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Fitxa de Bona Pràctica Municipi Cooperatiu 

 
Títol  
CONCURS D’EMPRENDORIA I ECONOMIA SOCIAL 

Entitat promotora 
Ajuntament de Sant Cugat i Fundació Sant Cugat Actiu  

Àmbit 
Emprenedoria social i cooperativa 

Objectiu/s 
General: Impulsar la creació de llocs de treball , especialment per a persones en situació de 
risc d’exclusió mitjançant el foment de l’emprenedoria social i cooperativa al municipi. 
Específics: 

• Sensibilitzar i difondre l’esperit i els valors de l’emprenedoria social i cooperativa. 
• Formar en gestió empresarial i en valors cooperatius.  
• Acompanyar els projectes en les etapes inicials. 
• Donar suport, en diferents àmbits, a 8 projectes anuals: acompanyament específic, 

econòmic,  allotjament empresarial... 

Beneficiaris/àries  

• Persones en situació d’atur amb iniciativa empresarial. 
• Conjunt de la població del municipi per l’impacte social dels projectes seleccionats. 

Descripció 

 

Introducció 

Dins del Programa de foment del cooperativisme i de l’economia social de Sant Cugat, 
en col·laboració amb els principals agents econòmics de la ciutat, se celebra el Concurs 
d’Emprenedoria i Economia Social amb l’objectiu de promoure l’ocupació estable de 
persones en situació d’atur i/o en risc d’exclusió, en tant que els projectes presentats 
han de demostrar la seva viabilitat i representar, en un futur, una oportunitat 
d’ocupació per a persones de la ciutat. 
 
Es tracta d’un projecte que consta de 3 fases: 
• Fase 1 Selecció dels projectes atenent, principalment, a la viabilitat tècnica i 

econòmica dels projectes 
• Fase 2 Formació i acompanyament per valorar, en una segona fase de selecció, 

aspectes com la cohesió d’equip, els valors socials i cooperatius i l’impacte social 
del projecte. Selecció dels 8 projectes finalistes.   

• Fase 3. Acompanyament de 9 mesos, allotjament empresarial i dotació econòmica 
de 10.000 euros a cada projecte vinculats a l’assoliment de fites empresarials.  
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Edicions: l’any 2016 es posarà en marxa la 4a edició. 

 

Factors clau d’èxit 

• La segona fase del procés de selecció que, a través de la formació i les 
activitats grupals, permet valorar aspectes com la cohesió d’equip i la 
reorientació del projecte cap a models més sostenibles abans de l’inici de 
l’acompanyament pròpiament dit.  

• L’acompanyament que orienta l’execució del projecte i facilita l’assoliment de 
les fites empresarials, entre les que s’hi compta la sortida a mercat.  També 
facilita els acords entre socis i sòcies.  

• L’ajut econòmic que alleuja les tensions de tresoreria pròpies de la posada en 
marxa del projecte.  

• L’avaluació i revisió contínua del projecte. Amb l’aprenentatge de cada 
edició es revisen les bases i el procediments que són ben diferents dels de la 
primera edició.  

 

Principals dificultats 

• La captació de potencials emprenedors/es amb visió social.  
• El procés de selecció de projectes que requereix de moltes hores de 

dedicació. 
• Preveure les interaccions amb l’equip, el factor humà és el més imprevisible.  

 

Resultats obtinguts 

• Fins el 2015 s’ha creat 5 cooperatives i 1 empresa social sota la forma 
jurídica d’SLL.  

• 2 participants en el Concurs que no varen guanyar premi també han creat 
cooperativa.   

• Gran diversitat de cooperatives i empreses d’economia social, pel que fa a 
sectors d’activitat, que se sumen i amplien la diversitat que ja existia al 
territori. 

• Enguany (2016) s’ha duplicat els nombre de projectes premiats la previs  

Consell i recomanacions per l’aplicació en altres territoris 
1. L’acompanyament és l’element més valorat fins i tot més enllà de la dotació 

econòmica. Un bon acompanyament és fonamental.  
2. Les fites provoquen que els projectes surtin de la zona de confort i entrin a 

mercat.   
3. La creació de xarxes de contactes, tant amb el teixit d’economia social existent 

com en l’empresarial.  
4. Definició d’impacte social per a cada projecte.  

 Més informació 
Noticia: http://www.santcugat.cat/noticia/el-tercer-concurs-demprenedoria-i-economia-
social-incrementa-de-4-a-8-els-projectes-guanyadors  
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