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Competència a avaluar Criteris de puntuació Puntuació 

Tingui en compte més d’una 
forma jurídica d’economia 
social, les compari i 
identifiqui quina es 
recomana segons l’encaix 

* Descriu les associacions i les cooperatives 
* Associació: “Entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més 
persones per complir una finalitat d’interès general o particular, a través de la posada en 
comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit” 
* Cooperativa: "Societats que, actuant amb plena autonomia de gestió i sota els principis de 
lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, associen 
persones físiques o jurídiques amb necessitats o interessos socioeconòmics comuns amb el 
propòsit de millorar la situació econòmica i social de llurs components i de l'entorn comunitari 
fent una activitat empresarial de base col·lectiva” 
* Compara diferències i similituds entre les dues formes (capital, mínim de membres, activitat 
econòmica o no - veure quadre annex...) 
* Recomana una forma i ho justifica correctament (l'enunciat empeny a pensar que la 
fórmula adient és la cooperativa, pel tema de l'activitat econòmica com a fet diferencial) 

Puntuació màxima: 
3 punts 

   

Enumeri un mínim de quatre 
principis de l’economia 
social 

* Entitats privades 
* Personalitat jurídica pròpia 
* Autonomia 
* Democràcia 
* Sostenibilitat 
* Igualtat 
* Els beneficis es distribueixen entre els membres equitativament 
* Cooperació 
* Educació 
* Interès per l'entorn o el context 

Puntuació màxima: 
3 punts 

   

Faci una distinció entre 
ànim de lucre i sense ànim 
de lucre en l’àmbit de 
l’economia social 

* Explica breument què es sense ànim de lucre (Una organització sense ànim de lucre és 
una organització que té com a objectiu primari donar suport a un aspecte d'interès públic o 
privat sense propòsits comercials. N'hi ha que actuen en camps tan diversos com l'art, la 
caritat, l'educació, la llengua, la política o la recerca científica. 
Tot i que les organitzacions sense ànim de lucre no actuen per generar beneficis econòmics, 
poden necessitar generar ingressos per a finançar llurs activitats. No obstant això, aquests 
ingressos poden ser limitats, o fins i tot, restringits legalment. Aquestes organitzacions 
normalment reben fons d'entitats públiques o privades, en el darrer cas, depenent del país i 
la legislació, poden ser deduïbles en impostos.) 
* Coneix que les associacions ho son sempre, i que les cooperatives poden optar-hi o no. La 
vocació de transformació social no és inherent a ser sense ànim de lucre. 

Puntuació màxima: 
3 punts 

   



 
 
 
  

 
 

Expliqui en termes generals 
el projecte Ateneu 
Cooperatiu a un grup de 
persones que no n’han 
sentit a parlar 

* L’Ateneu Cooperatiu és un espai de trobada i coordinació que neix amb l’aposta clara 
d’impulsar l’economia social i cooperativa en aquest territori. N'hi ha 14 a Catalunya en el 
marc del Programa d’Economia Social a partir d’una iniciativa del Departament d'Empresa i 
Treball. 
* És un projecte subvencionat amb serveis d'acompanyament, difusió, asessorament, 
formació i informació sobre l'economia social i totes les iniciatives que l'envolten. 
* És un projecte de vocació territorial que vol ser un espai de trobada i reflexió, xarxa i 
cooperació, i transformació social amb uns principis comuns: justícia social, democràcia 
directa, deliberativa i participativa, decreixement i sostenibilitat, equitat i solidaritat. 
* Les entitats, tant públiques com privades, que formen part d'aquests ateneus són ens 
locals, empreses cooperatives o societats laborals, associacions i fundacions amb 
experiència en l'àmbit del projecte i amb capacitat per portar-lo a terme, o agrupacions sense 
personalitat jurídica. 

Puntuació màxima: 
3 punts 

   

Expliqui de quines formes 
una entitat es pot integrar 
en l’Ateneu Cooperatiu 
segons la normativa vigent 
(Ordre de bases) 

Una entitat d'economia social pot ser, dins un ateneu cooperatiu en marxa (ja actiu, com el 
del BLL): 
* Entitat promotora: l'entitat que juntament amb l'entitat sol·licitant participa en el projecte i 
forma part del pressupost (rep subvenció per fer accions del pla de treball) 
* Entitat participant: l'entitat que dona suport en el projecte a la Línia 1; participa de 
l'assemblea, però no participa del pressupost del projecte (no rep subvenció, fa certes 
accions de suport). 

Puntuació màxima: 
3 punts 


