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FORMULARI PER SOL·LICITAR ELS AJUTS 

MICAELA CHALMETA 2017  
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 ajuts "Micaela Chalmeta" 2017 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 abans del 30 d’abril.  
 
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. Tots els projectes que es presentin es valoraran, per tant, 
entenem que un cop finalitzat el document i valorat el projecte serà un material molt valuós per saber com seguir 
amb el procés, tot i no haver obtingut l'ajut.  
 
Us animem a participar i a gaudir del procés! 
 
 
 
NOM DEL PROJECTE: 

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

  
CORREU ELECTRÒNIC 

  
DNI 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

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? 
 

 

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

 

 
 
De quina manera plantegeu el vostre arrelament terrritorial 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 millorar el Mercat Social català? 
Per exemple: proveïdors/clients de l’ESS, estratègies conjuntes amb altres entitats de l’ESS, contribució a la 
creació del Mercat Social, 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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Quines necessitats creieu que resolt el vostre projecte i de quina manera ho fa?  
Com per exemple: 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: fer ús de productes ecològics, minimitzar el impacte al medi ambient, reduir la petjada 
ecològica, producció ecològica, 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? 
Per exemple: número de persones del projecte, tipus de sòcies, òrgans de govern, tipus de tasques 
previstes, distribució de les tasques, freqüència dels 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? 
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Quina és l’estructura econòmica del projecte? De quina manera és planteja la viabilitat? 
Per exemple: facturació prevista, despeses contemplades, escenari a 3 anys vista, número de treballadors i 
jornades laborals, bastretes, etc. Vinculació amb la banca ètica. 
 

 

 
 
 
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. Pengeu-lo a través de la pàgina web: 
bcn.coop/micaela a l’apartat “PENJA EL FORMULARI”. 
 
L’informem que les dades personals que ens faciliti seran incloses en un fitxer propietat de La Ciutat Invisible SCCL. Així mateix, 
autoritzeu que us puguem enviar informació que considerem del vostre interès per mitjans electrònics. També us comuniquem que 
les dades es cediran a la “Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom”; i al Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social. 
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicat-
ho per correu electrònic a: coopolis@bcn.coop. 
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