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Presentació 

Les empreses d'economia social són la clau per a 

la inserció laboral de persones amb especials 

dificultats d'inserció laboral.  

A través del present document donem a conèixer 

quin és l'estat d'aquest sector econòmic a 

Barcelona i el paper de la Xarxa d'Economia 

Social en aquest.  

 

També detectarem algunes dades d'impacte de 

les empreses d'economia social i l’emprenedoria 

social, a l'economia i la creació d'ocupació, i 

particularment de les entitats adherides a la 

XESB.  

 

 

Aproximació al territori: l'economia social a Barcelona 

La composició de les empreses d'economia social a Catalunya 

Respecte les dades estadístiques disponibles, el 

mapa de l'economia social a Catalunya està 

composat principalment per Cooperatives, Societats 

Laborals, Centres Especials de Treballs (CET's) i 

Empreses d'Inserció.  

El major volum d'empreses d'economia social el 

composen les Societats Laborals (56,8%) i 

cooperatives (40,6%). Els Centres Especials de 

Treball representen el 2,5% i les Empreses 

d'Inserció el 0,5%.  
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Cooperatives: recuperació de la taxa de 

creixement 

Des de l'any 2007 les cooperatives han estat 

afectades per la crisi econòmica com la resta 

d’empreses. 

Respecte el conjunt de Catalunya, tot i que el 

Barcelonès ha fet front a una major reducció del 

nombre de cooperatives dels anys 2007 al 2009, es 

recupera la taxa de creixement de cooperatives entre 

el 2009 i 2010, en un 3% a la comarca del 

Barcelonès, i 1,8% al conjunt de Catalunya.  
 

 

Societats Laborals: resistents a la crisi  

Tot i el gran impacte de la crisi econòmica, les 

societats laborals han augmentat en nombre, tant a 

Catalunya com a Barcelona província, des del 2007.  

A Barcelona província en el període 2009-2010 hi va 

haver un lleuger decreixement del 0,98% però es va 

anar recuperant l'any 2010-2011 amb un creixement 

de 0,47%. Tot i aquesta recuperació a Barcelona, la 

tendència al conjunt de Catalunya al darrer any és a 

la baixa. 
 

 

Empreses d'Inserció: taxa de creixement contínua 

Les Empreses d'Inserció a Catalunya, tot i que amb 

una intensitat menor, no han deixat de créixer entre 

els anys 2008 i 2011, tot i que en el darrer any amb 

menor intensitat. 

A la província de Barcelona el ritme de creixement ha 

estat més intens entre els anys 2008-2010 però en 

l’any 2010 s’ha estancat  

 

 

 

 

 

Aproximació al territori: l'economia social a Barcelona 

L' evolució de les empreses d'economia social a Catalunya i Barcelona: Cooperatives, 

societats laborals i Empreses d'Inserció 

La tendència general de les empreses d'economia social és de 
creixement, tot i la crisi econòmica actual. 

A Barcelona, la recuperació del creixement social és més intens 
excepte en l’últim any en les empreses d’inserció 
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Les 897 cooperatives de la ciutat de Barcelona 

 

A Barcelona ciutat hi ha 897 cooperatives, el que 

representa el 22% del total d'aquest tipus 

d'empreses al conjunt de Catalunya. És a dir, 

gairebé un terç de les cooperatives del territori 

català se situen a la ciutat Barcelona.  
 

 

La ciutat de Barcelona acull a la tercera part dels  

CET's de Catalunya  

 
El 24% del Centres Especials de Treball a 
Catalunya es troben localitzats a Barcelona. Dels 
153 CET's de Catalunya l'any 2009, 48 es trobaven 
a la ciutat de Barcelona.  
 

 

 
 

 

El 37% de les Empreses d'Inserció a Barcelona 

ciutat  

 
A la ciutat de Barcelona es troben situades gairebé 
el 40% de les Empreses d'Inserció del conjunt de 
Catalunya. A Barcelona hi ha 19 empreses que 
tenen per objecte social la inserció sociolaboral de 
persones en situació o risc d’exclusió social i/o 
laboral.  
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Aproximació al territori: l'economia social a Barcelona 

Les empreses d'economia social a la ciutat de Barcelona: cooperatives, CET's i Empreses 

d'Inserció  

La ciutat de Barcelona representa aproximadament una quarta part de les 

empreses d'economia social de Catalunya.  Específicament, el 37% de les 

Empreses d'Inserció, el 24% dels CET's i el 22% de les cooperatives.  

 

 



 

 

La XESB: una xarxa diversa i en expansió 

 
Des de l'any 2009, hi ha 27 entitats
d'economia social associades a la Xarxa 
d'Economia Social de Barcelona. 
compta amb 76 entitats, des de les 49 del 2009.
 
La taxa de creixement interanual s'ha intensificat 
en el darrer any, situant-se en el 18,75%. 
 

La Xarxa està conformada per un ampli ra
d'entitats, amb una gran presència de fundacions,
associacions, ONG's i federacions d'entitats 
que realitzen activitats d'economia social
quals representen el 78%. Les cooperatives 
representen el 6% i els CET's el 5%. 

Les organitzacions empresarials i sindicals, 
2% del total d'entitats de la XESB. 
 
Respecte a les temàtiques que aborden les entitats que conforme
finalitat donar respostes a les necessitats de les persones que
vulnerabilitat social i impulsar la inserció laboral com una eina per al desenvolupament personal i 
col•lectiu. 
 
Particularment cadascuna de les entitats emfatitza en una temàtica, un grup social o en 
vulnerabilitat social: persones amb discapacitat o malaltia mental (18%), persones immigrants (8%), 
dones en situació de risc d'exclusió o violència de gènere (el 6%), joves en situació de risc (6%), 
infància i famílies amb majors dificultats (5%). 
 

 

La Xarxa d'Economia Social de Barcelona
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Des de l'any 2009, hi ha 27 entitats més 
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vulnerabilitat social i impulsar la inserció laboral com una eina per al desenvolupament personal i 
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representen el 3% cadascuna. I les Empreses d'Inserció el 

observem que tenen com a 
es troben en una situació de major 

vulnerabilitat social i impulsar la inserció laboral com una eina per al desenvolupament personal i 

Particularment cadascuna de les entitats emfatitza en una temàtica, un grup social o en un eix de 
litat social: persones amb discapacitat o malaltia mental (18%), persones immigrants (8%), 

dones en situació de risc d'exclusió o violència de gènere (el 6%), joves en situació de risc (6%), 

La Xarxa d'Economia Social de Barcelona 
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Els Centres Especials de Treball ocupen a 

més del 60% de les persones amb 

discapacitat i malaltia mental 

 
Els CET's són les principals empreses que 
ocupen a persones amb discapacitat i malaltia 
mental: el 63,3% de les persones amb 
discapacitat que estan treballant a Catalunya 
ho està fent en un Centre Especial de Treball. 
 
A l'Àrea Metropolitana la proporció de 
persones amb discapacitat contractades al 
mercat de treball protegit és de 65,5%, 
superant al conjunt de Catalunya. 
 

 

 

El 20% de les entitats adherides a la X

ofereix serveis d'emprenedoria social
 
L'emprenedoria social és un dels serveis en 
alça en les entitats adherides a la Xarxa 
d'Economia Social de Barcelona.  
 
El 20% de les entitats d'economia social 
associades realitzen serveis d'assessorament 
per a la creació d'empreses tenint en compte 
la inclusió social.  

 

 

L' impacte de l'economia social a Barcelona 

L' impacte de les empreses d'economia social en l'ocupació de persones amb 

discapacitat   

La promoció de l'emprenedoria social   

Les empreses d'economia social són els principals agents per a la inserció laboral 

de persones amb especials dificultats, com les persones amb discapacitat i 

malaltia mental. En aquests moments, els CET's ocupen a més del 60% de les 

persones en aquesta situació. 

 

 

Els Centres Especials de Treball ocupen a 

més del 60% de les persones amb 

Els CET's són les principals empreses que 
discapacitat i malaltia 

el 63,3% de les persones amb 
discapacitat que estan treballant a Catalunya 
ho està fent en un Centre Especial de Treball.  

A l'Àrea Metropolitana la proporció de 
persones amb discapacitat contractades al 
mercat de treball protegit és de 65,5%, 
superant al conjunt de Catalunya.  

 

El 20% de les entitats adherides a la X ESB 

social   
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Les empreses d'economia social són els principals agents per a la inserció laboral 

de persones amb especials dificultats, com les persones amb discapacitat i 

malaltia mental. En aquests moments, els CET's ocupen a més del 60% de les 
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L' impacte de l'economia social a Barcelona  

L' impacte de les empreses d'economia social en l'ocupació de persones amb 
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Les empreses d'economia social són els principals agents per a la inserció laboral 

de persones amb especials dificultats, com les persones amb discapacitat i 

malaltia mental. En aquests moments, els CET's ocupen a més del 60% de les 



 

Persones usuàries ateses per les entitats a la                                                                                                                            

XESB. Barcelona ciutat . 2010 

L'elevada implicació social per a fer 

possible els projectes 

 

Un total de 13.849 persones han 

implicades en projectes d'economia social

l'any 2010.  

Hi ha un total de 7.936 persones 

treballadores contractades, el 57,3% de 

les persones col·laboradores.  

El voluntariat també té un pes important 

del 40,5%: 5.615 persones són voluntàries 

de les entitats de la XESB.  

 

Un volum de facturació superior als 100 

milions euros anuals   

 

L’any 2010, la facturació d'aquestes va ser 

superior als 100 milions d'euros. Amb uns 

ingressos de 123.726.069 euros i unes 

despeses de 116.249.205 euros.  
   

L' impacte econòmic i de creació d'ocupació de les entitats de la XESB    

L' impacte de l'economia social a Barcelona 

El significatiu impacte de les entitats d'economia social

ateses en un any té a veure amb l'elevada implicació social per a fer

un volum de facturació important: de més de 100 milions d'

 

 

 

                                                                                                                            

 

Les entitats d'economia social de la X

ofereixen serveis a més de 

ciutat 

 

L'any 2010 s’estima que 73.606 persones amb 

especials dificultats d'inserció laboral han estat 

usuàries dels serveis que ofereixen. 
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L' impacte econòmic i de creació d'ocupació de les entitats de la XESB    

L' impacte de l'economia social a Barcelona 

significatiu impacte de les entitats d'economia social de la XESB, amb més de 73.000 persones 

ses en un any té a veure amb l'elevada implicació social per a fer-ho possible, i per tant, generant 

un volum de facturació important: de més de 100 milions d'euros anuals. 

 

 

Les entitats d'economia social de la X ESB 

més de 73.000 persones de la 

s’estima que 73.606 persones amb 

d'inserció laboral han estat 

usuàries dels serveis que ofereixen.  

 

 

 

L' impacte econòmic i de creació d'ocupació de les entitats de la XESB     

L' impacte de l'economia social a Barcelona  
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ho possible, i per tant, generant 


