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BUTLLETI INFORMATIU DE LES                  
EMPRESES  D’INSERCIO DE CATALUNYA 

Ajuts de la Generalitat a les Empreses d’Inserció 
Malgrat la crisi i les retallades pressupostàries, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en els 
darrers anys, ha incrementat les partides destinades als ajuts a les empreses d’inserció. Aquest fet 
demostra que, fins hi tot en els pitjors moments, la nostre labor és reconeguda i valorada per 
l’administració catalana.  
Tot i que encara estem lluny de disposar d’un sistema que realment cobreixi les necessitats de les 
empreses d’inserció per tal que aquestes desenvolupin la seva labor social, cal reconèixer que els 
increments del 2016 marquen un punt d’inflexió molt positiu en els ajuts a les empreses d’inserció. 

El director general d’Economia Social, Sr. Josep Vidal, en una de les 
reunions de treball mantingudes amb la presidència de FEICAT. 

Ajuts públics concedits  

Les dades posen clarament en evidència que 
les E.I. obtenen la major part dels seus 
ingressos de la facturació a privats i públics. La 
qualitat dels seus productes i serveis fa que 
aquests tants per cent creixin cada any.  Però 
aquestes mateixes dades, també evidencien 
que ambdues parts estan complint amb les 
seves obligacions:  
La Generalitat augmenta de manera important 
els ajuts al sector de les empreses d’inserció i 
aquest, abans de conèixer els augments i molt 
abans d’haver-los cobrat, ja va incrementar de 
forma considerable la contractació de 
persones en risc d’exclusió.  

Durant el període 2012 - 2015 l’increment pressupostari d’aquests ajuts va ser inferior al increment de 
contractes laborals de inserció. Així es donava la paradoxa que l’ajut percebut per cada treballador 
contractat d’inserció sovint anava disminuint. El 2016 l’increment ha estat prou substanciós com per a 
trencar finalment amb aquesta dinàmica.   

En definitiva, si el Govern de Catalunya i les empreses d’inserció continuem sumant esforços, la labor 
social que realitzem es pot multiplicar de forma eficient en molt poc temps. 

2013 3.403.092€ 

2014 3.499.982€ 

2015  3.999.996€ 

2016  5.649.979€ 

Facturació a privats 64,32% 

Fact. Administracions públiques  19,13% 

Ajuts públics 14,61% 

Altres ingressos  1,94% 

Distribució del total d’ingressos de les E.I. (2015)   



Presentació dels resultats del Programa Làbora 2016 

El passat 16 de març es va presentar, en roda de premsa, els resultats socials del programa Làbora durant 
el 2016. Com és conegut, el programa Làbora va sorgir com una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de 
Barcelona, FEICAT, ECAS i Creu Roja. És un programa per al foment de l'ocupació de les persones amb 
dificultats d'accés al mercat de treball. L’any 2016 ha estat l’any de la consolidació definitiva del programa 
incorporant a noves entitats estratègiques i assolint notables resultats. 
 
Durant el 2016, gràcies a la intermediació del Programa Làbora es varen signar 1.967 contractes laborals, 
un increment del 27,9% respecte a l’any anterior. Si durant el primer any va comptar amb un pressupost 
d’1,8 milions d’euros, el 2016 va incrementar-se fins als 3,2 milions, dels quals l’Ajuntament va aportar un 
90% i el 10% restant va recaure en les entitats socials. També durant el 2016, es varen implementar 24 
noves accions formatives i l’ampliar en sis nous punts Làbora a l’àrea metropolitana. 

Així mateix es va incrementar el 20%  el nombre de 
persones ateses al programa durant l’any passat, en 
passar de 6.865 a 8.278. D’altra banda, cal destacar la 
capacitació de 3.304 participants que van completar 
el seu itinerari de formació i millora competencial i 
que, per tant, es considera que ja estan preparats per 
participar d’un procés de selecció laboral. D’aquestes 
3.304 participants, que representen el 40% de les 
8.278 persones ateses, prop de la meitat (48,8%) van 
trobar feina a través del projecte. 
 

Aquests resultats son fruit de la tasca conjunta dels 
serveis socials i els 56 professionals de les 23 entitats 
que conformen el Làbora sota la coordinació de ECAS, 
Creu Roja i FEICAT. 

Roda de premsa dels resultats del Programa Làbora. Ramón 
Gené de Creu Roja, Albert Alberich, secretari de FEICAT, Laia 
Ortiz Tinent d’Alcalde de Barcelona i Teresa Crespo Presidenta 
d’ECAS.  

Consell d’administració d’ENSIE a Nancy, França 
Els dies 16 i 17 de març es va celebrar la reunió del consell d’administració d’ENSIE a la ciutat francesa de 
Nancy. Aquestes reunions, que acostumen a ser dues l’any, canvien de ciutat per tal d’intentar coincidir 
amb algun esdeveniment important per al sector de les empreses d’inserció i, així fer que el viatge sigui 
més profitós. Si bé Nancy no disposa ni d’estació ni aeroport internacional, ens cal reconèixer que l’esforç 
per assistir i participar a la 8ena Trobada Nacional de la xarxa francesa “Chantier École” s’ho mereixia 
sobradament. 

Més de 800 representants d’empreses socials franceses varen 
participar de manera activa en una trobada intensa, rica en els 
seus debats que varen perfilar idees i propostes de futur en 
l’economia social i col·laborativa. Per als països en que 
l’economia social no esta tan arrelada com a França, ens va 
sorprendre  i  motivar  de  fins  a  quin punt pot arribar a tenir pes 

En una sala del mateix Centre Prouvé (el Palau de Congressos on es 
celebrava la Trobada del “Chantier École”) vàrem poder celebrar 
amb tota comoditat el consell d’administració d’ENSIE. El primer des 
de que FEICAT ja no es membre de FAEDEI. 

econòmic i social i capacitat 
transformadora. 



Un intens inici d’any 

2) Taula del Tercer Sector Social de Catalunya 
 

Com es conegut, FEICAT forma part de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya des de finals de 
2016. Volem que aquesta implicació en una nova xarxa no sigui només simbòlica sinó que pretenem 
tenir un paper actiu especialment en tots els temes vinculats en polítiques actives d’ocupació. La 
pertinença a la Taula ens va permetre, entre d’altres a assistir en el Mobile World Congress on 
m4Social –un projecte impulsat per la Taula- desenvolupava diverses activitats i visites guiades a 
estands amb contingut social de la Fira. 

Malgrat que FEICAT és una associació que no disposa de grans recursos, mantenim un alt grau 
d’activitat i participació en tots els àmbits en que ens és possible per tal de contribuir a la difusió de la 
labor social que realitzen les empreses d’inserció. El primer trimestre del 2017 ha estat especialment 
intens. Us en fem un breu resum: 

Mobile World Congress  2017 

1) Obra Social “la Caixa” 
 

FEICAT participa amb l’Obra Social “la Caixa”  dins del 
programa Incorpora. En aquest aspecte hem participat en 
les diverses accions formatives i de seguiment que 
formen part del programa. Volem destacar especialment 
la celebració del 10è aniversari del programa Incorpora 
que commemora amb una sèrie de conferències 
d’especialistes en la reinserció social i laboral. La primera 
es va celebrar el 24 de febrer al Palau Macaya. 

D’altra banda, l’Obra Social de “la Caixa” va organitzar una presentació, destinada a les entitats 
Incorpora del programa “Feina Jove”. Pel seu interès per a les empreses d’inserció, vàrem recollir-ne 
la informació per a enviar-la als socis. 

Taula rodona: "El impacte dels canvis en al treball de les 
persones  vulnerables” 

Assemblea General de la Taula celebrada el 23 de març.  

Així mateix també destaquem la 2ª Reunió de Tècnics 
Incorpora que es va celebrar el 30 de març a l’aula 2 del 
CaixaFòrum amb més de 100 participants. 
En aquesta Reunió, entre d’altres temes,  es va presentar 
l’actualització de la nova pàgina web, els grups comarcals, 
punts formatius...  
En acabar els tècnics d’autoocupació van realitzar una 
presentació sobre l’agent PAI.  



5) Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
 

FEICAT és una de les 649 entitats que participen en l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, un 
espai compartit entre el govern municipal i la societat civil per al foment de la inclusió social. El 
passat 29 de març vàrem participar en la seva assemblea general. Degut a la gran participació de 
representants d’entitats, part del debat i reflexió previs a l’Assemblea es fa per grups de treball amb 
temàtiques específiques. El representant de FEICAT i representants de diverses empreses d’inserció  
varen participar en el grup: “Treballar des de la ciutat: ocupació de qualitat i inclusiva” fent 
importants aportacions. 

Grup de Treball: “Treballar des de la ciutat: ocupació de 
qualitat i inclusiva” 

L’Assemblea de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva  
a la UPF Barcelona School of Management  

4)   JOBarcelona 
 

Job Barcelona és el congrés internacional 
d’ocupació per a joves universitaris i titulats 
juniors. Es va celebrar els dies 15 i 16 de març al 
Palau de Congressos de Barcelona.  
 
FEICAT va ser convidada a participar a l’estand 
que la Direcció General d’Economia Social, el 
Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa 
per poder facilitar la informació sobre les 
empreses d’inserció. L’Objectiu d’aquest estand 
era facilitar als assistents la informació sobre els 
programes de foment de l’economia social.  

El passat 16 de febrer es va celebrar la 3a Trobada 
General de l’Àmbit Participat de l’Economia Social i 
Solidària a la sala Món de la seu central de Barcelona 
Activa. En aquesta trobada, on FEICAT hi va participar, 
es va fer el  Seguiment dels  grups de treball i activació 
futurs grups i es varen presentar les conclusions finals 
del procés de valoració de la posada en marxa d’un 
observatori de l’economia social i solidària a la ciutat. 
Aquest nou Àmbit Participat  es va consolidant com un 
espai més de participació i treball en xarxa. 

3) Trobada de l’Àmbit Participat d’Economia Social i Solidària 
 

FEICAT al Estand de la Economia Social  durant el  JOBarcelona 

Sala Món de Barcelona Activa 



La Federació FEICAT – Empreses d’Inserció de 
Catalunya, està formada per  les Empreses d'Inserció 
que estan a l’empara de la legislació vigent (Llei 
27/2002 i Llei 44/2007 de 13 de desembre de 2007). 

Amb la 
         col laboració de:  · 

8) Acompanyament a noves empreses d’inserció 
 

Una de les prioritats de FEICAT és l’acompanyament a iniciatives que pretenguin esdevenir noves 
empreses d’inserció. Ens cal anunciar que, si bé de manera molt incipient i que encara no sabem com 
consolidaran aquestes iniciatives, el primer trimestre del 2017 hem batut tots els records d’atenció a les 
peticions d’acompanyament. Iniciatives de Barcelona, del Baix Llobregat, del Segrià, d’Osona, del Vallès 
Occidental... En àmbits tan dispars com l’atenció a les persones, la gestió forestal, el càtering per a 
celíacs... En definitiva, estem orgullosos que cada vegada més sorgeixin iniciatives que posen en 
evidència que la feina de les empreses d’inserció és cada cop més coneguda i reconeguda. Des de 
FEICAT, farem el possible per acompanyar les iniciatives sense afany de lucre que tinguin per objectiu la 
lluita contra l’exclusió social. 

Benvinguts Menja Futur! 
Ja fa molts anys que la Fundació Futur va crear 
l’empresa d’inserció Futur Just, sòcia de FEICAT des 
dels seus inicis. Des de finals de 2015 va impulsar una 
nova iniciativa: l’empresa d’inserció Menja Futur. Ara, 
que també s’ha donat d’alta de FEICAT, els donem la 
benvinguda i l’enhorabona i els desitgem molts èxits 
en la lluita contra l’exclusió social. 

 7)  Promoció de les empreses d’inserció als Instituts 
 

Des de FEICAT sabem que la difusió de la labor que 
realitzen les empreses d’inserció ha de ser transversal i 
ha d’arribar a molts àmbits de la societat. Un exemple 
d’aquesta difusió, son les sessions que cada curs 
impartim als alumnes del Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Integrador Social a l’Institut Miquel Taradell. 
Els joves varen participar molt activament en aquestes 
sessions i varen quedar gratament sorpresos en el seu 
primer apropament amb les empreses d’inserció. 
Enguany, també en una sessió d’orientació professional, 
vàrem participar el l’Institut de Batxillerat Sant Gregori 
de Barcelona. 

6)   Assemblea General de FOCIR 
 

Una de les xarxes de les que també en som membres, 
és de FOCIR, la Federació d’Organitzacions Catalanes 
Reconegudes Internacionalment. El passat 29 de març 
vàrem participar el la seva assemblea general 
celebrada al club social de la SGAE.  
 
FOCIR és una xarxa  que creix any rere any. En aquesta 
assemblea es va aprovar l’ingrés de 9 noves entitats.   


