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acompanyament estratègic a l’ESS, i la revisió i adaptació 
dels seus models d’activitat en el transcurs d’aquest 
episodi de la crisi i, especialment, a la seva sortida. 
Resulta especialment important que aquestes formacions 
i assessoraments integrin la perspectiva feminista, l’aposta 
per la diversitat i les tecnologies lliures, com a bases 
sobre les quals erigir els nous models d’activitat, i que es 
facin des de lògiques descentralitzades. A més, aquests 
acompanyaments s’han de pensar en termes de què serà 
necessari el dia després, enfocar les reconversions cap a 
sectors estratègics i preparar les organitzacions perquè 
planifiquin aquesta adaptació a llarg termini, ja des d’ara.

Posar a disposició recursos que facilitin  
les iniciatives sociocomunitàries 

Una part de l’activitat de les organitzacions de l’ESS té 
una dimensió sociocomunitària, que no passa pel mercat, 
pel treball remunerat ni per la prestació de serveis com a 
tal, sinó que es mou en lògiques de donació, reciprocitat 
i ajuda mútua, tant al si de les organitzacions o col·lectius, 
com entre aquestes i les seves comunitats. A més, hi ha 
iniciatives d’ESS que operen íntegrament fora del mercat 
i del treball remunerat, com ara bancs de temps, grups 
de criança compartida, comunitats de préstec, de suport 
mutu, gestió comunitària d’equipaments públics o d’espais 
públics, grups de consum agroecològic, horts i jardins 
comunitaris, etc. Aquesta mena d’iniciatives conformen 
allò que anomenem la branca sociocomunitària de l’ESS, 
tan important com la branca socioempresarial i, per 
tant, igualment mereixedora de suport per part de les 
administracions públiques,

A grans trets, aquest suport públic es pot concretar en la 
cessió d’espais per a l’ús i gestió comunitària, de materials 
i recursos en desús, el reconeixement de les xarxes de 
solidaritat i suport mutu, etc., sempre des d’una lògica  
de facilitar i reforçar, mai d’interferir ni fiscalitzar.
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Posar a disposició eines i recursos per a les iniciatives 
sociocomunitàries

La salut comunitària està directament relacionada amb 
l’acció del teixit social per satisfer necessitats que coneixen 
de primera mà. Els projectes de proximitat són situats 
i arrelats i participen d’ecosistemes on, des de la praxi 
dels valors consensuats, s’assoleix un alt grau d’eficiència 
i eficàcia tant en la gestió de recursos públics per a la 
construcció d’entorns habitables, vius, crítics i saludables 
(gestió comunitària) com en l’autoorganització col·lectiva 
per a la resolució directa de necessitats amb recursos 
propis (iniciatives sociocomunitàries).

Les eines i recursos que les administracions han de 
posar a disposició d’aquests projectes inclou la cessió 
d’espais i d’actius, el suport a plataformes de comunicació 
mancomunada de les activitats sociocomunitàries i a la 
creació d’un banc de bones pràctiques per a l’intercanvi 
d’experiències, així com assessoraments i formacions 
gratuïtes en deliberació col·lectiva i gestió democràtica, 
incorporació de les cures, així com també un servei gratuït 
de mediació i facilitació de conflictes. També és important 
incorporar i desenvolupar eines tecnològiques per a la 
participació virtual i formació en l’ús d’aquestes eines.

Difusió i sensibilització social sobre les iniciatives 
sociocomunitàries, obertes i al servei de tota la 
ciutadania.

Desenvolupament d’indicadors qualitatius per mesurar 
l’impacte social de les iniciatives sociocomunitàries.
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Reconeixement per part de les administracions de la 
tasca de les iniciatives sociocomunitàries i de la seva 
legitimitat per participar en la definició de la política 
pública, en cas que ho desitgin. 

Creació de canals accessibles d’interlocució amb 
l’administració, d’una oficina de referència i suport de 
l’administració per a l’impuls i sosteniment d’aquestes 
iniciatives.

Reconeixement i foment del model de gestió comunitària 
d’equipaments i espais públics. 

La gestió publicocomunitària dels béns públics i comuns és 
una via alternativa a la gestió externalitzada per empreses 
privades o a la gestió directa per part de l’administració. 
Aquesta via alternativa garanteix un major control i 
implicació de la ciutadania i sobrepassa les lògiques de 
gestió mercantil (en el primer cas) i de gestió fiscalitzadora 
(com en el segon). Aquestes pràctiques publicocomunitàries 
defineixen allò públic més enllà d’allò estatal, implicant les 
comunitats en la gestió dels recursos que els són propis. 
Aquest model de gestió ha d’estar reconegut per llei i, més 
específicament, a la futura Llei de l’ESS de Catalunya.

Educació en els valors derivats de la gestió comunitària 
d’equipaments i espais públics. Incloure en els 
currículums escolars l’educació en els valors derivats  
la gestió comunitària: la gestió col·lectiva, el treball des 
de la diversitat i la cultura de la deliberació.

Defensa i potenciació del sector cultural vinculat  
a la gestió comunitària i cooperativa. 

Compromís envers l’àmbit cultural vinculat als espais  
de gestió comunitària i cooperativa: no es pot considerar, i 
menys en temps de crisi, com un sector prescindible,  
ni reduir-lo a l’entreteniment i l’oci.
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Posar a disposició recursos i infraestructures  
en desús al servei l’activitat productiva de l’ESS

Les administracions públiques disposen de gran 
quantitat d’actius en desús. En el context actual, s’haurien 
de posar a disposició del teixit socioempresarial de 
l’ESS. Equips informàtics, espais de treball, equips i 
materials per organitzar esdeveniments, mobiliari…, un 
conjunt de recursos que, si es posen en circulació, a 
més d’augmentar la viabilitat de les organitzacions de 
l’ESS en aquesta difícil situació, li donen un ús social i 
contribueixen a la reutilització de materials i, per tant,  
a la racionalitat ecològica.

Fer les reformes fiscals necessàries  
per promoure l’ESS

Tot i que les cooperatives, com a forma jurídica fortament 
associada a l’ESS, ja disposen d’alguns avantatges fiscals, 
cal estendre’ls a tot l’àmbit de l’ESS i reforçar-los. Per això, 
el conjunt d’organitzacions que conformen l’ESS s’han de 
considerar entitats especialment protegides. 

Pel que fa al conjunt de l’ESS

•  Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost de 
societats, i ampliar aquest avantatge amb una possible 
bonificació de fins al 80% durant almenys dos anys 
després de la fi dels diversos confinaments motivats per 
la COVID-19, amb la finalitat de protegir i augmentar el 
Fons de Reserva Obligatori i, per tant, la salut financera 
d’aquestes organitzacions.
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