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FORMULARI PER SOL·LICITAR ELS PREMIS

MICAELA CHALMETA 2022 
PER CONSTITUIR UNA COOPERATIVA
DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

El següent formulari ha de servir per poder explicar el projecte que serà avaluat segons estableixen les 
Bases per a la sol·licitud dels premis "Micaela Chalmeta" 2022 per constituir una cooperativa de l'Economia 
Social i Solidària. 

Abans de començar amb el redactat, llegiu atentament les Bases de la convocatòria.

Aquest és un PDF on es pot escriure directament. Un cop finalitzat el podeu guardar o bé imprimir-lo en 
format PDF o en paper. S'ha d'entregar amb data límit el 22 de maig (inclòs). 

Per a qualsevol dubte envieu un correu electrònic a micaela@bcn.coop.

Una de les finalitats d'aquest formulari, a part de servir per presentar-se a la convocatòria, és poder 
reflexionar, debatre  i escriure sobre els vostres propis projectes. Creiem que aquest ja és un pas important i 
valuós dins del procés de constitució independentment de l’obtenció dels ajuts.

Us animem a participar i que gaudiu del procés!

NOM DEL PROJECTE:

NOMS I COGNOM DE LES PERSONES 
QUE FORMEN EL PROJECTE: 
(mínim dues persones)

CORREU ELECTRÒNIC DNI/NIE

Nº  TOTAL DE PERSONES DEL PROJECTE:

TELÈFON DE CONTACTE:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

PÀGINA WEB, XARXES SOCIALS:
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1. EL PROJECTE:

OBJECTE I FINALITAT DEL PROJECTE:
Quins són els objectius i activitats del vostre projecte?
Descriviu el vostre projecte explicant de què es tracta, quina serà l’activitat principal, la finalitat, etc.

Quin tipus de cooperativa us agradaria constituir? 
Cooperativa de treball, de serveis, de consum, d’habitatge, etc..

On teniu pensat tenir la seu social i on penseu que desenvolupareu la vostra activitat?

De quina manera plantegeu el vostre arrelament territorial i afavoriu a l’economia de proximitat? Quines
necessitats de l’entorn proper detecteu que resol el vostre projecte?
Per exemple: comprar/venda de productes o serveis locals, generació de continguts de
sensibilització, participació d’espais d’articulació locals o xarxes, etc. 
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De quina manera us relacioneu amb les iniciatives de l’economia Social i Solidària i intercoopereu? Com pot el
vostre projecte amplia el Mercat Social català? És en un sector amb poques iniciatives de l'ESS? 
Per exemple: proveïdors/clients de l’ESS, estratègies conjuntes amb altres entitats de l’ESS, anàlisi del
sector dins del Mercat Social català, etc.

Quins són els mecanismes de participació de les persones dins del projecte i com es prenen les decisions?
Per exemple: recull d’opinions, generació d’espais de debat i participació, obertura dels espais de presa de
decisions, presa de decisions horitzontal i igualitària, etc.

Com creieu que el vostre projecte incorpora l’economia feminista? 
Com  per  exemple:  equitat  de  gènere,  distribució  de  tasques,  comunicació  no  sexista,  generació  de
continguts específics, revalorització de tasques de cures i domèstiques, etc.
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Com creieu que el vostre projecte reconeix la diversitat d’origen i cultural? 
De quina manera el projecte planteja superar les exclusions i discriminacions que es donen en el sistema
capitalista per motius de raça, d’`ètnia, de cultura, d’orientació afectivo-sexual, diversitat funcional, de
gènere, etc.

Quines necessitats creieu que resolt el vostre projecte i de quina manera ho fa? 
Com per exemple: autoocupació i rendes, creixement i desenvolupament professional, flexibilitat horària,
recuperació d’espais, oficis o serveis, etc.

De quina manera el projecte incorpora criteris ecològics o de sostenibilitat? 
Com  per  exemple:  quins  impactes  ambientals  provoca  l'activitat  del  projecte,  quins  mecanimses  o
plantejaments  ofereix  el  projecte  per  millorar  la  crisi  climàtica  i  ambiental,  com  reduir  la  petjada
ecològica, etc.
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De quina manera el projecte garanteix els drets digitals i la sobirania tecnològica? 
Com per exemple: sistemes operatius i  programari  que utilitzeu, quines eines digitals feu serveir  per
treballar de manera col·laborativa, llicències Creative Commons per generar continguts, de quina manera
el projecte s'apropia de la tecnologia i quin ús en fa, etc.

Sou o voleu ser iniciativa social o entitat sense ànim de lucre? Teniu pensat crear ocupació en sectors com
joves, dones o migrants? 
Una cooperativa sense ànim de lucre vol dir que no remunera els càrrecs socials, no distribueix excedents
entre les seves sòcies sinó que es destinen íntegrament a reserves, no tenen bestretes superiors al 150%
de  l’establert  per  conveni  de  la  seva  província  per  la  seva  activitat  professional  i  no  remuneren  les
aportacions al  capital  per  sobre  del  tipus  legal  del  diner.  (Art.  144 Llei  12/2015 de  Cooperatives de
Catalunya). 
Una iniciativa social vol dir que, a més a més, té per finalitat la integració social laboral, la plena inserció o
la defensa de les persones o col·lectius amb dificultats, en situació d’exclusió o limitació de llurs drets
socials,  o  bé  la  satisfacció  de  necessitats  socials  no  ateses,  o  ateses  insuficientment,  pel  mercat,
mitjançant les activitats que en determinin els seus estatuts. (Art. 143 Llei 12/2015 de Cooperatives de
Catalunya).
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2. ORGANITZACIÓ SOCIETÀRIA i SOSTENIBILITAT

Com us voleu organitzar internament? Com es fa la distribució de tasques?
Mireu de descriure les diverses tasques que seran necessàries pel desenvolupament de l’activitat del
projecte i de quina manera us organitzeu per fer-les. Expliqueu el número de persones que sereu, quins
seran els espais de presa de decisió, canals de comunicació, etc.

Quines  fortaleses  i  quines  debilitats  considereu  que  teniu  com  equip  humà  per  tal  de  desenvolupar
l’activitat del projecte?
Exposeu com us veieu com equip i quines capacitats, aptituds i coneixements teniu i quines mancances
heu detectat i com teniu pensat fer-hi front. 
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Quina és l’estructura econòmica del projecte? De quina manera és planteja la viabilitat?
Feu una descripció del  vostre pla econòmic,  previsions d’entrada i  de sortida de capital,  aportacions,
quotes, etc.  Expliqueu de quina manera és viable i sostenible el projecte econòmicament.  
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3. JUSTIFICACIÓ:
Quins són els motius que us porten a presentar-vos a la convocatòria?

Gràcies per dedicar el temps a redactar el vostre projecte!

IMPORTANT:
Un cop finalitzat, guardeu el document en format PDF (no editable). Pengeu-lo a través de la pàgina 
web: bcn.coop/micaela a l’apartat “PENJA EL FORMULARI”.

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran a l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona i també al fitxer ”Subvencions de la
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom”. La finalitat del fitxer és gestionar les subvencions que atorga
la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom que es
duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment.  Així  mateix, us comuniquem que les
vostres dades se cediran al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social d’acord amb l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i serviran per la justificació de la subvenció obtinguda.
La unitat responsable del fitxer és la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa i les
dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a
les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació
vigent.  Per  exercir  aquests  drets,  heu  d’adreçar  un  escrit  a  la  Direcció  General  d’Economia  Social,  el  Tercer  Sector,  les
Cooperatives i l’Autoempresa per correu postal (C. Sepúlveda, núm.148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a
dgestsca.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
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