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La finalitat d’aquesta nota és disposar d’una

radiografia general sobre les principals

característiques de les empreses d’economía social i

solidària de la comarca a partir de la qual reflexionar i

debatre, línies de treball conjunt que permetin la seva

posta en valor, promoció, consolidació i

creixement.

NOTA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. 2017
ELEMENTS PER A LA REFLEXIÓ

Avançant cap a un model productiu més democràtic 



1.- PUNT DE PARTIDA I ELEMENTS METODOLÒGICS

La font primària d’informació ha estat el Registre de Cooperatives i

Societats Laborals de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer

Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa (dades 2016).

Aquesta informació ha estat contrastada, recollida i actualitzada en

“temps real” (2017) directament pels tècnics de l’Ateneu, amb un total de

365 empreses incloses.

Es contemplen Empreses d’inserció, Centres especials de treball,

Societats laborals i Cooperatives.



2.- DISTRIBUCIÓ GENERAL

S'han inclòs en aquest recull aquelles

empreses de les que ha estat possible

detectar activitat; al llarg dels propers mesos

es farà un seguiment de les mateixes amb

l'objectiu de determinar si la falta d'activitat

detectada es deu al tancament de les

mateixes o a la metodologia emprada, i es

procedirà a completar el recull i a elaborar un

estudi més complert.

 Es poden establir criteris de col·laboració amb els ajuntaments 

de la comarca?

 Es podria impulsar un espai d’anàlisi permanent sobre l’ESS a 

la comarca?

Distribució de l’anàlisiDistribució univers d’anàlisi

670

424



3.- MUNICIPIS i ESS

Distribució per municipis

 Com es pot impulsar una major

presència (creació/atracció)

d’empreses d’ESS en els

municipis mitjans i petits?

 La grandària dels municipis és un

factor condicionant en relació a

l’ESS?

 Es coneix suficient aquesta

fórmula empresarial?



ÀMBITS SECTORIALS LÍDERS SEGONS RIS3CAT

 Indústries culturals i basades en l’experiència

 Mobilitat sostenible

 Energia i recursos

 Alimentació 

 Indústries besades en el disseny

 Sistemes industrials

 Indústries de la salut

4.-SECTORS 

Sectors: Cooperatives

Com contribueix l’ESS al desenvolupament dels sectors líders? Es poden impulsar aquests 

àmbits o d’altres sectors estratègics comarcals des de l’ESS? Com? 

Distribució per sectors

Sectors: S. Laborals



5.- ACTIVITATS ECONÒMIQUES:SERVEIS



6.- ACTIVITATS ECONÒMIQUES: INDÚSTRIA



7.- ANTIGUITAT 

Distribució de les empreses d’ESS segons anys de vida

 Més enllà de l’impuls a la

creació d’empreses d’ESS,

cal desenvolupar polítiques

de consolidació que

permetin superar els 6 anys

de vida?

 Quins són els factors

dificulten superar els 25

anys en moltes cooperatives

o societat laborals?



Microempresa Menys de 10

Petita empresa De 10 a 49

Mitjana empresa De 50 a 249

Gran empresa 250 o més 

`8.- GRANDÀRIA SEGONS NÚMERO DE SOCIS/ES

Distribució per grandària

 Es pot contribuir a l’increment de la grandària

(número de socis/es) de les empreses d’ESS,

especialment micropimes?

 Es pot considerar com a un element de

consolidació?

 I de competitivitat?

Grandària: Detall microempresa



9.-SOCIS/ES SEGONS SEXE

 Les empreses d’ESS són una

mostra rellevant de les polítiques

d'igualtat de gènere?

 Es pot transferir aquesta visió a

altres models empresarials?

Distribució dels socis segons sexe



www.aracoop.coop

www.facebook.com/aracoop.coop @aracoop

#aracoop

Per saber-ne més pots contactar amb nosaltres a:

Ateneu Cooperatiu Terrassa i àrea: terrassa@ateneucooperatiuvalles.org

Ateneu Cooperatiu Sabadell i àrea: xarxa@telercooperatiu.org

Ateneu Sant Cugat-Vallès Sud: vallessud@ateneucooperatiu.org

Consell Comarcal del Vallès Occidental: ccvoc.innovacio@ccvoc.cat

Coordinació Ateneu: Info@ateneucooperatiuvalles.org
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