
Procés per articular la futura 

Llei d'Economia Social i 

Solidària a Catalunya 

Resultats de l’enquesta online 
 

de 14/02/2019 a 30/04/2019 



Participació 

Total 212 respostes 
Equivalen a 285 

20 82 67 

33 83 



Necessitats de la Llei 

1. Catalunya necessita una Llei d’Economia Social i Solidària? 

1% 0% 3% 30% 66% 



Necessitats de la Llei 

Per què? 

2. Una Llei ens ajudarà a donar visibilitat a l’ESS 

3. Ens ajudarà a tenir major presència en espais de participació 

4. Ens ajudarà a aconseguir més activitat 

5. Ens ajudarà a avançar cap a una contractació pública responsable 

0% 1% 4% 45% 50% 

0% 1% 8% 49% 42% 

0% 4% 16% 53% 27% 

0% 1% 8% 41% 50% 



Quin ha de ser l'abast 

de la Llei? 

6. La Llei ha de definir què és l’ESS: ens ajudarà a delimitar el concepte d’ESS 

7. La definició d’ESS ha d’anar més enllà de les formules jurídiques 

8. La Llei ha d’incorporar una visió àmplia i integral de l’àmbit de l’ESS 

9. L’ESS ha d’incorporar noves tendències com comuns digitals, finances ètiques, 

consum responsable, l’economia de les cures, espais de criança, monedes 

socials... 

0% 3% 2% 58% 36% 

2% 5% 5% 33% 53% 

1% 2% 5% 42% 50% 

0% 4% 10% 37% 48% 



Quin ha de ser l'abast 

de la Llei? 

10. La Llei ha de ser generalista, sense entrar a regular les diferents famílies 

11. La Llei ha de reconèixer les regulacions existents de les diferents famílies 

12. Les organitzacions que vulguin ser reconegudes com a ESS hauran de 

passar per un procés de reconeixement 

13. Ha d’existir un registre de l’ESS 

2% 20% 21% 41% 17% 

1% 2% 12% 58% 27% 

1% 6% 6% 49% 39% 

1% 3% 8% 43% 44% 



Quin ha de ser l'abast 

de la Llei? 

14. El registre ha de ser automàtic a partir dels registres existents per a 

les diferents famílies 

15. Ha d’existir un òrgan supervisor que vetlli per l’acompliment dels 

requisits per estar al registre 

3% 15% 19% 42% 20% 

0% 6% 9% 44% 41% 



Incorporar polítiques 

de foment de l’ESS? 

16. La Llei ha de promoure la creació i enfortiment de les entitats de l’ESS 

17. La Llei ha de promoure la visualització de l’ESS 

18. La Llei ha de vetllar per la formació continuada de les organitzacions de l’ESS 

19. La Llei ha de fomentar la innovació 

0% 0% 3% 41% 56% 

0% 0% 3% 42% 55% 

0% 1% 10% 43% 44% 

0% 0% 6% 42% 51% 



preveure espais 

institucionals de 

representativitat i diàleg? 
20. La Llei ha de reconèixer explícitament a les entitats representatives de l’ESS 

21. Ha de marcar un espai de diàleg amb l’administració 

22. Ha de reconèixer l'ESS com un agent socioeconòmic, al costat de sindicats i 

organitzacions patronals, pel que fa als òrgans de concertació de política econòmica 

d'àmbit català 

23. Ha de crear espais de trobada – col·laboració i innovació entre l’ESS i l’administració 

1% 3% 8% 48% 40% 

0% 0% 4% 43% 52% 

0% 4% 3% 42% 50% 

0% 1% 7% 48% 45% 



Procés per articular la futura Llei 

d'Economia Social i Solidària a 

Cataluya 

Cap a un marc de reconeixement jurídic i 

polític 

economiasocialcatalunya.cat 

@ES_Catalunya 

info@economiasocialcatalunya.cat 


