
 
 

Què és l’Economia Social i solidària? 

 

Entenem, per,  Economia Social i Solidària el conjunt d'iniciatives socioeconòmiques, 
formals o informals, col·lectives però també individuals que: 

1. Prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres 
persones per sobre del lucre. 

2. Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica. 

3. Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la 
participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i apunten cap a la 
transformació de l’economia i la societat. 

4. Són independents respecte als poders públics. 

Així, per tal de donar uns elements més concrets i pràctics, que ajudin a 
conceptualitzar i entendre, que són i poden ser projectes d’Economia Social i 
Solidària a co-produir al Districte de Gràcia, us fem relació dels criteris que, el mapa 
col·laboratiu Pam a pam de SETEM Catalunya i la xarxa d’Economia Solidària. Són uns 
15 criteris que ajuden a  situar les premisses de l’economia solidària.  

 

VALORS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
 

EN RELACIÓ A L’IMPACTE SOCIAL: 

• PROXIMITAT – En el conjunt del projecte, es potencia l’economia local i/o els 
circuits de proximitat? 

• COMERÇ JUST – Si el vostre projecte implica una activitat econòmica, aquesta 
promou l’intercanvi just entre productores, distribuïdores i consumidores? 

• TRANSPARÈNCIA – La procedència i/o el mètode de producció dels productes 
o serveis que inclou la vostra proposta de projecte està informada de manera 
transparent? Cal informació de qualitat a l’abast per poder valorar la dimensió 
ètica dels projectes.  

• INTEGRACIÓ SOCIAL – A l’hora de dissenyar el projecte heu tingut en compte 
la integració i adaptació de la proposta a persones amb diversitat 
funcional/intel·lectual o a altres col·lectius en risc d’exclusió social? 
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• INTERCOOPERACIÓ – La vostra proposta busca estrènyer les relaciones entre 

diferents iniciatives de l’economia social i solidaria per a ser, així, més fortes? 
• PARTICIPACIÓ EN XARXES – La vostra proposta comporta la participació en 

espais de trobada i/o xarxes locals i de proximitat per articular la seva 
incidència en el conjunt de la societat?    

• GESTIÓ ECONÒMICA – El vostre projecte aposta i/o promou iniciatives com la 
banca ètica (finances ètiques), l’intercanvi o la moneda social? 

EN RELACIÓ A L’IMPACTE AMBIENTAL: 

• ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT – La iniciativa de la vostra proposta incorpora 
criteris ecològics o de sostenibilitat? Promou la reducció de l’impacte 
ambiental de l’activitat econòmica? 

• GESTIÓ DE RESIDUS – El projecte que proposeu contempla algun sistema de 
gestió de residus, la minimització, el reciclatge o la reutilització? 

• EFICIÈNCIA ENERGÈTICA – Heu tingut en compte l’estalvi i eficiència en el 
consum energètic que comporta el projecte que proposeu? 

EN RELACIÓ A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ INTERNA DEL TREBALL: 

• IGUALTAT SALARIAL – En el cas que el projecte contempli remuneracions, 
aquest afavoreix criteris d’equitat salarial? En el cas de que no hi hagi treball 
remunerat, el repartiment del conjunt de tasques és igualitari? Es valora el 
treball de forma equitativa? 

• DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL – El projecte potencia una 
economia que afronta la resolució de les necessitats de les persones de forma 
integral? (ex: formació, conciliació, resolució de conflictes, millores socials,...)  

• EQUITAT DE GÈNERE – El vostre projecte incorpora l’equitat de gènere en les 
actuacions que proposeu?  Hi ha hagut una reflexió sobre els rols de gènere en 
la iniciativa?  

• DEMOCRÀCIA INTERNA – Es potencien iniciatives econòmiques que 
garanteixen la presa de decisions més horitzontal possible i la participació 
igualitària? 

• PROGRAMARI LLIURE – La vostra proposta promou la pràctica d’eines 
tecnològiques i de comunicació alternatives?  


