
Promou: Amb el finançament de:Amb el suport de:

Impacte

Aproximació a dos sectors clau

Recursos utilitzats

Xarxes, iniciatives o respostes col·lectives

Mesures prioritàries

L’IMPACTE  
DE LA COVID-19  
SOBRE L’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA

EN L’ACTIVITAT
Sectors amb  

menys activitat
Sectors amb  
igual o més activitat

Com abordem la desigualtat sectorial?

Quins són els sectors estratègics a impulsar?

?
?

86 %
Tecnologia i electrònica

72 %
Alimentació

67 %
Cultura i oci

66 %
Educació i recerca

ECONÒMIC I FINANCER
Variació d’ingressos i despeses (1r semestre 2020 vs 2019)

Mecanismes financers més utilitzats
67% Fons propi 33% Altres

Entitats financeres més utilitzades
73% Finances ètiques i solidàries 27% Altres

% d’entitats amb subvencions pendents de cobrar 
43% Sí 57% No

-16 %
-15 %

+1 %Despeses de personals

Despeses totals

Ingressos

? Fins quan pot aguantar la resiliència 
econòmica i laboral de l’ESS?

SOCIOLABORAL
Percentatge de treballadores actives respecte desembre 2019

Mesures:

Han aplicat teletreball  
i mesures conciliació

91 %

Han aplicat ERTO (74% han 
complementat 100% salari)

36 %

12/19 Confinament 
domiciliari

30  juny 
del 2020

(63%)

(77%)

(61%)

(100%)

(70%)

  Homes
  Dones 

! El teletreball sense mesures 
de conciliació no és una solució

AGROECOLÒGIC

 Impacte desigual en la demanda 
  Cal desplegar estratègies per consolidar l’augment del consum 
agroecològic 

 Compromís de l’agroecologia amb els circuits  
 de distribució 

  Cal abordar l’escalabilitat la distribució

 Accions de suport a l’agroecologia des d’entitats de l’ESS 
  Cal consolidar l’apropament entre l’agroecologia i l’ESS

TECNOLÒGIC
 44% amb augment de demanda de productes i serveis 

  Sector a tenir en compte com a força tractora de l’ESS en els 
propers anys

 Ús majoritari d’ús de programari privatiu i capitalista  
 per articular el teletreball 

  Necessitat d’una resposta del procomú contra l’ofensiva de les 
GAFAM.

 Existeix intercooperació entre entitats tecnològiques de l’ESS 
  Necessitat de consolidar el seu paper

INTERNS
Més cohesió interna en els equips

  73 %
Virtualització de les activitats

  38 %
Implicació de treballadores i base social

  16 %
Facilitats per la conciliació

  14 %

EXTERNS
Assessorament, acompanyament i formació en aspectes 
laborals, legals i estratègics 

  30 %
Ajuda en la gestió dels recursos informatius

  23 %
Mesures de les administracions públiques 

  20 %
Xarxes de suport mutu

  19 %

CURT TERMINI
Allargament ERTOs i exempcions quotes Seguretat Social

  47 %
Execució immediata pagaments pendents administracions

  41 %
Ajudes de caràcter fiscal per a l’ESS

  27 %
Línies de crèdit amb el suport de les administracions

  20 %

MIG/LLARG TERMINI
Línies d’ajudes específiques per a l’ESS

  48 %
Accés prioritari de l’ESS a la contractació pública

  39 %
Suport en la venda i comercialització

  32 %
Suport en la intercooperació entre organitzacions de l’ESS

  25 %

! Tant important són les mesures de 
rescat com saber-les implementar

! Importància de la socialització de les 
emocions i de les situacions personals

La importància de les estructures organitzatives de l’àmbit per acompanyar les empreses i entitats de base.!

Les xarxes de suport mutu, embrions de noves institucions de base per a la protecció sociocomunitària??

Organitzacions que  
han impulsat o participat 

xarxes, iniciatives,  
o respostes col·lectives

Organitzacions que  
s’han beneficiat  

de xarxes, iniciatives,  
o respostes col·lectives

Tipus de resposta:

Xarxes de suport mutu
35 %

Incidència política cap a les 
administracions

25 %

Captació de fons econòmics
13 %

Béns/serveis gratuïts 
11 %

Tipus d’emergència:

SANITÀRIA SOCIOCOMUNITÀRIA SOCIOECONÒMICA

74 % 25 %

EN LA PARTICIPACIÓ
Evolució (2019 vs confinament) del % de persones involucrades 
en la presa de decisions:

!  Oportunitat per la descentralització  
 i l’aprofundiment democràtic
 -  Necessitat de capacitat tècnica i organitzativa
 -  Urgència d’un consum tecnològic més conscient

Organitzacions de 
fins a 10 persones

Organitzacions  
d’11 a 50 persones

Organitzacions de 
més de 50 persones

Ús d’eines TIC lliures per:

Videoconferències
69 %

Presa de decisions 
11 %

Missatgeria instantània
33 %

Edició documents
32 %

74 % 83 % 40 % 35 % 4 % 1 %


