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Les persones són les protagonistes, 
del seu procés de millora

TRIPLE IMPACTE

Per una economia més social i sostenible 
i respecte pels drets humans 

MEDI AMBIENTAL

ECOSOL reinverteix el 100% del benefici 
en la millora dels seus actius i innovant
en línies d’activitat 

ECONÒMIC

QUÈ ÉS ECOSOL?
EMPRESA D’INSERCIÓ LABORAL
Ecosol, l'Empresa d'Economia 
Solidària de Càritas Diocesana de 
Girona, facilita la inserció laboral de 
persones que es troben en situació 
de vulnerabilitat social i laboral des 
d'una empresa econòmicament 
rendible, en la que es mantenen els 
criteris de qualitat en la prestació de 
serveis i la gestió, contribuint així al 
desenvolupament sostenible, 
econòmic i social.



Què són les Empreses d’Inserció?

Les Empreses d’Inserció (EI) són empreses que desenvolupen una activitat 
econòmica de producció de béns i/o prestació de serveis, amb la finalitat principal de 
generar oportunitats d'ocupació per les persones en situació o greu risc d’exclusió 
social. 

Les característiques principals són:

* Han d’estar constituïdes per una o més entitats promotores sense afany de lucre.

* Entre un 50-70% de la seva plantilla són persones en itinerari d’inserció.

* La contractació de les persones en inserció es fa en coordinació permanent amb SS

* La durada màxima dels contractes d’inserció és de 3 anys.

* En el cas de tenir beneficis, com a mínim el 80% s’ha de reinvertir en la pròpia
empresa.



Contractació Pública Reservada

La reserva de mercat és una figura legal de la contractació pública mitjançant la qual 
només poden resultar adjudicatàries d’una licitació les EIs i els CETs, afavorint de 
forma directa l’ocupació de les persones amb discapacitat o persones socialment 
desfavorides.

Es troba regulada en la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, del 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i habilitada a través de la legislació 
comunitària de contractes públics des de 2004.
 

Els contractes reservats poder dirigir-se específicament a CETs, a EIs o ambdós. 



Avantatges de la reserva destinada a EIs

✓Cobrir la necessitat de serveis professionals previstos dins de pressupost.

✓Alleugerir la pressió sobre els SS a través d’oferir oportunitats de contractació i 
acompanyament sociolaboral a alguns dels seus usuaris. 

✓Promoure una política activa d’ocupació sense cap cost.

✓Facilitar la inclusió social i l’accés a ocupació de persones en situació o risc 
d’exclusió, fonamentant una societat més justa i integradora..

✓Afavorir el compromís ambiental i de sostenibilitat que identifica majoritàriament 
a l'oferta de serveis de les EIs.



Dificultats detectades i solucions

Algunes dificultats detectades a l’hora de l’aplicació de la Contractació Pública Reservada 
per part de les APs i les solucions impulsades des de la FEICAT són:

1. Desconeixement sobre la Llei i/o sobre la seva aplicació a nivell polític i tècnic.
Solució: Reunió de presentació a nivell polític i formacions a nivell tècnic.

2. Dubtes a l’hora de redactar els contractes.
Solució: Assessoria jurídico-legal integral i gratuïta per part d’un advocat especialitzat.

3. Manca de coneixement sobre serveis i productes disponibles per part de les EIs.
Solució: Presentació de serveis i productes per territori a les diferents APs.



Repartiment i distribució 
de paqueteria amb
transport sostenible 
i compromís social
a les ciutats de Girona,
Figueres i Olot

Arribem
on ets TU !



Utilitzem tricicles especials de 
càrrega que garanteixen un servei 
eficient, segur i econòmic.

Els principals avantatges del 
vehicle són la mobilitat 
sostenible, lliure d'emissions de 
CO2 i de soroll; a més de les seves 
petites dimensions, que 
contribueixen a descongestionar el 
trànsit, i la seva capacitat d'accedir 
sense restriccions horàries a zones 
de vianants o de difícil accés.

Com ho fem ?



Serveis de proximitat

El servei està pensat per a la distribució 
de mercaderies als centres de les ciutats,
tot utilitzant vehicles de càrrega elèctrica 
que poden transpostar fins a 180 quilos de 
pes. 
El nostres serveis estan dirigits a particulars, 
petit comerç i empreses que necessitin un 
servei de repartiment ràpid i eficient, amb 
el valor afegit de comptar amb un servei 
sostenible.
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Construint futur a trave’s del treball
Contacta’ns:

Telèfon: 625 434 209
ecosol@caritasgirona.cat 
www.caritasgirona.cat 




