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Presentació  
 

El present informe, L’Economia Social i Solidària al Vallès Occidental, 2018, té com a 
principal finalitat la identificació i anàlisi de les característiques bàsiques dels 
diferents agents d’aquest sector que realitzen la seva activitat al Vallès Occidental.  
 
Aquest treball dóna continuïtat als informes realitzats anteriorment. L’any 2016, en 
una primera aproximació al sector, explotant dades procedents de registres 
administratius i d’estadístiques oficials i, l’any 2017, en una tasca de treball 
qualitatiu realitzada en el marc del projecte dels Ateneus Cooperatius, validant els 
agents actius vinculats a l’ESS. 
 
Enguany, l’informe de l’ESS del Vallès Occidental s’ha dividit en tres parts. La 
primera part està dedicada a fer un breu recordatori de l’anàlisi de l’ESS elaborat 
l’any 2017, exposant el conjunt d’activitats que configuren el sector de l’ESS de 
forma agrupada i incorporant el treball realitzat aquest any 2018 enfocat a l’estudi 
de les associacions. S’hi presenta informació sobre la composició de les entitats a la 
comarca segons el tipus d’agent, de sector i de distribució territorial.  
 
La segona, i principal, part de l’informe està enfocada a les associacions amb activitat 
econòmica, per tal d’aprofundir en l’anàlisi d’aquest tipus d’agents en l’àmbit de 
l’ESS. S’hi presenten les seves característiques, de forma més detallada, a partir d’un 
procés intens de depuració i validació d’informació per part de les entitats dels 
Ateneus Cooperatius.  
 
Finalment, en la tercera part, s’hi presenten els resultats de l’exhaustiva recollida 
d’informació sobre diferents iniciatives comunitàries emergents, amb informació 
molt diversa, com ara la composició i les característiques, la democràcia i la 
transparència, el medi ambient, etc. 
 
Per acabar aquesta presentació, cal destacar l’esforç constant del Vallès Occidental 
per innovar en la proposta d’eines i metodologies que permeten obtenir una 
radiografia més detallada aquest sector, experimentant i aplicant noves propostes, 
algunes d’elles per iniciativa pròpia i d’altres recollides a la Guia per mesurar 
l’economia social pels ens locals. 
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L’ESS al Vallès Occidental: una visió de conjunt  
 

Entitats d’ESS segons la seva forma jurídica.  
Vallès Occidental, 2017-2018 
Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 
D’un total de 880 agents 
de l’ESS identificats, el 
59% està configurat per 
associacions, el 26% per 
cooperatives, el 14% per 
societats laborals i només 
l’1% per centres especials 
de treball i empreses 
d’inserció.  

 
 
 

Distribució municipal segons la forma jurídica de 
les entitats.  
Vallès Occidental, 2017-2018 
Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 
 
Per municipis, destaquen 
Sabadell, amb 208  
entitats identificades, 
seguit de Terrassa (153), 
Cerdanyola del Vallès 
(116) i Sant Cugat del 
Vallès (108). 
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Distribució municipal de les entitats de l’ESS, 2017-
2018 
Font: elaboració pròpia 
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L’associacionisme amb activitat econòmica 

 
D’acord amb les prioritats establertes en el marc dels Ateneus Cooperatius, enguany, 

la recerca s’ha centrat en millorar la metodologia i l’inventari de les associacions que 

formen part del sector de l’ESS. En aquest sentit, cal recordar, que a l’informe 

elaborat l’any 2015, es van identificar 227 associacions com a agents de l’ESS, 

comptabilitzant, únicament, les associacions i les fundacions adherides a la Taula 

del Tercer Sector de Catalunya, entenent aquesta adhesió com una finalitat 

essencialment social. 

Enguany, i seguint la proposta recollida a la Guia per mesurar l’economia social pels 

ens locals, s’ha modificat la metodologia en relació a les associacions que formen part 

del sector de l’ESS.  

Concretament, s’han realitzat els següents passos: 

- Creació del cens inicial: A partir del registre d’entitats de la Generalitat de 
Catalunya, es van identificar 6.694 associacions i fundacions a la comarca. 

- Procés de depuració inicial: Seguint el criteri de la Guia, es va fer una primera 
selecció a partir del registre de la Seguretat Social en el qual es declara l’alta 
d’una activitat econòmica. En van resultar 673 associacions amb activitats 
econòmiques donades d’alta, és a dir, un 10,5% del total. 

- Segona fase de la depuració, consistent en el treball de camp: Les entitats del 
projecte Ateneus Cooperatius van avaluar l’existència i/o finalitat social de 
les 673 associacions i la incorporació, si procedia, de les associacions amb 
projectes actius dins de l’ESS que no havien estat  identificats. Com a resultat, 
se’n van validar 515, és a dir, un 77% del total  de les associacions amb 
activitat econòmica. D’aquestes, el 78% corresponien a entitats associatives 
i el 22% a fundacions.  

Per tant, la següent informació correspon a aquelles associacions que tenen una 

activitat econòmica donada d’alta a la Seguretat Social i que han estat validades, per 

part de les entitats membres dels Ateneus Cooperatius, com a agents que tenen una 

finalitat d’acord amb els principis de l’ESS.  

És d’especial interès, diferenciar aquestes associacions amb activitat econòmica 

d’altres que desenvolupen i impulsen projectes i/o iniciatives comunitàries.    

A continuació, es presenten les principals característiques identificades en les 515 

associacions amb activitat econòmica i que responen als principis de l’ESS. 
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Activitat econòmica principal 

Associacions segons el sector d’activitat. Vallès Occidental, 
2017. 
Font: elaboració pròpia 

 

 

Gairebé la totalitat 
de les 515 
associacions, és a 
dir, el 96% 
d’aquestes, 
desenvolupen la 
seva activitat en el 
sector serveis. Els 
altres sectors 
només 
representen el 2% 
del total. 

  

Associacions del sector serveis segons secció d’activitat econòmica. Vallès Occidental, 
2017. 
Font: elaboració pròpia. 
 

 
 

Dins del sector serveis, destaquen, amb un 27%, els serveis d’educació, 
amb un 18%, els serveis artístics i d’entreteniment, amb un 10%, les 
activitats professionals i tècniques i, amb un 9%, els sanitaris i serveis 
socials i el comerç el detall. 
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Distribució geogràfica 

Total d’associacions per municipi. Vallès Occidental, 2017 
Font: elaboració pròpia. 

 
Cinc municipis concentren el 80% de les associacions i fundacions de la 
comarca: Sabadell (144), Terrassa (101), Sant Cugat del Vallès (82), 
Cerdanyola del Vallès (64) i Rubí (27). En relació amb la població del 
municipi, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès presenten una 
major densitat associativa. 
 

Any d’inscripció 

Associacions segons l’any d’inscripció. Vallès Occidental, 
2017 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

Un 30% de les 
associacions són 
de recent creació, 
constituïdes fa 
menys de 5 anys, 
mentre que un 
20% tenen més 
de 20 anys. 
En total, el 72% 
s’ha constituït en 
el segle XXI. 
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Recull d’iniciatives comunitàries emergents 

 
Un aspecte fonamental pel sector de l’ESS és l’aproximació, la identificació, el 

coneixement i la promoció de noves formes d’organització i desenvolupament de 

projectes que generin noves formes d’activitat econòmica. En aquest sentit, darrera 

d’aquest concepte, hi trobem, bàsicament, les associacions legalment constituïdes 

sense una activitat econòmica formal i els col·lectius socials i les plataformes, sense 

una forma jurídica específica, que desenvolupen activitats d’intercanvi de béns i 

serveis. 

És, doncs, important incentivar l’emergència d’aquest fenomen per tal de situar el 

seu valor dins de l’ESS al mateix nivell, per exemple, que les cooperatives, l’agent 

més emblemàtic i amb més tradició del sector.  

Amb aquest objectiu, s’ha desenvolupat un fase d’identificació i d’obtenció 

d’indicadors de les característiques d’aquestes iniciatives, elaborant i enviant un 

qüestionari a les entitats dels Ateneus Cooperatius destinat a tots aquells agents 

potencials .  

Cal remarcar que aquest anàlisi s’ha focalitzat en un únic agent, davant la 

complexitat del procés, del seu seguiment i del retorn d’informació rellevant i 

concisa.  

Així doncs, durant el mes d’octubre de l’any 2018, s’ha realitzat la fase d’enquestació, 

seguint la proposta d’indicadors elaborada per la Xarxa d’Economia Social (XES). 

S’han recopilat un total de 40 iniciatives, els principals indicadors dels quals 

s’indiquen a continuació. Es tracta, per tant, d’una mostra no representativa 

d’aquestes iniciatives, però que permet, així d’entrada, identificar-hi algunes 

característiques bàsiques. 
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L’organització 
 

Característiques i composició interna 

 

Total de persones sòcies  
Font: elaboració pròpia. 
 

Homes 3.486 55% 
Dones 2.909 45% 
Total 6.395  

 
 

Les 40 iniciatives 
estan formades per 
6.395 persones 
sòcies, de les quals el 
55% són homes i el 
45% dones. 

 

Dimensió de l’entitat segons els trams de persones 
sòcies 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

El 66% de les 
entitats estan 
formades per menys 
de 50 persones 
sòcies. 

 
 

Organitzacions sòcies  
Font: elaboració pròpia. 

 

 

Gairebé el 80% de 
les iniciatives 
enquestades no 
tenen cap 
organització 
associada. 
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Total de persones treballadores i en formació 
(pràctiques/becaris) segons el gènere 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

Hi ha un clar 
predomini de dones 
entre les persones 
treballadores no 
sòcies i el personal 
en formació. 

 
 

 
 
Total de persones voluntàries segons el gènere 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

De les més de 1.000 
persones 
voluntàries, el 51% 
són homes i el 49% 
són dones. 
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Democràcia i transparència 
 

Transmissió d’informació a les persones treballadores 
sobre els salaris i altres remuneracions de l’entitat 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

El 65%  de les 
entitats afirma que 
fa pública, entre les 
persones 
treballadores, la 
informació sobre els 
salaris i altres 
remuneracions. 

 

 

 

Igualtat 

 

Persones que ocupen càrrecs de responsabilitat en 
l’organització  
Font: elaboració pròpia.  

 

 

El 58% de 
l’estructura laboral 
amb càrrecs de 
responsabilitat està 
composta per dones. 
En canvi, en els 
càrrecs societaris i 
polítics, les dones hi 
representen el 49%. 
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Medi Ambient i compromís social 
 

Consum responsable 

 
 

Contractació del servei elèctric amb empreses 
proveïdores d’energia renovables 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

Una de cada cinc 
entitats contracta el 
servei elèctric a 
empreses 
proveïdores que 
generen el 100% de 
l’energia elèctrica a 
partir de fonts 
renovables. 
 

 

 
 
Adopció de criteris de consum responsable en 
l’adquisició de productes 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

Gairebé el 80% de 
les entitats afirma 
que contempla 
criteris de consum 
responsable a l’hora 
d’adquirir un 
producte o servei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Participació en xarxes i moviments socials 
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Participació en xarxes i/o iniciatives de transformació 
social de l’entitat 
Font: elaboració pròpia. 
 

 

 

 
Més de la meitat de 
les entitats participa, 
de manera efectiva, 
en xarxes o 
iniciatives de 
transformació social 
estables. 
 

 

 

 

Mercat social 

Tipus de cooperació amb altres entitats que 
proporcionen els mateixos serveis i/o productes 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

El 13% de les 
entitats no cooperen 
amb altres entitats 
que es dediquen a la 
mateixa activitat 
econòmica. La gran 
majoria comparteix, 
principalment, 
projectes i 
coneixement. 
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Qualitat laboral 

Regulació de prestacions laborals 

Aplicació de mesures de millora de les condicions 
laborals establertes per conveni 
Font: elaboració pròpia. 
 

 

 

El 70% de les entitats 
afirmen que no disposen 
d’un reglament o 
protocol intern que 
contempli mesures de 
millora de les condicions 
laborals establertes per 
conveni d’aplicació. 

Formació  

Aplicació de mesures per fomentar la formació de 
persones treballadores 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

El 60% de les entitats 
enquestades contempla 
algun tipus de mesura 
per fomentar la formació 
de les persones 
treballadores. 

Tipus de mesures per fomentar la formació de 
persones treballadores (només en entitats que 
apliquen mesures, multi-resposta) 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

 

El 66,7% de les entitats 
inclou hores de formació 
a l’horari laboral i/o 
ajuda a cobrir, total o 
parcialment, el cost de la 
formació. La meitat 
d’elles adapta els horaris 
per facilitar la formació. 
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Cures i compensacions 

Establiment de mesures de millora dels permisos 
establerts en termes de conciliació de la vida 
familiar i laboral 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

Més de la meitat (53%) 
de les entitats 
enquestades apliquen 
mesures de millora dels 
permisos establerts per 
llei en termes de 
conciliació de la vida 
laboral i familiar. 

 

Creació d’espais d’atenció emocional i cura per a 
les persones treballadores de l’entitat 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

El 45% de les entitats 
han generat espais 
d’atenció emocional i 
cura per a les persones 
treballadores, en relació 
amb la seva situació a 
l’entorn laboral. 
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Definicions generals 
 

Agents de l’economia social: Conjunt de cooperatives, societats laborals, centres especials de 

treball i empreses d’inserció, fundacions i associacions amb seu social a la comarca i amb 

activitat econòmica. 

Societats cooperatives: Societats constituïdes per persones físiques o jurídiques que s'han 

unit per millorar la situació econòmica i social dels seus components i de l'entorn 

comunitari, mitjançant una activitat empresarial de base col·lectiva. Poden desenvolupar 

qualsevol activitat econòmica o social. 

Societats laborals: Societats de caràcter mercantil, societats anònimes o de responsabilitat 

limitada, on la majoria del capital social (més del 50%) ha de ser propietat dels treballadors 

amb una relació laboral de caràcter indefinit. 

Centres especials de treball: Empreses que tenen com a objectiu promoure l’ocupació a 

treballadors i treballadores amb algun tipus de discapacitat. 

Empreses d’inserció: Iniciatives empresarials que combinen la lògica empresarial amb 

metodologies d’inserció laboral en la mateixa empresa, en una empresa aliena o en 

projectes d’autoocupació. 

Associacions i fundacions: Entitats sense ànim de lucre constituïdes mitjançant l'afectació 

d'uns béns o drets de contingut econòmic i la destinació dels seus rendiments o dels 

recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. 

 

Fonts d’informació utilitzades 
 

Registre de Cooperatives i Societats Laborals de la Direcció General d'Economia Social, el 

Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.  

Departament d’Empresa i Coneixement 

Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya 

Registre de la Seguretat Social activitats censals donades d’alta (model 036) 

Informació recollida i validada per les entitats de l’Ateneu Cooperatiu entre els mesos de 

juny i octubre de 2018. 

 


