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IDENTIFICACIÓ DE REFERENTS PER AL CÀLCUL DE L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DELS 
SERVEIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES PRESTATS PER COOPERATIVES D’INICIATIVA SOCIAL  

 

Primera sessió de treball 

Guió 

18 de juliol de 2018, de 10h a 12h. Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 
Premià 15, 1a planta. Barcelona 

 

Finalitat 

Disposar de referents econòmics per calcular el retorn dels diferents serveis d’atenció a les 
persones, posant en valor la seva aportació a la qualitat de vida de les persones que atenen, 
a la societat i a la pròpia administració pública. 

 

Objectius 

 Monetitzar el retorn social dels serveis oferts per les cooperatives d’iniciativa social. 

 Conèixer, visibilitzar i aportar dades reals al conjunt de la societat sobre la contribució 
de les cooperatives d’iniciativa social al desenvolupament econòmic i social del territori. 

 Crear un relat que ajudi a identificar els trets diferencials de les cooperatives d’iniciativa 
social davant de possibles contractadors, administracions, ciutadania... 

 

Procés de treball 

Aquest nou procés d’identificació de referents econòmics per al càlcul del retorn dels serveis 
d'atenció a les persones contempla l’anàlisi de 6 serveis, que es sumen als 8 analitzats 
durant 2017. 

 

 

 

 

Definició del procés a 
seguir per a identificar 

referents econòmics de 
cada servei

Equip de treball 1: 
elaboració de 6 referents

Reunió inicial amb 
cooperatives per definir 

les directrius 

Treball de gabinet en 
col·laboració amb una 

universitat per identificar 
el referent econòmic de 

cada servei

Reunió final amb les 
cooperatives per validar 
la proposta tècnica de 

referent econòmic
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Serveis que s’analitzaran en aquest segon procés 

1. Centres oberts 

2. Pisos assistits 

3. Menjadors escolars 

4. Centres ocupacionals. Serveis per a persones amb discapacitat 

5. Escoles d’educació especial 

6. Programes d'interculturalitat, igualtat de gènere, drets civils, usos de temps i  
promoció de la participació 

 

Aquests serveis es sumen als analitzats durant 2017: 

1. Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç  

2. Centres residencials infància i adolescència 

3. Escoles bressol  

4. Recursos residencials per a la gent gran 

5. Serveis d’orientació, formació i inserció sociolaboral 

6. Equipaments cívics i comunitaris 

7. Promoció de parentalitat positiva 

8. Arquitectura social/habitatge 

 

Ordre del dia de la sessió de treball 

 Presentació del projecte i dels marcs de col·laboració per a la seva 

 Exposició del procés de treball tipus per a la identificació de referents 
econòmics per al càlcul del retorn dels serveis d'atenció a les persones.  

 Treball en grups (segons serveis que s’analitzaran): 
a. Identificació dels principals grups d’interès als quals genera 

impacte i retorn econòmic el servei objecte d’anàlisi. 
b. Identificació dels principals impactes que es generen en els 

grups d’interès identificats. 

 Conclusions i propers passos 

 


