Eleccions al Parlament de Catalunya
14 de febrer de 2021
10 mesures de reconeixement i
reactivació de l’Economia Social i
Solidària catalana

Associació Economia Social Catalunya

Des de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) destaquem que davant l’actual
emergència sanitària, social i econòmica, Catalunya es troba amb una part important del teixit
socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans dificultats. Les acumulacions
d’emergències dels darrers anys afegides a les que estem patint actualment -sanitària,
climàtica, social, econòmica- fan insostenible la continuïtat de les polítiques
socioeconòmiques poc orientades a l’interès general.
Cal erigir i compartir un nou model econòmic basat en una economia plural transformadora.
Dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del
país; a proporcionar salut, renda, cures, habitatge, alimentació, educació, proveïments
energètics i protecció social de forma universal; a garantir el conjunt de béns i serveis
necessaris per la reproducció social i la dignitat de la vida.
Cal reorientar-nos i reorientar el sistema econòmic cap una Economia per la Vida, vers
institucions socials amb més capacitat de servir el bé comú i arrelades al territori, com són el
sector públic, el cooperativisme, el mutualisme, el tercer sector i el conjunt de l’economia
social i solidària, el sindicalisme, el treball reproductiu i les cures, i el sector privat d’empreses
que actuen amb coresponsabilitat i ètica social.
Des de l’AESCAT proposem 10 mesures de reconeixement i reactivació de l’economia social
i solidària catalana:
1.

Activació de mesures de rescat per a l'ESS que ajudin a minimitzar els impactes derivats
de la crisi Covid19
Les organitzacions de l’economia social i solidària son generadores d’activitat econòmica
i d’ocupació, amb prop de 140.000 persones contractades, està patint, com molts altres
sectors, els efectes econòmics de la crisi sanitària. És necessari impulsar mesures de
suport per minimitzar l’impacte econòmic de la pandèmia en aquestes organitzacions que
opten per una economia al servei de les persones i orientada al bé comú.

2.

Tramitació i aprovació de la Llei de l’Economia Social i Solidària de Catalunya
Elaboració, tramitació i aprovació de la Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya,
d’acord amb el document de bases acordat entre l’Associació Economia Social Catalunya
i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El document de bases va ser presentat
públicament, i en seu parlamentària, el passat dia 11 de desembre de 2020. Es tracta de
l’impuls d’un marc normatiu que reconegui l’economia social i solidària i la seva voluntat
per transformar l’economia.

3.

Creació del Consell Català de l'ESS
Creació d’un espai de diàleg i governança de l’ESS amb l’administració de caràcter paritari
i transversal. Aquest espai pot ser considerat el Consell Català de l’ESS i ha d’estar format
pels diferents actors de l’ESS i les diferents administracions públiques implicades en el seu
desenvolupament.
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4.

Reconeixement de l’ESS com un agent socioeconòmic als espais de concertació social
Reconeixement de les organitzacions representatives de l'ESS, com a interlocutors amb
les administracions, fomentant també el seu reconeixement als diferents nivells de
l’administració pública per potenciar polítiques econòmiques de país que fomentin els
valors de l’ESS per avançar cap a una economia més democràtica, equitativa, solidària,
sostenible i feminista.

5.

Accions de sensibilització i formació vers l’ESS
La consolidació de l'ESS a Catalunya passa per la formació a tota la ciutadania sobre els
valors de l'ESS. Aquestes pràctiques i continguts han de ser d'ampli abast i d’aplicació a
totes les etapes del sistema educatiu i acadèmic. També cal vetllar per la presència de
l'ESS en els mitjans de comunicació públics, d'àmbit nacional i local, en qualsevol tipus de
format escrits, radiats o audiovisuals, també en la vessant digital.

6.

Promoció de la creació i l’enfortiment de l’ESS
Desenvolupament de polítiques de foment de l’ESS que incloguin estratègies i actuacions
per facilitar la creació i el desenvolupament de les entitats de l’economia social i solidària.
Promoció de l’ESS com una forma d'emprendre de manera innovadora i sostenible amb
l'establiment d'eines i mecanismes per promoure la innovació i la recerca en totes les
seves formes entre les entitats de l’ESS.

7.

Promoció del mercat social i la integració econòmica
Promoció de la creació d’un mercat social català, fomentant el consum i l’estalvi
responsable entre la ciutadania i els diferents agents econòmics i promovent la
intercooperació entre les entitats de l’ESS. Aquest mercat social ha d’incloure els diferents
àmbits desenvolupats per les entitats de l’economia social i solidària, com producció,
consum, habitatge, prestació de serveis, mutualisme, serveis d’atenció a les persones, etc.
Per fomentar el mercat social, l'administració, en tots els seus àmbits i nivells, prioritzarà
la compra de béns i serveis dins el mercat social.

8.

Foment de la innovació en les organitzacions de l’ESS
Implementació d’eines i mecanismes per promoure la innovació i la recerca en totes les
seves formes entre les entitats de l’ESS, incloent la innovació social i les noves respostes
als reptes socials.

9.

Impuls de nous mecanismes de col·laboració pública, social i comunitària
Impuls de la compra pública responsable i promoció de nous marcs de relació més enllà
de la contractació que prioritzin la qualitat dels serveis per sobre del preu, mitjançant
eines com la concertació público-social-comunitària en els serveis públics: serveis a les
persones, gestió d’equipaments, manteniment, abastiments, lleure, assegurances, etc.
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10. Facilitar l’accés als fons Next Generation a l’ESS.
Assegurar que almenys el 10% dels diversos fons que integren el Next Generation de la
UE i que seran administrats, directa o indirectament, per part del Govern de la
Generalitat, es destinin a polítiques de promoció i creixement empresarial de l’economia
social i solidària.

L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) som una organització sense afany de lucre
que agrupa les principals plataformes de representació de l’economia social de Catalunya:

L’AESCAT aglutina a 7.422 organitzacions, 139.202 persones treballadores, una base social
de 2,5 milions de persones (socis cooperativistes, socis d’entitats, mutualistes…) i suposa
una facturació de 7.853 milions d’euros.

Complementem aquestes mesures amb les que han proposat cadascuna de les
organitzacions que formen part de l’AESCAT:
• Propostes del Tercer Sector Social de Catalunya davant les eleccions al Parlament de
Catalunya del 14-F 2021.
La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya (pdf)
• Mesures per a una economia cooperativa. Eleccions al parlament de Catalunya 2021.
Confederació de Cooperatives de Catalunya (pdf)
• Propostes electorals de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a
les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 (pdf)
• 25 Mesures per fomentar l’ESS. Xarxa d’Economia Solidària (XES) (pdf)
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