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Resum executiu 

 

El present Treball de Fi de Postgrau pretén analitzar el desenvolupament de la economia 

social i solidària i la seva influència en les polítiques públiques i marcs jurídics. 

 

Enfront d’un model neoliberal que no és capaç ni tan sols d’afrontar els mínims essencials 

marcats pels reptes de desenvolupament del mil·lenni que marquen les Nacions Unides, 

l’Economia Social representa la possibilitat d’un model econòmic alternatiu, en el que 

prevalen altres criteris que l’afany de lucre, com la sostenibilitat o el creixement econòmic 

inclusiu, presents en la Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 

Per a tenir una perspectiva comparada, s’ enfocarà la matèria des de diferents punts de vista: 

macroeconòmic i juridicolegals, en el  context de la Unió Europea i Llatinoamèrica. 

 

Paraules clau 

 

Economia social, economia crítica, drets humans, polítiques públiques, Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), Agenda 2030, Nacions Unides. 

 

Abstract 

 

The present work aims to analyse the development of social economy and its influence 

on public policies and legal frameworks. 

 

As an alternative to a neoliberal model which cannot achieve the minimal essential levels 

stated by the UN Millennium Developments Goals, the Social Economy represents the 

possibility of alternative economic model, wherein other criteria than the profit motive 

prevail, such as sustainability or inclusive growth, these too are firmly on the Agenda 

2030 and its sustainable development objectives. 

 

To view with a comparative perspective, it will approach to the issue from different points 

of view: macroeconomic, and legal, in the context of the European Union and Latin 

America. 
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Social economy, critical economy, human rights, public policies, Global Development 
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1. Introducció 

 

Des de finals dels anys 70 i sobretot a partir de la caiguda de la Unió Soviètica, es van 

accelerar les polítiques neoliberals arreu del món, arribant a materialitzar-se en el que es 

va conèixer com el Consens de Washington, presentat per primer cop l’any 1989 per 

l’economista John Williamson i defensat per institucions com el Fons Monetari 

Internacional (FMI) i el Banc Mundial (BM) com a resposta a les crisis econòmiques que 

havia patit Amèrica Llatina (però també estès a altres regions). Segons aquest decàleg, 

les solucions que es proposaven eren: 

 

1. Disciplina fiscal. 

2. Reordenació de la despesa pública, passant de subsidis a finançar àrees com la 

sanitat o l’educació. 

3. Reforma fiscal: ampliació de la base de contribuents però reducció del tipus 

marginal del tram més alt de renda. 
4. Liberalització de les tasses d’interès. 

5. Tipus de canvi decidit pel mercat. 

6. Liberalització del comerç i augment de deslocalitzacions. 

7. Liberalització de la inversió estrangera. 

8. Privatització d’empreses estatals. 

9. Desregulació financera. 

10. Enfortiment dels drets de propietat. 

 

Els resultats d’aquestes mesures van provocar resultats contraris als esperats, arribant-se 

a qualificar la etapa 1970-1985 com a la “dècada perduda” per la Comissió Econòmica 

per Amèrica Llatina (Ocampo-CEPAL, Agosto 2002). 

 

La crisis financera de 2008 provocada per la desregulació financera i les hipoteques 

subprime va posar de manifest les contradiccions del model neoliberal com a resposta a 

les crisis econòmiques i va fer saltar pels aires el suposat Consens de Washington. Així 

ho considera l’economista crític i ex-vicepresident del Banc Mundial Joseph Stiglitz, que 

en el seu llibre sobre la globalització relaciona el Consens de Washington amb el 

neoliberalisme i denúncia les polítiques implementades com incompletes i ineficaces, 

doncs han produït efectes adversos: 

- L’austeritat fiscal a tota costa provoca descontent social i trencament del contracte 

social. 

- La privatització d’empreses públiques sense un control provoca que els usuaris i 

consumidors paguin un preu més alt pels serveis prestats. 

-  La liberalització i els alts tipus d’interés han destruït llocs de feina i augmentat la 

pobresa. (Stiglitz, 2002) 

 

El món actual s’enfronta a problemes que requereixen un canvi de paradigma en el model 

econòmic, així com una major cooperació entre països i comunitats per tal de poder-los 

fer front. La desigualtat extrema (tant nord-sud com dins dels països), la pobresa, el canvi 

climàtic i la desertificació, les crisis humanitàries han de ser abordades pels països en el 

marc del multilaterisme. Des de fa anys les Nacions Unides plantegen una agenda per 

abordar i tractar de construir un món més just, en el qual el creixement econòmic sigui 

sostenible i inclusiu: la Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(en endavant, “ODS”). 

 

En aquest context, l’Economia Social i Solidària (en endavant, “ESS”) representa una 
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alternativa que val la pena ser estudiada com a resposta a molts dels problemes que 

arrosseguem. 

 

Plantejament del problema 
 

Tenint en compte que el model neoliberal és contrari a molts dels ODS que planteja la 

Agenda 2030, la pregunta d’aquest treball seria pot l’Economia Social contribuir als 

ODS? 

 

Objectius principals 
 

D’una banda, analitzar els ODS i la seva relació amb els drets humans presents a la 

normativa internacional. 
 

D’una altre banda, descriure el marc jurídic de l’Economia Social i Solidària des de 

diferents països i regions, així com les polítiques públiques realitzades en favor d’aquest 

model d’economia com a alternativa al model neoliberal. 
 

Finalment establir una connexió entre l’ESS i els ODS, veient quins elements i similituds 

comparteixen, i quines institucions públiques o privades estan participant unint aquestes 

vies. 
 

Bloc 1 

 

2. Els Objectius del Mil·lenni i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

de les Nacions Unides 

 

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (en endavant “ODM”) van néixer l’any 

2000 com a conseqüència de la Declaració del Mil·lenni, en la qual els 189 països 

membres de la Organització de les Nacions Unides (ONU) van adquirir el compromís de 

reduir la pobresa i millorar les condicions materials de les persones més necessitades 

abans de la data límit fixada en l’any 2015. Dins d’aquests 8 objectius, que a la vegada 

establien 21 metes i seixanta indicadors per poder mesurar el seu compliment, trobaríem 

des de l’eradicació de la pobresa extrema i la fam, l’establiment de l’ensenyança primària 

universal, assolir la igualtat de gènere o reducció de la mortalitat infantil, entre d’altres. 

 

El grau de compliment és divers entre països, més si es té en compte les diferències entre 

països desenvolupats i països en vies de desenvolupament. Malgrat tot, podem afirmar 

segons un dels informes del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament 

(PNUD) sobre l’evolució del compliment d’aquests ODM, titulat “Desde los ODM hasta 

el desarrollo sostenible para todos”, que el món està fent progressos destacables. Per 

exemple, si agafem l’”ODM 1 Eradicar la pobresa extrema i la fam”, podem veure que 

aquest estava basat en dos objectius en sí mateix: 
- Reduir a la meitat, entre 1990 i 2020, la proporció de persones que pateixen fam. 

- Reduir a la meitat, entre 1990 i 2015, la proporció de persones amb ingressos inferiors 

a 1,25$ diaris. 

 

Doncs bé, entre 1990 i 2012 la quantitat de persones que vivien en la pobresa extrema va 

passar de 1900 milions de persones durant els anys 90 a 836 milions de persones al 2012, 

amb el qual es podria dir que s’ha complit la primera fita de reduir la pobresa a la meitat. 

Per altre banda, mentre gairebé la meitat de les persones pobres vivien en països en vies 
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de desenvolupament, aquest percentatge s’ha reduït al 14%. 

 

Tot i els esforços realitzats, gairebé el 50% de la població mundial continua vivint amb 

menys de 5,5$ diaris mentre la riquesa de les 62 persones més riques del món s’ha 

augmentat en un 44% segons denúncia Intermón Oxfam. Segons les estadístiques 

aquestes persones haurien sortit del que es considera el llindar de pobresa extrema, però 

algú pot plantejar-se sobreviure amb aquests recursos? A més la desigualtat extrema ha 

augmentat la distància entre el percentatge de població amb més riquesa i el percentatge 

més pobre, de manera que el 1% de la població mundial és més rica que el 99% restant. 

 

La desigualtat, així com d’altres problemes que amenacen a la humanitat, com el canvi 

climàtic o la contaminació dels mars i oceans no formaven part dels ODM. És per això 

que amb l’arribada al 2015, i amb un balanç més positiu que negatiu, l’Assemblea General 

de la ONU decideix reformular els ODM convertint-los en Objectius de 

Desenvolupament Sostenible, afegint-ne nous compromisos i metes en el que es coneix 

com l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible1. 

 

La Agenda 2030 parteix d’un anàlisi i diagnosi en el qual es reconeixen els grans reptes 

als qual s’enfronta el món: la pobresa i les desigualtats, tant entre els països com dintre 

dels mateixos, la discriminació de gènere, els riscos per la salut global i grans catàstrofes, 

les crisis humanitàries com les dels refugiats o l’esgotament dels recursos i la 

desertificació provocada pel canvi climàtic. 

 

Així doncs, l’Agenda 2030 planteja 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

que s’hauran d’aconseguir ens els propers 15 anys, cada un d’ells amb diverses metes 

(fins a 169), que comprenen les esferes econòmiques, socials i ambientals. 
 

Es tracta d’un compromís universal d’arribar a uns mínims estàndards, si bé cada país 

d’acord amb la seva situació podrà fixar com arribarà als compromisos que determini. 

 

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són: 

 

• ODS 1. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes en tot el món. 

• ODS 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició 

i promoure l'agricultura sostenible. 
• ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats. 

• ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots. 
• ODS 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i nenes 

• ODS 6. Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament 

per a tothom. 

• ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a 

tots. 

• ODS 8. Fomentar el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació 

plena i productiva, i el treball decent per a tots. 

• ODS 9. Desenvolupar infraestructures resilients, promoure la industrialització 

inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació. 
• ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. 

• ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 

assegurances, resilients i sostenibles. 
• ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
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• ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. 

• ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos 

marins per aconseguir el desenvolupament sostenible. 
• ODS 16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

• ODS 17. Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 

 

L’objectiu d’aquest treball, consistirà en analitzar quina relació hi ha entre els ODS, els 

drets humans i l’Economia Social d’una banda, i de l’altre de comparar les polítiques i 

els marcs jurídics de l’ESS a diferents països. 

 

3. La Agenda 2030 i la defensa dels Drets Humans 

 

3.1. Marc jurídic internacional 

 

És cert que la Agenda 2030 és una declaració de l’Assemblea General de la ONU, i per 

tant, no té la mateixa força vinculant que sí podrien tenir altres normatives d’àmbit 

internacional com ara bé Convenis o Tractats internacionals. Malgrat això, sí existeix una 

relació o coincidència entre els ODS i els drets humans establerts als principals tractats 

internacionals en matèria de drets humans que sí són vinculants, com el Pacte 

Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) o el Pacte Internacional de Drets 

Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) aprovats ambdós i en vigor des de els anys 1966 

i 1977 respectivament. Cal destacar que existeix més normativa internacional en matèria 

de drets humans, com la Convenció dels drets dels Nens, la Convenció dels drets de les 

persones discapacitades... si bé ens centrarem en els anteriors tractats internacionals citats 

(PIDCP i PIDESC) per la seva transcendència i universalitat. 

 

Així doncs, cal fer una distinció entre aquests dos tractats internacionals, donada la 

distinció entre els drets civils i polítics (drets individuals), d’una banda i els drets 

econòmics, socials i culturals (drets col·lectius). De fet havia de convertir-se en un únic 

tractat, i així ho evidencia el fet que els dos tractats comparteixen el mateix preàmbul i 

contingut en l’article 1: 

 

“todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural” 
 

S’ha de tenir en compte que el moment en que es varen signar aquests tractats va ser en 

plena Guerra Freda. En conseqüència la defensa i importància dels drets humans no podia 

ser la mateixa pel bloc occidental que pel soviètic. Per aquest motiu es va decidir signar 

dos tractats separats, un destinat a protegir els drets civils i polítics (o drets individuals o 

de primera generació) i un altre destinat a protegir i promoure els drets econòmics, socials 

i culturals (o drets col·lectius). 

 

Ara bé, el contingut del PIDCP vincula als Estats ratificants, conferint dret a interposar 

recurs processal a aquells ciutadans que vegin vulnerats els seus drets civils i polítics, i 

arribant a crear un organisme encarregat de la vigilància i compliment dels mateixos, el 

Comitè dels Drets Humans (CDH). 

 

En canvi, el PIDESC no va crear per-se un organisme equivalent que s’encarregués de la 

vigilància i compliment dels drets econòmics, socials i culturals (DESC) equivalent al 

CDH. No va ser fins l’any 1985 en que es va crear un organisme encarregat de dur a terme 
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tal vigilància, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, com a organisme 

encarregat de supervisar el compliment del PIDESC. No obstant això, el mecanisme de 

supervisió es tractaria de l’emissió d’informes i recomanacions als Estats que 

incomplissin aquests drets de segona generació. 
 

Aquest fet deixat als DESC en una posició més relegada, que s’ha intentat solucionar amb 

la creació d’un Protocol Facultatiu del PIDESC que permeti establir mecanismes de 

denúncia equivalents a les existents al PIDCP. 

 

3.2. Els ODS i els Drets Humans 

 

Feta aquesta introducció i breu anàlisis dels principals instruments de drets humans, és 

important comprendre que els ODS no són un element estrany als drets humans i a 

l’Economia Social, sinó tot el contrari. 
 

Un document de la Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets 

Humans (ACNUDH) ha realitzat una comparativa sobre quins ODS estan presents en la 

normativa internacional en matèria de drets humans i podem veure com tots els ODS 

estan presents en la majoria de tractats i convenis internacionals existents com el PIDESC, 

la Convenció per a la Eliminació de la Discriminació Racial o la Convenció dels Drets de 

les Persones amb Discapacitat. 

 

Per exemple, l’ODS 1 Posar fi a la pobresa en totes les seves formes en tot el món, 

està present indirectament en diferents tractats internacionals que defensen els drets 

econòmics socials i culturals (DESC), com l’article 11 del PIDESC que estableix el dret 

a l’educació de totes les persones, i l’article 27 de la Convenció dels Drets de la Infància, 

que també estableix el dret a l’educació dels infants. 

 

L’ODS 2 Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la 

nutrició i promoure l'agricultura sostenible està regulat a l’article 25 de la Declaració 

Universal dels Drets Humans: 
 

“Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad”. 

 

Així com també a l’article 11 del PIDESC: 

 

“Artículo 11.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 

 

A més, des de l’any 2003, el Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA per les 

seves sigles en anglès) i després totes les agències dependents d’aquesta organització 

internacional van adoptar el que es coneix com enfocament basat en drets humans, que 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf
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presta més atenció als grups de població més vulnerables i pretén aplicar criteris de gènere 

per combatre qualsevol tipus de discriminació. 
 

Segons aquest paradigma, enfront d’un model d’estat assistencial que pretén satisfer les 

necessitats de la població considerant-los com a mers beneficiaris de qualsevol tipus de 

prestació pública (sigui la sanitat, sigui l’educació...) es passa a un model d’estat com a 

subjecte obligat a garantir els drets dels seus titulars (els ciutadans). La diferència és 

important, donat que una necessitat no satisfeta és una insatisfacció, però un dret no atès 

produeix una vulneració i per tant és susceptible de ser reparat per les mateixes autoritats 

públiques. 

 

3.3. Els ODS i l’Economia Social i Solidària 

 

Segons un informe del Grup de Treball Interinstitucional de les Nacions Unides sobre 

Economia Social (GTINUESS 2014) titulat “Aplicar la Agenda 2030 a través de la 

economia social y solidaria”, l’ESS “representaría una promesa considerable” per 

complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible per diversos motius. 

 

En primer lloc, l’Agenda 2030 considera que és clau el paper del sector empresarial i 

cívic divers, “des de microempreses i cooperatives fins a empreses multinacionals”, així 

com “aquelles organitzacions de la societat civil i filantrópiques”. 

 

L’àmbit local al qual posa èmfasis l’ESS podria afavorir un criteri més ampli de promoció 

econòmica local que estimulés les necessitats que el mercat tradicional no pot proveir - 

tant d’ingressos, com de producció de béns i serveis- i cobrir aquestes necessitats. 

 

Un altre factor que el grup d’experts considera interessant és el fet que la ESS introdueix 

principis de solidaritat, equitat, “Buen Vivir” i governança democràtica en la gestió 

econòmica, enfront de la lògica purament mercantilista que únicament té en compte els 

beneficis. 

 

Les entitats d’ESS serien organitzacions que, a través de la combinació d’objectius 

econòmics, socials i mediambientals, afavoreixen la creació de llocs de treball, permeten 

als usuaris accedir en millors condicions als mercats i finançament, a la vegada que 

defensen la protecció social i la distribució de la riquesa. 

 

3.3.1. Transició de l’economia informal al treball decent 

 

Més del 60% de la població activa pertany al que s’anomena, l’economia informal segons 

un estudi presentat per la Organització Internacional del Treball (OIT). La major part, un 

93% d’aquesta economia submergida la trobem a països emergents i en desenvolupament. 

Les estadístiques del Fons de Població de las Nacions Unides mostren com aquets 

percentatges no afecten igual per àrees. Així, mentre a Àfrica, Països Àrabs i Àsia i 

Pacífic representen un 68% de la Població, i a Sud i Centre Amèrica i Carib un 50% de 

la població activa, a d’altres regions més riques com Europa i Àsia central només afectaria 

al 25% de la població activa. 
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A menor nivell d’estudis i recursos, més probabilitat de estar en situació d’economia 

informal o atur. Doncs bé en aquest aspecte l’ESS ofereix recursos i mitjans per permetre 

a part de la població més vulnerable, passar de l’economia informal a l’economia formal 

en unes condicions de treball decent, tal i com estableix l’Objectiu 8 dels ODS Fomentar 

el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva, i el 

treball decent per a tots. 

 

Segons el GTINUESS, les entitats d’ESS poden contribuir a una millora en l’accés a 

mercats financers, tecnologia i informació, així com augmentar la capacitat productiva de 

certs productors, permetent-los obtenir uns millors preus i ingressos. 

 
D’altre banda, el reduït capital social necessari per a constituir una cooperativa (3.000.- 

€) també pot ser un element facilitador que dinamitzi la proliferació d’empreses d’aquests 

tipus. 

 

3.3.2. Ecologia i Economia Social 

 

Des de un punt de vista ecològic, l’ESS també estaria millor posicionada que les empreses 

convencionals, donat que en primer lloc no externalitzen part dels seus costos de 

producció en el medi ambient, tenen una petjada de carboni inferior i la propietat 

comunitària gestiona de forma més eficient dels recursos naturals. 

 

A América Llatina l’ESS es troba a més relacionada amb el concepte indígena del “Bon 

Viure” (Sumak Kawsay). Tal i com la defineix l’economista peruà i secretari de la 

Comissió Episcopal d’Acció Social del Perú Humberto Ortiz Roca, el “Bon Viure” és una 

filosofia de vida que parla de distribució justa de la propietat, respecte a la diversitat, 

garantitzant els drets dels pobles i les persones i tractant la Terra com si fós una mare, no 

simplement recursos per consumir i explotar (Ortiz, 2018). 

 

Per exemple, Humberto Ortiz argumenta que, enfront del “consumisme” despilfarrador 

de les societats extractivistes i de mercat, es planteja un consum responsable i ètic, que 

busqui satisfer les necessitats i no desitjos superflus. És aquí on aquest concepte del “Bon 

Viure” troba un paral·lelisme amb el que proposa l’ESS. 

 

La transició ecològica cap a un nou model productiu també ha fet que es mobilitzi la 

opinió pública cap a qüestions de sostenibilitat ambiental. En aquest sentit, sembla que 

les grans corporacions, causants de la major contaminació mundial podrien no ser els 

actors més interessats en un canvi de model, ja que les solucions tecnològiques sense tenir 

en compte canvis més profunds en la distribució de la riquesa podrien quedar-se en un 

canvi perquè no canviï res. 

 

Per contra, són nombroses les entitats d’ESS relacionades amb la producció 

agroecològica o la generació d’energies renovables de forma cooperativa o comunitària, 

un sector que ha crescut notablement a països com Espanya, Dinamarca o Alemanya. 
 

Per combatre el canvi climàtic, a part d’augmentar la eficiència energètica i reduir les 

emissions de CO2, cal replantejar-se el model econòmic en termes de justícia climàtica. 

 

Tal com confirma l’informe sobre clima i pobresa del relator de les Nacions Unides Philip 

Alston: 
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“Confiar al sector privado la lucha contra la crisis del clima puede conducir a 

una nueva segregación entre ricos y pobres que permita a los primeros escapar 

a los peores efectos del calentamiento global y a los segundos sufrir esos efectos 

hasta las últimas consecuencias (…), a pesar de las voces de alarma lanzadas 

continuamente, muchos Gobiernos están dando tibios pasos o incluso aplicando 

medidas miopes”. 

 

Un model econòmic basat en la externalització dels costos de la industria extractivista, i 

en competir contínuament per intentar expandir-se a nous mercats és molt difícil que 

pugui revertir la situació d’emergència climàtica que estem vivint. Donat que les entitats 

d’ESS no es relacionen amb la resta d’actors (mercat, proveïdors, administracions 

publiques…) d’una forma depredadora, sinó intentant produir bens i serveis, aplicant 

d’altres criteris que els purament econòmics, es troben en una bona predisposició de ser 

actors que poden comprometre’s a donar resposta tant al repte del canvi climàtic com al 

repte de combatre la pobresa i les desigualtats existents. 

 

Podem afirmar que l’Economia Social resulta un actor empresarial alineat amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb l’Agenda 2030. Així també ho reflexa el 

quart Informe sobre l’experiència de les empreses españoles d’Economia Social en la 

Cooperació al Desenvolupament 2017-20195, elaborat conjuntament per la 

Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (“CEPES”) i el Ministeri 

d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern espanyol. 

 
Segons aquest informe, durant els últims 20 anys CEPES i diverses organitzacions de 

l’Economia Social (junt amb el Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació i d’altres 

administracions publiques) han realitzat 160 projectes en 46 països que han millorat les 

condiciones de vida d’unes 210.000 persones i 27.000 famílies, destinant un pressupost de 

73,6 milions d’euros (1998-2018). Amb aquesta activitat l’ESS a més de dinamitzar 

l’economia ha contribuït a 16 dels ODS que marca la Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

 

Així doncs podem veure que la Agenda 2030 està implícita en el caràcter de moltes 

organitzacions de l’ESS i contribueix directament a ODS com el de “fomentar el 

creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, treball decent per a tothom 

(ODS 8). 

 

3.3.3. Economia Social i Gènere 

 

Malgrat l’impacte positiu que les polítiques d’igualtat han tingut vers les dones en els 

mercats laboral i els avanços internacionals, el món laboral segueix sent desigual per a 

les dones treballadores: 
 

• Segons l’agència de les Nacions Unides específica per les dones (ONU Dones), 

la relació entre homes i feina era del 72,2% al 2013, mentre que en el cas de les 

dones només ascendia a un 45,1%. 

 

• D’acord amb les estadístiques del Banc Mundial7, globalment les dones tenen 

retribucions inferiors als homes, concretament guanyen entre el 60% i el 75% dels 

sous que cobren els homes. A més aquesta situació es veu agreujada en la mesura 

en que les dones són les que es fan càrrec de la majoria de les càrregues familiars 

i de cures, treballs que no són remunerats. 
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• El pes del treball reproductiu, de cures i d’atenció a la dependència (tasques no 

remunerades) recau majoritàriament sobre la població femenina, situació que 

afavoreix que les dones treballin en sectors informals, de baixos ingressos i 

escassa sindicalització8. 

 

• Les probabilitats de treballar al sector informal de l’economia són més elevades 

en dones que en homes: a Àsia meridional el 80% de les dones en feines no 

relacionades amb l’agricultura treballen al sector informal, percentatge que 

ascendeix a un 74% a l’Àfrica subsahariana i un 54% a Amèrica Llatina i Carib. 
 

• Segons càlculs estimatius, l’escletxa salarial entre homes i dones comporta una 

reducció dels seus ingressos de fins a un 76% respecte els homes, 

aproximadament uns 17 bilions de dòlars. 

 

Un informe de ONU Dones “Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” realitza un análisis de les tendències globals i 

regionals de cumpliment dels ODS desde una perspectiva de gènere i posa de manifest 

que les causes que incideixen a la pobresa son multifacètiques i actúen en diferents 

dimensions: per exemple, una nena d’una familia pobre que no ha tingut accés a educació 

té més probabilitats de ser casada forçosament, tenir un embaràs no desitjat i quedar 

apartada de treballs millor remunerats que una nena d’una familia en una millor situació. 

 

En definitiva, les dones sofreixen desigualtat en gairebé tots els indicatius de 

desenvolupament humà: 

 

• De les dades analitzades a 89 països, s’extreu que el número de dones i nenes que 

viuen en condicions de pobresa arriben a 330 milions. 

 

• Més del 50% de les dones i nenes que viuen en àrees urbanes de paises en vies de 

desenvolupament no tenen accés a recursos essencials com ara aigua potable, 

equipaments sanitaris o habitatges dignes. 

 

• Una de cada cinc dones ha sufrit algún tipus de violència masclista provinent de 

la seva parella en el darrer any. 
 

En front d’aquestes dades, les empreses i entitats de l’ESS favoreixen un model laboral 

més inclusiu i igualitari. El 54% de les dones que treballen en les cooperatives de treball 

associat exerceixen funcions directives i de representació, segons dades de la 

Confederació Espanyola de Treball Associat (Coceta). A més aquestes cooperatives 

donen feina a 384.000 persones, de les quals el 48,9% són dones. 

 

D’altre banda, l’ESS comparteix la crítica amb l’economia feminista que invisibilitza el 

paper desigual de la dona en les societats patriarcals, que nega la importància de les cures 

i l’economia reproductiva. També en aquest cas podem veure com hi ha una relació entre 

l’ESS i l’ ODS 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les 

dones i nenes. 
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Bloc 2 

 

4. L’Economia social 

 

4.1. Orígens de l’ES 

 

L’ Economia Social (ES) neix a Europa als segles XVIII i XIX de la mà de cooperatives, 

mútues i associacions (i més recentment també s’hi afegirien les fundacions) com a 

resposta organitzada per l’incipient moviment obrer en front dels abusos que patien en la 

primera època del capitalisme industrial. Així doncs, el moviment associatiu i obrer va 

donar lloc a diferents societats de socors mutu i societats de resistència (López Castellano, 

2003). 

 

Aquest bloc d’anàlisis de l’ES a la Unió Europea (UE) mostra algunes de les conclusions 

del treball de camp realitzat per José Luis Monzón i Rafael Chaves, membres del Institut 

Universitari d’Economia Social i Cooperativa de la Universitat de València 

(IUDESCOOP-UV) junt amb diferents experts en ES dels 27 països de la UE. Les dades 

macroeconòmiques, metodologies i conclusions més extenses són plasmades a l’Informe 

elaborat pel Comitè Econòmic i Social Europeu pel Centre Internacional d’Investigació i 

Informació sobre Economia Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) -en endavant, 

l’Informe del CIRIEC- al qual faré referencia al llarg d’aquest apartat. 

 

Doncs bé, ja entrant en matèria, va ser al segle XIX quan aquest tipus de societats van 

créixer notablement i van proliferar per tota Europa. Per exemple a Gran Bretanya, les 

Friendly Societies es van multiplicar cal als anys 1790 i a Amèrica Llatina també va tenir 

un notable desenvolupament aquests tipus de societats mutualistes. 

 

Les primeres cooperatives van néixer a la Gran Bretanya de finals del segle XVIII i 

principis de segle XIX, com a resposta del incipient moviment obrer als abusos 

empresarials comesos durant la industrialització. Un dels primers autors de l’anomenat 

socialisme utòpic va ser Robert Owen, que va tenir una notable influència en el 

cooperativisme i va articular aliances importants entre cooperativisme i sindicalisme obrer, 

donat que els dos moviments tenien com a objectiu l’emancipació de la clase treballadora. 
 

De fet, com senyala José Luis Monzón, membre del Institut Universitari d’Economia 

Social i Cooperativa de la Universitat de València (IUDESCOOP-UV) i co-autor i director 

del citat Informe, dels vuit Congressos Cooperatius que van tenir lloc a Gran Bretanya 

entre 1831 i 1835 i que articulaven relacions entre cooperatives i moviment sindical, va 

néixer un dels sindicats més importants del país, la Grand National Consolidated Trades 

Union unificant diversos sindicats d’ambdós àmbits. 
 

Un altre autor que val la pena mencionar va ser William King, que va participar en la 

fundació de la primera cooperativa britànica (“The Rochdale Equitable Pioneers 

Society”), fundada al 1844 a Rochdale per 28 treballadors, alguns dels quals eren 

seguidors de Owen. 

 

Molts dels principis adoptats per aquesta cooperativa (decisions democràtiques en mans 

de la majoria de socis que realitzen la activitat cooperativitzada, no assignació dels 

excedents, igualtat de vot, etc) van començar a ser generalitzadament adoptats per altres 

cooperatives. No és casualitat que la Aliança Cooperativa Internacional (ACI), una 

organització no governamental que promou els referits principis cooperatius, naixés a 
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Londres l’any 1895, si bé la seva seu actual es troba a Ginebra. L'ACI compta avui amb 

més de 218 organitzacions cooperatives nacionals i internacionals, repartides entre 87 

països i representant a unes 800 milions de persones al món. 

 

A Alemanya, el moviment de l’ES també va ser important, amb la proliferació de 

cooperatives rurals i associacions de treballadors industrials durant el segle XIX de la mà 

d’autors com Ludwig Gall, o Stephan Born, així com les primeres mútues de crèdit 

(Monzón, 1989). 

 

A Espanya, diverses associacions, cooperatives i mútues també van contribuir a la difusió 

d’aquest nou model d’economia. La primera cooperativa de producció va néixer a 

Barcelona, on la Associació de Teixidors (primer sindicat obrer espanyol) va fundar la 

Companyia Fabril de Teixidors l’any 1842, un híbrid entre “societat obrera de producció i 

societat de socors mutu (Reventós, 1960). 

 

Ara bé, el país europeu on el fenomen de l’ES va ser més destacat podria considerar-se 

que és França, on les corrents socialistes d’autors com Claude-Henri de Saint-Simon va 

influir notablement el desenvolupament de les primeres cooperatives i mutualitats del 

segle XIX. A mode d’exemple la primera cooperativa obrera de producció va ser fundada 

per Jean-Philippe Buchez a París l’any 1834 per Jean-Philippe Buchez, deixeble de Saint- 

Simon. Altres autors, com Charles Fourier demanaven que els treballadors 

s’autoorganitzessin mitjançat la creació d’associacions, mutualitats i comunitats 

enxarxades. 
 

De fet, la paraula “Economia social” va ser utilitzada per primera vegada al 1830 per 

Charles Dunoyer, economista liberal en el seu Tratado de Economía social, en el qual 

argumentava que la economia no podia guiar-se únicament basant-se en el lucre. 

Entre 1820 i 1860 va néixer a França una escola de pensament anomenada Economistes 

socials, que reconeixien certs errors de mercat en el sistema i que això provocava 

desequilibris no desitjats. No obstant, la majoria d’aquests economistes pertenyien a la 

corrent liberal i tampoc van proposar solucions alternatives als mercats de capitals i 

empreses tradicionals. 
 

No va ser fins finals del segle XIX que la ES va tenir una influència com a element de 

contraposició al capitalisme en certa manera, de la mà d’economistes com John Stuart 

Mill (Principles of Political Economy,1885), qui defensava la promoció d’empreses 

cooperatives o Leon Walras, que argumentava que les cooperatives contribuïen a 

disminuir la conflictivitat social, així com introduir una mena de democràcia econòmica 

(Monzón, 1989). 

 

Tal i com es senyala a l’Informe del CIRIEC, la obra que va comportar el coneixement 

de l’ES tal i com la coneixem actualment va ser “Estudios de Economía Social: teoría de 

la distribución de la riqueza social de Walras”, publicat al 1896; i que va introduir l’ES 

dins la ciencia econòmica, com aquella disciplina que estudia el comportament de les 

associacions, cooperatives i mútues, inspirada pels principis cooperatius i democràtics. 

 

En paraules de B. de Carbon, 1972, “Lo que yo llamo economía social, como hace J.S. 

Mill, es aquell aparte de la ciencia de la riqueza social que trata la distribución de sta 

riqueza entre los individuos y el Estado”. 
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El període posterior a la segona guerra mundial fins a 1975 va ser caracteritzat a Europa 

occidental per un model keynessià, en el qual les polítiques fiscals de redistribució i 

mesures anticícliques van fonamentar el desenvolupament de l’Estat del Benestar, sent 

els principals agents econòmics sindicats, govern i patronal. 

 

A Europa oriental el model de planificació econòmica del bloc soviètic en el qual l’Estat 

era l’únic agent no va deixar marge gaire marge d’actuació a les organitzacions de l’ES. 
 

Tal i com manifesten els investigadors, Rafael Chaves i José Luis Monzón, el concepte 

més modern d’ES va anar agafant forma a França a finals dels anys 70, moment en que 

les distintes organitzacions que componien la ES (Mútues, cooperatives i associacions) 

van agrupar-se constituït el Comitè Nacional d’Enllaç de les Activitats Mutualistes, 

Cooperatives i Associatives (CNLAMCA) aprovant el que es coneix com la Carta de 

l’Economia Social. 

 

En aquest document, es defineix la ES com “aquell conjunt d’organitzacions que no 

pertanyen al sector públic, funcionen de manera democrática amb igualtat de drets i 

obligacions dels seus socis, i practiquen un règim particular de propietat i distribució de 

beneficis, empleant els excedents per a ampliar l’entitat i millorar els serveis prestats als 

seus socis i a la societat” (Économia sociale, 198, Monzón, 1987). 

 

Alguns dels principis que agrupen a les distintes famílies de l’ES (afegint avui dia ja les 

Fundacions) serien els següents segons la Conferència que les agrupa (CEP-CMAF): 

 

• Primacia de les persones per sobre del capital. 

• Lliure adhesió 

• Principi de democràcia en la presa de decisions 

• Harmonització entre els interessos dels usuaris i interès general. 

• Principis de solidaritat i responsabilitat. 

• Independència dels poders públics. 

• Destinar els excedents econòmics en benefici d’objectius de desenvolupament 

sostenible i serveis que beneficien als seus membres o a la societat. 
 

4.2. Importància de l’Economia Social a Europa, Estat Espanyol i a Catalunya 

 

En l’actualitat el sector empresarial de l’ES representa a 2,8 milions d’empreses que donen 

feina 13,6 milions de persones i representa el 8% del PIB de la UE segons l’“Informe 

Euromed sobre Economía Social i Emprendimiento en la Regió Euromediterranea” 

aprovat al setembre de 2018 pel Consell Econòmic i Social d’Espanya (CES). 

 

En xifres globals, a l’Estat Espanyol podem dir que l’Economia Social està formada per 

entitats diverses amb presència en tots els sectors de l’economia, que representen un 10% 

del PIB Espanyol, donant feina a un 12,50% de la població activa i amb una destrucció 

mínima de llocs de feina, suportant millor les crisis econòmiques que altres tipus 

d’empreses. A Catalunya, l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) és una 

organització representativa dels diferents actors que componen l’economia social 

(Confederació de Cooperatives, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Federació de 

Mutualitats i la Xarxa d’Economia Social). Aquesta organització representa 7.422 

organitzacions, 139.202 persones treballadores i una facturació de 7.853 milions d’euros. 
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Bloc 3 

 

5. Marcs jurídics i institucionals de l’ES a la Unió Europea 

 

Podríem afirmar que la ES és un fenòmen que cada cop compta amb més presència i 

suports a Europa. Països com Espanya, França i Portugal entre d’altres han aprovat lleis 

sobre la matèria. 
 

Són nombroses les institucions comunitàries que han fet referència d’una manera o altre 

sobre l’ES: el Consell d’Europa ha aprovat una resolució en la qual qualifica l’ES com 

un factor clau en el desenvolupament econòmic i social, el Parlament Europeu ha instat a 

la Comissió Europea a defensar el model de l’ES com a eina fonamental del “model social 

europeu” i des de 1990 existeix un grup de treball específic en ES. 

 

Segons mostra l’informe encarregat pel Comitè Econòmic Social Europeu i elaborat per 

José Luis Monzón i Rafael Chaves (CIRIEC-Centre International de recherches et 

d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), un dels principals 

problemes a nivell europeu a l’hora de parlar del reconeixement de l’ES en algun tipus 

de directiva es troba en la dificultat de definir-la de forma comuna als 28 estats que 

formen la Unió Europea. Un dels criteris per poder definir que és l’ES i quantificar-la a 

Europa ha sigut a partir del Manual per a la elaboració de comptes satèl·lit de les empreses 

d’ES, i s’han agafat les dades de cooperatives i mutualitats dels països que les tenen 

comptabilitzades. No obstant aquest criteri no deixa de ser parcial, donat que només 

alguns països han elaborat aquests cens, i no existeix una directiva europea que clarifiqui 

o estableixi el criteri per decidir si una entitat és o no una organització de l’ES. 

 

Vistes les dificultats a l’hora d’unificar en una directiva europea la definició de les entitats 

d’ES, resulta fonamental el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), si 

bé cal dir que es tracta d’una resolució emesa per un òrgan auxiliar que té com objectiu 

la defensa dels drets econòmics i socials. En aquest sentit, podem trobar una certa 

similitud entre aquesta organització europea i el Comitè de Drets Econòmics, Socials i 

Culturals que supervisa l’aplicació del PIDESC. 

 

Doncs bé, el dictamen del CESE sobre diferents tipus d’empreses (int/447 d’1 d’octubre 

de 2009) parla d’empreses socials com “cooperatives i empreses similars amb diferent 

estatut jurídic” que es dediquen principalment a àmbits com “la prestació de serveis com 

la sanitat, el medi ambient, serveis socials i educació...que busquen la creació de llocs 

de feina i la integració en el mercat de persones desfavorides”. 

 

Sí bé és cert que no existeix una Directiva o normativa europea que aglutini a les entitats 

de l’ES, sí existeix un Reglament que regula l’estatut jurídic de la Societat Cooperativa 

Europea (Reglament CE número 1.435/2003 del Consell, de 22 de juliol de 2003, que 

regula aspectes societaris i la Directiva 2003/72/CE del Consell, de 22 de juliol de 2003, 

que contempla la implicació́ dels treballadors en la societat cooperativa europea). Aquesta 
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normativa va ser transposada en el cas de l’Estat espanyol a través de la Llei 3/2011, de 

4 de març, que regula la Societat Cooperativa Europea. No obstant, segueix sense existir 

una normativa equivalent que harmonitzi altres entitats com les fundacions, entitats molt 

presents en l’ES (aproximadament unes 110.000 fundacions a la UE). 

 

Finalment, cal destacar un gest cap a l’ESS per part de les institucions europees amb 

l’aprovació de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 

febrer de 2014 (transposada en l’ordenament jurídic espanyol com a la Llei de Contractes 

del Sector Públic), sobre contractació pública que permet que els Administracions 

públiques puguin introduir clàusules socials (ètiques, laborals o ambientals) en els 

concursos, de manera que les empreses licitants que acabin guanyen els concursos no 

siguin sempre les que fan la oferta econòmica més baixa, sinó que es tinguin en compte 

altres criteris, com el respecte als drets dels treballadors o la prevenció de riscos laborals, 

o bé la eficiència energètica. 

 

5.1. Desenvolupament normatiu a l’Estat espanyol i Catalunya 

 

5.1.1. La Constitució Española de 1978: especial referència a la “Constitució 

econòmica” 

 

La Constitució sempre és la norma fonamental d’un ordenament jurídic, i per tant la 

primera peça a analitzar sobre qualsevol matèria que es vulgui analitzar. Així doncs, en 

la Constitució a més dels drets i llibertats públiques, i el funcionament de l’Estat i les 

seves institucions també trobem alguns articles dispersos del que podríem anomenar 

“Constitució econòmica”. A diferència del constitucionalisme del segle XIX, influenciat 

principalment per Adam Smith i la seva màxima de “laiser faire”, les constitucions 

sorgides desprès de la Segona Guerra Mundial (com la italiana de 1947 o la portuguesa 

de 1976)van introduir i reconèixer un mínim Estat social, així com la intervenció pública 

dins d’un model d’economia de mercat (Moreno Fernández-Santa Cruz, 2003). 

 

Això es pot veure, en primer lloc, dins del Preàmbul, i en articles com el 1.1. de la 

Constitució Espanyola (CE) que defineix l’Estat com a Social, Democràtic i de Dret o el 

9.2. que imposa la obligació als poders públics de “promoure les condicions necessàries 

perquè la llibertat i la igualtat siguin reals i efectives, remoure els obstacles que la 

impedeixin, i facilitar la participació ciutadana en la vida política, social i econòmica”. 
 

Lògicament, tot això dins del context d’una economia de mercat, i en aquest sentit es 

regulen diferents drets econòmics com serien els articles 33 propietat privada i l’herència, 

o article 38 de llibertat d’empresa. No obstant això, i ja fora del capítol de drets 

fonamentals o drets subjectius, i per tant fora de l’ampara de protecció jurisdiccional en 

cas de vulneració, tindríem certs “Principis que haurien d’orientar la política del Govern”. 

Així l’article 131.1 introdueix el concepte de la redistribució de la renta, l’article 128 

subordina tota riquesa a l’interès general o l’article 129.2 fonament de les empreses 

cooperatives: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de 

participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las 

sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los 

trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. 

 

A més les cooperatives també serveixen per fer complir d’altres preceptes constitucionals 

de caràcter social, com el dret a l’habitatge (art. 47 CE) regulat per exemple als articles 

122 a. 127 de la Llei Catalana 12/2015, de Cooperatives; la protecció als consumidors 
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(art. 51 CE) especialment reforçada en les cooperatives d’habitatges i usuaris, o el dret al 

treball (art. 35) relacionat amb les cooperatives de treball associat. 
 

5.1.2. Desenvolupament normatiu d’àmbit estatal 

 

A Espanya, si bé és cert que la Llei estatal de cooperatives data del any 1999 i diferents 

Comunitats Autònomes com Catalunya, Madrid o Andalusia han elaborat les seves 

pròpies normatives en aquesta matèria, el reconeixement explícit al paper de l’ES (i 

d’altres entitats com fundacions, associacions) es va produir amb l’aprovació de la Llei 

5/2011, de 29 de març, d’Economia Social. 

 

En aquest sentit, els article 2 i 4 d’aquesta llei la defineix com aquell “conjunt de les 

activitats econòmiques i empresarials, que en l'àmbit privat duen a terme aquelles 

entitats que, de conformitat amb els principis de: 
 

i) Primacia de les persones i l’objecte social per sobre del capital, 

ii) Aplicació dels resultats obtinguts en funció del treball aportat, 

iii) Promoció de la solidaritat interna i amb la societat afavorint el compromís 

amb el desenvolupament local, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, 

la cohesió social, la inserció de persones en risc d'exclusió social, la 

generació d'ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, 

familiar i laboral i la sostenibilitat 

iv) Independència dels poders públics. 

 

(...), persegueixen bé l'interès col·lectiu dels seus integrants, bé l'interès general 

econòmic o social, o tots dos.” 

 

En aquell mateix any es va aprovar la Llei d’Economia Sostenible, que tenia com 

objectius fomentar activitats relacionades amb les energies netes i l’augment de 

l’eficiència energètica i perseguia la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social. 

 

De fet introdueix el concepte de “Economia sostenible” 

 

“Es un patrón de crecimiento que concilia el desarrollo económico, social y ambiental 

en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la 

igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y 

el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. 
 

Un element important també a destacar és que aquesta llei va introduir per primer cop 

l’element de la Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), amb l’objectiu que 

incentivar que tant empreses de tots els tamanys, organitzacions i administracions 

públiques desenvolupin la seva activitat sota criteris de transparència i bon govern 

corporatiu, compromís amb el territori i el medi ambient, defensa dels drets humans, 

millora de les relacions laborals i la igualtat efectiva entre homes i dones. 
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Podem veure com alguns dels principis d’aquesta Economia sostenible coincideixen amb 

diferents ODS (entre d’altres ODS 1,5,7,8,9,11 i 12), i a la vegada també coincideix amb 

alguns elements de l’ESS, com la primacia de les persones per sobre del capital, la igualtat 

de gènere o la sostenibilitat i la ecologia. 

 

5.1.3. Especial menció a les Entitats no lucratives 

 

D’altre banda, el Tercer Sector també es pot considerar un agent integrant de l’ESS, donat 

que comparteix valors com la funció social que realitzen sobretot respecte dels col·lectius 

més desfavorits. Si bé no són empreses que busquen distribuir els seus béns sinó que es 

tracta de organitzacions no lucratives, que realitzen atencions directes a aquells col·lectius 

que ho precisin. Tot i així, el Tercer Sector representava un 1,45% del PIB durant l’any 

2018 dins l’Estat Espanyol, i donava feina a un 3% dels treballadors segons dades de 

l’Enquesta de Població Activa d’aquell mateix any. 

 

Doncs bé, en aquest sentit resulta important destacar la Llei 43/2015, de 9 d’octubre, del 

Tercer Sector d’Acció Social, que regula i reconeix el marc jurídic i el paper de les 

entitats no lucratives en la reducció de les desigualtats i la lluita contra la exclusió social, 

creant-se també un organisme depenent de l’anterior Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 

i Igualtat (avui dia desdoblats en el Ministeri de Serveis Socials i Agenda 2030 i Ministeri 

d’Igualtat) per establir un diàleg i un mètode per a la participació i avaluació en la 

elaboració de polítiques públiques entre el Tercer Sector i l’Administració General de 

l’Estat mitjançant la creació de la Comissió pel Diàleg Civil amb la Plataforma del Tercer 

Sector d’Acció Social i el Consell Estatal d’Organitzacions no Governamentals d’Acció 

Social. 

 

Així doncs l’article 2 defineix a les entitats del Tercer Sector d’Acció Social a aquelles 

 

“organitzacions de caràcter privat, sorgides de la iniciativa ciutadana o social, sota 

diferents modalitats, que responen a criteris de solidaritat i de participació social, amb 

fins d'interès general i absència d'ànim de lucre, que impulsen el reconeixement i 

l'exercici dels drets civils, així com dels drets econòmics, socials o culturals de les 

persones i grups que pateixen condicions de vulnerabilitat o que es troben en risc 

d'exclusió social”. 
 

Podem veure com en la seva definició, la llei reconeix que aquestes entitats defensen 

l’interès general, sota criteris de solidaritat i participació democràtica (alguns dels valors 

coincideixen amb els principis de la Llei d’Economia Social), i en defensa dels drets 

civils, econòmics, socials o culturals de grups que es trobin en situació de vulnerabilitat 

o en risc d’exclusió social. És a dir, l’Estat reconeix que aquestes entitats juguen un paper 

en la defensa dels drets humans i que calen accions de foment per part de les 

Administracions Públiques per potenciar-les, com per exemple difondre els principis del 

Tercer Sector d’Acció Social, dotar de recursos financers a aquestes organitzacions, així 

com garantir la participació de les entitats del Tercer Sector en la elaboració de polítiques 

socials, de treball, d’igualtat i d’inclusió. 

 

Finalment, és important destacar la abans mencionada Llei de Contractes del Sector 

Públic com a element dinamitzador per part de les Administracions Públiques de l’ESS. 

Gràcies a la transposició de la Directiva europea en matèria de contractes del sector 

públic, es permet introduir criteris de selecció de contractistes de forma que el òrgan de 
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contractació pugui requerir a les empreses licitants que acreditin el compliment de 

normatives laborals o mediambiental, a més dels típics requisits de solvència tècnica, 

financera o professional. 
 

5.2. Estratègies i polítiques públiques 

 

No obstant la elaboració d’un marc jurídic favorable no és suficient per a potenciar aquest 

model, i per aquest motiu és necessari un seguit d’actuacions per part de les 

Administracions públiques per a potenciar i facilitar el seu desenvolupament. Per aquest 

motiu, en matèria de polítiques públiques, val la pena mencionar l’Estratègia 

d’Economia Social fins 2020, publicada mitjançant Resolució de 15 de març de 2018 

(BOE de 20 de març), estratègia mitjançant la qual, es dona suport a l’impuls i al 

creixement d’empreses d’economia social i al seu creixement a través de diferents 

mesures tals com l’eliminació de barreres d’accés, la digitalització de les entitats d’ES o 

fomentant la participació d’aquestes entitats en el diàleg social. També es pretén donar 

visibilitat i conscienciar a la població sobre la contribució de les entitats d’Economia 

Social al desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere o la responsabilitat social 

empresarial. 

 

En l’àmbit internacional, aquesta estratègia es va emmarcar dins el Programa Operatiu 

d’Inclusió Social i Economia Social 2014-2020 finançat pel Fons Social Europeu i també 

va participar de la elaboració i aplicació de la Agenda dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides. 

 

Seguint aquest camí, el nou govern d’Espanya ha elevat a la categoria de Ministeri la 

Secretaria de Drets Socials i Agenda 2030, convertint-la en el nou Ministeri de Drets 

Socials i Agenda 2030 presidit per Pablo Iglesias, que té com a objectius coordinar les 

polítiques socials destinades a protegir als més vulnerables amb necessària coordinació 

amb les comunitats autònomes i amb interlocució del Tercer Sector, tal i com estableix la 

abans citada Llei 43/2015, de 9 d’octubre del Tercer Sector d’Acció Social. A més, el nou 

ministeri de treball del govern d’Espanya ha passat a denominar-se Ministeri de Treball i 

Economia Social, amb competències en matèria de treball, economia social i 

responsabilitat social empresarial i continua amb la voluntat d’aprofundir la Estratègia 

d’Economia Social abans nombrada més enllà de l’any 2020. 

 

En aquest sentit, el nou Ministeri de Treball i Economia Social encapçalat per la ministra 

Yolanda Díaz junt amb la organització empresarial representativa de les empreses 

d’economia social (CEPES) han constituït una Taula de l’Economia Social com a eina de 

diàleg social que permeti facilitar el mateix entre el Govern i els agents socials, així com 

la reconstrucció econòmica, social i territorial en la qual es troba actualment Espanya 

degut a la pandèmia de coronavirus. 

 

5.3. Desenvolupament normatiu a Catalunya 

 

A Catalunya, també podem trobar referències en quan a la promoció i desenvolupament 

de l’Economia Social a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC). Concretament, en 

primer lloc, dins del Capítol V de principis rectors que haurien d’orientar la política 

empresarial, l’article 45 estableix la obligació de promoció per part de la Generalitat, de 

l’activitat empresarial dins de la lliure competència i la lliure empresa, afegint a més, 

 l’acció de les cooperatives, societats laborals i iniciatives d’economia social. 
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Per altre banda, en el marc de les seves competències l’article 124 EAC reconeix la 

competència exclusiva de la Generalitat, disposant la Conselleria de Treball, Afers 

Socials i Famílies de competències per a planificar i executar polítiques relacionades amb 

l’economia social i cooperativa, així com controlar la seva activitat. 

 

Seguint el mandat d’aquests preceptes s’aprova la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de 

cooperatives, amb l’objectiu de modernitzar i fomentar aquest tipus d’empreses, doncs 

s’ha demostrat com durant les crisis han continuat mantenint els llocs de treball amb 

caràcter d’estabilitat i amb un alt nivell de qualitat dels mateixos. 

 

La llei busca connectar amb els principis històrics de l’Aliança Cooperativa Internacional, 

definint la cooperativa com una “associació autònoma de persones que s'han unit de 

manera voluntària per a satisfer llurs necessitats i aspiracions econòmiques, socials i 

culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió 

democrática” 

 

També cal destacar que l’actual Govern de Catalunya també contemplava la elaboració 

d’una llei d’economia social pròpia, en marc de les seves competències, si bé aquesta 

iniciativa encara no ha prosperat. 
 

5.4. Municipalisme i ESS a Barcelona 

 

A Barcelona, l’Ajuntament encapçalat per Ada Colau està compromès amb l’enfortiment 

de l’ESS, com ho demostra l’anterior Pla d’Impuls de l’Economia Social 2016-2019, 

dotat amb un pressupost de més de 24 milions d’euros. Els objectius d’aquest ambiciós 

Pla són tant a nivell de promoció com a nivell de reforç, amb diversos recursos públics 

posats a disposició de les entitats d’ESS com ara bé, subvencions i ajuts econòmics, 

formació i acompanyament, assessorament específic (mitjançant l’àrea de Promoció 

Econòmica de Barcelona Activa) o cessió d’espais. 

 

5.4.1. Barcelona i l’Agenda 2030 

 

Seguint el mandat implícit de l’ODS 11 “Aconseguir que les ciutats i els assentaments 

humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”, l’Ajuntament de Barcelona 

ha decidit fer de l’Agenda 2030 el full de ruta del Programa d’Actuació Municipal, 

destinant els 2.300 milions d’euros del pressupost municipal a la consecució dels ODS. 

Així mateix, es crearan organismes específics per a l’avaluació d’aquestes polítiques i del 

seu compliment: la Comissió Interna per a l’Impuls i Consecució de la Agenda 2030 i el 

Consell Acadèmic Assessor de la Agenda 2030. 

 

Entre els objectius del Pla de l’Ajuntament es trobarien fites molt ambicioses, com 

adaptar la Agenda 2030 a realitat de Barcelona, enfocar les polítiques municipals cap a la 

consecució dels ODS, i fer de Barcelona una ciutat líder en el compliment de les 

polítiques de la Agenda 2030, tant a nivell municipal, com a nivell internacional, intentant 

atreure conferències i events relacionats amb els ODS i la Agenda 2030. 

 

Si bé està clar que l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona és un bon exemple de com les 

administracions públiques han de fer-se seva aquesta Agenda 2030 i les possibilitats de 

innovació social i justícia que representen. 
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A més en aquest cas podem veure com Barcelona està decidint apostar de forma 

simultània per enfortir l’Economia Social a la vegada que comprometre’s amb la Agenda 

2030. 
 

5.5. Desenvolupament normatiu a França 

 

França compta amb més de 200.000 empreses d’economia social, que donen feina a prop 

d’unes dos milions de treballadors i representa un 10% del seu PIB. En aquest context, 

l’anterior govern de François Hollande va aprovar per unanimitat a l’Assemblea Nacional 

francesa, la Llei 387, de 21 de juliol de 2014 relativa a l’Economia Social i Solidària13. 

Al marge de que amplia en la definició de què es considera ESS i hi introdueix una nova 

figura (empresa social) que podrien ser empreses mercantils però amb cert component 

social, cal destacar que introdueix diverses mesures de calat. En matèria de finançament 

per exemple, es produeix una millora en l’accés de les entitats d’ESS, dotant-la d’un 

pressupost de 500 milions d’euros finançats pel Banc d’Inversió Pública i vinculant les 

inversions en ESS al Fons Social Europeu. En matèria de facilitar l’accés a la propietat 

per part dels treballadors, l’article 18 facilita la transmissió d’empreses als treballadors 

en situació d’insolvència o properes a situació de concurs. També cal destacar el fenomen 

de la inter-cooperació, que es regula mitjançant l’afavoriment per a la creació de grups 

cooperatius en matèria de dret de cooperatives. En la secció tercera de la llei estableix la 

compra pública responsable com a eina de les administracions públiques per a 

promocionar l’ES. 

 

5.6. Desenvolupament normatiu a Portugal 

 

Portugal ha sigut el tercer país europeu en legislar en l’àmbit de l’ESS, a través d’una 

breu llei de bases (tant sols 14 articles), la Llei 30/2013 de Bases de l’Economia Social. 

 

L’article 4 defineix a la economia social com aquell “conjunt de les activitats econòmico-

socials, lliurement dutes a terme per un catàleg d'entitats, que són les cooperatives, les 

associacions mutualistes, les misericòrdies, les fundacions, les institucions particulars de 

solidaritat social, les associacions amb fins altruísticos que actuïn en l'àmbit cultural, 

recreatiu, de l'esport i el desenvolupament local, i les entitats recollides pels subsectors 

comunitari i autogestionari, integrats en termes de la Constitució en el sector cooperatiu 

i social". 

 

Al llarg del seu articulat, s’estableix el règim jurídic de l’economia social, i es constitueix 

com una obligació de l’Estat, la de promoure els mecanismes que permetin l’afavoriment 

d’aquest tipus d’economia i els seus valors, afavorir la investigació i la formació 

profesional de persones en l’àmbit de l’economia social. També s’atorga un estatut fiscal 

més favorable per a aquests tipus d’entitats. 
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6. La Economia solidària a Llatinoamèrica 

 

Hem comentat anteriorment que el paper de l’ESS a Europa ha estat més bé relacionat 

amb la tipologia de subjectes que en formen part (associacions, cooperatives, ONGs i 

societats laborals) i la política de la Unió Europea ha estat més bé de potenciar aquest 

model però integrant-lo en la economia tradicional en un ambient de lliure competència. 

Doncs bé, en aquest sentit l’Economia Solidària, que es com es denomina l’ESS a 

Llatinoamèrica ha jugat un paper diferent. 

 

Tal i com exposa el professor i investigador en economies solidàries de la Universitat de 

la República (Montevideo, Uruguay) Pablo Guerra, l’Economia solidària (“ES”) pot 

estudiar-se des de diferents punts de vista. 
 

D’una banda, l’ES pot definir-se com un conjunt d’idees que confronta el model 

d’economia neoliberal. Un d’aquests exponents deriva dels moviments socials impulsors 

del Foro Social Mundial (FSM), nascut al 2001 a Porto Alegre, Brasil, com una contra 

cimera al G-20, i que aglutina associacions en defensa dels drets humans, sindicats, partits 

polítics i governs progressistes de Llatino Amèrica i Europa així com entitats de 

l’Economia Social. El FSM representa la contraposició al model de globalització 

neoliberal, la seva famosa consigna “Un altre món és possible” va ressonar arreu del món 

en distintes manifestacions contra la globalització i en favor dels drets dels pobles. 

Doncs bé, seguint aquest camí distintes organitzacions de l’ES han fet seu i aplicat el 

lema “Un altre economia és possible” en àmbits tan diversos com la sobirania alimentària, 

el consum just, les finances ètiques i les energies renovables. 
 

Així mateix, aquest tipus d’organitzacions sempre han cooperat entre elles per crear noves 

xarxes locals, regionals i internacionals de suport mutu. Mostra d’aquesta intercooperació 

entre societat civil i petits emprendiments empresarials neixen espais de reflexió i difusió 

d’aquestes idees, com el Foro Brasilero de Economia Solidaria, que en la seva carta 

fundacional situa la ES com aquell espai que “resurge hoy como rescate de la lucha 

histórica de los trabajadores, como defensa contra la explotación del trabajo humano y 

como alternativa al modo capitalista de organizar las relaciones sociales de los seres 

humanos entre sí y de estos con la naturaleza”. 

 

Podem veure com la ES té un fort component ideològic a Brasil de contraposició al model 

capitalista que també s’estén per tot el continent llatinoamericà. Els petits emprendiments 

d’artesans, cooperatives d’agricultors… són organitzacions empresarials basades en la 

autogestió i en la horitzontalitat, que a més ajuda a grans capes de les poblacions menys 

afavorides a aconseguir un mitjà de subsistència a la vegada que les empodera per 

participar en els mercats amb unes millors condicions com a productors. 

 

Segons Pablo Guerra, l’ES a països com Argentina, Chile, Ecuador, Perú i Uruguay està 

composta majorment per la societat civil si bé mantenen una mena de relació i 

col·laboració estreta amb els governs. 
 

En matèria d’intercooperació i promoció de l’ES a nivell regional també trobem 

importants xarxes de productors i comercialitzadors agrupats en organitzacions com la 

Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo 
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(CLAC), la Organització Mundial del Comerç Just (WFTO) o la secció llatinoamericana 

de la Red Intercontinental de Economía Social y Solidaria (RIPESS-LA). Destaca també 

l’Espai MERCOSUR Solidario16, una plataforma que agrupa a organitzacions i xarxes 

nacionals de Sud Amèrica i que serveix d’espai de reflexió de l’ES, així com d’espai per 

a la comercialització de productes de comerç just. 

 

L’ES des de un punt de vista acadèmic i intel·lectual també suposa una superació dels 

conceptes analitzats des de l’economia tradicional. Independentment de la seva 

denominació (sigui economia solidària, economia popular o economia del treball) l’ES 

suposo una nova teoria econòmica que aposta per fer compatibles el desenvolupament 

econòmic i el desenvolupament humà. 

 

6.1. Economia solidària i Comunitària a Bolívia 

 

A Bolívia, les polítiques dutes a terme pel partit polític Movimiento al Socialismo (MAS) 

liderades per l’anterior president Evo Morales han significat un canvi de paradigma. De 

fet, en el preàmbul de la pròpia Constitució es diu que Bolívia està deixant enrere un 

passat “Colonial, Republicà i Neoliberal” i està construint un “Estat Unitari Social de 

Dret Plurinacional Comunitari”. Amés, a diferència d’altres Constitucions com les 

occidentals, Bolívia pretén establir una “Economia plural”, composta de quatre tipus 

diferents de formes econòmiques: la comunitària (basada en els principis i visions dels 

pobles indígenes i camperols), l’estatal (societats i empreses públiques), privada i 

cooperativa. 

 

En el període 2006-2012 es van aprovar un conjunt de normes destinades a dotar de més 

pes a entitats de l’economia comunitària i el desenvolupament d’aquesta “Economia 

plural”. El Govern va dissenyar diferents estratègies d’actuació amb la complicitat dels 

agents socials populars com el Plan Nacional de Desarrollo “Para el Vivir Bien” o la 

“Estrategia Plurinacional de Economía Solidario y Comercio Justo de 2010”. També van 

proliferar lleis amb l’objectiu de promoure aquesta economia comunitària i dotar-la d’un 

marc jurídic, com la Ley de Promoción y Desarrollo Artesenal o la Llei de Organizaciones 

Económicas Campesinas, Indigenas Originarias (OECAS), així com la Llei General de 

Cooperatives del 2013 (Fernanda Wenderly, 2016). 

 

Els moviments socials, camperols i indigenistes sempre han estat vinculats a la defensa 

d’una economia més respectuosa amb el planeta i més solidària entre els qui la practiquen. 

Mostra d’aquesta voluntat de transformar l’economia i fer-la més participativa es pot 

veure amb la creació dels Consells Comunals, que vindrien a ser una plataforma de diàleg 

i participació entre ciutadania i l’Estat en totes les seves instàncies (local, regional i 

estatal) sobretot en les àrees rurals però que no forma part de l’aparell estatal, sinó que 

són les pròpies organitzacions de la societat civil les que articulen aquesta 

autogobernança. 

 

El MAS va promoure un nou model econòmic basat en el creixement socioeconòmic 

inclusiu, convertint-se en un dels països amb més creixement econòmic de la regió 

iberoamericana, creixent el seu PIB un 4% durant l’any 2018, mentre el creixement de la 

regió era de un 1,4% segons dades del FMI. És cert que aquest creixement s’ha degut en 

gran part a les exportacions de hidrocarburs i gas natural, recursos naturals del qual el 

 
16Declaración del Espacio Mercosur Solidario 

https://www.economiasolidaria.org/biblioteca/declaracion-del-espacio-mercosur-solidario 

https://www.economiasolidaria.org/biblioteca/declaracion-del-espacio-mercosur-solidario
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país és força depenent. També és cert que gràcies a la nacionalització d’aquests recursos, 

Bolívia ha pogut redistribuir la riquesa generada per l’exportació dels seus recursos a 

programes socials i als sectors més desfavorits de la població, sobretot d’ètnia indígena 
 

6.1.1. Polítiques públiques inclusives i Agenda 2030 

 

A nivell de polítiques socials que afavoreixin els ODS, Bolívia és un bon exemple de 

gestió. Segons l’enquesta feta a les llars del Institut d’Estadística (INE), el país andí va 

aconseguir reduir la pobresa i la desigualtat (ODS 1. Posar fi a la pobresa en totes les 

seves formes en tot el món, ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països), 

passant d’un 59,9% de pobresa l’any 2006 a un 36,4% al 2017. Si analitzem el índex GINI 

que mesura el grau de desigualtat (contra més a prop del 1, més desigual i contra més a 

prop del 0 més igualitari) entre els anys 2005 i 2014, també comprovem una forta caiguda 

passant del 0,60 al 0,47. 

 

Tot això ha estat possible gràcies als programes socials posats en marxa a base de 

transferències i subsidis, cadascun d’ells està relacionat amb dret i un ODS. Per exemple, 

el “Bono Juancito Pinto” incentiva la permanència dels estudiants de primària a finalitzar 

els estudis de preescolar, i consisteix en transferències anuals de 28$ a canvi d’una 

assistència a classe del 80% (ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de 

qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tots). 
 

D’altre banda el Programa “Juana Azurduy” implementat pel Ministeri de Sanitat es tracta 

d’una transferència a mares i fills subjecte a condició de que utilitzin degudament els 

serveis de salut reproductiva. En aquest cas podem veure que incideix en la salut de la 

mare i dels fills o filles, i a més afavoreix la consecució de dos ODS: ODS 3. Garantir 

una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats, ODS 5. 

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i nenes. 
 

6.1.2. Situació actual de Bolívia 

 

No obstant els avanços socials, al 2019 una crisis derivada pel compteig en la segona 

volta de la reelecció del govern d’Evo Morales va ser aprofitat per l’oposició dirigida per 

la ultraconservadora i contrària Jeanine Añez, qui amb el suport de la Organització 

d’Estats Americans (OEA), amb forta influència de Estats Units i de l’exèrcit van fer 

dimitir i exiliar-se a Evo Morales. Aquests fets posen de manifest com, les regles de la 

democràcia es poden subvertir quan hi ha governs que afavoreixen els pobres i no la 

llibertat d’empresa, tal com proclamava Hayek: 
 

“A veces es necesario que un país tenga, por un tiempo, una u otra forma de poder 

dictatorial. Como usted comprenderá, es posible que un dictador pueda gobernar 

de manera liberal”. 
 

A més un recent informe publicat pel Centre Estratègic Llatinoamericà de Geopolítica 

(CELAG), institució que analitza els fenòmens socials i polítics al continent, posa de 

manifest com l’informe de la OEA sobre la diferència de vots que donava com a 

guanyador a Evo Morales va ser elaborat amb l’únic objectiu de desacreditar davant la 

opinió pública la victòria del MAS. L’informe no estava fonamentat i no es basava en 

xifres de còmput oficial, ni en mostres representatives. 
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A més el govern de Jeanine Añez ha estat rodejada de casos de corrupció i enfrontaments 

amb els moviments socials indigenistes i camperols, que se senten pitjor tractats. Per si 

això no fos suficient, avui amb la crisis del Coronavirus el país presenta uns dels pitjors 

resultats del continent, amb xifres de nous casos i morts ascendents vertiginosament. 

Caldrà veure com es tradueix aquest descontent al setembre, moment en que en teoria el 

seu govern té el compromís de convocar noves eleccions. 

 

6.2. Polítiques públiques i desenvolupament de l’Economia Popular a Equador 

 

La “Revolución Ciudadana” del expresident Rafael Correa (Alianza PAIS) va significar 

un canvi respecte a les polítiques neoliberals dels anys 80 i 90 que havien sumit el 

continent llatinoamericà en la més absoluta pobresa i desigualtat. Segons l’anàlisi que fa 

la Comissió Econòmica per Amèrica Llatina (CEPAL), el PIB va créixer una mitja d’un 

4% durant la dècada del seu mandat al poder. Però el més destacat és que aquest 

creixement va ser inclusiu i a la vegada es va avançar en polítiques socials i en la 

consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: es va augmentar el salari 

mínim de 160 a 375$ gràcies a una mesura de renta mínima garantitzada per a les persones 

més pobres (ODS 1). Això significa que més de 2 milions de persones van sortir de la 

pobresa. A més Equador va convertir l’educació en una de les seves prioritats, convertint-

se en un dels països de la regió que més inverteix en educació (ODS 4). 

 

6.2.1. Constitució d’Equador 

 

A més les lluites portades a terme pels moviments indígenes i camperols com la Via 

Campesina van aconseguir que la l’any 2008 la nova Constitució equatoriana reconeixés 

en els articles 13 i 15 la sobirania alimentària, com a part d’aquest “Buen Vivir” i dotant 

de rang constitucional i aplicant els ODS 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat 

alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible, ODS 3. 

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats i ODS 

6. Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a 

tothom: 
 

“Art. 13. Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria.” 

 

“Art. 15. La soberanía energética no se alcan zará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.” 

 

6.2.2. Àmbit jurídic de l’ESS a Equador 

 

D’una forma similar al cas de Bolívia, també passava a constitucionalitzar l’ESS en 

diferents articles d’aquesta carta magna doncs està relacionada amb aquest “Buen Vivir”, 

dotant-la d’una importància del màxim rang i per tant obligant al poder legislatiu i 

executiu que siguin de donar-li compliments als diferents articles 

 

Per una banda, l’article 283 reconeixia que “el sistema económico es social y solidario y 

se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 
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solidaria y las demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios” 
 

D’un altre banda, l’article 319 també establia aquest pluralisme econòmic que reconeix 

que existeixen diversos tipus d’economia, i no única i exclusivament la iniciativa privada 

i les empreses capitalistes com a forma preferent: 
 

“…se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas”. 

 

Finalment l’article 311 també introduïa les iniciatives de l’ESS en el sector financer, com 

a una fórmula de dotar a aquestes institucions de majors possibilitats de finançament. 

 

6.2.3. Llei d’Economia popular i solidària 

 

Doncs bé seguint el mandat constitucional al qual ens hem referit anteriorment, l’any 

2011 s’aprova l’ambiciosa Llei orgànica d’Economia Popular i Solidària, que a diferència 

d’altres lleis com la espanyola, té voluntat de ser un cos jurídic que unifiqui a totes les 

entitats en una mateixa llei, fixant per a cada tipus normes específiques en matèria 

societària i de bona governança. 

 

Així doncs l’article 1 defineix l’economia popular i solidària com “aquella forma de 

organització econòmica, en la qual els seus integrants, individual o colectivament, 

organitzen i desenvolupen procesos de producció, intercanvi, consum de bens i serveis, 

per a satisfer necessitats i generar ingresos, basades en relacions de solidaritat, 

cooperació i reciprocitat, privilegiant el treball i al ser humà com a subjecte i fi de la 

seva activitat, orientada al bon viure, amb armonía amb la naturalesaa, i per sobre de 

la apropiació, el lucre i la acumulació de capital”. 
 

L’article 8 reconeix quines són les diferents entitats que conformarien l’Economia 

Popular i Solidària, entre d’altres sectors comunitaris (relacionats amb territori, pobles 

identitats culturals), associacions i cooperatives, així com una figura nova anomenada les 

“Unitats Econòmiques Populars”, totes elles dotades de personalitat jurídica pròpia. 
 

Resulta interessant aquesta figura que s’ha volgut protegir (Unitats Econòmiques 

Populars), que es defineix a l’article 73 com aquelles organitzacions dedicades a 

l’economia de les cures, els petits emprendiments, comerços minoristes i tallers que 

realitzen activitats econòmiques fomentant l’associacionisme i la solidaritat. 

 

Donada la importància del sector financer popular i solidari, les entitats que en formen 

part (cooperatives d’estalvi i de crèdit, caixes i bans comunals…) son regulades als Títols 

III i IV, des de els articles 78 a 120, entre els quals s’inclouen normes de solvència i 

supervisió financera, requisits per a la seva constitució, criteris de capitalització, règim 

sancionador i de supervisió, així com les modificacions d’altres normatives com el Codi 

de Comerç o el Codi Orgànic Monetari i Financer. 

 

Finalment, els Capítols III en endavant regulen les polítiques de promoció i incentius 

fiscals per part de l’Estat, així com la creació d’òrgans públics de supervisió, com el 
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Comitè Interinstitucional de l’Economia Popular i Solidaria, depenent del Ministeri 

d’Inclusió Econòmica, l’Institut Nacional d’Economia Popular o la Super intendència de la 

Economia Popular i Solidària. 
 

6.2.4. Situació actual Equador 

 

Actualment el ex mandatari d’Equador es troba refugiat a Bèlgica i té nombroses causes 

judicials pendents al país. Des de l’assumpció de la presidència per Lenin Moreno, s’han 

revertit totes les reformes socials conquistades i ha tornat a dur a terme una forta agenda 

neoliberal augmentant el fort descontent social i agreujant la crisis econòmica, social i 

política que assola el país. A més mitjançat l’anomenat lawfare, que podem definir com 

l’ús indegut de la justícia per aconseguir per altres medis el que no es va aconseguir a les 

urnes, diferents mitjans de comunicació (Bloomberg, New Yorker), ONGs (Freedom 

House, Open Society Foundations...) i jutges no gaire imparcials mantenen acusacions de 

corrupció i finançament il·legal contra Rafael Correa i membres del seu anterior govern. 

És una situació que recorda la persecució política que continua sofrint l’ex-mandatari 

brasileny Lula Da Silva, acusat també de corrupció i càrrec que encara no ha sigut provat. 

 
 

7. Quadre comparatiu de diferents marcs jurídics de l’Economia Social i Solidària 

 
Espanya Bolívia Equador 

Constitució 1978 

 

Article 1. 

España se constituye en un 

Estado social y democrático de 

Derecho .” 

 

 

Article 38. 

Se reconoce la libertad de 

empresa en el marco de la 

economía de mercado. Los 

poderes públicos garantizan y 

protegen su ejercicio y la defensa 

de la productividad, de acuerdo 

con las exigencias de la 
economía general y, en su caso, 

de la planificación"  

 

“Article 128.2.  

Se reconoce la iniciativa 

pública en la actividad 

económica. Mediante ley se 

podrá reservar al sector público 

recursos o servicios esenciales, 

especialmente en caso de 

monopolio, y asimismo acordar 

la intervención de empresas 

cuando así lo exigiere el interés 

general".  

 

Article 129.  

Los poderes públicos promoverán 

eficazmente las diversas formas 

de participación en la empresa 

Constitució 2009 

 

Article 1.  

Bolivia se constituye en un 

Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, 

independiente, soberano, 

democrático, intercultural, 

descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en 

la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, 

cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país”.  

 

Article 311.II.2 i 6. 

(…) 

2. Los recursos naturales son de 

propiedad del pueblo boliviano y 

serán administrados por el 

Estado. Se respetará y garantizará 

la propiedad individual y 

colectiva sobre la tierra. La 

agricultura, la ganadería, así 

como las actividades de caza y 

pesca que no involucren especies 

animales protegidas, son 

actividades que se rigen por lo 

establecido en la cuarta parte de 

esta Constitución referida a la 

estructura y organización 

económica del Estado.  

 

6. El Estado fomentará y 

Constitució 2008 

 

Article 1.-  

El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, 

unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se 

gobierna de manera 

descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, 

cuya voluntad es el fundamento 

de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder 

público y de las formas de 

participación directa previstas en 

la Constitución.  

Los recursos naturales no 

renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, 

irrenunciable e 

imprescriptible.  

 

Article 283. 

 

El sistema económico es social 

y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; 

propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y 
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y fomentarán, mediante una 

legislación adecuada, las 

sociedades cooperativas. 

También establecerán los medios 

que faciliten el acceso de los 

trabajadores a la propiedad de 

los medios de producción. 

 

promocionará el área 

comunitaria de la economía 

como alternativa  

solidaria en el área rural y 

urbana.  

 

Article 313.  

Para eliminar la pobreza y la 

exclusión social y económica, 

para el logro del vivir bien en sus 

múltiples dimensiones, la 

organización económica 

boliviana establece los siguientes 

propósitos:  

 

tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de 

las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el 

buen vivir. El sistema 

económico se integrará por las 

formas de organización 

económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria, y las 

demás que la Constitución 

determine. La economía 

popular y solidaria se regulará 

de acuerdo con la ley e incluirá 

a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios." 

 

Llei 5/2011, de 29 de març, 

d’Economia Social  

 

Article 1. La presente Ley tiene 

por objeto establecer un marco 

jurídico común para el 

conjunto de entidades que 

integran la economía social, 

(…), así como determinar las 

medidas de fomento a favor de las 

mismas en consideración a los 

fines y principios que les son 

propios.  

 

Artículo 4. Principios 

orientadores. 

 

Las entidades de la economía 

social actúan en base a los 

siguientes principios  

orientadores:  

a) Primacía de las personas y 

del fin social sobre el capital, 

que se concreta en gestión 

autónoma y transparente, 

democrática y participativa, que 

lleva a priorizar la toma de 

decisiones más en función de las 

personas y sus aportaciones de 

trabajo y servicios prestados a la 

entidad o en función del fin 

social, que en relación a sus 

aportaciones al capital social.  

b) Aplicación de los resultados 

obtenidos de la actividad 

económica principalmente en 

función del trabajo aportado y 

servicio o actividad realizada por 

las socias y socios o por sus 

miembros y, en su caso, al fin 

social objeto de la entidad.  

c) Promoción de la solidaridad 

interna y con la sociedad que 

favorezca el compromiso con el 

desarrollo local, la igualdad de 

Llei d’Organitzacions 

Econòmiques Campesines, 

Indígenes i d’organitzacions 

comunitàries 

 

Article 2. 

La presente Ley tiene por objeto 

normar el proceso de la Revo- 

lución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria para la soberanía 

alimentaria, estableciendo las 

bases institucionales, políticas y 

mecanismos técnicos, tec- 

nológicos y financieros de la 

producción, transformación y 

comercialización de productos 

agropecuarios y forestales, de las 

y los diferentes actores de la 

economía plural; priorizan- do la 

producción orgánica en armonía y 

equilibrio con las bondades de la 

madre tierra.  

 

Llei de Cooperatives 

 

Art. 3.  

La presente Ley se aplica a todas 

las coo- perativas, cualquiera sea: 

el sector en el que desarrollan sus 

actividades, asociadas y 

asociados, y a las instituciones 

auxiliares del cooperativismo, en 

la jurisdicción territorial del 

Estado Plurinacional de Bolivia .  

 

Art. 5.  

La organización económica 

social cooperativa forma parte de 

la economía plural y es de interés 

del Estado Plurinacional, su 

fomento y protección, para 

contribuir al desarrollo de la 

democracia participativa y 

justicia social.  

 

Llei orgànica de la Economia 

Popular i Solidària i del Sector 

Financer Popular i Solidari 

 

Art. 1.- Definición.- Para efectos 

de la presente Ley, se entiende 

por economía popular y Solidaria 

a la forma de organización 

económica, donde sus 

integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de 

producción, intercambio, 

comercialización, 

financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y 

generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen 

vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital.  

 

Art. 4.- Principios.-  

Las personas y organizaciones 

amparadas por esta ley, en el 

ejercicio de sus actividades, se 

guiarán por los siguientes 

principios, según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y 

del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre 

el capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales;  

c) El comercio justo y consumo 

ético y responsable: d) La equidad 

de género;  

e) El respeto a la identidad 

cultural; 

f) La autogestión; 
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oportunidades entre hombres y 

mujeres, la cohesión social, la 

inserción de personas en riesgo 

de exclusión social, la 

generación de empleo estable y 

de calidad, la conciliación de la 

vida personal, familiar y 

laboral y la sostenibilidad.  

d) Independencia respecto a los 

poderes públicos.  

 

Llei de Cooperatives  

 

Article 1. 

La cooperativa es una sociedad 

constituida por personas que se 

asocian, en régimen de libre 

adhesión y baja voluntaria, para la 

realización de actividades 

empresariales, encaminadas a 

satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas y 

sociales, con estructura y 

funcionamiento democrático, 

conforme a los principios 

formulados por la alianza 

cooperativa internacional, en los 

términos resultantes de la 

presente Ley. 

 

 

g) La responsabilidad social y 

ambiental, la solidaridad y 

rendición de cuentas; y, h) La 

distribución equitativa y solidaria 

de excedentes.  

 

Font: elaboració pròpia  

Fent un anàlisi al quadre comparatiu, podem veure com la Economia Solidària i Popular (que 

es com es a l’Economia Social i Solidària a Amèrica Llatina) ocupa articles principals en les 

constitucions de Bolivia i Equador (article 1 definicions de l’Estat), i es troba plenament 
reconeguda com una de les formes d’organització econòmiques dins de l’economia plural. Les 

administracions llatinoamericanes les relacionen a més com una de les organitzacions a 

potenciar per l’Estat per aconseguir aquest principi del “Bon Viure”. A més el fet de que formin 

part del que és considera nucli dur de la Constitució, obliga a que hagin de ser promulgades 

com a lleis orgàniques. L’Estat s’identifica amb els valors de l’economia solidària i pretén la 

seva dinamització i suport a través del reconeixement i el suport en polítiques públiques 

orientades a la consecució dels fins socials.  

 

Equador ha decidit regular l’Economia Popular i Solidària en una llei que contempli  totes les 

diferents entitats, i també ha creat organismes públics de supervisió adscrits al Ministeri de 

Desarrollo Productivo. Bolívia no té una llei específica en matèria d’economia popular, però ha 

creat diferents normes d’enorme transcendència pels actors d’aquesta economia: Ley de 

Promoción y Desarrollo Artesenal o la Llei de Organizaciones Económicas Campesinas, 

Indigenas Originarias (OECAS), així com la Llei General de Cooperatives del 2013. També 

s’ha creat un ministeri específic encarregat de dur a terme les transformacions que la seva 
Constitució estableix cap a aquesta economia plural, el Ministeri de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural. 

 

En contraposició a l’anterior, a la Constitució Espanyola, l’Estat es defineix com a social, sense 
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precisar més aquest article quin sentit té aquesta afirmació. El model d’economia que es defensa 

es l’economia de mercat (art. 38), si bé trobem certs articles dispersos que podrien modular la 

economia de mercat, (com el 128, 129, 33.2).  

 

L’Economia Social i Solidària com a tal no apareix regulada a la Constitució de 1978, si bé 

l’article 129 sí estableix que les autoritats públiques hauran de promoure les cooperatives. Ara 

bé, parlem d’articles que no formen part dels drets fonamentals, ni tampoc que fan referència a 

la organització de l’Estat. Tant sols són principis constitucionals que haurien d’orientar 

l’activitat de govern. A més, en cap cas es pretén que l’Economia Social i Solidària sigui una 

alternativa a la economia de mercat, sinó que s’insereixen les cooperatives com agents 
empresarials que competeixen en el mercat amb d’altres operadors tradicionals del tràfic 

mercantil. Tot i així, l’actual Govern espanyol ha introduït l’Economia Social dins les 

competències de la cartera del Ministeri de Treball, que ara passa a denominar-se Ministeri de 

Treball i Economia Social. Caldrà veure quines mesures concretes adopta per promocionar 

l’Economia Social i Solidària per saber si es tracta d’una aposta per canviar el model productiu. 

 

8. Conclusions 

 

En quan a la relació entre l’Economia Social i Solidària i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible, podem afirmar que l’Economia Social i Solidària 

comparteix camí amb l’Agenda 2030 i contribueix de forma efectiva als 17 ODS i les 

seves metes, tal i com afirma el Grup de Treball específic de la ONU en la matèria i s’ha 

comentat a l’apartat 3.3 i concordants d’aquest treball. Per citar alguns dels exemples: 

 

• ODS 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i en tot el món 

 
o Meta 1.2. Reduir a el menys a la meitat la proporció d'homes, dones i nens i 

nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions 
d'acord amb les definicions nacionals. 

 
o Meta 1.4. Garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i els 

més vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com 
accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, 
l'herència, els recursos naturals, les noves tecnologies i els serveis econòmics, 
inclòs el microfinançament. 

 

• ODS 10. Reduir la desigualtat en els països i entre ells 

 
o Meta 10.1. Aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels 

ingressos de l'40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana 
nacional. 

 
o Meta 10.2. Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de 

totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, 
ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició 

 

• ODS16. ODS 16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

o Meta 16.6. Crear a tots els nivells institucions eficaços i transparents que 
rendeixin comptes 

 
o Meta 16.7. Garantir l'adopció en tots els nivells de decisions inclusives, 

participatives i representatives que responguin a les necessitats. 



Comparació de les Polítiques Públiques en relació a l'Economia Social i Solidària i els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

32 

 

 

 

L’Economia Social afavoreix la protecció social, el creixement econòmic inclusiu, la 

satisfacció de les necessitats dels seus usuaris i empodera de recursos a aquells sectors de 

la població més desfavorits. 
 

En quan a la relació entre l’ESS, els ODS i els drets humans, també podem afirmar que 

existeix un espai compartit de donar una dignitat a la persona i de fer prevaldre un 

enfocament basat en drets humans a l’hora de considerar que és el creixement sostenible 

i el progrés dels drets humans. 

 

Malgrat tot, cal recordar que, si la existència de tractats internacionals sobre els drets 

humans no han impedit el seu incompliment, i es tracta de tractats vinculants que generen 

obligacions pels països, una Declaració de la ONU corre el risc de quedar-se en una 

declaració d’intencions que no es compleixi. A més, recordem que la ONU no té una 

funció executiva sinó que només efectua recomanacions, i són els propis països els que 

decideixen com adoptar aquestes recomanacions. En aquest sentit, aquells països que 

creïn organismes de control i supervisió de la Agenda 2030 i que destinin les seves 

polítiques al seu compliment estan en el bon camí. Podem destacar com exemples com el 

de l’actual Govern espanyol amb la creació d’una Sotspresidència de drets socials i 

Agenda 2030 o l’Ajuntament de Barcelona. 

 

En relació a l’anàlisi comparatiu del règim de l’ESS en diferents realitats, les conclusions 

que puc extreure són les següents: 

 

• L’Economia Social i Solidària a Europa o l’Economia Popular i Solidària de 

Llatinoamèrica, representen models de desenvolupament socioeconòmic alternatius 

al model capitalista, en els quals prevalen l’objecte o fi social, les persones per davant 

del capital, afavoreixen la creació de llocs de treball digne i generen riquesa d’una 

forma més sostenible i inclusiva. 
 

• Són molt heterogènies les realitats analitzades fins ara, si bé podem afirmar com 

normalment han sigut governs progressistes o vinculats a moviments socials, els que 

han tingut una major sensibilitat cap a aquest fenomen de l’ESS. 

 

• Reconèixer l’ESS en la Carta Magna significa dotar-la de protecció màxima i obliga 

a tots als poders (legislatiu, executiu i judicial) a defensar-la. Aquest pas s’ha donat 

en països llatinoamericans en els quals les entitats de l’economia popular han sigut el 

mitjà de vida, tant alimentari com econòmic de molta part de la població i han tingut 

un fort arrelament en el caràcter i la idiosincràsia dels pobles originaris. 

 

Mentre als països europeus, l’Economia Social i Solidària com a tal només apareix de 

forma indirecta en mencions al cooperativisme en articles residuals, els països 

llatinoamericans com Bolívia i Equador, han decidit dotar-la de rang constitucional, 

donada la importància social i econòmica d’aquestes iniciatives en la vida de les persones 

indígenes i camperoles. Això suposa acceptar que poden conviure empreses capitalistes i 

empreses d’economia social en una Economia Plural. Aquest és un fet transcendental que 

sembla entrar en contradicció ja no només amb les constitucions europees, sinó amb el 

propi sentit i origen de la Unió Europea i els seus tractats fundacionals. 
 

• Dotar-se d’una Llei d’Economia Social és el primer pas per reconèixer i donar 

visibilitat a aquest fenomen, no obstant, considero que és més oportú dotar-se d’una 
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llei de bases o norma bàsica que aglutini tota la normativa existent en matèria 

d’entitats d’ESS. Aquesta situació pot resultar més complicada en països com 

Espanya, en el qual la competència en matèria de dret cooperatiu està transferida a les 

Comunitats Autònomes. Tot i així, això no obsta a que el legislador pugui decidir 

proposar una llei estatal de bases que després cada Comunitat Autònoma aplicaria 

com considerés. 

 

• A més de crear marcs jurídics favorables, són necessaris recursos financers i 

polítiques públiques de suport que apostin per aquest model i en fomentin el seu ús. 

 

• Crear organismes públics de supervisió i un règim jurídic sancionador significa donar 

més seguretat jurídica i institucionalització a aquestes entitats. Podem veure exemples 

als dos costats de l’Atlàntic, tant Bolívia, Equador com Espanya han optar per crear 

aquests tipus d’organismes. 

 

Finalment, veient els desenllaços de governs progressistes llatinoamericans que han sigut 

derrotats (Bolívia, Brasil, Equador...), a pesar de les fites aconseguides i del benestar 

social assolit, cal fer un anàlisi crític i comprendre que, com deia Hayek, a vegades a un 

liberal li pot convenir més defensar una dictadura que permeti el lliure mercat, que una 

democràcia que posi límits al mateix. És necessari prendre consciència d’aquests 

fenòmens per no patir regressions. 
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