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“Economia Social, motor del canvi” 

1. Enfocament 

Des de l’àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació de 

l’Ajuntament de Castelldefels

millorar les condicions socioeconòmiques de la ciutadania i de les empreses 

situades al nostre terme municipal.

desenvolupem serveis, programes i activitats diverses de dinamitzaci

econòmica per tal que, tant les persones com les empreses, s'anticipin i 

s'adaptin a les contínues transformacions que es produeixen en el món del 

treball i de l'economia. 

Volem impulsar iniciatives i projectes econòmiques dins de l’economia 

social, entesa com  el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques que prioritzen 

la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per 

sobre del lucre i es regeixen per determinats valors

La primera edició del programa 

objectiu ajudar a la creació de empreses auto sostenibles dins de l’economia 

social amb impacte local.

 

2. Objectius “Economia Social, motor del canvi” 

 Ajudar a la creació de empreses auto sostenibles dins de l’economia 

social amb vocació de

ho utilitza la fórmula d’empresa

 

3. Activitats oferides als participants 

Workshops formatius per a la co

 3 càpsules formatives presencials

coneixement necessari per desenvolupar els models de negoci 

fer els seus idees de negoci realitat

 Es tractaran conceptes com la generació de models de negoci amb 

impacte social, l’estratègia d

planificació econòmica i financera o les tècnique

dels projectes i prot

 Conceptes teòrics il·lustrats amb exemples pràctic

sectors/empreses de l’economia social

 Aplicació pràctica dels conceptes 

projectes 
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“Economia Social, motor del canvi”  
 

àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació de 

l’Ajuntament de Castelldefels (www.castelldefels.org) tenim l'objectiu de 

millorar les condicions socioeconòmiques de la ciutadania i de les empreses 

situades al nostre terme municipal. Per aconseguir-ho, planifiquem i 

desenvolupem serveis, programes i activitats diverses de dinamitzaci

econòmica per tal que, tant les persones com les empreses, s'anticipin i 

s'adaptin a les contínues transformacions que es produeixen en el món del 

 

impulsar iniciatives i projectes econòmiques dins de l’economia 

el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques que prioritzen 

la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per 

sobre del lucre i es regeixen per determinats valors. 

La primera edició del programa “Economia Social, motor del 

objectiu ajudar a la creació de empreses auto sostenibles dins de l’economia 

social amb impacte local. 

“Economia Social, motor del canvi”  

Ajudar a la creació de empreses auto sostenibles dins de l’economia 

vocació de transformar una necessitat social i que per fer

ho utilitza la fórmula d’empresa 

oferides als participants  

Workshops formatius per a la co-construcció i la incubació dels projectes

3 càpsules formatives presencials de 4 hores cadascú per oferir eines i 

coneixement necessari per desenvolupar els models de negoci 

seus idees de negoci realitat 

Es tractaran conceptes com la generació de models de negoci amb 

impacte social, l’estratègia de marketing i comercialització, 

anificació econòmica i financera o les tècniques de comunicació 

dels projectes i protipatge i testeig dels projectes 

Conceptes teòrics il·lustrats amb exemples pràctics de diferents 

s/empreses de l’economia social 

Aplicació pràctica dels conceptes i construcció col·lectiva dels 

 

àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació de 

) tenim l'objectiu de 

millorar les condicions socioeconòmiques de la ciutadania i de les empreses 

ho, planifiquem i 

desenvolupem serveis, programes i activitats diverses de dinamització 

econòmica per tal que, tant les persones com les empreses, s'anticipin i 

s'adaptin a les contínues transformacions que es produeixen en el món del 

impulsar iniciatives i projectes econòmiques dins de l’economia 

el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques que prioritzen 

la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per 

Economia Social, motor del canvi" te com 

objectiu ajudar a la creació de empreses auto sostenibles dins de l’economia 

Ajudar a la creació de empreses auto sostenibles dins de l’economia 

ecessitat social i que per fer-

dels projectes: 

per oferir eines i 

coneixement necessari per desenvolupar els models de negoci i així 

Es tractaran conceptes com la generació de models de negoci amb 

e marketing i comercialització, la 

s de comunicació 

s de diferents 

cció col·lectiva dels 



“ Economia Social, motor del canvi”
Programa de foment a projectes de l’economia social

  
 

 

 Després de cada sessió, es brindaran 

desenvolupant els models i treballar

Sessions d’acompanyament individuals per al llançament del projecte:

 3 sessions presencials de 

individual  en estratègia i gestió

 Enfocament per dese

 Facilitació de contactes i comunicació de premis, sub

convocatòries d’interès

 Seguiment i suport

Difusió dels projectes i divulgació per la transformació social:

 Suport en la creació de contingut

 Facilitació d’eines per 

 Difusió dels projectes i de

 Jornada final de presentació oberta a la ciutadania

Altres eines a disposició dels participants per part de l’Ajuntament de 

Castelldefels: 

 Assessorament individualitzat a

 Informació sobre le

 Accés a les tres línies de subvenció locals: 1. Foment a l’economia 

social; 2. Contractació i 3. Auto

 Accés a la borsa de treball de 

recerca de personal

 Servei Punt PAE, el punt d'atenció a l'emprenedor, en el què 

s'assessora i presta serveis als emprenedors i en el qual es tramita la 

posada en marxa d'activitats empresarials

 Incorporació a la guia d’empreses socials de l’Ajuntamen

 

4. Calendari del programa

 Inscripcions: des de el 

divendres 15 de desembre de 2017.

 Avaluació de candidatures

entrevistes de 15 minuts 

 Comunicació de projectes elegits per ingressar al programa

divendres 22 de desembre de 2017.

 Càpsules formatives

o 1ra sessió: 

o 2da sessió:

o 3ra sessió: 
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Després de cada sessió, es brindaran tasques a treballar

desenvolupant els models i treballar-los amb les tutories individuals

Sessions d’acompanyament individuals per al llançament del projecte:

ons presencials de 1,5 hores cadascú per l’a

en estratègia i gestió empresarial i d’impacte social

Enfocament per desenvolupar models autosostenibles 

acilitació de contactes i comunicació de premis, subvencions i

convocatòries d’interès 

i suport online continuat a través d’ e-mail i telèfon

Difusió dels projectes i divulgació per la transformació social:

Suport en la creació de continguts de comunicació dels projectes

Facilitació d’eines per a la comunicació dels projectes 

Difusió dels projectes i de les principals fites assolides 

Jornada final de presentació oberta a la ciutadania 

Altres eines a disposició dels participants per part de l’Ajuntament de 

Assessorament individualitzat a nivell jurídic i  fiscal 

sobre les ajudes y subvenciones existents 

Accés a les tres línies de subvenció locals: 1. Foment a l’economia 

social; 2. Contractació i 3. Auto-ocupació 

Accés a la borsa de treball de l’Ajuntament per facilitar

recerca de personal 

Servei Punt PAE, el punt d'atenció a l'emprenedor, en el què 

s'assessora i presta serveis als emprenedors i en el qual es tramita la 

posada en marxa d'activitats empresarials 

Incorporació a la guia d’empreses socials de l’Ajuntamen

Calendari del programa  

: des de el dimarts 14 de novembre de 2017 fins al 

de desembre de 2017. 

Avaluació de candidatures: el 18 de desembre de 2017  

de 15 minuts amb els projectes presentats. 

Comunicació de projectes elegits per ingressar al programa

22 de desembre de 2017. 

Càpsules formatives*: 

1ra sessió: dilluns 8 de gener de 2018 de 14hs a 18hs

2da sessió: dilluns 12 de febrer de 2018 de 14hs a 18hs   

3ra sessió: dilluns 12 de març de 2018 de 14hs a 18hs   

treballar per continuar 

s amb les tutories individuals 

Sessions d’acompanyament individuals per al llançament del projecte: 

hores cadascú per l’assessorament 

empresarial i d’impacte social 

vencions i altres 

mail i telèfon 

Difusió dels projectes i divulgació per la transformació social: 

s de comunicació dels projectes 

Altres eines a disposició dels participants per part de l’Ajuntament de 

Accés a les tres línies de subvenció locals: 1. Foment a l’economia 

per facilitar la gestió de 

Servei Punt PAE, el punt d'atenció a l'emprenedor, en el què 

s'assessora i presta serveis als emprenedors i en el qual es tramita la 

Incorporació a la guia d’empreses socials de l’Ajuntament 

de novembre de 2017 fins al 

  es realitzaran 

Comunicació de projectes elegits per ingressar al programa: el 

de gener de 2018 de 14hs a 18hs 

dilluns 12 de febrer de 2018 de 14hs a 18hs     

de 2018 de 14hs a 18hs    
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 Sessions de acompanyament individual

acompanyament individual dins de aquesta franja horària a establir 

amb els seus tutors

o 1ra sessió: dilluns 12 de febrer de 2018 de 9hs a 14hs

o 2da sessió: 

o 3ra sessió: dilluns 9 de abril de 2018 de 9hs a 14hs

 Tancament del programa

 

*Totes les sessions seran presencials i es realitzaran en el espai La Guaita 

(Ctra. Sentiu, 1 (al costat del Parc de 

 

5. Requisits per a les candidatures

Podran presentar-se al programa 

persones físiques (particulars) 

l’economia social) que compleixin els següents requisits

 Tenir una idea o projecte d’economia social existent que

desenvolupa a Castelldefels

 Promoure un projecte d’emprenedoria amb impacte social, orientat a 

les persones i amb vocació transformadora

 Es possible presentar

persones (màxim 3 persones per grup)

 

6. Documentació i terminis per a la presentació de candidatures

Les activitats del programa 

el mes de gener de 201

en el espai La Guaita (Ctra. Sentiu, 1 (al costat del Parc de la Granota

límit per a presentar candidatures és el 

Les sol·licituds han de completar el següent formulari

https://goo.gl/forms/D9DaLRFDRd122cgj2

18hs es realitzaran entrevistes de 15

divendres 22 es comunicaran els projectes 

programa.  

 Els projectes participants deu

Copia del DNI de la 

 Copia de l’estatut constitutiu en caso de presentar

jurídica 
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Sessions de acompanyament individual*: cada projecte tindrà 1,5hs de 

acompanyament individual dins de aquesta franja horària a establir 

amb els seus tutors 

1ra sessió: dilluns 12 de febrer de 2018 de 9hs a 14hs

2da sessió: dilluns 12 de març de 2018 de 9hs a 14hs

3ra sessió: dilluns 9 de abril de 2018 de 9hs a 14hs

Tancament del programa: dada a confirmar 

*Totes les sessions seran presencials i es realitzaran en el espai La Guaita 

(Ctra. Sentiu, 1 (al costat del Parc de la Granota)) 

Requisits per a les candidatures 

al programa “Economia Social, motor del canvi” 

(particulars) i jurídiques (entitats socials i

compleixin els següents requisits: 

Tenir una idea o projecte d’economia social existent que

desenvolupa a Castelldefels 

Promoure un projecte d’emprenedoria amb impacte social, orientat a 

les persones i amb vocació transformadora 

Es possible presentar-se de forma individual o amb un grup 

nes (màxim 3 persones per grup) 

Documentació i terminis per a la presentació de candidatures

l programa “Economia Social, motor del canvi” 

2018 i finalitzaran en el mes de abril i es desenvoluparan 

Ctra. Sentiu, 1 (al costat del Parc de la Granota

límit per a presentar candidatures és el divendres 15 de desembre de 2017

de completar el següent formulari abans de la data límit

https://goo.gl/forms/D9DaLRFDRd122cgj2. El dilluns 18 de desembre de 14 a 

18hs es realitzaran entrevistes de 15’ als projectes (horari a convenir) i el 

comunicaran els projectes elegits per participar del 

Els projectes participants deuran presentar la següent documentació: 

Copia del DNI de la persona o persones emprenedores que participen

Copia de l’estatut constitutiu en caso de presentar-se una persona 

cada projecte tindrà 1,5hs de 

acompanyament individual dins de aquesta franja horària a establir 

1ra sessió: dilluns 12 de febrer de 2018 de 9hs a 14hs 

dilluns 12 de març de 2018 de 9hs a 14hs 

3ra sessió: dilluns 9 de abril de 2018 de 9hs a 14hs 

*Totes les sessions seran presencials i es realitzaran en el espai La Guaita 

“Economia Social, motor del canvi”  

(entitats socials i empreses de 

Tenir una idea o projecte d’economia social existent que es 

Promoure un projecte d’emprenedoria amb impacte social, orientat a 

se de forma individual o amb un grup de 

Documentació i terminis per a la presentació de candidatures 

“Economia Social, motor del canvi”  s’iniciaran en 

i es desenvoluparan 

Ctra. Sentiu, 1 (al costat del Parc de la Granota)). La data 

de desembre de 2017. 

abans de la data límit 

El dilluns 18 de desembre de 14 a 

als projectes (horari a convenir) i el 

elegits per participar del 

ran presentar la següent documentació: 

persona o persones emprenedores que participen 

se una persona 
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7. Criteris de selecció de les candidatures

Les sol·licituds es valoraran sobre una 

segons els següents criteris:

 Impacte social (fins a un màxim de 25 punts): es valorarà l’aportació 

de valor a l’ interès

general), la quan

aconseguir i el potencial de transf

 Idea o model de negoci del projecte (fins a un màxim de 25 punts

valorarà la coherència de la idea o

projecte i el seu potencial de sostenibilitat.

 Formació i experiència de l’equip emprenedor

punts): es valorarà la disponibilitat d’un equip emprenedor, la seva 

voluntat col·laborativa i la seva formació i experiència en l’àmbit social 

i el sector econòmic del projecte.

 Innovació i escalabilitat

grau de creativitat i novetat de la solució que aporta el projecte, així 

com aquelles iniciatives que facin un ús innovador d'eines i 

plataformes digital

a expandir-se a una escala més àmp

 Coherència del projecte amb el programa 

punts): es valorarà el grau de coherència del projecte (localització, 

naturalesa, maduresa, etc.) amb els objectius i la metodologia de

programa. 

Els projectes que resulten elegits, es co

activitats de formació i acompanyament que ofereix el programa.

En aquesta primera edició, resultaran elegibles entre 5 i 8 projectes per 

participar del programa 

 

8. Localització i contacte

Ajuntament de Castelldefels 

l'Ocupació 

 Persona referent: Jordi Navarro Zurriaga, Tècnic Assessor de Persones 

Emprenedores 

 Mail: jordi.navarro@castelldefels.org

 Telèfon: 93 635 25 75 
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Criteris de selecció de les candidatures 

Les sol·licituds es valoraran sobre una puntuació màxima de 100 punts 

següents criteris: 

(fins a un màxim de 25 punts): es valorarà l’aportació 

l’ interès d’un col·lectiu concret o de la comunitat (en 

general), la quantitat i la qualitat de l’impacto que es pretén 

aconseguir i el potencial de transformació del projecte.  

Idea o model de negoci del projecte (fins a un màxim de 25 punts

valorarà la coherència de la idea o model de negoci, la viabilitat del 

projecte i el seu potencial de sostenibilitat. 

Formació i experiència de l’equip emprenedor (fins a un màxim de 20 

punts): es valorarà la disponibilitat d’un equip emprenedor, la seva 

voluntat col·laborativa i la seva formació i experiència en l’àmbit social 

i el sector econòmic del projecte. 

Innovació i escalabilitat (fins a un màxim de 15 punts): es valorarà el 

grau de creativitat i novetat de la solució que aporta el projecte, així 

com aquelles iniciatives que facin un ús innovador d'eines i 

plataformes digitals. També es tindrà en compte la seva capacitat per 

se a una escala més àmplia. 

projecte amb el programa (fins a un màxim de 15 

punts): es valorarà el grau de coherència del projecte (localització, 

naturalesa, maduresa, etc.) amb els objectius i la metodologia de

Els projectes que resulten elegits, es comprometen a participar en totes les 

activitats de formació i acompanyament que ofereix el programa.

En aquesta primera edició, resultaran elegibles entre 5 i 8 projectes per 

participar del programa “Economia Social, motor del canvi” . 

contacte 

Ajuntament de Castelldefels – Àrea de Promoció Econòmica i Foment de 

: Jordi Navarro Zurriaga, Tècnic Assessor de Persones 

: jordi.navarro@castelldefels.org 

: 93 635 25 75  

puntuació màxima de 100 punts 

(fins a un màxim de 25 punts): es valorarà l’aportació 

d’un col·lectiu concret o de la comunitat (en 

que es pretén 

 

Idea o model de negoci del projecte (fins a un màxim de 25 punts): es 

model de negoci, la viabilitat del 

(fins a un màxim de 20 

punts): es valorarà la disponibilitat d’un equip emprenedor, la seva 

voluntat col·laborativa i la seva formació i experiència en l’àmbit social 

): es valorarà el 

grau de creativitat i novetat de la solució que aporta el projecte, així 

com aquelles iniciatives que facin un ús innovador d'eines i 

. També es tindrà en compte la seva capacitat per 

(fins a un màxim de 15 

punts): es valorarà el grau de coherència del projecte (localització, 

naturalesa, maduresa, etc.) amb els objectius i la metodologia del 

mprometen a participar en totes les 

activitats de formació i acompanyament que ofereix el programa. 

En aquesta primera edició, resultaran elegibles entre 5 i 8 projectes per 

 

Àrea de Promoció Econòmica i Foment de 

: Jordi Navarro Zurriaga, Tècnic Assessor de Persones 


