
Recursos per a 
emprendre 
un negoci

    En aquest butlletí volem fer una síntesi 
d'experiències de suport a l'emprenedoria, 
enfocades en el treball de la llar i l'atenció 
a gent gran, però amb interès per a tota 
persona que vulgui conèixer camins i 
recursos que aporten una gran ajuda per a 
generar-te treball.

El Pla de Desenvolupament Comunitari 
(PDC) de la Balconada promou al 
barri accions que afavoreixen els espais 
d'intercanvi i treball sobre vies per auto-
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ocupar-se, especialment en sectors on 
l'economia submergida hi és molt present 
com és el de l'atenció a la llar i a la gent 
gran. Coneixem en primera persona 
l'Economia Social i les formes cooperatives 
d'ocupació. Compta amb nosaltres si tens 
ganes d'iniciar alguna activitat al barri. 

Consulta el butlletí! 

Per més informació, consulta el Centre de 
Recursos d'Economia Social al blog del PDC: 
pdcbalconadamanresa.cat

en la societat, així com la salut dels i les 

Vols començar el teu     
                  negoci?? 

No estàs sola!



   A continuació presentem el què vol ser també un recull d'entitats i recursos per a recolzar la 
teva iniciativa ocupacional, especialment en l'Economia Social, i en la seva fase inicial:

- Recursos per Emprendre un Negoci - 

Entitats  i Recursos per a AUTO-OCUPAR-TE

Acció Solidària Contra l'Atur

CAE – Calidoscoop   - Cooperativa d'Activitats i Emprenedoria

COOP57, SCCL - Serveis financers ètics i solidaris

Acció Solidària Contra l'Atur és una Fundació que vol donar resposta 
al problema de l’atur. Des de fa més de trenta tres anys, l'entitat, 
formada bàsicament per voluntaris, administra un fons econòmic amb 
l’objectiu de crear nous llocs de treball. Concedeix, entre altres coses, 
préstecs sense interès per finançar projectes d’emprenedors, ajuts 
puntuals, especialment persones amb dificultats econòmiques i també 
a empreses i entitats socials de Catalunya.

La CAE, Cooperativa d’Activitats i Emprenedoria Calidoscoop és un projecte d’innovació social en 
matèria de generació d’empreses i creació d’ocupació que incuba i accelera projectes empresarials, 
facilitant la seva arrencada permetent la viabilitat i sostenibilitat de les seves empreses. La persona 
emprenedora, des de la feina que s'ha pogut generar, obté per una banda el paraigües d'un NIF per 
facturar i un contracte laboral, i per l’altra un projecte 
col·lectiu basat en l’atenció personalitzada i el compartir 
els serveis empresarials i de gestió.

COOP57 és una cooperativa de serveis que destina els recursos propis a donar 
préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’ocupació, fomentin 
el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la 
sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris. S'inverteix en projectes 
amb un alt contingut social i valors ètics i solidaris. Les persones i les entitats 
que dipositen els estalvis a COOP57 participen en l’establiment dels principis 
i criteris d’inversió i en la gestió dels recursos. Es gestionen els recursos amb 
criteris democràtics i de transparència. 

Informa't!   
www.acciosolidaria.cat/es                     Riera Sant Miquel, 1 bis 3r 2ª, Barcelona 08006
accio@pangea.org               93 217 02 88 

Informa't!   
www.calidoscoop.coop                                     Casp, 43, baixos, 08010 Barcelona 
cae@calidoscoop.coop               670 372 742 

Informa't!   
www.acciosolidaria.cat/es                     Riera Sant Miquel, 1 bis 3r 2ª, Barcelona 08006
accio@pangea.org               93 217 02 88 
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GEST, Grups d'Estalvi Solidari Territorial

Les CAF – Comunitats Autofinançades

L'Arada creativitat social, sccl

GEST és un Grup d’Estalvi Solidari Territorial es composa de entre 5 a 
20 persones que de comú acord decideixen dedicar part del seu estalvi 
personal a la posada en marxa i la consolidació de projectes empresarials 
col·lectius i de proximitat, a fi d’afavorir el desenvolupament d’una 
economia responsable basada en les persones i en el territori. El Gest 
'Les Formigues' funciona actualment a Catalunya.

Les CAF (Comunitats Autofinançades) són petites comunitats en les que 
els socis (tant sovint amics, familiars o companys que tenen una relació de 
confiança), generalment entre 10 i 30 persones, aporten petites quantitats de 
diners que els permeten convertir-se en accionistes de la CAF. Amb el fons 
creat s'ofereixen petits crèdits d'una mitjana de 400€ que serveixen per cobrir 
despeses com reparacions, remeses al país d'origen, llibres per l'escola dels nens, 
etc. Actualment existeixen desesnes de CAF a Catalunya amb centenars de socis.

L’ARADA sccl som una cooperativa de persones que creuen necessària la creació 
d’espais de participació-acció pel desenvolupament comunitari i sostenible del 
territori. Portem els Plans de Desenvolupament Comunitari a la Balconada, al 
Xup, i a altres indrets de la Catalunya Central, com el PDC del Sud del Solsonès (ACTUA) des del 
2009, des d'on ha sorgit el projecte d'ocupació de dones en l'atenció a la gent gran, el Projecte Dones i 
Gent Gran. Creem espais de reflexió i acció comunitaria per tal de construir col·lectivament projectes 
cap a nous models de desenvolupament, comptant i empoderant des de les comunitats locals. 

Informa't!   
www.fesgest.cat/ - http://www.fesgest.cat/gestlesformigues/gest-formigues

Informa't!   
www.winkomun.org                                  
comunidadescaf.wordpress.com         

Informa't!              També formem part de la XARXA COOP - xarxacoop.cat
www.pdcbalconadamanresa.cat   -  www.larada.coop                        Talamanca 8, 08241, Manresa
pdcbalconada@larada.net  -  info@larada.coop                93 8729709 - 692 96 02 29

ARACOOP

Aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, 
promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació en el context de 
Catalunya Emprèn, amb la participació de la Confederació i les 
Federacions de cooperatives. Vol posar en valor l’economia social i cooperativa com a model 
empresarial estratègic i transformador de realitats socials, per promoure i ampliar les empreses de 
l’economia social. 
Informa't!   
www.winkomun.org                                  
comunidadescaf.wordpress.com         
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A continuació, situem les cooperatives de treball com un camí des de l'Economia Social per a crear 
la teva empresa, així com el nou Règim de Treballadores de la Llar, el qual des del 2012 empara una 
nova regulació d'aquest treball al Règim General de la Seguretat Social.

- Recursos per Emprendre un Negoci -

Les cooperatives de treball permeten l’auto-
ocupació des d’una forma eficient i coherent, 
i és especialment interessant en l’àmbit de 
les treballadores de la llar, històricament 
discriminades en l’accés a subsidis relacionats 
amb el treball i en les facilitats d’acomiadament.

Tret de casos puntuals, fins ara, un dels models 
de gestió amb més capacitat de resistència a la 
crisi és el de les cooperatives. La creació d’una 
cooperativa ha esdevingut una solució que 
s’arrela amb força per generar autoocupació 
en aquells que es troben aturats, tant per joves, 
persones en risc d’exclusió social, professionals 
amb llargues trajectòries, com per dones 
cuidadores, etc. Es basa en el fet que gairebé 
tots els seus treballadors són socis de la firma.
És doncs una organització autònoma, d’almenys 
3 persones, amb necessitats comunes que 
desitgen millorar la seva situació econòmica, 
social i cultural, unint-se per treballar en 
una empresa de propietat comuna. Són per 
tant bons empresaris i treballadors alhora. Es 
genera així un entorn democràtic, participatiu, 
i de respecte a la persona. Aquesta formula de 
treball aporta una alternativa a la economia 
informal i permet una capacitació i educació 
permanent dels socis i treballadors, mentre 
deixa escollir de cotitzar al Règim General 
(per tant, per a la prestació d'Atur), o al Règim 
d'Autònoms.

LES COOPERATIVES DE 
TREBALL

A partir del gener de 2012 va canviar la regulació 
del treball a les llars. El Règim Especial de les 
Treballadores de la Llar s’ha integrat al Règim 
General de la Seguretat Social a través d’un 
nou sistema especial per aquests treballadors.

Si es decideix atendre’s sota aquest nou règim 
per treballar a les llars, els o les treballadores 
de la llar que prestin serveis només per una 
família de forma exclusiva hauran de sol·licitar 
un nou numero de cotització a la Tresoreria 
de la Seguretat Social. Aquesta via doncs 
demanda de que el contractant formalitzi la 
cotització de la treballadora, una declaració 
amb la retribució pactada i el contracte laboral 
on s’especifiquen les condicions establertes 
entre les parts.
Pel que fa a les treballadors que presten serveis 
per a diverses llars, aquesta norma, preveu 
també l’adscripció a comptes de cotització 
abonats pels ocupadors per aquí presten serveis 
(en funció de la retribució que perceben de cada 
un d’ells). Per aquest motiu cada ocupador ha 
de disposar d’un codi de compte de cotització 
i sol·licitar l’alta, variació de condicions, o la 
baixa dels treballadors

Els trets principals que marquen aquest nou 
sistema són:

A. La cotització a la Seguretat Social
B. L’ingrés de la quota a la Seguretat Social serà 
responsabilitat directa de l’ocupador.
C. Noves Contingències en els temes d’incapacitat.
D. Continuen sent víctimes d'una regulació 
diferent. No perceben prestació per desocupació.

EL NOU RÈGIM DE 
TREBALLADORES DE LA LLAR

Quan la unió fà la força Noves possibilitats per ocupar-se

info@larada.coop
938 729 709
672 491 223
larada.coop

pdcbalconada@larada.net
692960229
a l'ARADA - 938 729 709
                     - 672491223


