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El mercat social
2021
català

1.127

20%

PUNTS DEL PAM A PAM

141.287

BASE SOCIAL

233

ENTITATS QUE FAN
EL BALANÇ SOCIAL

302 M€

INGRESSOS

Federacions

6 % 2 % 1 % Federacions

Mercantils/Treball autònom

10 %

7.591

Fundacions

TREBALLADORES

54 %

Com són les organitzacions que fan Balanç Social?

Cooperatives

PERFIL MITJÀ

42 % Treball

27 %

33

TREBALLADORES

Associacions

4 % Consumidors i usuaris
3 % Serveis
1%
Segon grau 3 %
Mixtes

1.293.773 €
INGRESSOS

Democràcia

Paritat

A les cooperatives de treball

Percentatge de dones

Treballadores en la presa de decisions

A la base social

Transparència interna de salaris !

92 %
NECESSITA
MILLORAR

Amb càrrecs societaris

76 %

Valoració de les treballadores

Treballadores

Possibilitats de participar en la marxa de l’organització

7,80/10

Amb càrrecs directius

Coherència de l’org. en democràcia interna

7,78/10

Formes de resolució de conflictes i qualitat de lideratge

7,43/10

Participant a aprovació de plans de treball:

4

46 %
50 %
63 %
61 %
64 %
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*Mitjana de les avaluacions laborals de 1.835 treballadores

Valoració de les treballadores
Grau de compliment en el pagament de nòmines Possibilitat de concentració a l’entorn directe

7,34/10

9,01/10
Grau d’autonomia per organitzar la feina

7,25/10
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Flexibilitat d’horaris i de lloc de treball

6,65/10
Valoració del sou

Clima laboral

Equitat

Espais de cura i atenció emocional

85 %

Millores en permisos per a la conciliació

6,62/10
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,20/10

Millores respecte el conveni d’aplicació

74 %

Adeqüació de la feina a la jornada laboral

8,53/10

Mesures formatives per a les treballadores

99 %

Condicions físiques de l’entorn laboral

,47/10

Mesures aplicades
a les organitzacions

57 %

Interculturalitat !

NECESSITA
MILLORAR

Entitats que afavoreixen la presència de persones racialitzades

Ràtio entre sou més alt i més baix

40 %

1,82

Entitats amb presència de persones racialitzades

Inclusió social
Percentatge de treballadores racialitzades

Percentatge de treballadores en risc d’exclusió social

10 %

Compromís ambiental

30 %
8%

Compromís social

Mesures aplicades a les organitzacions

Procomuns

Criteris de consum responsable a l'hora d'adquirir un producte

Utilització d’algun tipus de programari lliure

94 %

!

NECESSITA
MILLORAR

48 %

Criteris ambientals a l'hora d'organitzar esdeveniments

95 %

Finances Ètiques (FE)

Utilització regular de paper reciclat i/o amb certificació
d'explotació forestal sostenible

Préstecs rebut de les FE

23 %

83 %
Saldos bancaris a les FE

Pràctiques i procediments per l'estalvi i l'eficiència energètica

19 %

75 %

Pràctiques formals de gestió de residus, generals i especials

75 %

Pràctiques formals de prevenció de residus

Intercooperació
Compres al mercat social

78 %

Política, pla d'acció o sistema de gestió ambiental

!

NECESSITA
MILLORAR

NECESSITA
MILLORAR

11 %

Sectors principals on es fan les compres:

45 %

Control intern de les emissions de CO2

!

FINANCES I ASSEGURANCES

30 %

CONSULTORIA
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INTERVENCIÓ SOCIAL

RECERCA I PROJECTES

ENERGIA

Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya
Barcelona, novembre de 2021

Han participat: Anna Fernández, Guillem Subirachs,
Rubèn Suriñach, Sergio España, Raquel Alquézar,
totes les organitzacions que han fet balanç social i
estan al Pam a Pam.
Disseny, maquetació i correcció: L’Apòstrof, SCCL
Amb el suport de:
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1. Introducció
Ens trobem davant la sisena edició de l’informe de l’Estat del Mercat Social Català. Després d’un
any 2020 en què no vam fer un informe com a tal i vam prioritzar l’anàlisi de l’impacte de la primera onada de la covid-19 i el paper de l’ESS en la crisi pandèmica, aquest any tenim la voluntat
de donar continuïtat a la feina de sistematització iniciada fa sis anys per tal d’aportar informació
sobre l’evolució de la construcció del mercat social com a prioritat estratègica de l’economia
social i solidària (ESS).
Ara bé, el nostre objectiu no és reprendre la feina de la cinquena edició que vam publicar el 2019
sense tenir en compte el context viscut l’any 2020, ja que no només segueix vigent sinó que ens
deixa molts aprenentatges, reptes i reflexions que esperem que ens serveixin per a una transició
ecològica democràtica i amb justícia social. Gràcies a la informació recollida a través del Pam a
Pam i el balanç social, podem construir aquest informe amb dades de l’any 2020 sencer i podem
aprofundir en les anàlisis que l’any passat ens permetien destacar el compromís social i comunitari de les organitzacions de l’ESS.
Amb aquest doble objectiu hem estructurat l’informe en cinc capítols −aquesta introducció
compta com el primer−. Al segon capítol ens centrem precisament a revisar quin ha estat l’impacte de la covid-19 per tal d’acabar aproximant com queda l’abast del mercat social català a
escala quantitativa. En canvi, al tercer capítol ens centrem en les respostes de l’ESS al context de
crisi, fent especial èmfasi en la importància de la intercooperació i l’articulació de l’ESS.
Al capítol 4 exposem els diferents indicadors agregats obtinguts durant l’any 2020 en relació amb
diferents blocs: democràcia, gènere i perspectiva feminista, igualtat i diversitat, compromís ambiental, benestar laboral i salut econòmica. Per acabar, al capítol 5 de conclusions ressaltem i
vinculem els aspectes més destacats desplegats a tots els punts de l’informe.

2. L’impacte de la covid-19 sobre el mercat
social
2.1 Fem una mirada enrere. La resiliència de l’ESS
A l’Informe L‘impacte de la covid-19 sobre l’ESS: solidaritat malgrat les dificultats destacàvem, en
una de les principals conclusions, que el teixit de l’ESS va demostrar resiliència econòmica i laboral per afrontar l’impacte de la crisi econòmica provocada per la covid-19 del primer semestre del
2020. Això va ser possible gràcies, d’una banda, a la reducció de despeses no laborals i, de l’altra,
als fons propis i als préstecs per part de les entitats de finançament ètic i solidari.
El fet de ressaltar positivament la capacitat de resiliència econòmica i laboral de l’ESS ens portava a preguntar-nos fins a quin punt aquella situació podia allargar-se. A inicis del segon semestre
de 2020, les entitats alertaven que haurien d’augmentar el seu nivell d’endeutament per fer front
a la complexa situació de tresoreria. Aquesta situació derivava, en part, de tenir pendents cobraments de subvencions i contractes d’administracions públiques que ja s’havien executat i que,
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afegint el perfil majoritari d’entitats de l’ESS –creades els últims anys, amb inestabilitat laboral i
un alt nivell d’endeutament–, ens posaven en alerta.
La campanya del balanç social 2021 ens permet allargar la dimensió temporal de l’anàlisi i tenir
una perspectiva de l’any 2020 complet i, per tant, revisar les conclusions de l’informe i les previsions que feien les mateixes organitzacions. La mostra utilitzada per a aquesta anàlisi són les
109 organitzacions1 que van respondre les preguntes d’impacte de la covid-19 l’any passat i que
també han fet el balanç social enguany.
Les principals conclusions extretes són:
• Les despeses de personal, malgrat el sotrac del confinament estricte i la recurrència als
ERTO, van acabar sent un 4% superiors a les de 2019. Per sectors, el tèxtil i la cultura i oci
van ser els que van patir en aquest sentit però, si els analitzem pel que fa als llocs de treball,
els van poder mantenir.
• Amb relació als llocs de treball, l’any va acabar amb una recuperació generalitzada en tots
els sectors. Fins i tot aquells que van patir més econòmicament van poder mantenir llocs
de treball i jornades.
• Amb relació als ingressos, s’observa la mateixa evolució global que amb les despeses laborals: malgrat la paràlisi del confinament, el nivell d’ingressos va acabar sent com el de 2019.
Ara bé, observem diferències molt significatives per sectors. Totes les entitats dels sectors
de l’alimentació, els subministraments i el finançament han vist com els seus ingressos pujaven i, en canvi, gran part de les entitats de cultura i oci, tèxtil, i espais i xarxes han patit un
descens dels seus ingressos.
• En el terreny financer, la recurrència als fons propis i als préstecs de les finances ètiques i
solidàries van ser clau per no recaure en impagament de nòmines i proveïdores. Ara bé, les
entitats que ja estaven endeutades el 2019 encara ho estan més el 2020.

2.2 Les xifres del mercat social avui
Balanç social
Aquesta última edició del balanç social l’han completat 235 organitzacions: 114 han fet la modalitat completa i 121 la bàsica. Aquestes dades representen un increment significatiu respecte a
l’any anterior (+18%), en què van completar-lo 199. No obstant, hem de dir que l’excepcionalitat
del 2020 va fer que fos el primer dels darrers deu anys en què hi va haver un descens de participació en la campanya. Així doncs, recuperem la tendència iniciada el 2016. Els últims sis anys s’ha
triplicat el nombre d’organitzacions participants: de les 72 del 2015 a les 235 actuals.

1 - 129 organitzacions van respondre a la recollida de dades específica de l’impacte de la covid-19. D’aquestes, n’hi ha 20
que aquest any no han contestat el balanç social del 2021 i 109 que sí.
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Gràfic 2.6
Nombre d’organitzacions que han fet el balanç social 2008 – 2021
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D’aquestes 235 organitzacions, n’hi ha dues que no han superat l’avaluació2 i, per tant, no han accedit al mercat social ni les podem tenir en compte en l’anàlisi estadística. A partir d’ara, excepte
si indiquem el contrari, la mostra a què ens referirem serà de 233 organitzacions, 113 de les quals
han fet la modalitat completa i 120 la bàsica.
Si ens centrem en les formes jurídiques, les cooperatives i les associacions conformen gran part
del teixit d’organitzacions que fan el balanç social i representen el 54% i el 27%, respectivament;
per tant, un 81% en conjunt.
Entrant en detall, les cooperatives de treball són la forma jurídica predominant (42%), seguida de les associacions (23%) i, més lluny, les fundacions, amb un 10%.
Fent una mirada enrere, veiem que, al llarg dels anys, tant les cooperatives com les associacions
han estat les formes jurídiques principals però, a la vegada, les fundacions, les societats mercantils i el treball autònom s’hi han anat incorporant a poc a poc. L’evolució del nombre d’entitats
que fan el balanç social està molt relacionada amb la del nombre d’entitats que es creen al voltant de l’ESS en aquests darrers anys, dintre la qual es registra un gran augment de les cooperatives de treball.
Analitzant les dades per sectors d’activitat obtenim que el sector d’educació i recerca és el que
té més entitats fent el balanç social, 55 de les 233, un 24%. Aquesta alta representació influeix
en el fet que del conjunt de llocs de treball analitzats al balanç social apareix com el sector principal. En segon lloc a nivell d’entitats trobem el sector de l’assessorament, que pren cada vegada
més pes, amb 35 empreses i entitats fent el balanç social, un 15% del total.

2 - El sistema d’avaluació es pot veure a l’enllaç següent: https://mercatsocial.xes.cat/ca/el-sistema-davaluacio/
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Magnituds econòmiques
Per fer-nos una idea de les magnituds del conjunt d’organitzacions que fan el balanç social ens
centrem en la base social, la facturació i l’ocupació de les 233 organitzacions que han superat
l’avaluació. En conjunt, representen una base social de 141.287 persones3, donen feina a 7.591
treballadores i generen un nivell d’ingressos de 301,45 milions d’euros.
Utilitzant el perfil mitjà d’una organització, si l’extrapolem a totes les organitzacions sòcies de
la XES obtenim que, entre totes, impliquen més de 242.000 persones, donen feina a 9.100
persones i generen 325 milions d’euros d’ingressos.
Si l’anàlisi la fem en funció del nombre de persones treballadores, veiem que el 27% de les entitats té menys de 5 treballadores i el 23% de 5 a 9. Si a aquests nombres hi sumem el 5% d’entitats que no té estructura laboral obtenim que el 55% de les entitats té menys de 10 persones
treballadores. Amb tot, la distribució de la mostra d’entitats ve marcada per una mitjana de 33
treballadores, però una mediana de 8.
Ampliant l’eix temporal, entre les organitzacions que fan el balanç social observem tres dinàmiques de creixement:
1. Multiplicació de micropimes cooperatives, que quantitativament són la majoria d’organitzacions.
2. Creixement d’organitzacions històricament vinculades a l’ESS. Som Energia és l’exemple més clar, però també n’hi ha d’altres com Coop57, Som Mobilitat, Sostre Cívic,
l’Economat Social o Colectic.
3. Entrada de noves empreses i entitats provinents del Tercer Sector Social, especialment
fundacions i associacions però també cooperatives, dedicades als serveis d’atenció a
les persones, que busquen fer el balanç social com a eina de reconeixement de les
entitats de l’ESS.

Pam a Pam
El període de noves entrades analitzat correspon a l’any natural 2020 (de 01/01/2020 a 31/12/2020)
i s’han analitzat un total de 143 punts nous. Durant aquest període, els principals agents al territori han estat la XES, impulsora del projecte i que utilitza el qüestionari com a via d’entrada a
la Xarxa, juntament amb algunes de les seves xarxes locals. A més, diversos ateneus cooperatius
(Coopcamp, Terres Gironines, Terres de l’Ebre, Coòpolis, La Col·lectiva o Ponent Coopera) han fet
mapatges i diagnòstics seguint la metodologia Pam a Pam.
Una diferència notòria amb les dades del balanç social és que la majoria d’entitats consolidades i
vinculades a l’ESS (sòcies de la XES) ja són al mapa i no es tornen a entrevistar cada any; en canvi,
moltes entitats joves o de nova creació hi volen aparèixer, demanen adherir-se a la XES i/o són
acompanyades per algun ateneu cooperatiu.
Entre les noves iniciatives s’aprecia com el sector de l’alimentació és el més representat amb un
30% de les entitats. Això es deu al projecte Abastiment Agroecològic, en el qual Pam a Pam i Arran
de Terra van crear un directori de més de 200 projectes agro-ramaders catalans que es trobaven
3 - S’ha de tenir en compte que només Som Energia ja disposa d’una base social de 68.993 persones.
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amb la necessitat d’una resposta ràpida per donar sortida als seus productes, ja que l’esclat de
la pandèmia i el confinament havia provocat el sobtat tancament de menjadors escolars, restauració, fires, mercats o escorxadors. La llista inicial d’Arran de Terra es va complementar amb un
mapa del Pam a Pam, i s’ampliava diàriament amb nous projectes i actualitzacions de les urgències de venda. Així, seguint l’estela d’anys anteriors, el 2020 es va seguir prioritzant el mapatge de
projectes productius agroecològics que expliquen la sobrerrepresentació del sector alimentari
en el còmput global4.
Si ens fixem en les formes jurídiques, la major part de les iniciatives tenen formes jurídiques corresponents a l’economia social: un 35% són cooperatives i un 24% associacions. Destaca en
aquest informe el 28% de persones autònomes, la qual cosa es deu al fet que moltes botigues
de proximitat o petits productors agroecològics tenen aquest format.

3. Com han evolucionat les respostes de l’ESS
durant la crisi
3.1. Intercooperació i articulació de l’ESS
D’entrada hem de destacar que si, fa pocs anys, la XES era el principal –i, pràcticament, l’únic– espai des del qual s’impulsava la intercooperació i la construcció de mercat social, el paisatge avui
és el d’un ecosistema ric i divers, amb nous agents i eines rellevants.
La XES té un paper important com a espai per a la intercooperació sociopolítica, ja que una de
cada quatre entitats sòcies participa en els seus espais d’intercooperació sectorials o territorials. En aquest cas, hi participen fins i tot entitats no sòcies, fruit de la decisió conscient de la
Xarxa de no limitar a les entitat sòcies l’accés als seus espais i eines.
A més, ens trobem en un context de molta experimentació en intercooperació socioeconòmica,
amb nous projectes i fórmules intercooperatives, on els pols cooperatius, entesos com a espais
físics en un territori, estan prenent gran importància. De fet, les dades del balanç social constaten
que compartir espai afavoreix les dinàmiques d’intercooperació.
A més, dos terços de les iniciatives desenvolupen la intercooperació intersectorial, ja sigui en
clau territorial o vertical.

3.2. Funcionament socioempresarial solidari
3.2.1. Política de compres i proveïments
Es manté en la dinàmica històrica de les dades obtingudes: mai el percentatge de compres a
l’ESS no ha estat superior al 25%. És un repte important pendent i, probablement, un camp de
millora per a moltes organitzacions.

4 - Consulteu https://einatecagroecologica.pamapam.org/directori-dabastiment-agroecologic/
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Taula 3.3
Nivells de compra al mercat social de la XES i a l’economia social
Volum de compres

% sobre el total

Compres a proveïdors del mercat social

6.424.344,38 €

11,50 %

Compres a entitats de l’economia social
(que no pertanyen al mercat social ni a la XES)

5.890.486,11 €

10,54 %

12.314.830,49 €

22,04 %

Compres a l’ESS
Fora de l’ESS

77,96 %

Enguany, hem fet una anàlisi desagregada per sectors de compra a fi d’entendre millor en quins
sectors l’ESS flaqueja més. Creuant aquestes dades amb les del grau d’ús de proveïdores de l’ESS
n’hem pogut extreure les categories següents:
1. Proveïments transversals amb cobertura majoritària del mercat social:
En aquesta categoria trobaríem les finances i les assegurances; els serveis jurídics i d’assessoria; i papereria i impremta. Aquests sectors es caracteritzen perquè els consumeixen la majoria de
les organitzacions i, a més, estan coberts per proveïdores del mercat social entre el 50% i el 100%.
2. Proveïments transversals amb cobertura parcial del mercat social:
En aquest cas, només hi trobaríem un sector: el de l’electrònica, informàtica i les TIC, on veiem
que una de cada quatre organitzacions hi compren, però només la meitat ho fa en el mercat social.
A més, entre les que hi compren tan sols un 23% ho fa, en la seva totalitat, a proveïdors de l’ESS.
3. Proveïments bastant habituals amb cobertura majoritària del mercat social:
En aquesta categoria trobem un grup important de sectors, que es caracteritzen per ser bastant
habituals a les compres de les organitzacions i tenir uns graus de cobertura bastant bons dins el
mercat social. Estem parlant de serveis de comunicació i imatge, missatgeria, transport i logística, educació i formació, energia, alimentació i begudes, i consultoria, recerca i projectes.
4. Proveïments puntuals o poc habituals, amb cobertura majoritària del mercat social
Aquí trobem totes aquelles compres que només fan entre el 8% i el 30% de les organitzacions,
però que tenen percentatges elevats de cobertura per part d’organitzacions de l’ESS. Estem parlant de cultura i oci, salut i cures, gestió de residus, tèxtil, calçat i complements, hostaleria i
allotjaments, intervenció social, i habitatge i urbanisme. Val a dir que hi ha alguna diferència
remarcable entre ells. Per exemple, en el cas de serveis de salut i cures, tèxtil, calçat i complements i habitatge i urbanisme, entre el 80% i el 90% de les organitzacions diuen que pràcticament tot ho compren a l’ESS. En canvi, en el cas de la cultura, veiem que el 50% de les organitzacions diuen que les compres al mercat social són minoritàries o inexistents.
5. Proveïments puntuals o poc habituals, amb escassa cobertura del mercat social
Finalment, la darrera categoria defineix aquells proveïments que no són gaire habituals entre
les organitzacions, però que, quan s’hi acudeix, hi ha poca o nul·la presència de l’ESS. Estem
parlant de jardineria i bricolatge, mobles, parament i decoració, indústria i construcció, i
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electrodomèstics. En aquest cas, també trobem algunes diferències significatives. La primera
seria que, en el cas de jardineria i bricolatge i mobles, parament i decoració, entre el 40% i el 50%
de les organitzacions compren al mercat social, i aquestes compres es cobreixen en més d’un
50% amb l’ESS. En canvi, en el cas de la indústria i la construcció, veiem que només el 18% de
les organitzacions es proveeixen d’aquests serveis al mercat social, però les que ho fan, ho fan
plenament dintre l’ESS. Finalment, en el cas dels electrodomèstics, queda palès que no existeix
oferta d’ESS.

3.2.2. Ús de finances ètiques i solidàries i/o cooperatives
Per fer-nos un primer dibuix, observem que menys de la meitat (40%) de les iniciatives entrevistades al Pam a Pam fan servir les finances ètiques i solidàries. Això és deu, en part, al fet que
algunes no s’ho han plantejat però moltes d’altres argumenten la necessitat de disposar d’una
oficina a la vora per fer tràmits. De fet, observem que el 50% de les iniciatives de Pam a Pam
opten per una banca cooperativa en no trobar l’operativa que necessiten a les entitats de finances ètiques i solidàries. Destaquem que, malgrat aquestes limitacions, un 19% de les iniciatives
gestionen tots els seus recursos en banques ètiques.
Gràfic 3.7
Acompliment d’indicadors de finances transformadores al Pam a Pam, 2020
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50%
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Per complementar l’anàlisi, les dades del balanç social ens permeten analitzar la distribució dels
recursos financers dipositats segons el tipus de banca. Veiem que el 50% dels recursos estan
dipositats a les finances cooperatives i, per tant, reforcem la conclusió que abans obteníem amb
el Pam a Pam: les organitzacions de l’ESS tenen, majoritàriament, l’operativa bancària a les
finances cooperatives. Les finances ètiques queden lluny; representen el 19%, també per sota
de la banca convencional, que acapara el 32% dels recursos.
Si centrem l’anàlisi en les finances ètiques i solidàries, observem dos indicadors que ens assenyalen l’increment del seu ús. D’una banda, s’ha passat de l’11% dels dipòsits el 2016 al 19% el
2021, i la mitjana de recursos per entitat ha passat de 39.000 € el 2016 a 54.000 el 2021. De l’altra,
el 75% de les organitzacions en són sòcies.
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3.2.3. Dedicació d’excedents a causes socials
En la distribució d’excedents valorem positivament que les entitats de l’ESS es caracteritzin per
no repartir-los entre les sòcies, sinó que els destinen a reserves. Tot i això, considerem que els
percentatges de dedicació a causes socials i solidàries són baixos. Així mateix, veiem que només
el 3,87% de les reserves s’ha dedicat a causes socials i solidàries. De fet, només el 15% de les
organitzacions que han tingut excedents els ha dedicat a aquestes finalitats.

3.3. Vincle i suport a la comunitat
L’arrelament territorial és el criteri que es compleix més en el qüestionari de Pam a Pam (3,12
sobre 5), la qual cosa confirma que l’ESS no és una economia especulativa sinó arrelada al territori i que s’articula amb aquest per donar resposta a les seves necessitats. A més, la pràctica totalitat de les iniciatives, siguin del sector que siguin, fan servir el català en les seves comunicacions
orals i escrites. Una cosa a destacar és que el compliment d’aquest criteri és molt més elevat fora
de la capital.
Quant a la participació al barri o territori, per mitjà de les dades del balanç social veiem que,
d’entrada, un 86% de les organitzacions han participat en alguna activitat del territori, siguin campanyes i reivindicacions, la festa major, activitats dins el calendari popular o iniciatives
conjuntes amb altres agents.
A més, veiem que un 63% de les entitats ha participat de manera activa en algun aspecte vinculat a les economies comunitàries, és a dir, a formes col·lectives de resolució de necessitats
socioeconòmiques basades en l’autogestió i la implicació en un projecte comú.
Si fa un any destacàvem la capacitat de les economies comunitàries d’emergir ràpidament i donar resposta a les necessitats sociocomunitàries, enguany les dades completes del 2020 ens permeten afirmar que les xarxes comunitàries de suport mutu s’han consolidat com una eina
bàsica per a l’autoprotecció col·lectiva amb una participació significativa d’organitzacions de
l’ESS. Un 36% de les empreses i entitats que han fet el balanç social hi han participat.

3.4. Acció sociopolítica i de sensibilització
Un 74% de les organitzacions han participat en campanyes i/o articulacions polítiques per
a la transformació social que tenien com a objectiu la incidència política. Pràcticament dues
de cada tres s’han adherit a campanyes i les han difós i, a més, pràcticament la meitat han impulsat o participat activament en campanyes.
A través de les dades del Pam a Pam també podem afirmar que, a més del seu caràcter sociopolític, l’ESS té una mirada anticapitalista que contribueix a erradicar les injustícies inherent al
sistema dominant i a la vegada per construir-hi alternatives, ja que un 70% de les iniciatives de
Pam a Pam expliciten d’alguna manera (web, a l’espai físic, en documents...), la voluntat transformadora de la seva organització.
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3.5. Compartint coneixement i eines de manera gratuïta
Els darrers anys hem alertat que, en general, les pràctiques de la cultura lliure estaven poc esteses en l’ESS i que calia reforçar la implicació en el moviment del procomú. Sigui per desconeixement del programari lliure o per la incoherència pròpia quan es fan servir les plataformes
digitals, la realitat és que les pràctiques de la cultura lliure estan poc esteses a l’ESS i aquest any
els valors són encara pitjors que els anteriors.
A partir de les dades del balanç social veiem que el 56% de les organitzacions generen algun
tipus de bé, servei o material que posen a lliure disposició del comú. Per altra banda, el 52% de
les organitzacions no utilitza el programari lliure, sinó que fa servir eines privatives que
contribueixen a una perillosa acumulació de poder i capital en poques empreses.

3.6. Inserció sociolaboral i inclusió social
El progressiu creixement de la presència d’organitzacions del Tercer Sector Social en el balanç
social té un impacte significatiu en els indicadors d’inserció sociolaboral i inclusió social, per la
seva dedicació a la inserció sociolaboral o a l’atenció de col·lectius vulnerabilitzats.
Més enllà d’aquestes entitats, però, trobem poques pràctiques orientades a superar les exclusions i discriminacions que es produeixen en el sistema capitalista. Aquesta afirmació la recolzem
en el fet que un 31% de les entitats que han fet el balanç social tenen com a mínim una treballadora en risc d’exclusió social i que les dades del Pam a Pam ens mostren un baix compliment del criteri de cohesió social, més enllà de les iniciatives de salut i cures que treballen
majoritàriament per atendre col·lectius vulnerabilitzats.

4. Els criteris del mercat social: el cor de les
organitzacions
Per donar un cop d’ull general al cor de les organitzacions, utilitzem la foto de les puntuacions
mitjanes dels diferents criteris que s’avaluen al qüestionari del Pam a Pam. Aquesta foto no sols
ens diu quins són els punts forts i els punts febles de les noves iniciatives del mapa, sinó que
resulta molt indicativa dels diferents aspectes que analitzarem en aquest bloc, ja sigui a través
del Pam a Pam o del balanç social. En el gràfic 4.1 veiem l’avaluació mitjana dels 15 criteris5. La
mitjana de compliment dels criteris és de 2,09 sobre 5, és a dir, 0,11 punts més alta que en el cicle
anterior. Observem que, com ja ha passat en edicions anteriors, el criteri que menys es compleix
és el de llicències lliures amb un 0,95 sobre 5, i el màxim, el d’arrelament territorial amb un 3,12
sobre 5.6 De la mateixa manera, l’ordre dels criteris segons el seu compliment és similar i tot seguit els desgranarem a les següents pàgines de l’informe.

5 - Notem que la gràfica està sobre 4 i no sobre 5, que seria el valor màxim.
6 - Aquests dos criteris ja el hem analitzat als apartats 3.3 i 3.5.
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Gràfic 4.1
Comparativa de l’acompliment global dels criteris de Pam a Pam, 2018-2020
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4.1. La democràcia
Participació activa dins la base social: a partir de les dades del Pam a Pam obtenim que un 70%
de les entitats promou mecanismes de participació activa i incorporació de nous membres
als espais de govern, incloent-hi espais d’estratègia del projecte. Aquest dada ja constitueix
un clar clar reflex que una característica que distingeix l’ESS de l’economia capitalista és la voluntat d’evitar jerarquies i de prendre les decisions de la manera més participada possible.
Si anem més enllà, les dades del balanç social ens permeten analitzar la participació en funció
de la dimensió de les entitats i la seva forma jurídica.
Gràfic 4.3
Evolució del percentatge de persones de la base social que participen a la presa de decisions, segons
grandària de les organitzacions
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Participació activa dins l’estructura laboral: les cooperatives de treball es caracteritzen per
la seva horitzontalitat, ja que gran part de les treballadores de l’organització assumeixen responsabilitats estructurals. Si ho analitzem segons el nombre de persones treballadores, veiem
que, quan n’hi ha menys de 5 en una organització, un 73% d’aquestes ocupen càrrecs de responsabilitat.
Transparència: En general, els indicadors de transparència segueixen la tendència positiva dels
últims anys però encara hi ha marge de millora, sobretot pel que fa a difondre els resultats del
balanç social i en la transparència de les decisions preses per part dels òrgans societaris.
Per acabar l’anàlisi en l’àmbit de la democràcia, ens volem fixar en els percentatges dels indicadors de transparència.

4.2. El gènere i la perspectiva feminista
Participació en els diferents espais de participació en funció del gènere
Comencem per una dada que ja obteníem en anys anteriors: les dones són majoria en l’estructura laboral i executiva de les entitats, però no en la base social, on es prenen les decisions estratègiques i polítiques.
Taula 4.4
Proporció de dones en la base social i l’estructura laboral de les entitats
Base social
Estructura laboral

Dones que formen la base social

46 %

Dones amb càrrecs societaris/polítics

50 %

Dones treballadores

63 %

Dones amb càrrecs de responsabilitat en l’estructura laboral

61 %

Estructura laboral de les organitzacions
Quant a l’estructura laboral/executiva és rellevant destacar diferents aspectes. El primer és que
el 63% de les treballadores de les organitzacions de l’ESS són dones. El fet que hi hagi una majoria de dones en l’àmbit laboral no és un cas aïllat al llarg del temps sinó que la tendència es
manté, i podem afirmar que constitueix una tendència de les organitzacions de l’ESS en totes les
formes jurídiques. El segon aspecte és que els percentatges de dones treballadores són significativament superiors als percentatges en la base social de les organitzacions de l’ESS. I el tercer
aspecte rellevant és que aquest percentatge disminueix lleugerament quan analitzem els càrrecs
de responsabilitat en l’estructura executiva.
Per sectors, veiem alguns sectors amb una clara feminització del treball: educació i recerca,
salut i cures, habitatge i gestió de l’entorn, i alimentació7. En aquests sectors, a més, es manté
majoritàriament la proporció de dones quan analitzem els nivells de presència en els càrrecs de
responsabilitat. A l’altra banda de l’anàlisi, situem dos sectors: la producció i/o venda d’altres
productes manufacturats i la tecnologia i electrònica. En aquests, la presència de dones en els
càrrecs de responsabilitat és clarament inferior al pes que ocupen en l’estructura laboral.

7 - En el cas de «Restauració i hostaleria» la mida de la mostra fa que haguem d’agafar els resultats amb més prudència.
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L’evolució de les variables de càrrecs de responsabilitat ens mostra com, a excepció del 2017, al
llarg dels anys la presència de dones en càrrecs de responsabilitat ha augmentat progressivament. Tant en els càrrecs societaris com en els de l’estructura laboral, la presència de dones ha
augmentat 10 punts percentuals des de 2014.
Gràfic 4.5
Percentatges de dones als càrrecs de responsabilitat, 2014 – 2021
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Base social de les organitzacions
Hem vist com les dones representen un 46% del total i la meitat dels càrrecs societaris. Més enllà
d’aquesta dada, el balanç social ens permet analitzar quina és la participació, quantitativament
parlant, en els espais de presa de decisions. Si comparem el percentatge de dones implicades en
l’organització amb el de dones que participen en l’aprovació del pressupost i del pla de treball,
veiem que aquestes conformen un 46% de la base social i, a la vegada, un 64% de l’espai de participació i presa de decisions d’aquesta base.

Retribucions
Comparant els imports mitjans destinats a salaris en funció del gènere amb les dades globals
de l’economia catalana8, podem afirmar que les dones perceben un salari superior a la resta de
gèneres, en concret, 24.366 € bruts anuals. Si ho comparem amb el conjunt de Catalunya, aquest
és un valor superior al conjunt de dones. Allà on es registra la principal diferència és en el gènere
masculí, ja que en el conjunt de Catalunya es perceben de mitjana uns 7.000 € bruts anuals més.

8 - Per tal de comparar el valor obtingut en aquest informe amb el conjunt de Catalunya, utilitzem les retribucions mitjanes anuals publicades a l’Idescat l’any 2019. Es poden consultar a: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n
=10401&t=201900
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Gràfic 4.7
Retribució mitjana anual segons gènere
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Les dades anteriors ens permeten obtenir quasi automàticament la bretxa salarial de gènere9.
Analitzant les 233 organitzacions que han fet el balanç social, les dones cobren un 7% més que
els homes, un valor molt allunyat del que trobem en el conjunt de l’economia, on els homes
cobren un 20% més. Per contra, la bretxa salarial entre els homes i les persones no binàries és
pràcticament inexistent (+0,18%), una dada, però, que hem de relativitzar estadísticament a causa dels pocs valors que té la mostra.

Llenguatge inclusiu, pla d’igualtat, protocol davant d’assetjaments i revalorització de les tasques de cura
La perspectiva feminista és, amb una mitjana d’1,59 sobre 5, el quart criteri amb menys
compliment de tot el qüestionari de Pam a Pam, on avaluem aspectes com els continguts específics de gènere, si s’han revaloritzat les tasques de cura, si s’han analitzat les dinàmiques de
gènere i si existeix un espai de referència per abordar aquest tema.
Per altra banda, el 88% de les entitats i empreses fan servir el llenguatge inclusiu tant en els
documents escrits com en el llenguatge verbal, un 30% de les entitats tenen un pla d’igualtat
i un 36% un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe,
d’identitat de gènere o de preferència sexual. En aquests dos últims casos, resulta significatiu el
percentatge d’entitats de menys de 5 treballadores que afirmen que la dimensió de l’organització
dificulta la formalització o protocol·lització d’aquest aspecte, però les seves pràctiques diàries
l’incorporen de manera informal.

9 - Hi ha diferents aproximacions per calcular la bretxa salarial. En aquest informe utilitzem la fórmula:
Bretxa salarial: (retribució mitjana anual d’homes – retribució mitjana anual de dones ) / retribució mitjana anual d’homes x 100.
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4.3. La igualtat i la diversitat
Igualtat retributiva
D’entrada, a escala global sabem que un 90% de les iniciatives que han entrat al Pam a Pam tenen una ràtio salarial inferior a 2. És a dir, que la diferència entre el salari per hora de la persona
que cobra més de l’entitat i la que cobra menys és inferior al doble. A partir de les dades del balanç social també obtenim com a ràtio salarial mitjana un 1,82 i, a més, podem observar que les
diferències salarials més grans es produeixen a les fundacions, amb una forquilla salarial de 2,43,
i al sectors de producció (4,08), logística (3,51) i salut i cures (2,17).

Diversitat
Les dades ens segueixen mostrant diferències entre el “discurs” i les pràctiques. A la vora del
40% de les entitats afirmen que tenen la “voluntat” d’afavorir la presència de treballadores
extracomunitàries o racialitzades. Ara bé, a la pràctica només un 34% de les entitats tenen
treballadores extracomunitàries i un 29% treballadores racialitzades. Aquests percentatges
baixen al 8% si calculem quin és el pes d’aquests dos col·lectius entre el total de persones
treballadores. Tot i les diferències entre la pràctica i el discurs que percebem en aquestes dades,
hem d’apuntar que aquestes diferències s’estan reduint els últims anys i que d’ençà de 2019 ha
pujat el nombre d’entitats amb persones extracomunitàries i racialitzades als seus equips.
Per altra banda, un 16% de les entitats tenen com a mínim una treballadora en risc d’exclusió
social i el 40% d’entitats afirmen disposar de procediments i pràctiques per assegurar l’accessibilitat a persones amb diversitat funcional. Ens falta saber quins espais ocupen dins les
entitats i si formen part de l’estructura laboral o de la base social.

4.4. El compromís ambiental
Criteris de sostenibilitat ambiental
Destaca positivament que gairebé totes les organitzacions apliquen criteris ambientals en l’organització d’esdeveniments (95%) i de consum responsable a l’hora d’adquirir productes (94%) .
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Gràfic 4.12
Acompliment de criteris ambientals
Criteris ambientals a l’hora d’organitzar
esdeveniments

95%

Criteris de consum responsable a l’hora
d’adquirir un producte

94%

Utilització regular de paper reciclat i/o
amb certificació d’explotació forestal
sostenible

83%

Pràctiques formals de gestió de residus

78%

Pràctiques i procediments per l’estalvi i
l’eficiència energètica

75%

Pràctiques formals de gestió de residus,
generals i especials

75%

Alternatives o ajudes en el transport

69%

Pràctiques i procediments per l’estalvi i
l’eficiència en el consum d’aigua

65%

Ús regular de productes d’higiene i
neteja amb garantia de producció
sostenible

58%

Ús regular de material d’oficina amb
certificació de producció sostenible

58%

L’electricitat prové totalment de fonts
renovables certificades amb garantia
d’origen

56%

Política, pla d’acció o sistema de gestió
ambiental

45%

Control intern de les emissions de CO2

30%
20%

40%

60%

80%

100%

% d’entitats que compleixen el criteri

De la resta de preguntes s’extreu la idea evident que encara resta molta feina per fer en diferents
àmbits, una feina que, perquè sigui exhaustiva, recomanem que giri al voltant d’un pla d’acció
ambiental, amb què compten un 45% de les organitzacions. Aquest valor ha crescut els darrers
anys, però encara té marge de millora.
D’altra banda, les dades del Pam a Pam ens permeten analitzar pràctiques concretes que caminen cap a la transició ecològica. És destacable com el 81% de les iniciatives prioritzen productes
ecològics en els seus proveïments (tant sigui perquè comercialitzen producte eco, com perquè
usen producte ecològic per a la neteja...). Un 73% de les iniciatives duen a terme alguna mesura
per reduir la petjada ecològica de l’entitat, en la majoria dels casos té a veure amb una reflexió
sobre la mobilitat i la priorització del transport públic o la bicicleta, si és possible.
Quant a la gestió de residus, el compliment és una mica inferior: un 62% aposta per la reutilització de materials o la reparació quan s’espatllen, i un 40% fa alguna pràctica d’economia circular
(utilitzar com a matèria primera allò que per a un altre és un residu, o gestionar els residus propis
de manera que siguin aprofitables per un tercer).
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Consums
Tots els consums s’han reduït dràsticament, un fet que pot tenir dues explicacions. D’una banda,
en molts casos prossegueix una tendència que es va iniciar el 2015 en què cada any es redueixen
els consums una mica més. De l’altra, el fet que aquest 2021 estiguem mostrant els consums de
l’any 2020, un any molt marcat per la covid-19, fa que també estiguem mostrant l’impacte que té
la variació d’activitat i del teletreball en el consum de les organitzacions.

4.5. El benestar laboral
Al Pam a Pam incloem l’anàlisi del benestar laboral en el bloc d’organització interna que incorpora l’apartat de democràcia interna (amb un 2,37/5 de mitjana), el desenvolupament personal que
cada iniciativa aporta a les persones que la conformen (amb un 2,23/5) i les condicions laborals
que les persones remunerades tenen a les entitats avaluades (2,82/5). És un dels blocs amb més
compliment i això es degut al fet que una de les principals característiques de l’ESS és la voluntat
de generar una economia que posi les persones al centre.

Estabilitat laboral
El percentatge d’acomiadaments, baixes voluntàries i jubilacions respecte al total de les treballadores és pràcticament d’un 13%, un índex que els últims anys ha augmentat i que ha capgirat
l’anterior dinàmica positiva de descens. Per altra banda, el pes dels contractes indefinits és d’un
53,5%, de manera que continua la preocupant tendència global dels darrers anys pel que fa a la
temporalitat.

Mecanismes de promoció de la salut
Un 81% de les entitats té un sistema de prevenció de riscos laborals implantat, 13 punts percentuals per sobre del valor del 2016. En la mateixa línia, un 87% de les entitats pren mesures actives
de promoció de la salut laboral, 20 punts percentuals més que tan sols tres anys enrere. Ara bé,
quant a les hores de baixa i permís, la tendència també s’ha capgirat i han augmentat significativament els dos indicadors, molt probablement pel context de pandèmia iniciat l’any 2020.

Conciliació i millores en les condicions laborals
Un 77% incorpora mesures de millora de les condicions laborals establertes al conveni i un 74%
millora els permisos establerts per la llei en temes de conciliació.
Ara bé, igual que vèiem en el pla d’igualtat i el protocol davant d’assetjaments, en aquests dos
aspectes hi ha una diferència significativa entre qui ha formalitzat aquests aspectes i qui no.

Mecanismes de desenvolupament personal en l’entorn laboral
Pràcticament totes les organitzacions que han fet el balanç social (98%) preveuen mesures de
formació per a les treballadores. Anant més enllà, veiem que, d’aquestes mesures aplicades, la
meitat (un 54%) són hores de formació en l’horari laboral i ajudes per cobrir-ne el cost. Un 23%
apliquen una de les dues mesures anteriors i el 23% restant adapta els horaris per facilitar la
formació. Més enllà de la formació, el 84% de les entitats i empreses disposa d’espais formals
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d’atenció emocional perquè les persones treballadores puguin compartir la seva vivència i situació personal en l’entorn de treball. Aquest aspecte s’ha anat incorporant cada vegada més al
llarg dels anys i va esdevenir una de les mesures principals per a la prevenció i la garantia de la
salut de l’any 2020.

La visió de les treballadores
A partir de les respostes de 1.835 treballadores veiem que el grau de compliment del pagament
de les nòmines (9,0), el grau d’autonomia per organitzar-se la feina (8,5), la flexibilitat horària i de
lloc de treball (8,5) i el clima laboral (8,2) són els aspectes més ben valorats. Per contra, el sou i
l’adequació de la feina a la jornada laboral segueixen sent els aspectes més mal valorats.
Gràfic 4.18
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7,34
7,25

De democràcia interna
Adeqüació de la feina en relació als coneixements base
Qualitat i disponibilitat dels equips i eines
Oportunitats de formació i de creixement professional
Formes de resolució de conflictes i qualitat de lideratge
Possibilitat de concentració que permet l’entorn directe
Condicions físiques de l’entorn laboral

6,65
6,62

Adeqüació de la feina a la jornada laboral
Valoració del sou

6

5

7

8

9

4.6. La salut econòmica
El percentatge d’entitats que van acabar l’any amb excedents va ser del 64%, un valor significativament inferior al de, per exemple, fa dos anys (un 91,7%).
Hem de destacar, però, que només un 45% de les entitats fan una auditoria externa o intervenció de comptes amb l’objectiu de comprovar que la comptabilitat reflecteix la realitat de
l’organització. A més, cal tenir present el paper de les subvencions públiques i la dependència
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d’aquestes, ja que aquest és un factor de vulnerabilitat important per garantir l’estabilitat econòmica, especialment per a les entitats del tercer sector. De fet, les xifres mostren com pràcticament la meitat de les organitzacions que pertanyen al grup 3 −associacions i fundacions− tenen
un endeutament per sobre del llindar recomanat (40%). Aquest percentatge es redueix en el
cas de les entitats del grup 2 –federacions, cooperatives de consumidores i usuàries, de serveis,
crèdit, mixtes i de segon grau– i del grup 1A −cooperatives de treball i societats laborals−, però
segueixen sent percentatges alts (33% i 26% respectivament), i en el cas de les entitats del grup
1B −les societats mercantils−, un 16%. En aquests dos últims casos, el llindar d’endeutament
recomanat és del 25%.

5. Conclusions
1. Malgrat el context de covid-19, tots els sectors han aconseguit mantenir
els llocs de treball, fins i tot aquells amb caigudes d’ingressos
Fa un any apuntàvem que, en el context de dificultat econòmica del 2020, l’ESS estava fent una
clara aposta per mantenir el personal. Aquesta aposta s’ha confirmat i, amb dades de l’any sencer, veiem com la gran majoria d’entitats van apostar per mantenir els llocs de treball o, fins i tot,
augmentar-los. La majoria de sectors han recuperat els llocs de treball de 2019 o, fins i tot, alguns
els han augmentat significativament. Analitzant les jornades laborals, els sectors amb més entitats que van reduir els ingressos –tèxtil, cultura i oci i espais i xarxes– no només van mantenir els
llocs de treball, sinó també les hores treballades. I en el cas dels sectors amb més ingressos hi va
haver una aposta clara per contractar més personal.

2. L’ESS segueix creixent a escala global, ja sigui per la incorporació de noves
organitzacions o pel creixement intern d’algunes organitzacions històriques
Les cooperatives de treball de menys de 10 treballadores segueixen sent el perfil predominant.
Tot i això, cada vegada hi ha més entitats al voltant del balanç social i el Pam a Pam, una vinculació
que està molt relacionada amb les dinàmiques de creixement que detectem al voltant de l’ESS:
1. Multiplicació de micropimes cooperatives que, quantitativament, són la majoria d’organitzacions.
2. Creixement d’organitzacions històricament vinculades a l’ESS. Som Energia és l’exemple més clar, però també n’hi ha d’altres com Coop57, Som Mobilitat, Sostre Cívic,
l’Economat Social o Colectic.
3. Entrada de noves empreses i entitats provinent del Tercer Sector Social, especialment
fundacions i associacions però també cooperatives, dedicades als serveis d’atenció
a les persones, que busquen fer el balanç social com a eina de reconeixement de les
entitats de l’ESS.

3. La intercooperació com a eix central de les dinàmiques de l’ESS, i la XES
com a espai rellevant per a la intercoooperació sociopolítica en un context
cada vegada amb més eines i agents
Ens trobem en un context on cada vegada més organitzacions aposten per relacions no competitives, ja sigui per generar un nivell d’escala més gran en projectes socioeconòmics o bé per

24

Resum executiu

INFORME MERCAT SOCIAL 2021

generar espais al voltant d’objectius polítics o socials. En aquest sentit, la XES juga un paper
important com a espai per a la intercooperació sociopolítica, ja que una de cada quatre entitats
sòcies participa en els seus espais d’intercooperació sectorials o territorials. En aquest cas, fins
i tot hi participen entitats no sòcies, com a fruit de la decisió conscient de la Xarxa de no limitar
l’accés als seus espais i eines a les sòcies.
La intercooperació socioeconòmica és la principal hipòtesi d’escalabilitat de l’ESS i es tradueix
en el fet que més del 70% de les entitats practica algun tipus d’intercooperació sectorial –ja sigui
compartir coneixements, projectes, espai o gestió– i dos terços practiquen la intercooperació
intersectorial, sigui en clau territorial o vertical.
Aquest context cada vegada més ric i divers d’agents i eines ens obliga a reflexionar sobre com
ens coordinem d’ara endavant. Podria ser una opció constituir una Taula Nacional del Mercat
Social i reconèixer-la com a part de la proposta de la llei d’ESS?

4. Comprar dins l’ESS segueix sent un dels principals camps de millora
Així com en les entrevistes del Pam a Pam el 92% de les iniciatives declara prioritzar les compres
de proximitat i el 68% prioritza tenir com a proveïdores entitats de l’economia solidària, les dades del balanç social mostren com 4 de cada 5 euros de compres van fora de l’ESS: històricament
mai el percentatge de compres a l’ESS no ha superat el 25%. És un repte important pendent i,
probablement, un camp de millora per a moltes organitzacions.
Hem caracteritzat la cadena de valor de l’ESS en cinc grans categories:
• Proveïments transversals amb cobertura majoritària del mercat social: finances i assegurances, serveis jurídics i d’assessoria, i papereria i impremta.
• Proveïments transversals amb cobertura parcial del mercat social: electrònica, informàtica
i TIC.
• Proveïments bastant habituals amb cobertura majoritària del mercat social: serveis de comunicació i imatge; missatgeria, transport i logística; educació i formació; energia; alimentació i begudes, i consultoria, recerca i projectes
• Proveïments puntuals o poc habituals amb cobertura majoritària del mercat social: cultura
i oci; salut i cures; gestió de residus; tèxtil, calçat i complements; hostaleria i allotjaments;
intervenció social, i habitatge i urbanisme.
• Proveïments puntuals o poc habituals amb escassa cobertura del mercat social: jardineria i
bricolatge; mobles, parament i decoració; indústria i construcció; i electrodomèstics.

5. La banca cooperativa segueix sent la majoritària, però les finances ètiques i solidàries han estat clau concedint crèdit en un context d’extrema
dificultat econòmica
La banca cooperativa, amb un 50% dels recursos dipositats, és majoritària en l’operativa bancària de les entitats de l’ESS. Tot i això, si complementem les dades obtingudes en aquest informe
amb les del Baròmetre de les Finances Ètiques 202010, veiem que, pel que fa als recursos dipo-

10 - Baròmetre 2020 de les finances ètiques. Observatori de la Finances Ètiques. Disponible a https://fets.org/barometre/
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sitats, la banca ètica i solidària va créixer un 9,45% el 2020 i, per tant, va captar 2.450 milions
d’euros d’estalvi. Aquesta dada, sumada a l’evolució des de 2007, fa que l’estalvi recollit per les
entitats de finances ètiques s’hagi multiplicat per 18,41 al llarg dels darrers 13 anys.
Encara que el nombre de persones usuàries disminuís en un 2,46% i se situés, aproximadament,
en 190.000 persones físiques i jurídiques que hi operen, la importància de les finances ètiques
i solidàries ha estat clau en el context de covid-19 per ajudar les entitats de l’ESS a aturar el primer impacte econòmic i financer. Tal com començàvem a apuntar fa un any, el Baròmetre de les
Finances Ètiques 2020 indica que les entitats de finances ètiques i solidàries han concedit més
crèdit que mai per donar suport a les entitats en moments de dificultat econòmica, un 16% més
que l’any anterior. Aquesta dada consolida l’aposta de les entitats de finançament ètic per finançar projectes i organitzacions que gaudeixen d’un impacte social i ambiental positiu.

6. L’arrelament territorial i teixir comunitat són dos dels eixos centrals de
l’ESS
L’ESS està estretament vinculada amb les persones, la comunitat i els territoris i les dades que
presentem en aquest informe així ho reflecteixen, ja que un 85% de les organitzacions ha participat en alguna activitat del territori. A més, si fa un any destacàvem la capacitat de les economies
comunitàries d’emergir ràpidament i donar resposta a necessitats sociocomunitàries, enguany
les dades completes del 2020 ens permeten afirmar que un 63% de les entitats ha participat
de manera activa en algun dels aspectes que vinculem a les economies comunitàries i que les
xarxes comunitàries de suport mutu s’han consolidat com una eina bàsica per a l’autoprotecció
col·lectiva i compten amb una participació significativa d’organitzacions de l’ESS.

7. Tot i el gran treball dels últims anys de la comissió Procomuns de la XES,
hem normalitzat l’ús d’eines privatives que contribueixen a l’acumulació de
poder i capital
Malgrat els esforços fets per divulgar i apropar les tecnologies lliures des de la comissió Procomuns de la XES, enguany les dades de generació de coneixement obert i ús del programari lliure
empitjoren respecte a edicions anteriors. La incorporació del programari lliure en el dia a dia de
les organitzacions de l’ESS segueix sent un dels camps amb més marge de millora i on caldrà
incidir més, ja que estem normalitzant l’ús d’eines privatives que contribueixen a l’acumulació
de poder i capital en poques empreses.

8. Dificultats per superar les exclusions del mercat capitalista més enllà
dels projectes d’inserció sociolaboral
Seguint patrons d’anys anteriors, més enllà de les entitats del Tercer Sector, trobem poques pràctiques orientades a superar les exclusions i discriminacions que es produeixen en el sistema capitalista.

9. Les cooperatives de treball segueixen marcant el camí de l’horitzontalitat
i la corresponsabilitat en un conjunt d’organitzacions que tenen marge de
millora en la transparència de les decisions preses pels òrgans societaris
Un 70% de les iniciatives promou mecanismes de participació activa. L’exemple paradigmàtic
són les cooperatives de treball. La seva horitzontalitat es reflecteix en els alts percentatges de
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participació de les treballadores en la presa de decisions i de càrrecs societaris, uns indicadors
que les estableixen com la referència en l’eix democràtic.
En general, els indicadors de transparència segueixen la tendència positiva dels darrers anys,
però encara hi ha marge de millora, sobretot pel que fa a la difusió dels resultats del balanç social
i a la transparència de les decisions preses pels òrgans societaris.

10. L’ESS segueix caracteritzant-se per una estructura laboral feminitzada,
però hi ha marge de millora en la perspectiva feminista de les organitzacions. El llibre Economia Solidària i Feminista ens aporta reflexions i pràctiques inspiradores per seguir-hi treballant
Les dades del balanç social i del Pam a Pam ens ofereixen una anàlisi de les pràctiques feministes en el si de les organitzacions. D’una banda, veiem com l’ESS segueix caracteritzant-se per
una desigual ocupació de l’espai caracteritzada per una estructura laboral feminitzada amb una
bretxa salarial positiva però una base social on, en comparació, les dones hi estan menys representades. Ara bé, la perspectiva feminista és el quart criteri amb menys acompliment de tots els
recollits al Pam a Pam, la qual cosa deixa clar que, en aquest àmbit, encara hi ha molt marge de
millora. Per exemple, veiem com només un 36% de les entitats tenen formalitzat un protocol per
a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual per raó de sexe, d’identitat de gènere o de
preferència sexual. El fet que la XES hagi facilitat l’adhesió al protocol davant d’assetjaments per
a les sòcies de la Xarxa hauria de servir com a referència perquè aquest percentatge vagi creixent
i cada vegada més entitats treballin en favor de la prevenció de les violències masclistes, incorporant un protocol i desenvolupant les accions necessàries de prevenció, detecció i abordatge.
Enguany, la comissió d’economies feministes de la XES i la de Formació i Publicacions han llançat
el llibre Economia Solidària i Feminista, Pràctiques i pensament col·lectiu per fer saltar les costures11, que conté nombroses reflexions i pràctiques feministes en diferents sectors de l’ESS: sobre
les aportacions i dificultats de les pageses a Catalunya, els projectes d’autoorganització laboral i de
suport mutu de les treballadores de la llar i les cures, els processos de transició organitzatius feministes, la denúncia del racisme burocràtic, institucional, sexista i mercantilista, la salut comunitària
i les experiències d’urbanisme feminista. Es tracta d’una obra col·lectiva inspiradora per entendre
com es practica el feminisme i l’economia de les cures en l’ESS i els reptes que té per endavant.

11. Es consolida un nivell de diferència salarial relativament baix, inferior a 2
S’ha consolidat una diferència salarial inferior a 2, que és generalitzada si la detallem en funció del gènere, sector i forma jurídica. Les fundacions i els sectors de salut i cures, logística i
producció i/o venda d’altres productes manufacturats constitueixen les excepcions en igualtat
retributiva.

12. Les dades han millorat, però hi segueix havent una bretxa entre el discurs i les pràctiques quan es tracta d’interculturalitat
Les dades ens segueixen mostrant diferències entre el “discurs” i les pràctiques. A la vora del 40%
de les entitats afirmen que tenen la “voluntat” d’afavorir la presència de persones treballadores
11 - Economia Solidària i Feminista. Pràctiques inspiradores que fan saltar les costures. Mireia Bosch, Alba Crespo, Sarai
Dorado, Mercè Esteban, Júlia Granell, Elba Mansilla, Martina Marcet, Estel·la Marcos, Ana Muñoz, Tariana Salazar i Blanca
Valdivia. Més informació a: https://xes.cat/llibre/economia-solidaria-i-feminista
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extracomunitàries o racialitzades. Ara bé, a la pràctica només un 34% d’aquestes té treballadores extracomunitàries i un 29%, treballadores racialitzades. Aquests percentatges baixen al 8%
si calculem el pes d’aquests dos col·lectius entre el total de persones treballadores. Malgrat les
diferències entre la pràctica i el discurs que percebem en aquestes dades, hem d’apuntar que
aquestes diferències s’estan reduint als últims anys i que, d’ençà de 2019, ha augmentat el nombre d’entitats amb persones extracomunitàries i racialitzades als seus equips.

13. Apliquem pràctiques amb criteris ambientals, però ens segueix mancant
reflexió estratègica a les organitzacions per poder abordar l’emergència
climàtica
Seguint la tendència d’anteriors edicions, trobem més pràctiques concretes amb criteris ambientals a les organitzacions d’ESS, que una reflexió estratègica que guiï les actuacions de les entitats: pràcticament totes apliquen criteris ambientals quan organitzen esdeveniments (95%) o de
consum responsable a l’hora d’adquirir productes (94%), però només un 45% disposa d’un pla
d’acció ambiental. Quant al consum energètic, les xifres mostren camí a recórrer: poc més de la
meitat (56%) de les iniciatives es proveeixen d’energia verda i tan sols el 38% ho fa amb empreses
cooperatives de l’ESS.
La comissió d’Ecologia de la XES ens està brindant documents que permeten, per una banda,
fer una diagnosi de la situació en què es troba l’ESS com a agent de la transició ecològica; i per
l’altra, propostes pràctiques per caminar cap a l’imprescindible canvi ecosocial.
En el primer cas12, l’estudi identifica una sèrie de sectors estratègics per impulsar processos de
transició ecològica, i analitza la presència d’iniciatives ESS en aquests sectors. El resultat és
el següent: alimentació (50%), cultura i educació (15%), producció circular i sostenible (14%),
energia (8%), mobilitat i transport sostenible (5%), conservació i biodiversitat (4%), habitatge i
ciutats (3%) i, per últim, aigua (1%). La poca presència d’iniciatives ESS en alguns sectors estratègics per a la transició ecològica, juntament amb la reflexió sobre la necessitat que les activitats econòmiques pròpies de l’ESS siguin d’utilitat social i ambiental, marca un bon full de ruta
de com avançar en el curt i mitjà termini. Cal que la dimensió ecològica de l’ESS es col·loqui en
una posició més central i vertebradora. Necessitem, doncs, començar a desenvolupar mesures
en aquesta direcció, ja que l’economia social i solidària té un paper clau i decisiu en el procés
de transició ecosocial.
En el segon cas, la Comissió d’Incidència Política de la XES ha elaborat un document que recull
13 propostes13, des del foment d’activitats productives socialment útils i la reconversió d’activitats insostenibles i l’augment de la sobirania econòmica del país, fins al reconeixement de l’economia de les cures i la seva democratització o la necessitat de disposar d’indicadors de progrés
socioeconòmic alternatius al PIB, i amb més de 83 recomanacions per caminar cap a la democratització econòmica i la transició ecosocial.

12 - La dimensió ecològica de l’Economia Social i Solidària: situació actual i reptes per a la transició ecològica. Eva Vilaseca,
2019 UAB
13 - Propostes per a la democratització econòmica i la transició ecosocial , XES, abril 2021. Més informació a: https://xes.
cat/llibre/propostes-per-a-la-democratitzacio-economica-i-la-transicio-ecosocial/
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14. Les organitzacions generen benestar laboral posant les persones al centre, però la temporalitat dels contractes ens hauria de fer estar alerta
Una de les característiques principals de l’ESS és la voluntat de generar una economia que posi
les persones al centre. En aquest sentit veiem com el 77% de les organitzacions millora les condicions laborals del conveni i un 74%, els permisos establerts per la llei en matèria de conciliació.
Ara bé, només un 53,5% dels contractes són indefinits i prossegueix la preocupant tendència
global dels darrers anys pel que fa a la temporalitat.
Les enquestes de qualitat laboral del balanç social ens permeten veure com les treballadores
valoren molt positivament aspectes com l’autonomia per organitzar-se la feina i la flexibilitat. És
evident que en aquesta línia el pagament de nòmines, l’autonomia i flexibilitat per organitzar-se
la feina són els aspectes que més valoren les persones treballadores. Per contra, el sou i l’adequació de la feina a la jornada laboral són, any rere any, els aspectes més mal valorats.
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