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Prerequisits

Aquest mòdul només està disponible per al estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació Social.

Objectius

Assolir coneixements per a definir i posar en pràctica una estratègia relacional i organitzativa amb els
actors del territori (comunitat, institucions, organitzacions, agents socials) fonamentada en els principis
de l'acció comunitària i orientada a l'impuls d'iniciatives de economia social i/o solidaria.
Assolir coneixements per a definir una estratègia i itinerari que permeti l'apoderament dels membres de
les iniciatives d'economia solidària

Assolir coneixements i eines metodològiques per a poder dissenyar i avaluar processos d'apoderament
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Assolir coneixements i eines metodològiques per a poder dissenyar i avaluar processos d'apoderament
i d'innovació social en el marc de les iniciatives d'economia social i/o solidària
Assolir coneixements i eines metodològiques per a la comprensió de la realitat social i donar respostes
Assolir coneixements eines per al disseny de processos d'investigació-acció així com per a la recollida i
generació de dades útils per a l'impuls d'iniciatives d'economia social i/o solidària
Assolir eines i coneixements des d'una perspectiva integrada que possibilitin l'anàlisi i avaluació
d'iniciatives i polítiques d'economia social i/o solidària, així com explorar estratègies futures.
Apropar l'alumne a la intersecció entre dret, tecnologia i societat, tres facetes bàsiques de la nostra
configuració social, que comparteixen una sèrie de dinàmiques d'interdependència complexa mitjançant
una relació de co-creació / co-influència.
Abordar la relació històrica entre els nostres subjectes d'estudi i la seva materialització contemporània,
tenint com a fill conductor l'emprenedoria social. Tal i com afirmava Culkin, nosaltres donem forma a les
nostres eines, i elles ens donen forma a nosaltres.
Assolir un bon coneixement de l'estatut jurídic de l'empresari individual com a emprenedor
Conèixer les formes jurídiques societàries que poden utilitzar-se en la emprenedoria i els efectes i
diferències en el règim jurídic de cadascuna.
Assolir el coneixement de l'estatut jurídic de les persones sòcies treballadores de les cooperatives de
treball associat i de les persones treballadores en situació d'exclusió de les empreses d'inserció.
Conèixer els límits i les possibilitats en la utilització dels serveis de voluntariat.
Conèixer el règim tributari de les cooperatives de treball associat.

Competències

Actuar acadèmicament i professionalment valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
Analitzar els desafiaments i problemes derivats del disseny i aplicació de polítiques públiques
reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la
democràcia, els drets humans, la justícia social, la igualtat de gènere, la distribució equitativa de
riquesa i el desenvolupament sostenible.
Aplicar a la creació d'empreses i tipus alternatius d'entitats sense ànim de lucre els coneixements
bàsics del marc jurídic regulador de la creació d'empreses i altres entitats, així com saber gestionar la
contractació i fiscalitat d'aquestes empreses i entitats.
Aplicar els processos bàsics de disseny, formulació i implementació d'un projecte emprenedor social
d'acord amb el marc regulador de creació d'empreses i tipus alternatius d'entitats sense ànim de lucre.
Aplicar i fomentar en el desenvolupament d'idees i projectes de transformació social, mitjançant el
coneixement de la norma jurídica, les polítiques públiques d'àmbit social i l'anàlisi de dades, l'equitat de
gènere, la recerca del bé comú i la creació i distribució equitativa de la riquesa.
Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Saber aplicar les eines metodològiques i tècniques d'estudi de la posició dels individus en l'estructura
social i de les relacions i dinàmiques socials.

Resultats d'aprenentatge

Actuar acadèmicament i professionalment valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.

Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
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Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
Que els estudiants apliquin eines de planificació per al disseny d'un procés organitzatiu orientat a
l'empoderament dels membres i a la definició d'una estratègia relacional al territori.
Que els estudiants siguin capaços d'analitzar el potencial i dificultats de l'impuls d'experiències
concretes d'economia solidària en un context de desigualtats territorials socials i econòmiques.
Que els estudiants siguin capaços d'identificar estructures empresarials i la seva forma jurídica a partir
de criteris d'equitat, solidaritat i perspectiva de gènere.
Que els estudiants siguin capaços d'identificar i seleccionar la normativa, jurisprudències i informació
acadèmica més adequada per a la creació, contractació i tributació d'una entitat o empresa.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants siguin capaços de fer l'anàlisi i largumentació pertinents per arribar per si mateixos a
conclusions sobre els principals problemes, i siguin capaços de defensar-les per escrit i oralment.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Reconèixer i comprendre el paper de les polítiques públiques en general, i de les polítiques socials en
particular, en la producció i reproducció de les desigualtats de gènere.
Saber fer una anàlisi sensible al gènere de la fiscalitat.

Continguts

C1. Territori, Apoderament i Economia Solidària

Territori. Segregació urbana i reptes de transformació de les desigualtats socials. Es presenten eines
analítiques bàsiques per tal d'aproximar-nos al territori com es espai de reproducció de les desigualtats
socials, fent espacial èmfasi en els processos de segregació urbana, i en determinats models de política
pública que hi plantegen fer-hi front (entre ells el fonamentat en l'apoderament comunitari).

Innovació social en clau territorial per fer front a les desigualtats. Es fa una aproximació conceptual i analítica
als processos d'innovació al territori, entesa aquesta com un procés de transformació de les relacions de
poder i d'impuls d'iniciatives per fer front als reptes socials del territori. Es fa una aproximació analítica a
diverses experiències de Catalunya recollides en el mapa de la innovació social a Catalunya, fruit de la
recerca barris i crisi (base de dades generada a partir de la crisi del 2008), i de la plataforma SOLIVID (la qual
recull iniciatives de Solidaritat a partir d ela crisi sanitària i el confinament per la COVID-19).

Acció comunitària. Un marc conceptual, analític i estratègic per a promoure iniciatives d'economia social i/o
solidària en clau territorial. Es fa una aproximació conceptual i metodològica de l'acció comunitària com a
estratègia per a l'impuls d'iniciatives que facin front als reptes del territori incorporant el mapa d'actors existent,
eines de recerca-acció participativa i metodologiesper a la participació i implicació d'aquests actors, plantejant
estratègies relacionals orientades a l'apoderament.

Les teories de l'apoderament per a l'acció comunitària. Es fa una aproximació a les teories de l'apoderament,
en clau individual, organitzacional i comunitària, amb la intencionalitat d'impulsar iniciatives d'economia social
i/o solidària abordant el repte de la relació amb el territori. S'aporten eines per a la seva planificació i avaluació
en les diferents dimensions.

La planificació i l'avaluació de la l'acció comunitària en perspectives d'impulsar iniciatives d'economia social i/o
solidària. A partir d'un territori hipotètic però amb inspiració a la realitat, és realitzarà un cas pràctic amb
l'objectiu de posar en pràctica tots els continguts i eines metodològiques treballades a classe. L'objectiu,
definir un procés d'intervenció d'acció comunitària incorporant el disseny bàsic d'iniciatives d'economia social
i/o solidària, incorporant les perspectives metodològiques treballades a classe.

C2. Eines per a la Recerca i Intervenció en Emprenedoria Social
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C2. Eines per a la Recerca i Intervenció en Emprenedoria Social

Mètodes i tècniques per a la producció i recollida de dades per a projectes d'economia social. Es presenten
diferents estratègies metodològiques per a la generació i recollida de dades útils per al disseny, posada en
marxa, seguiment i avaluació d'iniciatives i projectes d'economiasocial. A més de les lògiques i procediments
de recerca, s'explicaran les característiques, funcionament i utilitats de diversos tipus de tècniques
d'investigació de la realitat social, tant quantitatives com qualitatives i mixtes.

Metodologies implicatives i participatives. A partir d'una explicació dels procediments
d'investigació-acció-participativa (IAP), es fa una proposta metodològica sobre com organitzar un procés
d'implicació ciutadana en la generació de projectes d'economia social. Es donen eines per a fer una diagnosi
participativa, per a dissenyar un pla d'acció i el seu seguiment. També es donen pautes per la constitució d'un
grup motor i una comissió de seguiment, com a òrgans participatius del projecte en qüestió.

La teoria del canvi com a eina per al disseny de projectes d'economia social. Es fa una aproximació
conceptual i metodològica al disseny dels projectes des de la teoria del canvi. En el disseny dels projectes
sovint s'inclouen supòsits inicials que no es compleixen i assumpcions donades per descomptat que podrien
no funcionar, o funcionar de manera parcial, en l'assoliment dels objectius. El moment de l'empresa dels
projectes està plegat d'incerteses, per fer-hi front es presenten metodologies rigoroses que proporcionen
coneixement basat en evidències sobre l'eficàcia de les intervencions, i posen a l'abast alternatives
d'intervenció que relacionen recursos, resultats i impactes aconseguits. Es treballarà l'obtenció i generació
d'aquesta informació explicativa i predictiva entorn a com hauria de ser un projecte per a aconseguir els
objectius que es proposa, il·lustrantamb casos reals les connexions entre els inputs, activitats, processos,
resultats i impactes esperats dels projectes.

La teoria del canvi com a eina per a l'avaluació de projectes d'economia social. Els projectes d'economia
social com a promotors del canvi social prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre
del lucre, l'avaluació permet millorar l'eficàcia en l'assoliment dels objectius proposats i l'eficiència de les
accions posant en relació els recursos i els resultats i impactes aconseguits. Es tracta d'aprendre a mesurar
sistemàticament la relació entre recursos i resultats dels projectes, i generar informació per a la millora
constant dels projectes i el rendiment de comptes de l'economia social envers la ciutadania. Es presentaran
els diferents tipus d'avaluació i les diverses metodologies per donar resposta als interrogants avaluatius,
mitjançant exemples reals.

C3. Dret Tecnologia i Salut

Intersecció entre marcs legals, societat i tecnologia. Té com objectiu presentar a l'alumne la relació existent
entre el dret, el desenvolupament tecnològic i l'evolució social (Rodríguez, 2016). Entenent així la tecnologia
com un amplificador de la voluntat humana, a la que donem forma i posteriorment ens transforma(Culkin,
1967). I el dret com un art, i una tècnica que es circumscriu precisament sobre aquesta relació
d'interdependència complexa (Jasanoff, 2009) que alguns autors arriben a definir com a determinisme
tecnològic (Bimber, 1994; Ellul, Wilkinson, & Merton, 1964; Marx, 1994).

Economia alternativa,administracions públiques i sector privat. Té com objectiu plantejar a l'alumne les
limitacions i oportunitats de les diverses formes existents d'auto-organització i auto-gestió de projectes socials
col·laboratius a l'hora de establir llaços i col·laboracions amb els sector públics i privats. En aquest tema
explorarem projectes duus a terme a la ciutat de Barcelona a través del fill conductor de la sobirania
alimentaria a fi d'explorar les seves limitacions legals, així com possibles models de creixement sostenible
sota formes centralitzades i descentralitzades

Horitzó d'innovació i marcs legals i de promoció de l'emprenedoria social a la Unió Europea.Busca familiaritzar
l'alumne amb les agendes i marcs d'innovació en el context de la Unió Europea (Fici, 2017) sense passar per
alt el sistema Nord Americà (Jasanoff, 2007a, 2007b), així com les diferents formules jurídiques que envolten
la producció científica i l'emprenedoria social. Aquest tema te com objectiu traçar un ecosistema d'acció social
entre el marc d'acció local i l'agenda europea (Sabato, Vanhercke, & Verschraegen, 2015).

Start-ups "socials": models i xarxes internacionals de col·laboració.Relaciona els marcs d'emprenedoria social
amb altres models provinents fonamentalment de sectors altament tecnologitzats com podria esser el de les
Smart Cities. Àmbits de desenvolupament que s'estructuren fonamentalment al voltant de xarxes de
col·laboració internacionals així com influenciats per processos d'accelaració, bootcamps i altres formes de
promoció i finançament. Aquest tema explorarà a més el ecosistema català de finançament d'startups a través
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promoció i finançament. Aquest tema explorarà a més el ecosistema català de finançament d'startups a través
d'inniciatives com BANC (Bussines Angels Network Catalonia) o " .Four years from now"

Models descentralitzats: de les "stateless institutions" al BlockChain.Aproxima a l'estudiant a formes
alternatives d'organització, partint dels models teòrics de "Institucions sense estat" (Bookchin, 1989; Kropotkin,
1977) fins als nous models de governança descentralitzada mitjançat tecnologies  (Rodriguez,Blockchain
2020). Imaginar nous models d'economia social tradicionalment ha anat lligat a l'exploració de nous models
d'organització, aquest tema busca generar un diàleg al voltant de sistema d'organització d'arrel col·laborativa.
Aquest tema serveix a més per aprofundir sobre les possibilitats del Blockchain així com els seus impactes
eco-socials, prestant especial atenció a les diferències entre PoW i PoS.

C4. Creació i gestió de les empreses d'economia social: la seva governança

Figures legals de l'emprenedoria social.Té com objectiu presentar a l'alumne les diferents figures jurídiques de
l'àmbit de l'emprenedoria social, des de la figura de l'empresari individual a les diferents formes societàries,
prestant especial interès en les seves responsabilitats derivades i en els mecanismes de governança.

C5. Relacions laborals en l'àmbit de l'Emprenedoria Social

Aspectes bàsics en el règim jurídic del treball de les entitats d'economia social.Té per objecte recordar, entre
d'altres els trets fonamentals de la prestació laboral de serveis, la vigència del conveni col·lectiu i dels drets
fonamentals en la relació de treball, matisada en el cas d'organitzacions o empreses de tendència.

Règim de la prestació de serveis dels socis de treball de les cooperatives. Té com a finalitat abordar el règim
jurídic de les persones sòcies i treballadores, les condicions econòmiques, laborals i de Seguretat Social.
Alhora es pretén fer una referència a la proliferació de falses cooperatives, la seva desqualificació segons la
Llei catalana i les conseqüències sobre el règim dels socis.

Regulació del treball de les persones en situació d'exclusió al servei de les empreses d'inserció. Té per
objecte efectuar una presentació de l'empresa d'inserció i una panoràmica del concepte de treballador en
situació d'exclusió social. S'afegeix una anàlisi de les modalitats contractuals a utilitzar o bé les adaptacions
en el règim de l'extinció del contracte de treball.

Límit i les condicions de la utilització de treball voluntari. Es pretén exposarles possibilitats i límits de recurs a
treball voluntari, com ara els perfils de la figura de la persona voluntària, llocs a cobrir, obligacions formals,
assegurament i compensacions de despeses.

Fiscalitat de les societats cooperatives. Té per objecte abordar el règim tributari de les societats cooperatives
com a element de forment, regulat a la Llei 20/1990, de19 de desembre, de manera que s'abordarà, entre
d'altres, l'àmbit d'aplicació, incentius, base i tipus de gravamen.

Metodologia

La metodologia docent del mòdul combinarà les classes magistrals i les aportacions teòriques i
metodològiques, amb debats i reflexions a partir de l'anàlisi de casos i la presentació d'experiències.

NOTA: La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a
la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Anàlisi del règim jurídic dels diferents tipus societaris i de l'empresari individual, com
a formes d'emprenedoria (C4)

8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Anàlisi dels marcs teòrics que expliquen les relacions entre la societat i la tecnologia
subratllant la seva relació amb els marcs normatius actuals (C3)

12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Anàlisi jurídica de les diverses formes de prestacions de serveis en entitats
d'emprenedoria social i del règim de tributació de les cooperatives (C5)

10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Disseny d'un procés participatiu per a l'impuls d'iniciatives d'economia social i/o
solidària (C1 i C2)

12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Disseny d'una estratègia relacional amb el territori i organitzativa (internament i amb
el territori) per tal d'impulsar iniciatives d'economia social o solidària (C1 i C2).

12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Ús de metodologies participatives i eines per a la planificació, la intervenció i
l'avaluació, d'impuls de processos o iniciatives col·lectives en el marc de l'economia
social i solidària (C1 i C2).

12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Tipus: Supervisades

Elaboració de fitxes temàtiques (C3) 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Realització de propostes d'intervenció, organització i desplegament de processos
participatius (C1 i C2)

39 1,56 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Valoració dels avantatges i limitacions de cada forma jurídica de l'emprenedoria
social (C4)

10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Valoració dels avantatges i limitacions de les diverses formes de prestació de
serveis i del règim tributari de cooperatives (C5)

13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Tipus: Autònomes

Realització de propostes d'intervenció i estudi a partir de casos pràctics (C1 i C2) 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Recerca i estudi a partir dels casos pràctics, lectures i materials aportats a l'aula
(C3)

31 1,24 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Treball i estudi fora d'aula de les de les diverses formes de prestacions de serveis
en entitats d'emprenedoria social i del règim de tributació de les cooperatives (C5)

25 1 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Treball i estudi fora d'aula de les formes societàries i de l'empresari individual i del
respectiu règim jurídic (C4)

19 0,76 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Avaluació
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Avaluació

La nota final del mòdul es calcularà tenint en compte els percentatges associats a cada submòdul d'acord amb
les activitats avaluatives que corresponguin segons la taula. Per tant, la nota pels diferents submòduls es
comptabilitza de la següent forma:

C1 i C2 (50,00% del total): 75,0 % Entrega d'informes/treballs + 25,0% Proves pràctiques

C3 (20,83% del total): 44,8% Proves pràctiques + 55,2% Examen

C4 (12,50% del total): 100% Examen

C5 (16,66% del total): 50,0% Examen + 50,0% lliurament de supòsits pràctics

La nota final del mòdul es calcularà tenint en compte els percentatges de cada submòdul:

Nota final= 0,5000*(C1+C2) + 0,2083*C3 + 0,1250*C4+0,1666*C5

NOTA: L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la
presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Entrega d'informes / treballs (C1 i C2) (Elaboració i presentació d'un
cas pràctic)

37,5% 0 0 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12

Examen (C3) 11,50% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13

Examen (C4) (Formes jurídiques de l'empresa i d'emprenedoria social) 12,5% 2 0,08 1, 2, 3, 6, 7, 8,
10, 11, 13

Examen (C5) 8,33% 2 0,08 1, 2, 3, 6, 7, 8,
10, 11, 13

Proves pràctiques (C1 i C2) (Debat conceptual metodològic i d'anàlisi
de casos: 10 casos)

12,5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 12

Proves pràctiques (C3) 9,33% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13

Proves pràctiques (C5) (Lliurament de supòsits pràctics) 8,33% 0 0 1, 2, 3, 6, 8, 10,
11, 13
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