• Establir l’exempció, o almenys una bonificació del 95%,
per a la major part dels tributs locals, en especial, l’impost
sobre activitats econòmiques, l’impost sobre béns
immobles titularitat de les organitzacions d’ESS o per a
aquells immobles en què les entitats d’ESS duguin a terme
les seves activitats.

12

Accions específiques per al desenvolupament d’aquesta mesura
12.1

Obrir un debat social sobre quins treballs, productes
i serveis són socialment útils, quins són secundaris
o superflus i quins són directament nocius.

12.2

Orientar la indústria cap a la producció socialment
útil i sostenible en un marc d’emergència ecològica:
alimentació ecològica, energia renovable, salut,
educació, ciència, cultura, telecomunicacions, transport
públics, TIC, cura de persones, electrodomèstics i
altres béns de consum duradors, gestió de residus,
conservació i regeneració del medi natural, farmàcia,
rehabilitació d’edificis…

12.3

Desmantellar les indústries nocives (nuclears,
armament, carbó…) i retirar els components i productes
industrials que són nocius (envasos d’alumini per a
begudes i, en general, envasos no retornables, el PVC
a les finestres, l’amiant…).

12.4

Reduir la dimensió dels sectors industrials que,
sobredimensionats, són insostenibles: l’automòbil,
el turisme, l’aviació, la construcció, l’energia…

12.5

Transformar aquells altres sectors que són necessaris
per a la vida però que, de la manera com són fets,
resulten igualment insostenibles. Com?

Elaborar un pla de transició industrial per situar els
sectors estratègics per a la vida i l’ESS en el centre
de la transformació productiva
La paràlisi econòmica de la COVID-19 ha posat de manifest
la fragilitat del mercat globalitzat a l’hora de garantir el
subministrament de productes, principalment a causa de la
desindustrialització que ha patit el nostre teixit econòmic,
mentre es deslocalitzaven els centres de producció i es
fragmentaven les cadenes de valor en el mercat global.
Cal revertir aquesta situació mitjançant extensos plans
de transició industrial (reconversió i desenvolupament)
que permetin guanyar sobirania econòmica com a país
mitjançant la relocalització de les cadenes de producció,
i crear una indústria neta i descarbonitzada en els sectors
que són estratègics per a la vida com, per exemple,
l’agroalimentari o el de les tecnologies d’utilitat pública
(sanitàries, energètiques, de la informació i la comunicació).
Aquests plans de transició industrial hauran d’incloure
l’ESS en la seva concepció i desplegament, sobretot
per impregnar dels valors de l’ESS al teixit de mipimes
que conforma majoritàriament el teixit industrial català, i
perquè les organitzacions de l’ESS vagin guanyant pes dins
d’aquest teixit.

•V
 enent serveis en comptes de productes, regulant drets
d’accés o d’ús en comptes de drets de propietat sobre
determinats productes.
•P
 rohibint per llei l’obsolescència programada.
•T
 ancant els cicles de materials (economia circular)
dintre de les empreses i sobretot entre elles, per mitjà
d’ecosistemes industrials.
•P
 otenciant activitats de recuperació, reutilització,
reparació i reciclatge de productes i materials.

PLA D’ACCIÓ DE L’ESS A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

15

25 Mesures per fomentar l’ESS

12.6

12.7

Subvencionar, ajudar, consorciar-se i participar, les
administracions públiques, per impulsar, només, aquelles
indústries socialment útils i que són sostenibles o estan
en procés de ser-ho, i que s’alineen amb la política
industrial desenvolupada a partir del Pacte
per l’Economia per la Vida.
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Accions específiques per al desenvolupament d’aquesta mesura
13.1

Garantir que la transició industrial és justa i, per tant, no
perjudica les persones treballadores. Per això cal:

• Crear un Fons per a la formació de treballadors/es en
processos de transició industrial.

13.2

• Instituir la renda bàsica universal i garantir serveis públics
de qualitat per a tothom.

Crear la figura de la cooperativa de serveis públics
Molts serveis públics de proximitat els podrien prestar
cooperatives multigovernança, formades sobretot per
les persones sòcies de treball, les sòcies usuàries i les
administracions públiques (sobretot, ens locals), en les
quals, al mateix temps que aquestes últimes conserven la
titularitat i el control últim del servei, comparteixen la gestió
amb les usuàries i treballadores. Aquesta figura s’hauria
d’inspirar en les societats cooperatives d’interès col·lectius
(SCIC) franceses, un model d’èxit que ja ha generat un miler
d’aquest tipus de cooperatives.

• Incentivar i crear mecanismes per a la participació dels
treballadors/es, els sindicats i les comunitats en els
processos de transició industrial i en la ideació de nous
productes.
Donar suport a les iniciatives industrials de l’ESS.
Per això cal:
• Cedir naus i equipaments.
• Proporcionar crèdits i préstecs de volum suficient, a baix
interès i a llarg termini, a més d’avals.
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• Participar com a sòcies col·laboradores en cooperatives
industrials i com a compradores en els processos de
compra i contractació pública.

PLA D’ACCIÓ DE L’ESS A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Desenvolupar el reglament de les cooperatives
de foment empresarial
La disposició addicional tercera de la Llei 12/2015, del 9 de
juliol, de cooperatives ordenava regular per reglament les
anomenades cooperatives de foment empresarial, que la
mateixa llei definia com “les que tenen per objecte social
prioritari el suport a la creació i al creixement d’activitats
econòmiques i socials desenvolupades per nous
emprenedors.” Han transcorregut més de cinc anys i encara
no s’ha fet.

• Crear un Fons per a la transició justa que permeti pagar
subsidis íntegres a les persones que quedin desocupades
amb motiu de la transició industrial mentre no trobin altra
feina o es jubilin. Aquest fons es pot finançar amb ecotaxes
per als productes tòxics i perillosos mentre no es poden
substituir (clor, metalls pesants…).

12.8

Regular noves figures cooperatives que facilitin
desenvolupar noves activitats

Mesures que afavoreixin l’assequibilitat
de l’habitatge cooperatiu
L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús no només és un
instrument per generar habitatge assequible a llarg termini
i evitar l’especulació, sinó també suposa l’aposta per
un major pes de l’economia social i solidària, amb una
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