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Bases generals premis 
"Micaela Chalmeta" 2022
per constituir una cooperativa de 
l'economia social i solidària

Entitat convocant
La present convocatòria de premis es promou des de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona Coòpo-
lis. L’Ateneu Cooperatiu és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària 
a la ciutat de Barcelona. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta 
prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en 
cooperatives existents.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius és una iniciativa promoguda pel Departament d’Empresa i Tre-
ball, i sorgida a partir de l’aliança de diversos actors públics i privats de l’economia social del 
territori, amb l’objectiu de donar a conèixer i impulsar l’economia social, el tercer sector i les co-
operatives, un model d’economia transformadora que dóna resposta a la necessitat del territori, 
genera riquesa i ocupació estable i de qualitat. 

Coòpolis també ha esdevingut, a través de la relació amb l’Ajuntament de Barcelona, el Centre de 
Promoció del Cooperativisme de Barcelona, programa que permet amplificar els seus serveis i les 
seves activitats. A través de la cessió d’espais mitjançant el programa de Patrimoni Ciutadà, i del 
seu condicionament, Coòpolis està en disposició d’oferir espais per l’allotjament d’iniciatives so-
cioempresarials vinculades a l’Economia Social i Solidària, com una manera més de donar suport 
al naixement, creixement i consolidació d’aquestes iniciatives. L’espai d’incubació s’ubica al Bloc 
8 del recinte de Can Batlló, a la mateixa seu de Coòpolis.
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Els premis "Micaela Chalmeta"
Micaela Chalmeta era una coneguda militant socialista que, ja el 1903, feia de redactora, sota el 
pseudònim d’Amparo Martí, a la publicació Guerra Social. Chalmeta va donar suport i va participar 
a la vaga general revolucionària de 1909 i va liderar assalts de dones a botigues de queviures 
durant l’època de carestia i atur que va patir el proletariat català al llarg de la Primera Guerra 
Mundial. Participava activament del moviment cooperativista català i van fundar la cooperativa 
Economia Social d’Hostafrancs i, més tard, va participar de la Model del Segle XX, a Sants. Una 
de les aportacions més importants que va fer Chalmeta, juntament amb la seva filla Empar, al 
cooperativisme de l’època, va ser la lluita per la participació de les dones en el moviment. 

Els premis "Micaela Chalmeta" pretenen honrar la memòria d'aquest compromís amb la transfor-
mació social mitjançant la cooperació, a través del foment de mesures o programes de suport a 
la creació de noves cooperatives compromeses amb aquesta transformació.

Objecte general dels premis
L'objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió dels premis per la constitució de 
fins a 3 cooperatives dins de l'Economia Social i Solidària, a través d'iniciatives i projectes d'eco-
nomia comunitària a la ciutat de Barcelona.

El terme d'Economia Social i Solidària es refereix a la pràctica econòmica i moviment social que 
proposa i exerceix l'economia al servei de les persones, organitzades democràticament, amb res-
ponsabilitat social i arrelament territorial. Es desplega en tots els cicles de l'activitat econòmica: 
producció, comercialització, consum, crèdit, gestió de recursos, distribució d'excedents, reproduc-
ció de la vida i treball de cures. Un dels seus horitzons més transformadors és la intercooperació 
i la consolidació de mercat social, una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, 
que funcioni amb criteris democràtics, ecològics, feministes i solidaris, construïda per empreses de 
l'economia social i solidària i per consumidores i estalviadores individuals i col·lectius. 

La Cooperativa es constituirà amb allò establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya, podent 
ser de qualsevol de les tipologies previstes: de consumidores i usuàries, de serveis, de treball 
associat, de crèdit, d'ensenyament, etc.

Termini de convocatòria
El termini de recepció de sol·licituds finalitza el 22 de maig de 2022, i s'haurà de fer d'acord amb 
allò establert en les presents bases.

Finalitat
Atenent a l'objecte social exposat, es proposa el premi per constituir fins a 3 cooperatives com a 
suport econòmic, facilitant d'aquesta manera el procés inicial dels projectes. 

La finalitat principal d'aquests premis és la d'enfortir la intercooperació i la consolidació del mer-
cat social aportant als nous projectes cooperatius els recursos necessaris pel compliment dels 
següents objectius comuns:

 ɫ Promoció de l'arrelament territorial i l'economia de proximitat, atenent a les necessitats de 
les persones de l'entorn proper i participant al teixit econòmic local. 

 ɫ Enfortiment de la xarxa de l'Economia Social i Solidària a través de la intercooperació, millo-
rant la intensitat i la qualitat de les relacions entre les iniciatives i la contribució a la generació 
d'un Mercat Social català. 
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 ɫ Creació d'iniciatives econòmiques que garanteixin una presa de decisions horitzontal, així 
com la participació igualitària. 

 ɫ Promoció d'iniciatives dins l'economia feminista, que potenciïn les igualtats de gènere. 

 ɫ Promoció d'iniciatives econòmiques que reconeguin (o potenciïn) la diversitat d'origen i cul-
tural dins la nostra societat aportant a una Economia Social i Solidària intercultural i antiracista. 

 ɫ Desenvolupament d'una economia que afronti la resolució de les necessitats de forma in-
tegral, posant les persones  i la sostenibilitat de la vida al centre. 

 ɫ Reducció de l’impacte ambiental de l'activitat econòmica, promovent criteris ecològics i de 
sostenibilitat.

 ɫ Promoure els drets digitals i treballar per la sobirania tecnològica amb l'ús de programari lliure, 
les eines digitals de codi obert i la generació de continguts sota llicències lliures i obertes.

 ɫ No tenir ànim de lucre i/o ser iniciativa social i/o crear ocupació cooperativa a sectors labo-
ralment vulnerables com joves, dones o migrants. 

Àmbit d'aplicació
S'hi inclouen totes les propostes amb voluntat de constituir una cooperativa segons els objectius 
comuns exposats prèviament.

Es prioritzaran aquelles propostes que sorgeixin dins de l’àmbit de Barcelona i que tinguin relació 
amb les Línies Estratègiques de Coòpolis (Cultura Cooperativa, Economia Cooperativa i Migra-
cions, Mobilitat i Logística Sostenible, Transició Energètica, Habitatge Cooperatiu, Economies 
Feministes i Cures, Economia Circular i Consum Responsable) així com aquelles propostes que 
donin continuïtat a projectes econòmics en extinció, ja sigui per part de treballadores acomiada-
des o en l'escenari que la persona propietària cooperativitzi l'activitat (Relleu cooperatiu)

Durada dels premis
Els acompanyaments tècnics i la constitució de la cooperativa es realitzaran durant els primers 
mesos, sent el 15 d’octubre de 2022 la data on finalitzarà el termini de constitució.

S'entén per constitució de la cooperativa la seva inscripció en el Registre de Cooperatives cor-
responent i , si s’escau, la seva alta d'activitats econòmiques i dels contractes laborals associats 
al desenvolupament de l'activitat.

Requisits de les iniciatives i incompatibilitats
Poden optar als premis atorgats en el marc d'aquesta convocatòria les associacions, els projec-
tes comunitaris, els col·lectius d'economies informals, i d'altres iniciatives sense afany de lucre 
que vulguin desenvolupar activitat econòmica segons els criteris que marca l'Economia Social i 
Solidària.

Els projectes sol·licitants hauran de comptar com a mínim de dues persones físiques, essent 
aquestes dues persones les que esdevindran sòcies fundadores de la cooperativa. 

Podran optar a la convocatòria aquelles iniciatives que estiguin en procés de constitució i que a 
data de 22 de maig de 2022 encara no hagin sol·licitat l’Escriptura Pública de la Notaria. 

Es valorarà l’adequació de l’atorgament del premi a aquelles iniciatives que ja siguin beneficiàries 
o estiguin optant a d’altres ajuts i premis. 
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Tipologia dels premis
Aquesta convocatòria contempla tres premis amb una dotació única de 2.250€ per projecte 
escollit més una oferta formativa i d’acompanyament per a la constitució. Aquesta dotació es 
destina a cobrir tres aspectes vinculats a la creació de noves cooperatives i a aquells aspectes 
centrals per vetllar pel seu correcte funcionament: assessorament tècnic i formatiu pel desenvo-
lupament del projecte econòmic, constitució de la cooperativa i dotació de capital social.

Assessorament tècnic i formatiu:
Un cop atorgats els premis es realitzarà un programa específic a les persones que formin part del 
projecte per tal de garantir una bona transferència de coneixements tant tècnics com formatius. 
Aquest acompanyament ha de permetre als integrants poder desenvolupar-se amb el seu projec-
te econòmic de manera autònoma i emancipadora. 

Constitució de la cooperativa:
Reunions prèvies de definició del projecte. Redacció dels Estatuts Socials i de l'Acta de Constitu-
ció. Escriptura pública i regularització de la situació fiscal i laboral de la cooperativa. Alta d'activi-
tats econòmiques. Inscripció en el Registre de Cooperatives i taxes associades.

Dotació de capital social:
Aquests premis inclouen la dotació d'una part del capital social necessari per tal de poder iniciar 
l'activitat econòmica dins la cooperativa. En el moment de realització de les aportacions de ca-
pital fundacional de la societat cooperativa, l'entitat convocant aportarà el 50% del capital mínim 
obligatori establert per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Calendari indicatiu
Les fases en què es divideix la concessió  són les següents:

Publicació de la convocatòria en la pàgina web: bcn.coop 19 d’abril 2022

Presentació de sol·licituds 22 de maig 2022

Estudi i valoració de projectes presentats juny 2022

Resolució atorgament provisional juny 2022

Lliurament dels premis Inicis de juliol 2022

Desenvolupament de l'acompanyament i constitució A partir de juliol 2022

Formalització de les sol·licituds:
Les entitats han de respectar estrictament el format del formulari disponible a la pàgina web de 
Coòpolis (bcn.coop), completant tots els seus apartats i seguint-ne les instruccions proposades.

El formulari de sol·licitud i tots els documents es poden presentar tant en català com en castellà. 

El formulari de la sol·licitud un cop completat s’enviarà de manera telemàtica al correu 
micaela@bcn.coop. 

Les persones interessades podran presentar sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació 
d'aquestes bases i fins el dia 22 de maig de 2022 (inclòs).

http://bcn.coop
mailto:%20micaela%40bcn.coop.?subject=
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Totes aquelles sol·licituds que no segueixin el procediment establert seran rebutjades de forma 
automàtica.

Criteris d'avaluació
Amb la finalitat de garantir l'eficàcia i la transparència del procés, es comptarà amb un jurat mixt 
format per persones de l’equip tècnic de Coòpolis i d’altres externes per tal d'avaluar l'elegibilitat 
dels sol·licitants i el mèrit de les seves propostes a través de criteris establerts.

El jurat estarà format per:

 ɫ 1 Persona de l’equip tècnic de l’Àrea de Suport de Coòpolis BCN 

 ɫ 1 Persona de l’Àrea de Línies Estratègiques de Coòpolis BCN 

 ɫ 1 Persona de les entitats del Cercle Migracions de Coòpolis BCN

 ɫ 1 Persona del projecte Pam a Pam de la XES

 ɫ 1 Persona de la  Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya                                                    

1. Criteris segons OBJECTIUS COMUNS Fins a 90

1.1. Promoció de l’arrelament territorial i l’economia de proximitat,  ate-
nent a les necessitats de les persones de l’entorn proper i donant 
suport al teixit econòmic local. 

Fins a 10

1.2. Enfortiment de la xarxa de l’Economia Social i Solidària a través de 
la intercooperació, millorant la intensitat i la qualitat de les relacions 
entre les iniciatives i la contribució a la generació d’un Mercat Social 
català. 

Fins a 10

1.3. Creació d’iniciatives econòmiques que garanteixin una presa de de-
cisions horitzontals, així com la participació igualitària. 

Fins a 10

1.4. Promoció d’iniciatives dins l’economia feminista, que potenciïn les 
igualtats de gènere. 

Fins a 10

1.5. Promoció d'iniciatives econòmiques que reconeguin la diversitat 
d'origen i cultural 

Fins a 10

1.6. Desenvolupament d’una economia que afronti la resolució de les ne-
cessitats de forma integral, posant les persones i la sostenibilitat de 
la vida al centre. 

Fins a 10

1.7. Reducció del impacte ambiental de l’activitat econòmica, promovent 
criteris ecològics i de sostenibilitat. 

Fins a 10

1.8. Garantir els drets digital i treballar per la sobirania tecnològica amb 
l'ús de programari lliure, les eines digitals de codi obert i la generació 
de continguts sota llicències lliures i obertes. 

Fins a 10

1.9. No tenir ànim de lucre i/o ser iniciativa social i/o creació d’ocupació 
en sectors laboralment vulnerables. 

Fins a 10

Criteris d'avaluació Puntuació 
màxima
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2. Criteris de SOSTENIBILITAT Fins a 50

2.1. Organització del treball dins de la proposta. Fins a 20

2.2. Definició clara de les persones participants i de la seva capacitació. Fins a 10

2.3. Coherència, claredat i correcta elaboració de l'estructura econòmi-
ca, finances ètiques i forquilles salarials. 

Fins a 20

3. Criteris GENERALS Fins a 40

3.1. Concreció, qualitat, coherència i viabilitat tècnica i econòmica del 
projecte. 

Fins a 20

3.2. Grau d'adequació a l'objecte i les finalitats que persegueix el premi. Fins a 20

TOTAL Fins a 180

Notes: 
Per a la concessió del premi serà necessari obtenir un mínim de 90 punts, com a suma dels 
obtinguts en la valoració dels criteris exposats.

El jurat podrà decidir d’entrevistar als projectes que es presentin un cop valorats els seus for-
mularis per tal de clarificar possibles dubtes o aprofundir en temes concrets.

Resolució de la convocatòria:
El jurat proposat avaluarà les sol·licituds presentades i resoldrà la convocatòria, comunicant els 
resultats per escrit entre el mes de maig i juny del 2022.

La decisió de rebuig d'una sol·licitud o de no concedir el premi es basarà en alguna de les se-
güents raons:

 ɫ  Sol·licitud fora de termini.

 ɫ  Incompliment d'algun dels requisits descrits a les Bases de la convocatòria.

 ɫ  No assolir la puntuació mínima necessària per l'atorgament (90 punts).

Quantia del premi:
El import total que es consignarà en aquesta convocatòria és de: 6.750 euros.

La quantia màxima amb la qual es podrà finançar cadascun dels projectes serà de 2.250 euros.

La distribució d'aquesta quantia es fa atenent a una dotació per les línies dels premis anterior-
ment exposats:

Constitució de la cooperativa:
 ɫ Fins 750 euros en concepte de constitució de la cooperativa. 

 ɫ Es contempla el treball associat per tal de tramitar la constitució de la cooperativa així com les 
despeses associades a la pròpia tramitació (notari, registre, compte corrent, etc.).
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Dotació de capital social
 ɫ Fins a 1.500 euros en concepte de capital social mínim. 

 ɫ La cooperativa es constitueix amb un capital social mínim de 3.000 euros. El premi dota fins 
al 50% d'aquest capital social, fent que l'altre 50% sigui aportat per les futures sòcies de la 
cooperativa.

Assessorament tècnic i formatiu
 ɫ  Queda inclòs dins dels serveis que ofereix el projecte Coòpolis, sense càrrec pel projecte.

Condicions d’atorgament: 
Els projectes premiats es comprometran a haver lliurat les escriptures al Registre de Cooperati-
ves amb data límit del 15 d'octubre del 2022.

Si no es compleixen els terminis establerts per la constitució caldrà retornar íntegrament el premi. 

Els projectes premiats realitzaran el procés de constitució a través de l’itinerari ideat o acordat 
per l’equip de suport de Coòpolis. 

Seguiment del procés i difusió:
Des de Coòpolis es farà un seguiment dels projectes en tot el procés i se'n farà una difusió en els 
principals canals de comunicació.

Informació addicional:
Per tal de resoldre dubtes o rebre suport amb el redactat del formulari, us podeu dirigir al correu: 
micaela@bcn.coop.

mailto:micaela%40bcn.coop?subject=

