats i xarxes d’intercanvi de béns i serveis, les monedes socials,
els equipaments de gestió comunitària i autogestionats, els béns comuns culturals i
digitals, els nodes de suport mutu i cura, tecnologies socialment útils, i les experiències
d’habitatge, comunicació i transport col·laboratiu, així com d’altres iniciatives que comparteixin aquesta definició” (XES, 2014).
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4. Agents d'Economia Social
4.1
CLASSIFICACIÓ

H

i ha una gran diversitat de criteris per classificar l’activitat dels nombrosos agents
que operen en l’àmbit de l’ES. De fet, això no hauria de sobtar atesa la gran
disparitat que hi ha en la pròpia ES. En el fons però, cada manera d’ordenar

configura una forma particular de mirar el sector i
té alguna finalitat. Per exemple, si interessa escatir
l’aspecte mercantil, o no, de l’activitat en ES es pot
trobar una classificació com la del Sistema Nacional de
Cuentas 2008 (Comunidad Europea, 2016), impulsada
per diversos organismes internacionals, i que divideix

En el fons però cada manera
d’ordenar els actors de
l’Economia Social configura
una forma particular de mirar
el sector i té alguna finalitat.

el sector de l’ES en dos grans grups:
1. El mercat: que aglutina aquelles organitzacions creades per a satisfer les necessitats
dels seus socis, amb capacitat de distribuir excedents entre ells. Aquestes solen ser
empreses que venen els seus productes a un preu significatiu amb la finalitat d’obtenir els seus propis recursos. Formen aquest grup les cooperatives, les mútues, les
empreses d’inserció laboral i les societats laborals.
2. El no mercat: aquí s’hi engloben aquelles entitats que aconsegueixen els seus recursos econòmics a través de donacions, subvencions, i els seus excedents no poden ser apropiats pels membres de la mateixa organització. Formen aquest grup les
associacions i les fundacions.

Per contra, si es vol atendre més a la natura jurídica o al seu àmbit de treball pot tenir
més sentit una classificació com aquesta:

ENTITATS NO FINANCERES
Cooperatives

Fundacions

Societats laborals

Associacions

Societats agràries de transformació
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Empreses d’assegurances

INSTITUCIONS DE CRÈDIT

Mútues d’assegurances

Cooperatives de crèdit

Mutualitats de previsió social

Seccions de crèdit de les cooperatives

Cooperatives d’assegurances
Seguidament, s’exposaran una selecció de les principals entitats i organismes de l’ES
atenent a un criteri geogràfic anant de l’àmbit més global al més local.

4.2
INTERNACIONAL

L

’Organització de les Nacions Unides (ONU) és la principal institució pública internacional que promou un desenvolupament social i sostenible a través d’alguns dels
seus òrgans, com per exemple, el Consell Econòmic i Social de les Nacions Uni-

des (ECOSOC). En aquest sentit, la UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity
Economy (TFSSE) ha reunit, per una banda, les diverses agències de la ONU implicades
i, per l’altra, organitzacions intergovernamentals i diverses associacions internacionals
de l’ESS de fora de l’àmbit de la ONU però que tenen un interès directe en promoure
aquest tipus d’economia com a base del desenvolupament sostenible. És per aquest
motiu que aquest agència juga un paper principal en termes internacionals per a la
promoció i el desenvolupament de l’ES.
En un segon nivell institucional trobem aquests altres agents de l’ES en l’àmbit internacional:
»» CIRIEC-Internacional: Organització ja presentada (epígraf 3.1.1.) i que és considerada com la principal referència acadèmica en l’estudi de l'ES. És l’organisme que promou la recerca i proveeix el major grau d’informació en termes vinculats a l’ES. Publica
la revista Annals of Public and Cooperative Economics a banda d’altres publicacions
periòdiques com llibres, informes o articles. També celebra congressos i trobades
per permetre l’intercanvi d’opinions entre professionals i estudiosos en aquest camp.
»» International Cooperative Alliance: aquesta associació internacional té com a
principal objectiu promoure i fer avançar el model cooperatiu. Representa 313 federacions i organitzacions de cooperatives en 109 països. Treballa amb governs i
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organitzacions globals i regionals per crear els entorns legislatius que permetin a les
cooperatives desenvolupar-se i créixer.
»» El Global Social Economy Forum (GSEF) és una associació internacional que reuneix
administracions i entitats de la societat civil d’àmbit local que reconeixen l’ES com
un factor clau pel desenvolupament local. El seu principal objectiu és actuar com a
centre de coneixement i intercanvi d'experiències i perspectives a través de la col·laboració i la cooperació de les associacions/entitats presents. Ha celebrat diverses
trobades a Seul, Montreal i Bilbao.
»» La International Network of Social and Solidarity Economy és una associació que
neix a partir de trobades Mont-Blanc. Aquesta xarxa internacional es basa en la promoció d’aquest sector a través de tres camps d’acció principals:
»» La reunió dels líders i actors principals de l’ES,
»» La construcció de projectes inclusius i sostenibles
»» El lobby a nivell internacional per influir en les polítiques i agendes a favor de l’ESS.

4.3
Europa

L

es dues principals institucions públiques de la Unió Europea en l’àmbit de l’ES
són la Comissió Europea, impulsora de la Social Business Initiative; i el Parlament
Europeu, aquest últim especialment a través de l’Intergrup sobre ES al Parlament

Europeu. Però també es poden destacar el Comitè de les Regions i el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), que té un rol important com a òrgan consultiu de la Unió
Europea.
Més enllà de les institucions
públiques, un dels agents més
importants de l’ES a Europa,

La Social Economy Europe (SEE) es podria definir com
l’associació de nivell europeu que representa l’ES i que
va crear la Carta de Principis de l’ES l’any 2002.

tal com s’ha mostrat anteriorment, és la Social Economy Europe (SEE). Aquesta es podria definir com l’associació de
nivell europeu que representa l’ES i que va crear la Carta de Principis de l’ES l’any 2002.
També cal esmentar les organitzacions següents:
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»» Red ESMED: la xarxa Euro-mediterrània de l’ES que aglutina unes 500.000 empreses
i més de 7 milions de treballadors de 9 països mediterranis.
»» Cooperatives Europe: representa el cooperativisme a Europa amb 84 organitzacions de 33 països.
»» Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE):
proporciona una plataforma europea a tota mena de mútues i cooperatives asseguradores.
»» European Council of Associations of General Interest (CEDAG): vetlla pels interessos del sector associatiu a Europa.
»» European Foundation Centre (EFC): treballa tant per representar a les fundacions
en l’àmbit europeu com per generar coneixement pels seus membres.

4.4
ESPANYA
L’ES a Espanya té dos organismes públics que la representen:
1. La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas; que depèn de la Secretaria d’Ocupació i s’encarrega d’elaborar projectes normatius per a l’ES així com dissenyar i gestionar els
programes i ajudes a les empreses d’aquest sector.
2. El Consejo para el Fomento de la Economía Social, que és un òrgan assessor i
consultiu.
En el vessant privat, la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) és l’organització referent del sector a l’Estat Espanyol. Integra més de
43.000 empreses que generen més de dos milions de llocs de treball (directes i
indirectes). En aquesta s’hi acullen organitzacions estatals representants de cada subsector de l’ES, com per exemple:
»» CNEPS: Confederación Española de Mutualidades.
»» CONFESAL: Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España
»» HISPACOOP: Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, etc.
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D’altra banda, CIRIEC-España (membre de CIRIEC-INTERNATIONAL), també posseeix
força rellevància, especialment en termes de recerca ja que apart de publicar la Revista
de economía pública, social y cooperativa amb una periodicitat trimestral, també ha
impulsat la creació del Observatorio Español de la Economía Social que té com a
objectiu la sistematizació de dades sobre la dimensió i l’impacte de l’ES a Espanya.
Cal esmentar també la Plataforma del Tercer Sector que agrupa una vintena d’entitats
de l’àmbit social.
Des d’un punt de vista empresarial, els actors més rellevants són:
»» La Corporación Mondragón: un grup empresarial multisectorial situat al País Basc i
el principal referent a Espanya d’ES. Amb 266 empreses i cooperatives, compta amb
un capital humà de més de 80.000 treballadors, factura prop de 12.000 milions d’euros i compta amb 15 centres d’I+D propis. Entre les seves marques es pot citar Laboral Kutxa, Fagor o Eroski.
»» Grupo Cooperativo Cajamar: aquest grup financer i d’assegurances andalús és el
que més factura de tot Espanya amb 39.166 milions d’euros l’any 2016 i compta amb
més de 6.000 treballadors i 20 entitats bancàries.
»» Grupo Ilunion: aquest grup d’empreses són impulsades pel grup social ONCE. Té
més de 33.000 treballadors, molts d’ells amb discapacitats diverses.
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4.5
CATALUNYA

L

’Estatut d’Autonomia de Catalunya en l’article 124, estableix que correspon a la
Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en Cooperatives i ES. De totes
maneres la major part de l’article es concentra en el cooperativisme i tot just el

darrer punt, el 4, especifica “la competència exclusiva sobre el foment i l’ordenació
el sector de l’Economia Social.” En aquest
sentit, el Consell Superior de la Cooperació és l’òrgan institucional que s’ocupa
de l’elaboració de propostes de polítiques
públiques per al foment i el creixement
del cooperativisme i la difusió i l’impuls de
les normes i disposicions legals que afec-

ten a les cooperatives. Així mateix, el Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya impulsa, entre altres iniciatives,
l’Aracoop que és un programa de coope-

El Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya impulsa,
entre altres iniciatives, l’Aracoop que és
un programa de cooperació públic-privat
per a la promoció del cooperativisme i
les empreses de l’ES, i on hi participen
la Confederació i les Federacions
de cooperatives i la Confederació
empresarial del Tercer Sector Social
de Catalunya.

ració públic-privat per a la promoció del
cooperativisme i les empreses de l’ES, i on hi participen la Confederació i les Federacions de cooperatives i la Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.
I és en el marc de l’Aracoop que trobem la Xarxa d’Ateneus Cooperatius per impulsar
projectes de generació d’ocupació principalment mitjançant la creació de cooperatives i
societats laborals (en el següent epígraf s’exposen les línies de treball d’Aracoop).
En l’àmbit local, sobresurt la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
(XMESS) constituïda el 17 de maig de 2017 i que, actualment, compta amb la presència
d’un total de 37 municipis adherits. El seu objectiu és promoure així com consolidar
aquest model socioeconòmic en l’àmbit local a través del territori. Per aconseguir-ho,
realitzen un seguit d’iniciatives i trobades en tots els àmbits com poden ser la sensibilització en ESS, l’educació, la participació ciutadana i el medi ambient. A més a més, cal
subratllar la feina duta a terme en particular pels ajuntaments i institucions locals per la
promoció de l’ES i que, en el cas de Barcelona, s’ha concretat amb la creació del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.
(En l’apartat 5 se’n desenvolupem alguns exemples).
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En el marc privat, destaquen com a organismes de representació:
L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) que treballa per la visualització de
l’ES a Catalunya i on hi participen la Confederació de Cooperatives de Catalunya, La Confederació, la Xarxa d’Economia Solidària, la Taula del Tercer Sector Social i la Federació
de Mutualitats. Aquesta composició atorga a l’AESC la representativitat del sector en la
mesura que integra als principals actors de l’ES a Catalunya:
»» La Confederació de Cooperatives està formada per les diverses federacions de cooperatives i és l’òrgan màxim de representació d’aquestes a Catalunya.
»» La Taula del Tercer Sector representa al conjunt de les entitats socials catalanes.
Agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya
que, en conjunt, comprenen més de 3.000 entitats socials no lucratives.
»» La Confederació és una organització empresarial amb més de 1.200 entitats no lucratives com associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions, orientades a la
prestació de serveis d’atenció a les persones a Catalunya.
»» La Federació de Mutualitats de Catalunya, que agrupa 33 mútues i mutualitats de
previsió social, i s'ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català.
»» La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una agrupació de més de 300 entitats que
volen promocionar l’economia solidària.
El Dincat, que sota la forma de federació, agrupa prop de 300 entitats que treballen
per a la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual o de desenvolupament, així com la de les seves famílies a
Catalunya.
La Coordinadora Catalana de Fundacions també té un pes molt important en el sector, especialment, com a representant dels interessos de les més de 500 fundacions
associades de tots els àmbits.
En l’àmbit de la recerca i l’estudi, cal mencionar l'Observatori del Tercer Sector i l’Observatori d’Economia Solidària, així com l’Observatori d’Economia Social (OES21)
de recent creació. En el context del teixit empresarial de l’ES a Catalunya esmentem:
»» El Grup Clade: primer grup català multisectorial d’ES amb més de 5.400 persones
ocupades i 1.640 socis treballadors, uns 800.000 consumidors i més de 1.100 socis
agraris. El grup integra algunes cooperatives de gran dimensió com Abacus o Suara.
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»» El Grup Caixa d’Enginyers: és una so-

Internacional (ACI) com el 2n grup sa-

cietat cooperativa d’estalvi i crèdit que

nitari cooperatiu mundial en facturació,

compta amb més de 450 treballadors i

només per darrera de la cooperativa

160.000 socis.

americana Health.

»» La Fundació Espriu: creada a Barce-

»» Som Energia: és una cooperativa del

lona però actualment situada arreu de

consum d’energia sense ànim de lu-

l’estat espanyol és l’entitat de referència

cre que comercialitza i produeix ener-

del cooperativisme sanitari espanyol,

gia només d’origen renovable. Compta

considerada per l’Aliança Cooperativa

amb quasi 50.000 socis.
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5. Activitats dels principals
agents d'Economia Social
5.1
CATALUNYA

A Catalunya, hi ha diversos actors que desenvolupen treball de recerca i promoció de
l’ES, entre ells:
La Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Economia Social impulsa, com ja s’ha dit, el programa Aracoop que funciona com a òrgan consultiu a més de
proporcionar formació i promoció de l’ES a través bàsicament de projectes singulars. A
través de l’Aracoop es realitzen un seguit d’accions, entre elles:
»» Tallers, xerrades i acompanyaments per a la creació, el creixement, la internacionalització i la millor gestió de cooperatives.
»» Món educatiu i universitari: impuls de l’ES i cooperativa en els diferents àmbits d’aprenentatge i formació, especialment, en les universitats donant suport a postgraus i
convocatòries per a premis de recerca.
»» Formació i gestió a través de seminaris, sessions presencials i suport i atenció individualitzats.
»» Promoció i difusió de l’ES i cooperativa a través de presència als mitjans, debats territorials i la dinamització del web.
La Xarxa d’Ateneus Cooperatius, emmarcada en l’Aracoop, impulsa projectes per a la
generació d'ocupació, especialment en cooperatives i societats laborals. Cada Ateneu
Cooperatiu desenvolupa les seves pròpies actuacions però aquestes s’agrupen en un
conjunt d’activitats concretes:
»» Difusió, visualització i promoció de l’ES, solidària i cooperativa.
»» Mapeig i diagnosi territorial de l’estat de l’ESS.
»» Acompanyament i assessorament per a la creació, la transformació i el creixement
d’entitats i empreses cooperatives.
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En l’àmbit local, destaquen les activitats dutes
a terme pels ajuntaments adherits a la XMESS
i al programa Municipi Cooperatiu.

»» Tallers i formacions tant per professionals com per al públic en general.
»» Accions diverses per impulsar l’ESS i el cooperativisme en el món educatiu i universitari
»» Intercooperació entre els diferents Ateneus Cooperatius i entre els diferents actors
de l’ES i Solidària.

En l’àmbit local, destaquen les activitats

»» En temes de recerca, destaca l’Anuari

dutes a terme pels ajuntaments adherits a

d’Ocupació del Tercer Sector Social a Ca-

la XMESS i al programa Municipi Coope-

talunya (dut a terme juntament amb La

ratiu així com les activitats organitzades

Confederació) que proveeix dades i in-

per alguns ajuntaments en particular. Per

formació de l’evolució i el panorama ac-

exemple, Maig Cooperatiu és un cicle d’ac-

tual del sector.

tivitats organitzat pels municipis cooperatius juntament amb organismes com l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat o altres
entitats locals. En aquest sentit, destaca
com les diferents entitats d’àmbit local es
relacionen i s’agrupen per poder fer front
a les mancances degudes a la mida i així
fer front als reptes i organitzar múltiples
activitats conjuntes.
L’Observatori del Tercer Sector: realit-

»» Pel que fa als acompanyaments, l’últim
data de l’any 2010, en el qual l’observatori va acompanyar a la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i
l’Adolescència (FEDAIA) en una iniciativa
per millorar la transparència en les entitats membres.
»» També realitzen altres publicacions com
El Panoràmic, o monogràfics.

za recerca sobre aspectes d’estructuració
i funcionament de les entitats del sector
així com acompanyaments personalitzats,
formació i contínues publicacions.
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L’Observatori d’Economia Solidària: efectua diversos projectes particulars per entitats del sector. En aquest sentit, desplega una variada activitat formativa incloent cursos
en línia, postgraus universitaris i la gestió d’una càtedra en economia solidària a la Universitat Abat Oliva. A més, ha participat en diversos projectes europeus com el Precarious Employment and Social Rights, així com en altres estudis relacionats amb l’economia
solidària.
La Taula del Tercer Sector: duu a terme un seguit d’actuacions que van enfocades a la
defensa dels drets socials, l’enfortiment del Tercer Sector, la sensibilització ciutadana i la
creació de propostes polítiques per a la millora social. D’entre elles es poden destacar:
»» Congrés del Tercer Sector Social: amb una periodicitat bi- o tri-anual. El congrés serveix per aplegar les principals institucions i persones presents en el sector.
»» Pla de suport al Tercer Sector: l’any 2016 La Taula va signar un acord amb la Generalitat de Catalunya per dur a terme un pla que incloïa 32 mesures per ajudar les
entitats socials a sortir de la crisi; aquest pla continua vigent.
»» L’organització de debats sobre temes d’interès i/o relacionats amb el seu àmbit
d’actuació, com poden ser: habitatges, lloguer social, ocupació de qualitat, pobresa
i gènere, etc.
»» En una línia semblant, la Taula ha organitzat jornades sobre la millora de la contractació pública en els serveis a les persones, bones pràctiques de cooperació entre
entitats socials i empreses del sector turístic o l’avaluació de programes del Tercer
Sector Social.
»» La generació de campanyes de sensibilització o de conscienciació social sobre la defensa dels drets socials.
També hi trobem altres projectes per a qüestions concretes, com per exemple:
»» Projecte m4Social: concebut per connectar el món tecnològic amb el món de l’acció social amb l’objectiu d’accelerar la transformació digital en diversos àmbits com
l’atenció a les persones o l’ajuda a l’apoderament de la ciutadania i les entitats.
»» Innovació Tercer Sector: aquest projecte, creat per augmentar la innovació en
l’àmbit del Tercer Sector, intenta donar a conèixer aquelles iniciatives que més
destaquin en termes de creativitat pels productes, serveis o models de gestió
proposats.
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»» La Taula també realitza un seguit d’estudis i informes sobre temes d’interès per a les
seves entitats i el públic en general com són el Baròmetre del Tercer Sector Social,
que permet mesurar l’aportació a la societat que duen a terme les entitats; els Dossiers Catalunya Social, que tracten sobre temes concrets i que es presenten cada 2
mesos; o la Guia pràctica d’avaluació de programes del Tercer Sector Social, que vol
ajudar a millorar la qualitat de l’avaluació del programes socials.
La XES promociona l’ESS mitjançant la incidència política, la coordinació de xarxes territorials i l’organització de mercats socials. A més a més, són els impulsors del que anomenen com economies feministes. Les accions i programes principals que realitzen es
podrien resumir en els següents punts:
»» Eina d’observació de gènere a través de les economies feministes per ajudar a fer
visible en clau de gènere la plantilla, les relacions i les dinàmiques dins de cada entitat
i així poder analitzar la situació pròpia de cada organització en aquest sentit.
»» VII Fira d’Economia Solidària: la Comissió de Fira de la XES organitza la Fira d’Economia Solidària de Catalunya; esdeveniment que ja s’ha convertit en un fita anual i
que mostra un ampli ventall d’experiències, projectes i opinions del sector.
»» Formació i publicacions: inclou accions formatives com tallers i cursos, una escola
d’estiu i l’edició d’estudis i informes.
»» Intercooperació: aquí hi han accions com l’Enxesca’t, que són un conjunt de trobades
d’intercooperació entre organitzacions que permeten establir intercanvis i connexions entre entitats.

La XES promociona l’ESS mitjançant la incidència
política, la coordinació de xarxes territorials i
l’organització de mercats socials.
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5.2
ESPANYA

U

n recull d’aquelles accions de recerca, difusió o promoció de l’ES realitzades pels
principals agents de l’estat i que aporten un valor afegit al sector:
CEPES: l’organisme de màxima representació de l’ES a l’Estat s’encarrega de la

realització de diferents estudis en els quals ofereix les estadístiques, dades i rànquings
més fiables a nivell espanyol.
El Observatorio Español de Economía Social (CIRIEC-España) realitza una contínua
captació i difusió de dades així com una avaluació constant de l’impacte que tenen les
polítiques públiques en el sector.
Els Centros de R+D de la Corporación
Mondragón destaquen per la recerca en
diferents àmbits i sectors particulars però
sempre més enfocats a l’aplicació professional d’aquesta recerca.
El Observatorio Vasco de Economía
Social s’encarrega de la difusió de les dades econòmiques i laborals de l’economia
basca així com de l’anàlisi de la legislació
vigent i els seus efectes en l’ES.

Les iniciatives i projectes en l’àmbit
autonòmic i local són múltiples.
En aquest sentit, cal subratllar, per
exemple, les activitats de l’Àrea
d’Economia Social del govern Basc;
l’elaboració del pla de rellançament
de l’ES a Andalusia així com la recent
creació del Consell Andalús d’Entitats
d’Economia Social (2018); o les oficines
de recolzament a l’ES impulsades per
l’Ajuntament de Madrid en l’any 2017.

També destaca la labor de comunitats autònomes i governs locals pel desenvolupament de l’ES a l’estat espanyol. Les iniciatives i
projectes en l’àmbit autonòmic i local són múltiples. En aquest sentit, cal subratllar, per
exemple, les activitats de l’Àrea d’Economia Social del govern Basc; l’elaboració del
pla de rellançament de l’ES a Andalusia així com la recent creació del Consell Andalús
d’Entitats d’Economia Social (2018); o les oficines de recolzament a l’ES impulsades
per l’Ajuntament de Madrid en l’any 2017.
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6. Situació actual de
l'Economia Social
6.1
L’Economia Social a la UE

E

ntre els anys noranta i principis del 2000, el Consell de la UE i la Comissió Europea
van adoptar una sèrie d'iniciatives dirigides d’una banda, a promoure la visibilitat
de les entitats de l'ES i, d’una altra, a promocionar l'ES com a motor per a l'ocu-

pació. A partir de l’any 2009, el Parlament Europeu promou una declaració escrita per
demanar a la Comissió Europea que presentés tres propostes per als estatuts europeus
de fundacions, associacions i mutualitats. En resposta a aquesta declaració, i per tal de
desenvolupar l'ES a Europa, la Comissió Europea va crear la Social Business Initiative
l’any 2011. Amb aquesta mesura, es buscava crear un entorn financer, administratiu i
legal favorable per a que les empreses d’ES
poguessin operar en igualtat de condicions
amb altres tipus d'empreses. En conjunt
la Social Business Initiative va permetre
identificar accions per marcar una diferència notable i millorar la situació sobre
el terreny per a les empreses socials. Tot
seguit, l’any 2012, es va crear el Grup d'Experts de la Comissió d'Emprenedoria Social

(GECES), col·lectiu que examina i assessora sobre l'avanç de les mesures previstes per
la Social Business Initiative. Aquest grup de recerca està format per representants dels
estats membres, col·lectivitats locals, organitzacions d'empresaris socials, el sector bancari i financer, i el món acadèmic i universitari. Com a resultat del treball de GECES, es
publica un informe sobre les empreses socials i la reactivació de la situació econòmica
social el 14 d'octubre de 2016, donant suport a la iniciativa (European Commission,
2016). Ja el 2018 (el 5 de juliol de 2018), el Parlament Europeu emet una Resolució (la
2016/2237 (INL)) en la que recomana a la Comissió la creació d’un Estatut per a les empreses amb base social i de solidaritat.
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Els punts més rellevants de la resolució són:

1.

La major resiliència de l'ES davant de les situacions de crisi. Incloent una capacitat
superior per crear llocs de treball.

2.

La sol·licitud a la Comissió per a que introdueixi, en tot l’àmbit de la Unió Europea,
una etiqueta europea d'ES que es concedeixi a les empreses en l'ES i ESS. Aquesta
etiqueta s’ha de fonamentar en criteris clars dissenyats per ressaltar les característiques específiques d'aquestes empreses i el seu impacte social, per augmentar la seva
visibilitat, així com per fomentar la inversió i facilitar l'accés al finançament i al mercat
únic per a aquells que vulguin ampliar-se a nivell nacional o a altres estats membres.

3.

Aquesta etiqueta ha d'estar disponible per a organitzacions i entitats privades que
compleixin estrictament els requisits legals d'una empresa social i solidària en totes
les seves activitats, independentment de la forma jurídica de la seva incorporació a
un estat membre.

4.

El caràcter voluntari de l'etiqueta per a les empreses tot i que el reconeixement ha
de ser vàlid en tots els estats membres obligatòriament.

5.

La indicació expressa que les empreses socials i de solidaritat no han de ser, necessàriament, organitzacions sense ànim de lucre sempre que les seves activitats compleixin plenament els criteris per obtenir l'etiqueta europea d'ES.

Un concepte important en aquesta resolució és el bloqueig d'actius. És a dir, una forma
d'assegurar que els actius d'una empresa o societat no es puguin cobrar ni transferir a
particulars ni a altres empreses pel seu propi benefici.
Tot això, descriu l’activitat normativa al voltant de l’ES però no dona la mesura real del
pes de l’ES a Europa. Segons l’informe de l’ES a Espanya de CEPES (2017: 2), l’ES representa a Europa el 8% del
PIB gràcies al total de 2’8
milions d’empreses i entitats presents. A més a
més, 13,6 milions de per-

Segons l’informe de l’ES a Espanya de CEPES, l’ES representa a Europa el 8% del PIB gràcies al total de 2’8 milions
d’empreses i entitats presents.

sones, aproximadament
el 6,3% dels treballadors de la UE, treballen en l'ES. Dades que coincideixen amb un
altre estudi del CIRIEC del mateix any però que n’afegeix alguna més: per exemple, incloent treball remunerat i no remunerat, l’ES ocupa més de 19 milions de persones a la
UE. A això hi cal sumar 82,8 milions de voluntaris i 232 milions de socis de cooperatives,
mútues i similars (CIRIEC, 2017: 73). Cal tenir en compte que tot i que els informes siguin
realitzats l’any 2017, les dades europees són de l’any 2015.
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Fet aquest incís, tota
aquesta ocupació
mencionada
anteriorment es
distribueix de la següent
manera (íbid: 76):

TIPUS D'ENTITAT

Cooperatives
Mútues
Associacions i fundacions

TREBALLADORS

4.198.193
407.602
8.164

Per països, Luxemburg és el que més percentatge de treballadors en l’ES té amb un
9,9%, seguit de ben a prop per Holanda amb un 9,8% i França amb un 9,1%. En termes
absoluts però, Alemanya amb 2,6 milions de persones encapçala el rànquing seguida
de França amb 2,3 i Itàlia amb 1,9 milions (tal i com es pot comprovar a la taula nº 1).
Les dades d’ocupació d’aquest document mostrades en la taula 1 també permeten
establir una evolució des de l’any 2003 fins a l’any 2015 en què es poden diferenciar
molt clarament dues fases. En el període del 2003 al 2010 veiem com l’ocupació en ES
experimenta un creixement notable del 26,8% però del 2010 al 2015 l’arribada de la
crisi impacta també al sector que experimenta una davallada del 3,6%.
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Taula 1: Evolució de l’ocupació en ES a la UE-28
Font: (CIRIEC, 2017: 78). Elaboració pròpia. Nd: no disponible; np: no pertinent

Treball en Economia Social
País

2002/2003

2009/2010

2014/2015

Δ% 2010-2015

Àustria

260.145

233.528

308.050

31,9

Bèlgica

279.611

462.541

403.921

-12,7

Bulgària

nd

121.300

82.050

-32,4

Croàcia

nd

9.084

15.848

74,5

4.491

5.067

6.984

37,8

República Txeca

165.221

160.086

162.921

1,8

Dinamarca

160.764

195.486

158.961

-18,7

Estònia

23.250

37.850

38.036

0,5

Finlàndia

175.397

187.200

182.105

-2,7

França

1.985.150

2.318.544

2.372.812

2,3

Alemanya

2.031.837

2.458.584

2.635.980

7,2

Grècia

69.834

117.123

117.516

0,3

Hongria

75.669

178.210

234.747

31,7

Irlanda

155.306

98.735

95.147

-3,6

1.336.413

2.228.010

1.923.745

-13,7

Letònia

300

440

19

np

Lituània

7.700

8.971

7.332

-18,3

Luxemburg

7.248

16.114

25.345

57,3

238

1.677

2.404

43,4

Països Baixos

772.110

856.054

798.778

-6,7

Polònia

529.179

592.800

365.900

-38,3

Portugal

210.950

251.098

215.963

-14,0

Romania

nd

163.354

136.385

-16,5

Eslovàquia

98.212

44.906

51.611

14,9

Eslovènia

4.671

7.094

10.710

51,0

Espanya

872.214

1.243.153

1.358.401

9,3

Suècia

205.697

507.209

195.832

-61,4

Regne Unit

1.711.276

1.633.000

1.694.710

3,8

Total EU-28

11.142.883

14.137.218

13.602.213

-3,6

Xipre

Itàlia

Malta
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6.2
L’Economia Social a Espanya

L

a Llei 5/2011 del 29 de març és la que regula l’ES a Espanya (tot i que va ser
parcialment modificada i actualitzada per la Llei 31/2015, de 9 de setembre).
En el seu art. 5.1 determina quines són les organitzacions que segons la seva

forma jurídica formen part de l'ES: “les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i
associacions que duen a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses
d’inserció i els centre especials d’ocupació, les confraries de pescadors i les societats
agràries de transformació, així com també les entitats singulars creades per normes
específiques que es regeixin pels principis establerts en l'article anterior”. Aquest últim
és un supòsit obert que permetrà incorporar aquelles entitats que compleixin aquests
requisits, com podria ser l'ONCE, Càritas o la Creu Roja. Aquesta diversitat demostra la
complexitat de mesurar l’impacte de l’ES a Espanya
En termes quantitatius, CEPES ofereix en el seu últim informe (CEPES, 2017) algunes
de les dades més rellevants del sector que mostren l’estat actual de l’ES a Espanya.
Combinant aquesta informació amb les dades que ha anat generant aquest mateix
organisme en els darrers 15 anys és possible veure l’evolució de l’ES a Espanya.
Segons d’informe CEPES 2017, el percentatge del PIB que podem adjudicar a l’ES
es situa sobre el 10%, generat per un total de 43.435 empreses.

Cooperatives

A més, també detalla
la presència, és a dir,
el número de cada
tipus d’entitats:

20.958

Societats laborals

9.234

Associacions (del sector de la discapacitat)

8.164

Centres Especials de Treball

576

Mutualitats

287

Empreses d’inserció

201

Fundacions
Confraries de pescadors
Empreses amb altres formes jurídiques

92
139
3.784
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Pel que fa al nombre de persones associades, n’hi ha un total de 21.484.827, que com
es pot veure en el proper gràfic, es distribueixen de la següent manera segons si són
mutualistes, associats o socis no treballadors.

Gràfic 1: Distribució de persones associades a l’ES a l’Estat Espanyol
Font: (CEPES, 2017: 6). Elaboració pròpia.

12%
Mutualistes

41%
Associats

47%
Socis no
treballadors

Mutualistes
Socis no treballadors
Associats

2.550.000
10.080.228
8.854.599
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D’altra banda, en dades d’ocupació l’ES genera el 12’5% de total de llocs de treball a
l’Estat Espanyol. En termes absoluts, això significa 2.231.607 llocs de treball directes
e indirectes, que tal com ens mostra el següent gràfic, estan dividits en diferents
subapartats:

Gràfic 2: Distribució dels llocs de treball directes i indirectes generats per l’ES
Font: (CEPES, 2017: 5). Elaboració pròpia.

337.657

196.658

63.471
92.102
3.201

35.000

1.182.346
319.792

Socis treballadors i assalariats en societats laborals
Treballadors mutualitats
Treballadors amb discapacitat
Treballadors en inserció
Treballadors en cofradies de pescadors
Socis treballadors / de treball i assalariats
en cooperatives
Agricultors i grangers associats a cooperatives
Autònoms
Assalariats en altres figures jurídiques

63.471
1.380
92.102
3.201
35.000
319.792
1.182.346
337.657
196.658
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Pel que fa a les comunitats autònomes, un informe realitzat per Julieta
Martínez, investigadora de la Universitat Autònoma, identifica que les
regions més dinàmiques en ES a Espanya han estat fins ara Andalusia,
País Basc, València, Madrid i Catalunya, segons el nombre d'entitats
constituïdes i registrades a la Seguretat Social.

Gràfic 3: Dinamisme en la creació d’entitats de l’ES per CCAA (2000-2014)
Font: (Martínez, J, 2015: 10). Elaboració pròpia.
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Tornant a les dades proveïdes per CEPES, si s’analitza l’evolució més recent del sector,
comparant les dades de l’any 2016 amb les dels primers tres trimestres del 2017 es
pot observar un augment considerable tant en el número d’empreses com en el de
treballadors situant-se en 3.100 empreses i 12.767 treballadors més en aquest
període que en l’anterior.
També gràcies a les dades obtingudes dels diferents informes CEPES duts a terme
des del 2004 fins a l’any 2017, s’han pogut realitzar gràfics sobre l’evolució del número
d’empreses, del número de treballadors i del número total d’associats. Cal esmentar
però que no hi ha informes disponibles del CEPES dels anys 2012, 2014 i 2015 i aquest
és el motiu pel qual les dades no estan representades.
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Gràfic 4: Evolució del nombre d’empreses d’ES a Espanya
Font: (Infomes anuals CEPES, 2004-2017). Elaboració pròpia.
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El primer gràfic sobre l’evolució del nombre d’empreses mostra com degut a la crisi aquest va disminuir
considerablement i que actualment està estabilitzat en més de 43.000, molt lluny de les dades anteriors
a la recessió.
El gràfic de l’evolució en el nombre de treballadors segueix una pauta molt similar a la del nombre
d’empreses ja que els valors obtinguts just abans de la crisi no han tornat a aparèixer atès que les dades
s’han estabilitzat al voltant dels més dels 2.200.000 treballadors amb una lleugera tendència a l’augment.

Gràfic 5: Evolució del nombre de treballadors de l’ES a Espanya
Font: (Infomes anuals CEPES, 2004-2017). Elaboració pròpia.
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El que sí que mostra una tendència totalment diferent als dos gràfics
esmentats anteriorment és el del nombre total d’associats a l’ES a l’Estat
Espanyol que mostra un augment constant i realment pronunciat en
els últims anys passant de poc més de 9.000.000 l’any 2004 als més de
21.000.000 l’any passat.

Gràfic 6: Evolució del nombre total d’associats a l’ES a Espanya
Font: (Infomes anuals CEPES, 2004-2017). Elaboració pròpia.
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6.3
L’Economia Social a CATALUnya

Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’ES, tal
com assenyala l’Estatut d’Autonomia de Catalunya a l’article 124, Cooperatives i ES.
En els últims anys, es pot dir que els factors externs que han influït en la generació
d'intercooperació i construcció del Mercat Social han estat (Red de Economia
Solidaria, 2015):
1.

La crisi econòmica que es va aguditzar en el 2007

2.

La trajectòria històrica del moviment social, associatiu i cooperatiu.

3.

L'existència d'associacions/federacions com la Xarxa d’Economia Solidària, la Federació de Cooperatives de Treball, la Confederació de Cooperatives i la Taula d'entitats del tercer sector social.

4.

Unes polítiques públiques actuals de diversos ajuntaments i la Generalitat de Catalunya que s'alineen amb les 14 mesures recomanades per la XES per impulsar l'ESS
juntament amb la creació d’un programa tan significatiu com l’Aracoop.

Després d’aquesta introducció i d’acord amb les dades més actuals es pot afirmar que
l’ES a Catalunya és un sector potent que dóna feina a més de 180.000 persones i que
es calcula que representa un 2,2% del PIB català l’any 2014 (Diari ARA, 2017) produït pel
voltant de 10.000 empreses. Dit això, a Catalunya destaquen les empreses cooperatives
tot i que les societats laborals (SLL i SAL) també tenen un paper important.
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En termes numèrics, l’ES està en creixement al territori i actualment registra
aquestes dades:

Gràfic 7: : Informe diari ARA sobre l’estat de l’ES a Catalunya en nº d’entitats i nº de treballadors
Font: (diari ARA, 2017).

Cal mencionar però que les dades obtingudes i mostrades en el gràfic anterior presenten problemes de fiabilitat ja que la suma de les parts no coincideix amb el total. Així
mateix, les dades exhibides en l’última fira de l’ESS duta a terme el mes d’octubre del
2018, molt similars a les del gràfic del diari ARA, presenten el mateix problema.

En termes de creixement o
evolució les poques dades
mostrades en el mateix
article revelen el següent:

115

6,2%

Empreses noves

Nombre de treballadors

L’any 2015 es van
crear 115 empreses
noves.

Creixement
interanual mitjà
del 6.2%.
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En concret, gràcies a les dades de la Generalitat de Catalunya obtingudes des de l’any
1991 a 2017 ha sigut possible realitzar una tendència en el nombre de cooperatives
existents a Catalunya classificades segons el tipus, on destaquen, especialment les
cooperatives de treball associat.

Gràfic 8 : Evolució del nombre de cooperatives a Catalunya (1991-2017)
Font: Elaboració pròpia amb dades oficials de la Generalitat de Catalunya.
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Com es pot observar, en els últims anys es manté una tendència continuista precedida
d’una important baixada que fou deguda a la resolució TRE/2665/2007 del departament
de Treball de la Generalitat que acordava la desqualificació de totes aquelles cooperatives
que encara no havien adaptat els seus estatuts socials a la Llei 18/2002 de cooperatives
de Catalunya.

Gràfic 8 : Evolució del nombre de cooperatives a Catalunya (1991-2017)
Font: Elaboració pròpia amb dades oficials de la Generalitat de Catalunya.
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En canvi, les dades obtingudes a través del Ministerio de Trabajo només té en compte
aquelles societats cooperatives inscrites a la Seguretat Social. Per aquest motiu, després
de l’expulsió per part de la Generalitat de totes aquelles cooperatives que es podrien
considerar “inactives”; els números, tot i no ser iguals, demostren ser molt similars.

Gràfic 9 :
Evolució del nombre de cooperatives inscrites a la Seguretat Social a Catalunya (1999 – 2018)
Font: Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad social.
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El que també es pot extreure del gràfic d’entitats obtingut amb dades del Ministerio
de Trabajo comparant-lo amb el de treballadors que es mostra a continuació és que
tot i disminuir el nombre de societats, el nombre de treballadors experimenta
una important crescuda, concloent que la mida de les cooperatives en el territori
català va en augment.

Gràfic 10 : Evolució del nombre de treballadors en cooperatives inscrites
a la Seguretat Social a Catalunya (1999-2018)
Font: Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad social.
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Cal mencionar també el creixement de les Fundacions que en els últims 20 anys s’han
quasi doblat en nombre passant de les 1.194 l’any 1998 a les 2.036 en l’any 2017, segons
dades de la Coordinadora Catalana de Fundacions.
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6.3.1
Tercer Sector a Catalunya

E

l Tercer Sector Social català ha mostrat al llarg dels anys la seva capacitat per
identificar i donar resposta a l’aparició de noves necessitats socials. Dins d’aquest
conjunt, les organitzacions cívico-socials són una part molt important ja que l’any

2003 ja hi havia més de 5.500 organitzacions (Llibre Blanc, 2003).
El tercer sector a Catalunya no està regulat normativament, però sí les diferents entitats
que el composen com ara les associacions i fundacions que, per exemple, estan regulades per l’article 118 de l’Estatut d’Autonomia.
El Llibre blanc del Tercer Sector cívico-social és l’eina de base que mostra l’existència d’un
ampli i divers teixit associatiu compromès amb la vida col·lectiva. Es va publicar el juliol
del 2003 i es tracta d’una recerca exhaustiva de la realitat del Tercer Sector Social català,
en dóna una dimensió, el caracteritza i dibuixa escenaris desitjables de futur. El Llibre
blanc ha estat una recerca de referència per a les pròpies entitats del sector i també per
a l’Administració Pública i el món acadèmic. (Castiñeira, 2003: 19)
També cal destacar L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, que és

una iniciativa impulsada per La Confederació amb l’objectiu de posar en marxa un
sistema de recollida de dades que permeti conèixer periòdicament l’estat i l’evolució de
l’ocupació del sector. L'objectiu principal és proporcionar una eina per als serveis públics, la societat civil i l'administració pública. A través de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer
Sector Social de Catalunya 2017, s’ha pogut comprovar que l’ocupació dins aquest sector
segueix incrementant per quart any consecutiu, apropant-se a les xifres de persones
contractades en el període anterior a la crisi econòmica.
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6.4
L’Economia Social a BARCELONA

L

’ES té una gran tradició i un profund arrelament a la ciutat de Barcelona, especialment,
a través del sector cooperatiu. Avui en dia, les cooperatives de treball associat
destaquen per damunt de la resta, seguint amb la tradició de les cooperatives de

producció i treball que van créixer amb gran ressò a principis del segle XX.
Actualment, segons l’informe de l’ESS a Barcelona (Fernàndez i Miró 2016), l’ESS va generar
el 7% del PIB de la ciutat de Barcelona en l’any 2015 amb un volum econòmic agregat
de 3.750 milions d’euros. A més a més, de l’Informe se’n poden extreure les dades
generals de la ciutat que ofereixen una visió global de l’estat actual de l’ESS a Barcelona:

Nombre
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6,2%
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En termes concrets, en el sector cooperatiu hi predominen, tal i com ja s’ha esmentat
anteriorment, les cooperatives del treball associat que representen el 77% el total de les
2.839 cooperatives existents a Barcelona l’any 2015.
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7. Propostes de millora dels
indicadors de l’Economia Social

U

n dels reptes actuals que té l’ES és el de mostrar tots aquells intangibles que
genera més enllà de l’impacte econòmic com són, per exemple, l’impacte social
i ambiental. Els indicadors tradicionals com el producte interior brut (PIB), el PIB

per càpita, la taxa d’atur o l’índex de preus al consum (IPC) són insuficients per visibilitzar les aportacions de l’activitat econòmica al benestar de les persones. És per aquest
motiu que cal cercar uns indi-

Els indicadors tradicionals com el producte interior
brut (PIB), el PIB per càpita, la taxa d’atur o l’índex de
preus al consum (IPC) són insuficients per visibilitzar
les aportacions de l’activitat de l’Economia Social al
benestar de les persones.

cadors que mesurin no només
l’impacte

estrictament

eco-

nòmic sinó també aspectes
socials i mediambientals com
poden ser: les condicions i la
qualitat del treball, la igualtat

de gènere, la conciliació familiar, la participació i la transparència en la gestió, la felicitat
del conjunt dels treballadors, l’impacte mediambiental i ecològic, la proximitat i l’arrelament al territori, la innovació, etc. Són aquest tipus de mètriques les que poden mostrar
realment el valor afegit que l’ES genera per al conjunt de la societat.
Per il·lustrar aquest punt, presentem un conjunt d’iniciatives que ja han començat a
avançar en aquest sentit tant en l’àmbit europeu com en el nostre país.

7.1
Indicadors del CNCRES
França s’ha convertit en un referent potencial per les accions que realitza. El sistema
que utilitza l’Observatori Nacional Francès impulsat pel Consell Nacional de Cambres
Regionals de l’ES (CNCRES) és un dels més desenvolupats a nivell europeu no només
per la capacitat d’anàlisis i promoció que tenen cada una de les Cambres Regionals sinó
per l’ús d’alguns indicadors innovadors capaços de mostrar de forma més adient l’impacte de l’ES, cosa que els indicadors tradicionals més comuns no poden fer.
Així doncs, l’Informe de l’ESS a França elaborat pel Consell Nacional de les Cambres Regionals de l’ES (CNCRES) de l’any 2015 pot servir d’exemple sobre com mesurar l’impacte
que té aquest tipus d’economia en el seu país.
55

Economia Social a Catalunya: Fonaments i Perspectives

OES 21

Aquest document, que majoritàriament utilitza dades de l’Observatori Nacional de l’ESS
a França, analitza diferents aspectes socials que s’han de tenir més en compte en un
futur com són: l’estructura, el tipus i la mitjana de treballadors per entitat, la qualitat
del treball a través d’enquestes i qüestionaris als treballadors, mitjana salarial segons
els sectors i estadístiques dels tipus de contracte; l’equitat de gènere a través de la
quantitat i el percentatge de dones que hi treballen i l’arrelament territorial. Les imatges
següents en mostren alguns dels exemples (CNCRES,2015):

Cal esmentar però que encara es troben a faltar diversos indicadors, com per exemple,
alguns que puguin mesurar millor la igualtat de gènere en aquests llocs de treball, l’impacte mediambiental, la felicitat dels treballadors o la capacitat d’innovació.
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7.2
Balanç social de la XES

E

l balanç social (BS) és una eina que pot utilitzar qualsevol organització, tot i que
està orientada per a organitzacions d’ESS que no tenen una memòria de sostenibilitat. S’entén com a balanç social l’instrument que mesura la responsabilitat social

a través de l’impacte social, el compromís ambiental, la igualtat, la qualitat laboral així
com la governança democràtica d’una entitat o empresa.
A diferència del Càlcul del Valor Social Integrat, l’actual Balanç Social de la XES és més
senzill quant a nombre d’indicadors i distinció entre sectors d’activitat, i està adreçat a
PIMES i petites empreses de Catalunya.
Per a fer-ho, la XES disposa d’una eina informàtica en línia que dóna accés a un qüestionari general a omplir per part de l’empresa (91 preguntes que posteriorment generen
102 indicadors quantitatius com ara nombre d’empleats, representació, % de persones
amb risc d’exclusió, import anual de despeses, consum d’energia, etc.); i també a tres
conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores,
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empreses i/o persones usuàries o clients i persones voluntàries. La XES també ofereix un
servei afegit a l’elaboració del balanç social: l’anàlisi de resultats amb propostes de millora.
Aquest informe amb recomanacions permet a les organitzacions establir compromisos
de millora de cara a l’any vinent.
El balanç social de les XES té dos objectius:
1.

L’obtenció d’una base estadística anual en relació als indicadors del balanç, cosa que
permet anar configurant una comptabilitat (social i ambiental) agregada del sector a
través de la publicació de l’informe de l’estat del Mercat Social català.

2.

Donar accés al Mercat Social, on les empreses i organitzacions que el composen són
reconegudes públicament per la XES. Per accedir al catàleg, les empreses han de seguir unes característiques segons una bateria reduïda d’indicadors.

El següent gràfic mostra el nombre d’organitzacions que han dut a terme el Balanç
Social des de 2007 fins a 2016:

Gràfic 11 :
Nombre d’organitzacions que han fet el BS des del 2007 al 2016
Font: (XES, 2017). Elaboració pròpia.
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El gràfic posterior mostra el nombre d’organitzacions que han fet Balanç Social, segons la seva forma jurídica, des de 2012 fins a 2016. Es pot veure que són les cooperatives i les associacions les que conformen el teixit principal d’organitzacions que el
realitzen ja que representen gairebé el 85% del total.

Gràfic 12 : Nombre d’organitzacions que han fet el BS l’any 2016 segons la forma jurídica
Font: (XES, 2017). Elaboració pròpia.
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Si es desglossa una mica més la composició per formes jurídiques, és pot observar
que són les cooperatives de treball les que s’emporten la proporció més alta de participació: un 42%
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Gràfic 13 : Participació al BS segons les formes jurídiques desglossades l’any 2016.
Font: (XES, 2017). Elaboració pròpia.
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7.3
El Valor Social Integrat

E

l concepte de comptabilitat social està aflorant actualment degut a la necessitat
cada vegada major de mostrar no només el valor econòmic que genera una entitat sinó també el valor social generat per aquesta.

En aquest sentit, la metodologia més avançada per mostrar el valor global que genera una organització actualment és la impulsada pel professor José Luis Retolaza
de la Universitat de Deusto i
el seu equip de GEAccounting,
agrupació d'interès econòmic
sense ànim de lucre. Aquesta
metodologia de recent aplicació en els últims anys però que

El concepte de comptabilitat social està aflorant
actualment degut a la necessitat cada vegada major de
mostrar no només el valor econòmic que genera una
entitat sinó també el valor social generat per aquesta.

ja ha estat testada per més d’un
centenar d’organitzacions intenta estimar de forma objectiva el valor global generat o
destruit per qualsevol tipus d’entitat. És a dir, l’objectiu és mostrar el valor generat no
només per als accionistes sinó per al conjunt dels “stakeholders” o tercers interessats
de qualsevol organització a través de la monetització del valor social.
El mètode desenvolupat consisteix bàsicament en 3 propostes complementàries:
»» Model polièdric: model subjacent basat en la teoria stakeholder que consisteix en
una metodologia participativa a través d’interactuar amb tots els grups d’interès els
quals afecten o als quals afecta l’entitat.
»» Metodologia SPOLY: basada en el model anterior, permet sistematitzar el procès
de càlcul del valor social per a cada entitat en particular. La clau és que sigui millorada de forma constant. El procès consisteix en sis fases:
1.

Fixació de l’equip i cronograma.

2.

Reconeixement dels grups d’interès.

3.

Identificació de les variables de valor, és a dir, tots aquells aspectes amb els quals
l’entitat genera valor als altres. Aquesta fase requereix un diàleg constant amb els
diferents stakeholders ja que seran ells mateixos qui identifiquin les variables esmentades.

61

Economia Social a Catalunya: Fonaments i Perspectives

OES 21

4.

Monetització dels outputs que consisteix en quantificar els outputs vinculats a les
variables de valor a través de proxys.

5.

Càlcul i visualització del valor integral.

6.

Procés de feedback i millora ja que tot i que la identificació de variables i la quantificació en general es duu a terme el primer any, la metodologia requereix d’un procés
de millora contínua.

»» La 3a proposta és la dels proxys, que en el procès per al càlcul del valor social, serveixen per monetitzar les diferents variables de valor.
En resum, el procés serveix per
identificar i quantificar un seguit
de variables de valor per a l’obtenció del valor social generat
per una organització de forma
monetitzada.
L’any 2017, la cooperativa Suara, dels sector de l’atenció a les
persones, va realitzar el balanç
social segons la metodologia
desenvolupada pel professor

En el nostre territori, disposem d’alguns exemples
concrets d’entitats que ja han dut a terme aquest
mètode de comptabilitat social com són algunes de les
organitzacions que conformen el grup CLADE ja que
aquest va proposar a les entitats que el composaven
realitzar el procés. Per aquesta raó, cooperatives
com Suara o Abacus i altres entitats com la Fundació
Blanquerna ja poden conèixer el valor que generen
com a organitzacions. En aquest cas, utilitzarem un
exemple concret com és el de la cooperativa Suara per
poder mostrar millor els resultats d’aquest procés.

Retolaza. Per entendre-ho millor
presentem els dos propers gràfics extrets de la memòria de sostenibilitat de Suara de
l’any 2017. El primer, mostra com els diferents stakeholders o grups d’interès al voltant
de Suara identifiquen el valor que l’organització els hi aporta. D’altra banda, el segon
exposa el Valor social integrat com a resultat dels diferents apartats en que l’entitat
genera valor, especialment integrant el valor social (aquell que produeix l’organització
als seus grups d’interès) i el valor econòmic (generat a través de l’activitat econòmica).

62

Economia Social a Catalunya: Fonaments i Perspectives

OES 21

Taula 2 : Identificació del valor de Suara segons els Stakeholders
Font: (Suara, 2017). Elaboració pròpia.
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Gràfic 14 : Resultat del Valor Social Integrat de Suara l’any 2017
Font: (Suara, 2017). Elaboració pròpia.

Valor Social Integrat 185.719.993€
Valor Social Específic 100.954.625€
Valor Econòmic Social 86.159.385€
Retorn econòmic a l’administració 29.931.595€
Enfortiment de la Cooperativa 1.480.636€
Interessos al Capital 204.651€

Aquestes 3 iniciatives mostrades anteriorment permeten progressar en la recerca
d’uns indicadors que valorin correctament el valor afegit que genera l’ES més enllà de
l’activitat econòmica. En aquest sentit, l’OES21 seguirà avançant en la identificació i
generació d’indicadors innovadors que comportin una millora en la valoració de
l’ES tractant de limitar l’ús d’aquells més tradicionals que s’han mostrat incapaços de mostrar el valor real que produeix l’ES.
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