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Nou impuls de la Generalitat a les 

Empreses d’Inserció  

Com cada any, va sortir publicada la resolució dels ajuts a les empreses d’inserció 
concedides pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Un cop més cal re-

conèixer l’esforç del Govern en el seu suport a les empreses d’inserció ja que en aquest 
any 2018 es va atorgar la xifra històrica més alta d’ajuts. Així mateix, les línies 3 i 4, 
que l’any passat es van implementar per primera vegada, tendeixen a consolidar-se.  

 

 

 

 

 

 

 

Tot i així, cal recordar, que els ajuts a les empreses d’inserció representen només el 

14,96% dels seus ingressos. Un percentatge petit però indispensable per a la viabilitat 
de les EI. 

     Distribució ingressos totals de les E.I. (2017)                              Total ajuts concedits 

Facturació a privats 61,19% 

 

2015 3.999.996,00 € 

Fact. Administracions 

públiques 23,23% 

 

2016 5.649.979,00 € 

Ajuts públics 14,96% 

 

2017 (8 mesos) 5.510.528,00 € 

Altres 0,62% 

 

2018 7.788.348,00 € 

Des de FEICAT, mantenim una comunicació constant amb la Direcció general d’economia social, 

com a una de les nostres principals funcions per tal d’estimular a l’administració pública que 
faciliti la labor social de les empreses d’inserció. 

 

 

Aquest increment és, evidentment, 
fruit de la voluntat política de la 

Generalitat però, igualment, fruit del 
l’esforç i dels bons resultats de les 
empreses d’inserció que no pareu, any 

rere any, d’incrementar els llocs de 
treball d’inserció i incrementeu la 

quantitat de persones -provinents del 
risc d’exclusió- que s’incorporen al 
mercat laboral ordinari. 

 

 



Jornades, reunions i participació 

Com en cada Infofeicat, us fem un resum de les jornades, conferències i congressos en 

que participem siguin promogudes per les mateixes empreses d’inserció o per altres 
iniciatives. D’aquest dos darrers mesos en destaquem: 

VI Congrés de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.  

El VI Congrés de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya es va celebrar 

del 20 al 22 de novembre a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat, hi varen participar 
1.500 assistents i hi eren representades 121 entitats socials. En definitiva és un 

esdeveniment de referència per a tots els professionals del mon social del nostre país.  

FEICAT va incorporar-se formalment a la Taula 
d’Entitats al desembre del 2016, per tant, 
encara no érem federació membre quan es va 

celebrar el 5è. Congrés, al juny del 2016. Per 
primera vegada, hem participat al Congrés com 

a entitat membre. Per tal de visibilitzar-ho, 
hem disposat d’un estand per a donar a conèi-
xer la labor de les empreses d’inserció. Molts 

professionals de les empreses d’inserció varen 
participar activament en l’intens programa de 

conferències i taules rodones que oferia el 
congrés. 

Consell d’Administració d’ENSIE a Viena  

 

 

 

 

 

Entre els acords que es varen adoptar, es va establir el calendari i itinerari de reunions 

del any següent: el mes de febrer a Girona, el maig a Bucarest i el novembre a Buda-
pest. El fet que s’hagi decidit tornar a Catalunya per tercera vegada és significatiu del 

pes que les empreses d’inserció catalanes van tenint a Europa. 

Nova edició del Business With Social Value 

 

 

. 

El passat 20 de desembre es va celebrar  

Business With Social Value, una iniciativa anual 

que promou la trobada entre empreses i 

entitats socials per tal de facilitar relacions 

comercials. Una ocasió per a visualitzar, el pes 

de les empreses d’inserció: en una mateixa 

sala ens vàrem trobar negociant a companys 

de 12 empreses  sòcies de FEICAT. Tot un èxit!  

 

ENSIE va celebrar la última reunió del Consell 
d’Administració del 2018 a Viena. Va ser una 

sessió ordinària oberta a tots els socis, 
especialment interessant per ser la primera 
que es celebra a Àustria i per l’apropament a 

les empreses d’inserció d’aquest país. Així 
mateix es va repassar les activitats que 

realitza i prioritats de cara al futur de la 
Federació Europea d’Empreses d’Inserció. 

 

 

 



Les empreses d’inserció a les escoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novament, una doble benvinguda! 

Un cop més, hem d’anunciar noves incorporacions a la nostra federació i per partida 

doble: ja son sòcies les empreses d’inserció Serra de Llaberia de Tivissa i l’Empresa 

d’Inserció de les comarques de Tarragona EI!  

Cal destacar aquest cop que les dues iniciatives son de les comarques de Tarragona. 
Aquest fet és de gran importància ja que és la zona de Catalunya on hi ha menys 

arrelament de les empreses d’inserció. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, la família de FEICAT continuem creixent! Una prova més que el model 

d’empreses d’inserció és un model d’èxit en la inserció laboral d’aquells qui més ho 

necessiten.  

 

 

Des de FEICAT volem contribuir a la difusió 

de la labor que realitzen les empreses 

d’inserció de manera transversal i arribant 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 i, per 

primer cop, també al Centre de Joves i 

Adults de la Fundació ACIS. 

 

Serra de Llaberia és una empresa d’inserció històrica que va 

entrar al registre administratiu de la Generalitat ara fa 10 
anys. Treballa en el sector forestal i forma part del consorci 

Serra de Llaberia del que en formen part la Generalitat i la 

Diputació de Tarragona. 

L’Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona Ei!, neix 

amb l’objectiu d’ampliar l’abast del impacte social de les 

entitats del grup Fundalis, i s’orienta al col·lectiu de persones 

en situació o risc d’exclusió sòcio-laboral de les comarques de 

Tarragona. Els llocs de treball d’itineraris d’inserció sorgeixen 

de les pròpies dinàmiques de gestió i creixement dels CET’s 

especialitzats en el col·lectiu de persones amb discapacitat i/o 

trastorn mental. 

 



Junta directiva i reunions internes de FEICAT 

Dels dos darrers mesos volem destacar que la reunió de junta del mes de novembre va 
celebrar-se a la ciutat de Lleida, a la seu de Troca EI. En acabar es va celebrar un dinar 

amb les empreses d’inserció del territori. La reunió del mes de desembre es va celebrar 
a la seu de FEICAT. 

Entre els temes que es varen tractar, en aquestes reunions, destaquem que es va 

aprovar la incorporació de dos nous socis, que es va valorar la resolució dels ajuts a les 
empreses d’inserció del Departament de Treball i, a partir d’aquesta valoració, es va 

acordar sol·licitar una nova reunió amb el director general d’economia social. També es 
va comentar la situació del conveni de FEICAT amb la Direcció General d’Economia 
Social i la possibilitat d’incrementar-lo per tal de posar en marxa un servei integral -

tant telefònic com per internet- que faciliti a totes les administracions públiques locals 
la aplicació de reserva de mercat en la contractació pública. Aquest projecte, 

completament novador, és un gran repte de la nostra federació per tal d’incrementar 
els serveis i productes que es venen a l’administració pública i que, hores d’ara només 
representa aproximadament un terç del que es factura a clients privats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així mateix, en reunions de junta, s’ha reiterat el malestar per la inacció de les 
federacions estatals vinculades amb les empreses d’inserció o amb el reciclatge, sobre 
la competència deslleial que patim per entitats que s’apropien del nostre discurs per 

encobrir afany de lucre. A Catalunya s’ha fet avenços importants en aquest tema i 
FEICAT hi ha contribuït en la mesura de les seves possibilitats però de poc serviran els 

esforços si les federacions estatals no fan el seu paper. 

D’altra banda, a FEICAT es va convocar una reunió informativa oberta als socis per 
informar sobre assegurances. La nostra federació fa molts anys que te un conveni amb 

Arç cooperativa i varen ser ells els qui varen dirigir la sessió informativa i oferir els seus 
productes. 

  

 

 

 

 

 
 
Amb la 

col·laboració de: 


