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ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL SOCIS DEL CLÚSTER CRÉIXER RETORNEN A
LA SOCIETAT ENTRE 3,66 I 4,49 EUROS PER CADA EURO PÚBLIC QUE REBEN
-

La Fundació Asproseat Empresa i Treball i el Taller Àuria Cooperativa han realitzat, en el
marc del Clúster Créixer, estudis de retorn de la inversió pública, amb metodologia SROI,
que demostren que per cada euro públic que reben retornen a la societat entre 3,66 euros
(Fundació Asproseat Empresa i Treball) i 4, 49 euros (Taller Àuria Cooperativa).

-

Els resultats evidencien que invertir en ocupació i integració sociolaboral per a persones
amb discapacitat genera alts retorns econòmics i socials.

El Retorn Social de la Inversió (SROI) és un mètode que afegeix principis de mesura del valor extrafinancer en relació als recursos invertits, és a dir, el valor social i ambiental que actualment no es
reflecteix en els comptes financers convencionals.
L'anàlisi SROI produeix un relat de com una organització, programa, projecte, iniciativa, etc., crea valor
(teoria del canvi) i un coeficient que indica quant valor total en euros es crea per cada 1 € invertit.
Les principals conclusions dels estudis són les següents:
1. Per cada euro invertit (1€) per les administracions públiques, els CET d'iniciativa social
sense afany de lucre analitzats retornen a la societat entre 3,66 € (Fundació Asproseat
Empresa i Treball) i 4,49 € (Taller Àuria cooperativa).
Retorn generat per part del CET de la Fundació Asproseat Empresa i Treball

Retorn generat per part del CET del Taller Àuria Cooperativa

Havent rebut una inversió pública de 1.664.655,26 € el retorn de l'activitat del CET
sobre la inversió pública realitzada és de 6,10 milions d'euros, amb una taxa de
retorn del 366% (2013).

Havent rebut una inversió pública de 2.705.272,71 €, el retorn de l'activitat del CET
sobre la inversió pública realitzada és de prop de 13.401.282 € amb una taxa de
retorn del 449% (2013).
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2. La major part de la plantilla de persones amb discapacitat dels CET de la Fundació
Asproseat Empresa i Treball i del Taller Àuria Cooperativa són persones amb especials
necessitats de suport. El fet que aquestes persones tinguin l'oportunitat de treballar suposa
importants estalvis per a l'administració, per a les pròpies persones i per a les seves
famílies.
3. La reducció de les ajudes de les administracions públiques a l'activitat del CET
d'iniciativa social sense afany de lucre comportaria fer inviable la seva activitat. Suposaria,
a més de no generar retorns econòmics directes per a les mateixes administracions (impostos,
seguretat social ...) i per al desenvolupament econòmic del territori (salaris dels/les
treballadors/es, compres, subcontractacions), sobrecostos associats a la pèrdua de llocs de
treball: en particular, de persones amb discapacitat amb especials dificultats. Així, en prestacions
per desocupació, en pensions no contributives d'invalidesa, en recursos assistencials més
costosos del Sistema de Serveis Socials, en el Sistema de Salut; més de sobrecostos associats
per a les persones amb discapacitat i famílies (en hores de dedicació o suport, en costos
associats a la seva vida diària, en copagament de serveis socials, etc.).
Efectes d'un potencial escenari de desaparició del suport públic al CET de la
Fundació Asproseat Empresa i Treball

Efectes d'un potencial escenari de desaparició del suport públic al CET del Taller
Àuria Cooperativa

La Fundació Asproseat Empresa i Treball1 és una entitat sense ànim de lucre, ubicada a L’Hospitalet
de Llobregat, que té per objectiu la integració laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual o
física, i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Compta amb una plantilla de 144 treballadors amb
discapacitat.
1

www.asproseat.org/Fundacio-Asproseat-Empresa-i-Treball/index.html
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El Taller Àuria2 és una cooperativa de treball associat d’iniciativa social i sense ànim de lucre, ubicada a
Igualada. Com a Centre Especial de Treball (CET) integra a 223 persones amb discapacitats psíquiques,
físiques i persones amb trastorns mentals severs. La missió de la cooperativa és la creació i manteniment
de llocs de treball per a persones amb discapacitat.
La Fundació Asproseat Empresa i Treball i el Taller Àuria Cooperativa han realitzat aquest estudi en el
marc del Clúster Créixer3: una iniciativa innovadora de cooperació entre empreses socials nascuda l’any
2012 i que té com a finalitat crear més i millors llocs de treball per a les persones amb majors dificultats,
mitjançant estratègies de col·laboració empresarial.
Un clúster format per 32 entitats sense afany de lucre titulars de Centre Especial de Treball o Empresa
d'Inserció que donen feina a més de 5.000 persones, amb una voluntat compartida de col•laborar, des
d'un compromís ètic compartit (d'acord amb un codi ètic i de bon govern propi).

Contacte:
Nekane Navarro Rodríguez
Coordinadora
Clúster Créixer
618 969 057
info@creixer.cat
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