
Llei d’economia social i solidària

Impuls d’un marc normatiu que reconegui l’economia social i 

solidària (ESS) i la seva voluntat transformadora
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2. Entitats representatives de l’ESS
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3. Marcs de referència internacionals 

Espanya: Llei 5/2011, de 29 de març, d'economia social.

El Quebec: Llei 27/2013 de 10 d’octubre, d’economia social i 

solidària. 

L’Equador: Llei de 21 d’Abril de 2011, orgànica 

d'economia popular i solidària.

Portugal: Llei 30/2013, de 5 d’agost, de bases de l'economia 

social.

Galícia: Llei 6/2016, de 4 de maig, de l'economia social de 

Galícia.

Grècia: Llei 4430/2016,de 31 d’octubre, d'economia social 

i solidària

França: Llei 2014, de 21 de juliol, relativa a l'economia 

social i solidària

Parlament Europeu: Resolució de 5 de juliol de 2018, de regulació de 

l’Estatut per a l’economia social i solidària.
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4. Una Llei amb voluntat transformadora

Inclusiva, que respecta la singularitat de les diferents formes 

jurídiques i empresarials.

Transformadora, que permet avançar cap a un sistema econòmic 

sostenible, plural, democràtic, solidari, equitatiu i feminista.

Flexible, amb una mirada oberta a reconèixer noves realitats 

socials i comunitàries.  

Alineada amb les diverses propostes legislatives que s’impulsen 

en l’àmbit europeu.

Social, que prioritza les persones i la vida. 
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5. Objectius de la Llei d’ESS

Reconèixer i promoure l’economia social i solidaria  com a part 

integrant d’una economia plural a Catalunya, amb la voluntat 

d’avançar cap a la democratització econòmica

Establir un marc jurídic de l’economia social i solidària.

Fomentar i promoure l’economia social i solidària.

Assolir reconeixement i representativitat institucional.
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6. Moviment divers amb principis i valors comuns

Les iniciatives d’economia social i solidària 

ja incloses en els marcs jurídics català, 

espanyol i europeu

L’autoreconeixement: prendre consciència de 

formar part dels valors comuns de l’economia 

social i solidària

La Llei d’economia 

social i solidària 

identifica els principis, 

els valors i les 

pràctiques més enllà de 

les formes jurídiques
Les pràctiques emergents i les 

economies comunitàries 

El tercer sector social i les finances 

ètiques i solidàries



7. Principis i valors de les organitzacions de l’ESS

 Orientació per a l’interès 

general i el bé comú

 Sense finalitat de lucre o 

distribució limitada 

 Funcionament democràtic 

 Transformació social feminista i 

d’igualtat de gènere

 Ocupació estable, relacions 

laborals justes i equitat salarial
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 Compromís amb el medi ambient

 Arrelament al territori i participació 

en el teixit social

 Transparència i bon govern

 Intercooperació amb altres 

iniciatives de l’economia social i 

solidària



8. Procés de reconeixement
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Complir els criteris mínims que 

determina la Llei. 

Processos d’acompanyament per 

alinear-se amb principis i valors 

(indicadors)

REGISTRE DE L’ESS

(de titularitat pública i 

coordinat amb altres 

registres)

ACREDITACIÓ 

(auditoria i verificació)
Renovació periòdica del 

reconeixement com a entitat 

d’economia social i solidària



9. Creació d’un entorn favorable a l’ESS
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• Formació en ESS a totes les etapes del sistema educatiu i acadèmic

• Presència de l’ESS als mitjans de comunicació públics

• Finançar accions de visibilització de les entitats de l’ESS

Sensibilització i  

formació

Creació

i enfortiment

• Estratègia de transversalització de les polítiques públiques

• Acció coordinada amb les entitats locals i el municipalisme

• Pla nacional d’impuls de l’ESS (Generalitat + entitats representatives 

+ Administració local)

Transversalització

• Assegurar la prescripció de l’ESS en assessoraments per crear empreses

• Incentivar la transformació d’empreses mercantils i l’agrupació 

d’autònoms

• Incentivar la creació i consolidació de llocs de treball estables en l’ESS

• Promoure un marc fiscal favorable

• Crear instruments de finançament propis i adaptats a les necessitats de 

l’ESS

• Fomentar el consum i l’estalvi responsables entre la ciutadania

• Prioritzar la compra pública dins del mercat social
Mercat social

Innovació i recerca

• Facilitar mecanismes per promoure la recerca

• Promoure línies de finançament a la innovació

• Crear un centre d’estudis / Observatori de l’ESS

• Promoure l’emprenedoria col·lectiva



10. Reconeixement de l’ESS com un agent 
socioeconòmic
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Les entitats representatives de l’ESS interlocutores amb 

l'Administració 

És un espai de diàleg i governança de l’ESS de 

caràcter paritari i transversal

Té l’encàrrec de consensuar, implementar i executar 

les mesures i polítiques de foment de l’ESS en 

l’àmbit territorial i fer-ne l’avaluació posterior

CONSELL CATALÀ 

DE L’ESS

Té el suport d’un consell assessor format per 

persones expertes, moviments socials, àmbit 

acadèmic, etc.



11. Col·laboració publicosocial i comunitària
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Foment de l’ESS en la compra pública

Promoció d’un marc de relació estable de concertació publicosocial

i comunitària

Incorporació de clàusules socials en els concursos públics 

Cessió d’equipaments públics per a la promoció de l’ESS

Suport a l’ús i la gestió comunitària de béns públics de les iniciatives 

de l’ESS 




