
  

FemProcomuns.coop

Una pataforma cooperativa per l'autogestió 
econòmica



  

Que és FemProcomuns?

● Una eina social estratègica per cooperativitzar l’activitat 
procomú i fer viables els projectes

● una cooperativa que permet a tothom associar-se per fer 
ús i/o produir béns i serveis sota models de negoci en 
obert, d’economia col·laborativa equitativa, circular i 
seguint criteris de gestió procomú

● fomenta projectes d’economia col·laborativa, circular, 
social i solidària, col·laborant en xarxa interna i externa 

● permet autogenerar llocs de treball i participar en grups o 
unitats d’activitat (producció i/o consum) autogestionats.

*) inspirat amb el Balanç Social de la XES: http://ensenyaelcor.org 

http://ensenyaelcor.org/
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Vegeu el directori de P2P Value per a àrees específiques

http://directory.p2pvalue.eu/


  

Objecte social

Cooperativitzar la producció col·laborativa i sota models procomuns de béns i 
serveis que busquen un millor ús dels recursos, promovent l’economia 
circular, compartint el coneixement i establint relacions equitatives per 
contribuir a una transició ecosistèmica més sostenible i justa

mitjançant:
● la investigació, desenvolupament, innovació i ús d'eines, productes, 

metodologies, xarxes i serveis 
● la venda, distribució i el lliurament de béns i serveis
● la promoció, comunicació i organització d'esdeveniments
● la concepció i producció de programes formatius i/o de promoció 

econòmica
● altres activitats complementaries



  

Una comunitat de comunitats

Exemples del directori de mapeig “Barcelona Smart City Commons” per a l'Ajuntament de Barcelona

https://www.zotero.org/groups/457033


  

Per què cal?

● La transició cap a un model sostenible és dura i ens 
hem d'organitzar

● Hi ha moltes iniciatives amigues, però cap enfocada a 
l'economia col·laborativa, de plataforma, al voltant de 
béns comuns digitals

● En la producció p2p digital i col·laborativa combinem 
diferents tipologies d'usuàries i els volem representar 
dins de la coop

● Actualment hi ha precarietat i/o individualització entre 
els qui produïm procomuns i cal col·lectivitzar-ho



  

Tipologies d'usuàries

Edit a sandstorm/draw.io

https://fki.sandcats.io/shared/Buhkn80rqoy9xJDmU8GpCr8N0IpUTl6a9nxsiBTri5D


  

Usuàries → Cooperativistes

1) Alta com usuària de plataforma (no sòcia)

2) Alta com sòcia cooperativista de consum: aportar capital social (ingressar 10€)

3) Alta sòcia cooperativista de treball* (productor)*:
● si la sòcia genera diners pot pagar despeses i demanar alta seguretat social (procediment 

estandarditzat)
● Com que l'aportació de capital és reduïda demanem una aportació de temps i diners al 

FonsProcomuns. Tenim dos fases: a) productor contribueix un projecte acordat al procomú i paga % 
facturació al Fons Procomuns; b) després d'acabar fase inicial i haver acabat el projecte, aportacions 
en temps i diners es converteixen en voluntari (la coop és autogestionada i requereix dedicació) (A 
definir en el Reglament

4) Alta com sòcia cooperativista de serveis (per compartir despeses i coproduir)*: 
modalitat per entitats

5) Alta entitat o persona col·laboradora (sòcia col·laboradora)

*) cal un mínim de 10€ per constar com sòcia, el reste en quotes retinguts dels ingressos



  

Aportacions al Capital Social

Tipo de sòci/a mínim Comentaris

consum 10 € Ingressar al compte

treball 300 € Cal aportar min. 10€ i la 
resta pot ser un crèdit a 
retornar amb els primers 
ingressos (+ quota admin).

serveis 300 €

col·laboradora 30 €

Per la constitució necessitem tenir un capital social mínim de 3.000 €
Proposem que les sòcies fundadores contribueixen amb un mínim de 100€ entre 
aportació obligatòria i voluntària al capital social. 
● Si tenim més de 3000 € es podran retornar les aportacions voluntàries a través d’un 

crèdit de la mateixa cooperativa.
● Si una persona no disposa dels 300€ per aportar al capital social com a sòcia de 

treball o serveis però té perspectives d’ingressos abans d’un any la cooperativa li pot 
fer un crèdit a retornar amb els primers ingressos.
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Un/a soci/a amb saldo positiu al seu compte pot:
a) cobrar despeses
b) cobrar factures (soci de serveis)
c) cobrar bestretes (soci de treball)
d) cobrar una nòmina (obra i serveis)

procediment per validació col·lectiva

Una pataforma cooperativa per l'autogestió econòmica

http://www.femunacooperativaprocomuns.net/
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Itinerari sòcia de consum

Ingressar 
10€**
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*   Al donar-se d’alta la persona es queda subscrita a la llista de correu socies@femprocomuns.cat
** Per convertir-se en sòcia l’aportació mínima al capital social és de 10€ (un cop i és retornable a donar-se de baixa)



  

Itinerari nou projecte
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Regla d'Or: 

Tracta els altres com tu voldries que ells et tractessin
(recomanació)

Regla de Plata: 

No facis als altres el que no voldries que et fessin a tu
(per implantar en els reglaments interns)

Llei de reciprocitat

https://ca.wikipedia.org/wiki/Regla_d%27Or



  

Cooperativa per l'Economia
del Procomuns
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El teu
Projecte?

Cada grup té la seva:
● Política d'afiliació
● Model de governança
● Model de distribució de valor

https://ca.wikipedia.org/wiki/Regla_d'Or


  

Particularitats

● Coop integral: consum, treball i serveis
● Quota capital social mínima: 10 euros (socis consum)
● Autogestionada, cal contribuir amb temps i amor :-)
● Quota sobre facturació (5-7%)
● Nous socis treballadors contribueixen amb temps en forma d'un  

projecte voluntari ( «servei FemProcomuns», ca. 50h)
● Sòcies treballadores: Cotització en Règim General
● Plataforma online d'autogestió econòmica i decisions democràtiques
● Descentralitzat i autoreplicable: quan arribem a X sòcies s'obre un 

procés d'autoreplicació de la cooperativa (p.e. 300 sòcies de treball)



  

Fons Cooperatius

● Fons Procomuns:
– Aportacions:

● Aportacions voluntàries: quota no recuperable
● Donatius (directes, via micromecentatge, ...)
● D'altres fons (Fons Obligatori de Reserva i Fons d'Educació i Promoció 

Cooperativa)
● Contribució sòcies treballadors nous
● Romanents: beneficis no utilitzats de grups

– Per alliberar sòcies durant un temps per realitzar projectes procomuns 
en fase inicial o amb dificultats estructurals de trobar fonts de 
finançament

– Es podria realitzar amb el sistema de BountySource i/o amb el co-
budgeting de Enspiral



  

Sense Afany de lucre

● La filosofia és cobrir costos i generar una vida digne, no  
lucrar-se

● Si un projecte genera beneficis, ho pot gastar dins del 
grup o del col·lectiu, si no, anirà al Fons Procomuns (a 
desenvolupar dins del Reglament)

● Consell Rector no-remunerat (activitats executives podrien 
ser-ho)

● No es reparteixen dividends: possibles beneficis van als 
Fons

● Sostre salarial: màxim 150% nivell del sector



  

Coop Especialment Protegida

● Coops poden ser «protegides» i paguen el 20% 
de Imp. Societats o «especialment protegides» 
i paguen només el 10%.

● Per qualificar com a «especialment protegida 
hem de complir:
– A   {A ESTUDIAR}

– B

–



  

Cas: generar els teus ingressos

● Una persona sòcia treballadora participa en 
activitats econòmiques (d’un 1 o més grups) i rep 
els ingressos corresponents en el seu compte de 
soci/a

● Via un procediment online de validació registra i 
cobra les despeses validades

● Càlcul de despeses d'una nomina + previsions 
finiquito

● Proposta a l'assemblea online, aprovació si/no



  

Cas: local de coworking

● Un grup de sòcies proposa un contracte de 
lloguer d'un local per usos col·lectius

● Les sòcies del grup es comprometen fer-se 
càrrec de totes les conseqüències (avalistes)

● L'assemblea ho aprova
● El projecte esdevé un grup d'activitat econòmica 

(si no ho era ja) i un centre de costos, que es 
comparteix entre les usuàries del grup



 

Cas: Commons Cloud

● aplicacions al núvol per facilitar col·lectius
● servei bàsic gratuït i plus amb quota mensual 

com sòcia de consum
● definim contribucions per persona i entitat i 

quines expectatives de compensació té cadascú
● demanem aportacions a les usuàries pel fons 

del grup per poder pagar els qui produeixen els 
serveis

● ho co-produïm entre una aliança d’entitats que 
poden ser sòcies col·laboradores o de serveis, i 
sòcies de treball



  

Democràcia Econòmica Directa

● Les decisions es prenen en un sistema de 
votació online entre totes les sòcies (definir 
quorum) que es valida en assemblea presencial*

● A definir decisions delegades al Consell Rector**
● A definir quotes de poder per tipologies de 

sòcies***
● # assemblees per any

*) inspirat entre altres en Amical Wikimedia
**) bàsicament decisions operatives de caràcter tècnic i de risc col·lectiu
***) pes del vot segons l’àmbit de decisió i a qui afecta



  

Balanç Procomuns*

● Una eina per comunificar la nostra activitat
● Les persones sòcies fem en associar-nos i 

després periòdicament un balanç social d'auto-
avaluació, per saber que fem, com ho fem i que 
podrem millorar en aspectes procomuns

● Com a coop ens comprometem a fer el balanç 
social + balanç procomuns un cop cada 2 anys

*) inspirat amb el Balanç Social de la XES: http://ensenyaelcor.org 



  

Escenaris de viabilitat

● Full de calcul amb previsions pels primers anys 
de despeses i ingressos

● Requerim inversions inicials pel:
– Constitució (amb ajuda Coopolis, Coop de mà, 

LabCoop)

– Projecte Zero (plataforma de gestió econòmica)

– Commons Cloud (plataforma social per gestió 
grups, projectes, tasques, comunicació, ...)

http://ensenyaelcor.org/

