
EL BALANÇ SOCIAL



La XES és una associació de segon grau que compta amb més de 200 
organitzacions associades i unes 110 persones individuals. 

Totes juntes, aquestes 200 organitzacions van moure 200 milions 

D’ON VE?

Totes juntes, aquestes 200 organitzacions van moure 200 milions 
d’euros en facturació; ocupaven unes 4.200 persones 
treballadores i tenien una base social implicada d’uns 245.000 
individus. 

Es va crear al 2002 seguint l’estela del moviment anti-globalització i els 
Fòrums Socials Mundials, i va aterrar a Catalunya de la mà, sobretot, 
del moviment cooperativista. 

Mondragon Som Energia (Girona)



Democràcia interna

DESCRIU I MESURA...

Com funciona?

En dos grans blocs:

AUTODIAGNÒSTIC

AVALUACIÓ EXTERNA

Igualtat econòmica i de 
gènere

Compromís ambiental

Compromís social

Qualitat laboral

Qualitat professionalQualitat professional

Un qüestionari en línia amb unes 80 preguntes que 
composen 60 indicadors en informe final generat 

automàticament



Com funciona?

www.ensenyaelcor.org



Com funciona?

www.ensenyaelcor.org



Com funciona?



COMPTABILITAT 

EINA D'AUTO-
DIAGNÒSTIC

Què aporta?

COMPTABILITAT 
AGREGADA
SECTORIAL

DIAGNÒSTIC
I MILLORA 
INTERNA

Per a enfortir les organitzacions

Per a enfortir l’univers 
ampli d’Economia Social i 

Solidària

INSTRUMENT
DE DIFERENCIACIÓ

A TRAVÉS DEL
SEGELL

Solidària



Accés a mercat social

El nou web www.mercatsocial.xes.cat



Què aporta?

Comptabilitat agregada i estadístiques sectorials



Qui el fa?

Entre totes les associades a la XES impliquen prop Entre totes les associades a la XES impliquen prop 
de 245.000 persones, generen 4.200 llocs de treball 

i tenen una facturació de 200 milions d’euros. 



Qui el fa?

Nombre d’empreses:
 2012: 62
 2013: 70 2013: 70
 2014: 74
 2015:105



Programari concebut com a infraestructura comú de les 
economies transformadores!

Avui 3 modalitats d’extensió:
- Créixer des de dins: anar construint itineraris de balanç social 

Programari pel comú

- Créixer des de dins: anar construint itineraris de balanç social 
sectorials o per àmbits de pertinença amb aliats estratègics amb un 
cor comú d’indicaddors que permet comparabilitat. 

- Cessió temporal de l’aplicatiu: per recollides de dades puntuals 
més enllà dels indicadors del balanç social. Exemple: diagnòstic 
ESS comarca Osona. 

- Cessió total del programari: cessió a administracions i xarxes 
d’economia transformadora. Exemple: seguiment clàusules socials 
de contractació de l’ajuntament de Barcelona. 

Llicència copyfarleft caminant cap al model limesurvey



info@bsxes.org


