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Nova Directiva Europea sobre contractació pública: 
Noves oportunitats de desenvolupament per a les Empreses d’Inserció.

Els ajuts a la contractació de la Generalitat

La nova Directiva sobre contractació pública, aprovada el 15 de gener al Parlament Europeu, a Estrasburg, recull, entre 
altres coses, dues novetats importants per a les empreses d’inserció social:

 1. La possibilitat d’ introduir clàusules socials i mediambientals en tot el procés de contractació. Aquesta intro-
ducció reforçarà les oportunitats de les empreses d'inserció social, que participen en convocatòries de licitació, com a 
eina d' integració social i professional de persones en risc d’exclusió. 

 2. L'obertura de mercats reservats -que fins ara només hi podien accedir entitats que treballessin amb discapa-
citats i centres especials de treball- a empreses que contractin a un mínim del 30% del seu personal a persones amb risc 
d’exclusió social. En definitiva, obre els mercats reservat a les Empreses d’Inserció. Amb aquesta mesura el Parlament 

Europeu obre la possibilitat d’aquesta  contractació reserva-
da, per tal de fomentar una millor consecució dels objectius 
de la política social de la Unió Europea i el desenvolupament 
d'una economia social i sostenible a Europa.

Aprovada aquesta directiva, els estats membres tenen un 
termini màxim de 24 mesos per a fer-ne al transposició a la 
seva legislació. Des de FEICAT col•laborem estretament amb 
ENSIE per tal de fer un seguiment de com s’extrapola aquesta 
directiva al nostre país ja que pot representar una oportunitat 
única per al creixement de les empreses d’inserció.

Una de les dificultats que estem vivint des de les empreses d’inserció de Catalunya –com tants altres sectors del país- 
és el retard en que paga la Generalitat de Catalunya. Aquest problema s’ha vist agreujat especialment durant el 2013 
en que es varen prorrogar els pressupostos de la Generalitat. A febrer de 2014, les empreses d’inserció continuen tenint 
pendents pagaments corresponents a l’exercici 2012.

En els darrers mesos, des de FEICAT hem tingut un contacte gairebé setmanal amb la Generalitat amb tres objectius:

 1. Incrementar l’import de la convocatòria. En aquest tema, tot i que encara hi ha molt camí a fer, ens sentim 
satisfets que la darrera convocatòria –tot i estar en una època de retallades- s’hagi incrementat en 864.000€

 2. Agilitzar els pagaments pendents. Aquesta gestió, malgrat la nostra insistència, sempre topa amb les dificul-
tats de tresoreria de la Generalitat. Si be continuen pendents molts imports del 2012, si que ens alegrem que el primer 
pagament de la convocatòria de 2013 es liquidi a 31 de març del 2014. Tan de bo que aquest pagament sigui un punt 
d’inflexió i, a partir d’ara, s’agilitzin els imports pendents i no es produeixin retards tan importants.

 3. Que la convocatòria no continuï, com en els darrers any, publicant-se al darrer trimestre de l’any per la quan-
titat de problemes que genera en la previsió de la gestió de les empreses. En aquest aspecte tenim el compromís del 
Departament de publicar-la abans de l’estiu tot i que esta condicionat a altres factors externs al mateix Departament.

Continuem fent feina!

Saló de Plens del Parlament Europeu 



Benvinguts Barberà Inserta!

Empreses d’inserció es reuneixen amb Marta Rovira

Catalunya, referent en emprenedoria social

Una nova empresa d’inserció s’ha fet sòcia de FEICAT: Barberà Inserta. Fa dos anys que esta en 
funcionament al municipi de Barberà del Vallès i ja dona feina a una dotzena de persones en 
itinerari d’inserció. Els volem donar la més calorosa benvinguda a la família de les empreses 
d’inserció que cada cop es fa més gran i ajuda a més persones.

El passat 9 de gener, aprofitant una visita que feia a les 
instal·lacions de Trinijove, la junta directiva de FEICAT i repre-
sentants d’altres empreses sòcies, es varen reunir amb la 
secretaria general d’Esquerra Republicana de Catalunya 
Sra. Marta Rovira. 

Durant la reunió de més d’una hora de durada, la Sra. Rovira 
va escoltar amb interès les inquietuds dels representants de 
les empreses d’inserció i va recollir informació i suggeriments. 

Aquesta reunió forma part dels contactes que periòdicament 
la direcció de FEICAT va tenint amb les direccions dels partits 
polítics amb representació parlamentària per tal de reivindi-
car la labor econòmica i social de les empreses d’inserció a 
Catalunya.

Una de les labors que anem realitzant des de FEICAT és el participar en les jornades i esdeveniments  vinculats amb 
l’economia social. Els coneixements compartits, els contactes i foment de la xarxa social i el visualitzar la presència de 
FEICAT ens estimulen a participar en tots aquells actes en que ens és possibles assistir. 

D’aquests darrers dos mesos volem destacar la participació en la Jornada “Catalunya, referent en emprenedoria 
social” realitzada el 23 de gener al Auditori de Barcelona Activa. Entre les molt interesants ponències es va presentar 
el mapa d’actors de l’emprenedoria social a Catalunya. L’acte va estar presidit pel Conseller d’Empresa i Ocupació, 
Hble. Felip Puig.

Auditori de Barcelona Activa durant l’acte

La Sra. Marta Rovira amb el Sr. Ignasi  Parody, la Sra. Teresa 
Rodríguez i el Sr. Diego Arias.

Amb la 
col·laboració de

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


