
Mapa de l'emprenedoria social a Catalunya 
 
Introducció 
 
Aquestes dades corresponen a una enquesta web amb 93 respostes vàlides adreçada a entitats i projectes 
d'emprenedoria social a Catalunya.  
https://docs.google.com/forms/d/1lp064397FzlebEG_JDCa1rg-32UmBa_jYzYtGnAwobE/viewform 
L'enquesta es va adreçar a 352 organitzacions i iniciatives recollides a partir de fonts d’internet a Catalunya 
en octubre-desembre de 2015, en el marc del projecte de recerca “Social entrepreneurship: local 
embeddedness, social networking sites and theroretical development”- ENCLAVE (2013-2015). MINECO 
(CSO2012-32635). 
 
Nota:  Aquesta base de dades complementa el Mapa d’Actors de l’Emprenedoria Social a Catalunya, el 
Mapa d’Entitats del Tercer Sector Social i altres directoris de les diferents federacions, entre d’altres 
 
Com definim l’Univers de l’emprenedoria social i/o ambiental a Catalunya? 
 
Definim aquest univers com el conjunt d’iniciatives empresarials orientades a assolir impactes positius 
socials i/o ambientals.  
 
Aquesta definició tan àmplia permet incloure tant a les organitzacions de la tradicional “economia social” 
com els Centres Especials de Treball  i les empreses d’inserció, però també empreses amb ànim de lucre i 
fórmules jurídiques diverses .  
 
Aquest concepte es situa doncs per una banda entre el Tercer Sector (que inclou les ONG, Associacions I 
entitats sense ànim de lucre) I el món empresarial (amb programes de responsabilitat social corporativa).  
Aquest espai es va desenvolupar a Catalunya especialment a partir de la crisis econòmica I financera 
iniciada en el període 2008-2010 I recull una diversitat de situacions, malgrat que el compromís social I 
ambiental és una de les seves característiques.  
 
Quin seria el perfil de l’emprenedor/a social/ambiental a Catalunya? 
 
Ens trobem davant d’un grup de persones de totes les edats, amb estudis universitaris, amb motivacions 
socials i/o ambientals, que treballava anteriorment, I que ha partir de la crisi ha fet servir principalment 
estalvis propis per iniciar el negoci, que complementa amb subvencions I que es dedica a temps complert, 
gaudint d’assessorament que en general es valora positivament. Les expectatives de futur són en general 
positives.  
 
Preguntes de l’enquesta web 
 
*Quin és el nom de la teva iniciativa, projecte, negoci o cooperativa? * 
El nom amb el que veneu productes o serveis. 
 
*I quin és el seu nom? * 
Necessitem també el seu nom per poder fer el mapa. 
 
*Digues si us plau com t'ha arribat la informació d'aquesta enquesta 
Directament de nosaltres (UAB) 
Mitjançant la XES 
Tandem 



Ashoka 
Barcelona Activa 
Otro: 
 
1. Quin seria el principal valor social o ambiental creat per la teva empresa? 
 
2. Quina és l'activitat principal del negoci o projecte? 
Comerç 
Serveis 
Producció 
Otro: 
 
3. Des de quin any funciona l'empresa o iniciativa? 
Any de posada en marxa ... 
 
4. A quina localitat està ubicat el negoci o empresa?  
Nom de la ciutat o població 
 
5. Quina és la forma jurídica de l'empresa o negoci? * 
Es tracta d'una associació, cooperativa, Societat Limitada, SA, Fundació ...? 
Associació 
Cooperativa 
SL 
SA 
Fundació 
Otro: 
 
6. Actualment és l'únic director/a i/o propietari? 
Ens interessa el moment actual 
Si 
No 
 
7. Quants socis/sòcies té? 
1 soci/sòcia 
2 socis /sòcies 
3 o més ... 
Otro: 
 
8. Aproximadament, quantes persones treballen com a empleats/des? 
Tant a temps parcial com total ... 
 
9. Si col·laboren voluntaris/voluntàries … ens podria dir quants? 
En cas de que no tingueu voluntaris ara mateix deixa la pregunta en blanc. 
 
10. Té empleats en algun o en varis dels següents grups? 
Persones amb alguna discapacitat física i/o mental 
Joves que necessiten una segona oportunitat 
Persones amb procés de rehabilitació 
 
11. Quina és aproximadament la facturació al cap de l'any? 



Una xifra aproximada 
 
12. Aproximadament quin percentatge dels ingressos totals provenen de la venda de productes o serveis? 
 
13. Quines altres fonts d'ingressos té o ha tingut en els darrers dos anys l'empresa o projecte? 
Es poden triar vàries opcions. No cal que siguin contribucions molt importants. 
   
14. A quants emprenedors socials/ambientals diria que coneix a Catalunya. Una xifra aproximada … 
 
15. Escrigui si us plau l'associació i/o associacions/entitats a la que pertany la teva organització o iniciativa 
En el cas que no tingueu cap afiliació escrigui "cap" o "ninguna". 
 
16. Esmenti 3 iniciatives socials/ambientals que conegui. 
Les tres primeres que li vinguin al cap. 
 
 
17. Motivacions per posar en marxa la seva iniciativa/projecte o empresa * 
Ens interessa conèixer la motivació o motivacions que us van portar de tirar endavant la iniciativa (Gens-No 
gaire-Una mica-Bastant-Molt-No ho sabria dir) 
Motivacions econòmiques (crear el meu lloc de treball, obtenir o augmentar ingressos, aconseguir 
independència ocupacional ...) 
Motius socials i/o ambientals 
Realització personal 
 
18. Quin dels tres tipus de motius ha estat més important? 
Econòmics 
Socials, ambientals 
Realització personal 
No ho sabria dir... 
 
19. Quines fonts de capital va fer servir para la posada en marxa? 
Estalvis personals 
Crèdit bancari 
Préstecs de familiars / amics 
 
20. Va poder comptar amb el suport de serveis per a emprenedors/es? 
Serveis d'assessorament, pla d'empresa, formació, etc. 
Sí 
No 
 
21. Considera que aquests serveis van ser importants? 
per a la posada en marxa o el bon funcionament del negoci. 
Una mica 
Bastant 
Fonalmentals 
No estic segur/a 
 
22. Considera que dintre de 5 anys la seva empresa continuarà funcionant? 
Mirant cap el futur ... 
No és molt probable 



Hi ha una petita probabilitat 
És bastant probable 
És molt probable 
No ho sé 
 
23. Acabem amb algunes preguntes sobre vostè. És home o dona? 
Dona 
Home 
 
24. En quin any va néixer? 
 
25. Quin es el nivell d'estudis més alt finalitzat? 
Educació bàsica 
Batxillerat 
Formació professional - Grau Mig 
Formació professional - Grau Superior 
Diplomatura universitària 
Llicenciatura - Grau 
Màster 
Doctoral 
Otro: 
 
26. Quin era el seu estatus laboral i/o ocupació abans d'iniciar l'empresa? 
 
27. Actualment, a banda de treballar al seu negoci, té alguna altra ocupació? 
Sí, empleat per tercers a temps complert 
Sí, empleat per tercers a temps parcial 
No 
Otro: 
 
28. Vol afegir algun comentari que consideri d'interès? 
Si ens dona el seu email li contestarem directament. 
 
 
 
 
 


