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1. Què és el SABC?

És un sistema d'assignació de recursos en el marc de la redistribució del pressupost comú
de l'assemblea de la CIC.

Té com objectiu impulsar, reforçar i donar continuïtat als àmbits de treball comuns/públics 
de la cooperativa, principalment comissions i oficines (del Sistema Públic Cooperatiu 
-SPC-).

D'aquesta manera es garanteix la reciprocitat cap a les persones que assumeixen un 
compromís i unes responsabilitats, assegurant que puguin cobrir les seves necessitats 
bàsiques concretes, sota uns criteris de referència comuns acordats per l'assemblea. 
D'aquesta manera podem avançar en la superació de l'activisme voluntarista, allunyar-nos
del sistema d'explotació assalariat, viure dignament, i garantir la continuïtat de les 
estratègies i eines comunes que anem creant i desenvolupant juntes.

Les assignacions es comptabilitzen en diferents tipus de moneda que anomenem unitats 
monetàries (ja sigui moneda social -ecocoops o ecobàsics-, euros o criptomonedes 
-BTC, LTC, FRC, etc.-), a raó d'una quantitat determinada d'unitats monetàries mensuals.

Aquestes poden ser de caire individual o col·lectiva. En el primer cas, l'assignació la rep
una persona individualment, per cobrir les seves necessitats i segons la seva realitat 
concreta, les de les persones que formin part de la seva unitat familiar o nucli d'afinitat. En
el segon cas, l'assignació la rep un grup de persones que sota un grau d'afinitat i 
confiança suficient, redistribueixen els recursos en base a principis d'equitat (“a cadascú 
segons les seves necessitats”).  

L'assignació de recursos monetaris, és un sistema complementari que ajuda a cobrir les 
necessitats principalment materials de cada persona, més enllà del suport mutu, la 
comunitat i les xarxes autoorganitzades emergents.

El SABC es pot implementar en qualsevol proces autogestionari que tingui la capacitat de 
redistribuir el seu propi pressupost comú, per garantir el desenvolupament i la realització 
de tasques pel comú.



2. Criteris comuns

Aquests criteris tenen com objectiu establir un balanç entre les necessitats singulars de 
cada persona, la seva capacitat d'aportació al comú i la disposició del col·lectiu a recolzar-
ho.

• Valorem les qualitats, habilitats i capacitats individuals de cada persona, així com el
grau d'afinitat i el coneixement del procés de la cooperativa. Es per això que 
l'experiència contrastable en àmbits d'autoorganització cooperativa, emprenedoria 
o creació els valorem positivament. Com conseqüència lògica, demanem que que 
les persones que s'impliquen a la cooperativa esdevenguin socis de la mateixa.

• Promovem l'extensió dels valors i de les pràctiques de revolució integral, rebutjant 
fer-nos dependents de les coses i de les necessitats materials. Assumim la 
simplicitat voluntària com a forma de vida i prioritzem l'ús de les nostres pròpies 
eines cooperatives com son les monedes socials.

• L'assignació de referència màxima son 900 unitats monetàries, que és el 
màxim que a nivell monetari podem assumir com col·lectiu. Fins a inicis de 2014, 
aquesta referència era de 720 unitats monetàries.

• Les assignacions no tenen caràcter retroactiu, es a dir, cal un acord previ de
l'assemblea en relació a les responsabilitats que assumeix cada persona, que no
percebrà cap assignació pel treball fet amb anterioritat, reforçant així el vincle el
treball voluntari i el donar abans de rebre.

• Qui s'incorpora amb assignació, assumeix una part mínima de 100 unitats de
moneda social (ecobàsics o ecocoops), per tal de promoure una immersió en el
circuit econòmic de la CIC i que tots els serveis comuns de la CIC, tenint en compte
que accepten 100% en moneda social en tots els nostres serveis comuns. Cal
complementar aquest requeriment amb un percentatge mínim en relació al total de
l'assignació.

3. Compromisos que assumeix cada individu 

• Compromís de dedicació estable en el temps. Cada persona ha d'escollir la seva 
dedicació segons les seves possibilitats. Com referència, la disponibilitat de 
dedicació mínima hauria de ser d'unes 10 hores setmanals.

• Coneixement, experiència i habilitats per dur a terme el compromís assumit. En tot 
cas, voluntat indiscutible d'aprenentatge i de capacitar-se.

• Transparència en relació al grau de necessitat pròpia. És imprescindible que si 
existeixen altres fonts d'ingressos complementaris, aquests es puguin comunicar 
de manera transparent. L'assignació per tant, és incompatible amb altres ingressos 
estables, a excepció de que aquests siguin insuficients per cobrir les necessitats 
quotidianes. 

• Proximitat geogràfica en relació al lloc on es tingui que desenvolupar la tasca (si 
existeix aquesta limitació). En tot cas, la disponibilitat d'interacció virtual és 
important, tant a través de correu electrònic, xarxa social o participant a 
assemblees virtualment. 

• Compromís de formar adequadament a nous membres que s'incorporin a assumir 
responsabilitats comuns, o traspassar tasques i responsabilitats quan sigui 
necessari.

• La dignitat de les persones no augmenta proporcionalment amb l'ingrés de 
recursos, es per això que la simplicitat voluntària és fonamental per reduir la 



nostra dependència de les coses materials. Així mateix, l'acció i el suport col·lectiu 
per afavorir la reducció de despeses quotidianes és una altra de les 
responsabilitats que hem d'assumir individual i col·lectivament.

• Compromís i disposició per l'interacció periòdica i estable amb la resta de membres
de les comissions, la pròpia comissió o oficina, les trobades de comissions, 
l'assemblea permanent i la resta d'àmbits comuns i territorials.

4. Ecosistema monetari

De manera genèrica fem servir el terme “unitat monetària” per referir-nos de manera 
neutra a qualsevol tipus de moneda, independentment quina sigui (així mateix 
quantifiquem de manera neutra recursos monetaris, independentment de la moneda o 
monedes en concret). A la CIC circulen els següents tipus de monedes:

• Moneda social (ECOcoop i ecobàsic)
• Criptomonedes (BTC, LTC, FRC)
• Diner fiat (euro)

4.1. Moneda social

4.1.1. L'ecobàsic
És una de les monedes o tipus d'unitat monetària que ens permet comptabilitzar el flux de 
moviment monetari, que ens permet accedir a cobrir necessitats bàsiques. 

4.1.1.1. Característiques generals de l'ecobàsic
• És d'us exclusiu per satisfer necessitats bàsiques.
• Està recolzat per euros del pressupost de la CIC. 
• Es crea a partir d'un acord d'assemblea i s'emet de manera centralitzada per 

redistribuir una part dels recursos comuns als membres actius de la CIC.
• No funciona com sistema de crèdit mutu. La moneda no es crea a través de 

l'intercanvi.
• No és acumulable. L'emissió de moneda és mensual i en base a les quantitats de 

les assignacions que s'hagin determinat. 
• Per defecte, no és intercanviable per altres monedes. Es pot convertir a altres 

monedes condicionalment, prioritzant cobrir una necessitat bàsica.
• Es destrueix quan es converteix a euros o a ecocoops.

4.1.1.2. Com és gestiona l'ecobàsic? Què és el CIEB?
El CIEB és una xarxa d'intercanvi virtual i una eina de gestió comptable que serveix per la 
gestió de l'ecobàsic, en el marc del sistema de gestió de moneda social CES (Community 
Exchange System): http://ces.org.za/docs/join2.asp?xid=CIEB 

La circulació dels ecobàsics és interna i independent a la resta de monedes, per tant, no 
es barreja amb les monedes socials de la resta de ecoxarxes i xarxes d'intercanvi. 

Tipus de comptes:

• Compte públic d'emissió de moneda [CIEB0000]

• Comptes de beneficiari d'assignació bàsica cooperativa

◦ AB (assignació bàsica individual)

◦ ABC (assignació bàsica col·lectiva)

http://ces.org.za/docs/join2.asp?xid=CIEB


• Comptes de prestador de servei o producte bàsic 

◦ SB (servei bàsic)

◦ PB (Productor Bàsic - o en reciprocitat). 

◦ USB (compte d'usuari i de servei). Aquest tipus de compte s'utilitza per a 
ingressar els ecobàsics no convertibles després de fer la conversió dels 
ecobàsics d'un compte de serveis bàsics (SB), segons l'acord de percentatge 
de canvi eb>euros.

4.1.1.3. Recolzament de l'ecobàsic
L'emissió de l'ecobàsic està recolzat pel pressupost comú de la Cooperativa Integral 
Catalana, que principalment es composa de diner legal (euros), que és gestiona de 
manera col·lectiva a través del procés assembleari comú. En definitiva, cada ecobàsic 
està recolzat en un euro, es a dir, la cooperativa respon amb aquest euros per garantir 
que els ecobàsics tinguin utilitat (es puguin fer servir) a través d'un prestador de servei en 
ecobàsics.

De aquesta manera, l'ecobàsic, connecta l'economia en euros, amb la economia en 
moneda social, pero l'ecobàsic no surt del àmbit cooperatiu enxarxat.

A la llarga haurem de veure si podem trobar millors formes de recolzar l'ecobàsic (enlloc 
de que aquest estigui recolzat per l'euro), per seguir evolucionant i ser més independents. 
Una d'aquestes possibilitats referides al recolzament monetari, seria que l'ecobàsic 
estigues recolzat per l'ecocoop, que com ja s'ha comentat té totes les característiques 
perque així sigui.

4.1.1.4. Quines necessitats podem accedir a cobrir? Com es poden gastar els 
ecobàsics?
Segons el nivell d'acceptació i implantació de cada moneda es podran cobrir les 
necessitats segons els productes i serveis disponibles. En en cas de l'euro, no hi ha molt a
dir, perque en el marc del diner fiat, com altres monedes, està totalment recolzat pels 
Estats, el bancs, i els mercats capitalistes, i reconeguts per tota la societat com eina 
d'intercanvi. No és així en el cas de les criptomonedes o la moneda social, que son 
sistemes monetaris emergents.
  
Identifiquem algunes de les necessitats més comuns en l'àmbit de l'alimentació, educació,
salut, habitatge o transport. En diversos d'aquests àmbits existeixen prestadors de 
serveis i productes bàsics que accepten l'ecobàsic com moneda de canvi i d'aquesta 
manera, els beneficiaris d'assignació bàsica poden accedir als mateixos amb 
ecobàsics.

• Alimentació i abastiment. 
◦ A través d'algun dels repostos de la xarxa d'abastiment de la cooperativa o del 

repost virtual de la Central d'abastiment Catalana (CAC). La CAC es limita a 
mantenir l'estoc de productes, aportant euros o ecos quan calgui, per garantir 
l'abastiment. Per contactar: abastiment@cooperativaintegral.cat

◦ Grup de consum de comissions i oficines. De moment existeix un grup a 
AureaSocial (Barcelona): grupconsumas@llistes.cooperativa.cat

◦ Àpats de les jornades assembleàries mensuals: 
jornades@cooperativaintegral.cat...

• Habitatge
• Altres

mailto:jornades@cooperativaintegral.cat
mailto:grupconsum@llistes.cooperativa.cat
mailto:abastiment@cooperativaintegral.cat


Per veure en detall els prestadors bàsics, accedir al CIEB.

4.1.1.5. Tipus d'usuaris d'ecobàsics 

• Beneficiaris d'assignació bàsica cooperativa: Son aquells que reben una 
assignació de recursos en el marc del SABC. 

Els ecobàsics no son acumulables pels beneficiaris del SABC (ja sigui individuals o 
col·lectius). El crèdit positiu dels comptes que reben assignacions es limita a la 
quantitat acordada prèviament, mai serà superior.

• Prestadors de serveis i productes bàsics: Son aquells projectes de caràcter 
públic o autònom, que s'adhereixen a una xarxa de recursos que ha de garantir de 
manera progressiva l'accés incondicional a productes i serveis de primera 
necessitat, per totes les persones que tenen una assignació en ecobàsics. 

Proveïdors de serveis i productes bàsiques: odontologia, alimentació, higiene, 
habitatge, transport, salut,...

4.1.1.6. El canvi de moneda en els beneficiaris d'assignació (d'ecobàsics a euros)

Cobrir la necessitat està per amunt de la limitació en l'ús d'una determinada moneda, si 
amb aquesta no es pot accedir a cobrir una necessitat elemental.

Procediment: Com demanar el canvi de moneda? 
S'ha de comunicar amb la comissió de necessitats bàsiques vitals, perque gestió 
econòmica pugui facilitar l'accés als euros.

4.1.1.7. El canvi de moneda en els prestadors de serveis (d'ecobàsics a euros)

Els ecobàsics en els comptes dels prestadors bàsics SÍ es poden acumular, pero 
s'han de utilitzar abans que acabi el mes.

S'estableix un acord d'assemblea d'un percentatge (%) de canvi d'euros per ecobàsics, 
entenent que en alguns casos no serà possible accedir a bens i serveis si no es en euros. 
Per exemple, en cas del pagament del lloguer d'un habitatge o dels materials d'una clínica
odontològica.

Procediment

• El prestador de servei podrà fer ús dels ecobàsics fins final de mes, moment en el 
que és realitzarà el canvi de ecobàsics a euros (el % acordat) i la resta, a ecocoops
(moneda social d'intercanvi general de la cooperativa). Si no hi ha acord de retorn 
d'euros, tot el retorn es farà en ecos.

• Aquests ecobàsics es podran utilitzar per accedir a cobrir les necessitats bàsiques 
a través de altres prestadors de serveis de la xarxa.

• En el cas dels euros, es fa una petició a la comissió de gestió econòmica perque 
pugui fer el moviment d'euros cap al prestador de serveis.

• En el cas dels ecos, es fa una transferència cap al compte de moneda social del 
prestador de serveis.

4.1.1.8. Marge d'acumulació per protegir l'asincronia mensual entre despeses
previstes i cobrament amb retard per part de proveïdors.
Quan els proveïdors fan el cobrament amb retard de dies/mesos/setmanes, es dona
la situació que els perceptor d'assignació bàsica “han perdut EB”, doncs no els és



permés acumular-los d'un mes a un altre.  Per resoldre aquest desbalanç o
decalatge, s'aplica aquest procediment. 

• Marge d'acumulació mínim de 350EB per les assignacions en ecobàsics. 
• Marge d'acumulació màxim del doble de l'assignació en ecobàsics.

A més, el productor/proveïdor té un més de marge per fer el cobrament i serà qui
assumirà la responsabilitat de no fer el cobrament. En aquest d'un endarreriment major a
un mes, qui rep el cobrament ho podrà reputjar i el productor haurà de demanar la
mediació de la comissió de necessitats bàsiques per resoldre-ho.

4.1.1.9. Limitacions i conclusions sobre l'ecobàsic
• No és dipòsit de valor (no és acumulable).
• No és una moneda o medi d'intercanvi complet, doncs l'acceptació d'ecobàsics està

regulada per la Comissió de Necessitats Bàsiques Vitals, qui considera quan un
producte o servei és de primera necessitat (segons els criteris i l'estratègia definida
per l'assemblea). De moneda sols en té la forma: la seva missió és assegurar la
redistribució de recursos.

4.1.1.10. Comissió de necessitats bàsiques vitals, subcomissió assignació bàsica 
cooperativa.

Assumeix la gestió de la part d'ecobàsics del SABC, principalment l'administració del 
CIEB a través del CES.

Per tenir accés a la informació detallada del SABC, qualsevol persona que sigui sòcia de 
la CIC ho podrà fer a través del perfil de usuari a la xarxa social: Cooperativa Integral 
Catalana. https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/profile/coopintegral

Contacte

• Grup a la xarxa social: https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/50584/renda-bsica/

• Correu-e: rendabasica@cooperativaintegral.cat

• CES: http://ces.org.za/docs/join2.asp?xid=CIEB

4.1.2. L'ECOcoop

- Compleix totes les característiques d'una moneda, afegint les característiques i
principis del nostre sistema econòmic autònom. 
- Està recolzat pels productes i serveis que l'accepten.  
- Es crea bàsicament de forma descentralitzada pels propis participants.
- No hi ha cap impediment a acumular-la encara que no sigui la seva funció. 
- No es destrueix sino que va canviant de mans amb els intercanvis.

4.2. Criptomonedes (BTC, LTC, FRC)
XXXXXXXXXXXX

4.3. L'euro o diner legal 
XXXXXXXXXXXX

http://ces.org.za/docs/join2.asp?xid=CIEB
mailto:rendabasica@cooperativaintegral.cat
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/groups/50584/renda-bsica/
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/profile/coopintegral


5. Metodologia per l'assignació de recursos

És important tenir en compte que l'accés a una assignació bàsica cooperativa no és 
l'accés a un “lloc de treball”, un “salari” o un “treball assalariat”. 

5.1. Requeriments generals

Una proposta d'assignació haurà d'estar recolzada per un grup de treball reconegut per 
l'assemblea, ja sigui una comissió, una oficina o un grup de membres actius del col·lectiu. 
En aquest sentit s'hauran de tenir en compte criteris positius a l'hora de valorar una 
proposta:

• Tinguin un coneixement ampli del procés o que per les seves qualitats, i amb un 
coneixement significatiu del procés, tinguin capacitat i motivació d'aprenentatge en 
relació a les eines i estratègies comunes.

• Participar en el curs de capacitació de la CIC per conéixer en profunditat la CIC.

• Que hagin participat anteriorment i de manera activa, donant suport a projectes, 
comissions o oficines de la CIC i per tant, coneguin l'entorn, la manera de treballar i
els detalls de les tasques a desenvolupar.

5.2. Elaboració de la proposta

• S'elabora una proposta d'àmbit de treball en el marc d'una comissió o oficina, amb 
la justificació en quant a la seva prioritat estratègica pel procés de la CIC.

• Projecte, comissió, oficina o àmbit de treball a la que es vincula l'assignació.

• Qui assumirà el compromís. Determinar la persona o col·lectiu de persones que 
assumirà la responsabilitat. En el cas que no hagi cap proposta, la subcomissió 
de recerca de nous participants en les comissions (en el marc de la comissió 
de suport a comissions i relacions humanes), pot donar recolzament en aquesta 
tasca.

• En el cas qui hi hagi un equip al darrere, es a dir, un àmbit de treball col·lectiu actiu,
serà la mateixa comissió o oficina qui haurà de recolzar la proposta en la seva 
assemblea. En el cas d'àmbits de treball nous o no actius, s'haurà de crear un grup 
de suport que pugui recolzar la proposta.

5.3. Procediment per presentar la proposta a l'assemblea

5.3.1. Justificació i contextualització
El creixement de les persones implicades en els àmbits comuns de la CIC, implica que la 
nostra realitat sigui cada vegada mes complexa i diversa. Les necessitats en cada cas 
també son singulars i aquestes poden variar segons diversos factors vinculats a la realitat 
de cadascú. 

Degut a això, durant el primer trimestre de 2014 diverses comissions han portat a 
l'assemblea propostes d'ampliació de pressupost, per tal d'ampliar les assignacions 
individuals d'algun dels seus membres, situació que ha generat:

– Que es monopolitzi l'ordre del dia de l'assemblea amb propostes d'aquest tipus, i 
massa temps de dedicació assembleària per tractar aquest tipus de punts.

– Aprovar propostes d'ampliació de pressupost, sense tenir en compte una referència
sobre el balanç econòmic real en relació al pressupost aprovat.

– Certa injustícia, ja que hi han persones que opten per no demanar mentres hi han 
altres que tenen més empenta per fer-ho.



5.3.2. Quan es presenten les propostes?
Tota proposta d'assignació de recursos econòmics ha de ser aprovada en alguna de les 
assemblees convocades amb aquest objectiu. 

A.-Assemblea permanent trimestral. 
La primera assemblea permanent a trimestre vençut, la segona quinzena del 
següent mes. 

B.- Jornada assembleària de gener. 
Jornada assembleària d'inicis d'any on planifiquem col·lectivament l'estratègia, 
elaborem les previsions i acordem el pressupost per de tot l'any.

Referencia de dates d'aquestes assemblees:
• Del 15 al 31 de gener → valoració del quart trimestre [octubre-desembre] + 

valoració de tot l'any [gener-desembre]
• Del 15 al 31 d'abril → valoració del primer trimestre [gener-març]
• Del 15 al 31 de juliol → valoració del segon trimestre [ abril-juny]
• Del 15 al 31 d'octubre → valoració del tercer trimestre [juliol-setembre]

Les propostes s'hauran de rebre abans de final de trimestre. En cas contrari les propostes 
passaran a ser avaluades en el següent trimestre.

D'aquesta manera donem temps a la comissió de coordinació a recollir i avaluar les 
propostes i a gestió econòmica a actualitzar i presentar els balanços, ja que a inicis de 
mes encara no s'han rebut tots el pagaments.

L'objectiu d'aquesta assemblea és:
- Tancament i valoració econòmica del trimestre anterior, en base a les previsions fetes al 
pressupost.
- Elaboració i actualització del pressupost del que resta d'any. 

5.3.3. Formulant les propostes

Formulari per fer propostes d'assignació de recursos a l'assemblea:
https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/form/proposta-dassignacio-de-recursos-per-
lassemblea

5.3.4. Presentació en assemblea

La proposta s'ha de presentar a l'assemblea. La persona o persones que assumeixen la 
responsabilitat han de corroborar el seu compromís davant del col·lectiu, amb el 
recolzament del corresponent àmbit de treball (comissió, oficina o projecte):

En el moment de presentació de la proposta a l'assemblea:
• Nous membres actius que s'incorporin amb assignació, explicitaran el seu 

compromís de manera pública davant l'assemblea.
• Per ampliacions/reduccions d'assignació sols cal que la corresponent comissió, 

oficina o projecte, recolzi la proposta en assemblea, tot i que seria desitjable que la 
persona estigués present, com a mínim, virtualment.

Aquesta metodologia també serveix per fer una proposta d'ampliació d'assignacions d'una
persona o equip de treball actiu amb assignació prèvia.

https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/form/proposta-dassignacio-de-recursos-per-lassemblea
https://intern.cooperativaintegral.cat/ca/form/proposta-dassignacio-de-recursos-per-lassemblea


5.4. Noves assignacions, ampliacions i reduccions?
És important reflexionar i fer un exercici de corresponsabilitat en relació a les nostres 
necessitats en cada període de la nostra vida. En el camí d'anar decreixent i reduint les 
nostres necessitats materials (camí més fàcil si partim de la millora de les nostres 
condicions a partir del suport mutu i l'autoorganització), hem de valorar quan necessitem 
més suport pero també quan reduïm les nostres necessitats, i ser capaços de comunicar 
propostes de reducció d'assignacions.

5.5. Baixes d'assignacions

La persona que deixi d'assumir una responsabilitat, haurà d'informar a la comissió, oficina 
o projecte corresponent o directament a l'assemblea permanent. 

Aquestes novetats s'hauran de comunicar de manera adequada a la resta de comissions, 
per tal de que les comissions corresponents actualitzin els canvis i els comptes CIEB 
d'ecobàsics es deixin inactius lo abans possible.

6. Operativa i funcionament 

6.1. Qui fa els pagaments?

L'execució de l'operativa econòmica, es a dir, l'abonament d'assignacions, la fan 
conjuntament les següents comissions: 

• Ecobàsics: La comissió de necessitats bàsiques vitals des del compte emissor 
CIEB0041.

• Ecocoops: La comissió d'intercanvis i moneda social des del compte emissor 
COOP1807.

• Euros: La comissió de gestió econòmica, en efectiu.

Per tant, son aquestes comissions quines distribueixen els recursos assignats, segons els 
acords de l'assemblea.

En un futur proper, aquesta operativa es podrà dur a tarme de manera descentralitzada a 
través de les oficines de canvi.

6.2. Quan es reben les assignacions?

Les assignacions es reben cada mes:

• La part en moneda social (tant els ecobàsics com els ecocoops) es rep a inicis de 
mes i la aportació es fa afegint el saldo corresponent a cada compte. El compte 
CIEB en el cas dels ecobàsics i el COOP en el dels ecocoops.

• La part en euros es rep a finals de mes i prioritàriament en metàl·lic, recollint-ho 
presencialment de la manera en que s'indiqui. 

• La part en criptomonedes, no s'ha concretat.

6.3. Incondicionalitat

L'assignació es mantindrà en al seua totalitat, encara que per força major (malaltia per 
exemple) la persona no pugui dur a terme les tasques corresponents. Això si, sempre que 
no decideixi el contrari la pròpia persona o bé l'assemblea permanent (mitjançant proposta
de la comissió o oficina que correspongui).

6.4. Registre d'assignacions



Existeix un document que recull totes les assignacions actives: membres, comissions
i oficines a les que pertanyen, quantitats i tipus de moneda que es percep.

7. Antecedents

En la seva primera fase, el sistema d'assignació bàsica cooperativa es va definir com 
renda bàsica cooperativa (RBC), amb l'objectiu d'anar cap a la renda bàsica universal. Es 
va implementar com 1ª fase de la renda bàsica cooperativa, inicialment destinada a cobrir 
les necessitats bàsiques de les persones mes implicades. En aquesta primera fase, es 
van emetre ecobàsics (la moneda de la renda bàsica) barrejats amb l'ECOcoop i per tant, 
amb possibilitat de canvi amb les monedes d'altres ecoxarxes.

Aquesta moneda es va començar a emetre sense recolzament directe, pero amb l'idea de 
que es pugues recolzar mitjançant la redistribució de la moneda social acumulada pels 
productors, a través del treball comunitari.

Resum dels antecedents:

• 1a fase. [2011]. Primera fase de la Renda Bàsica Cooperativa (RBC), amb 
assignacions inicials i creació de moneda social no recolzada directament per 
pressupost.

• 2a fase. [2012]. Nou sistema d'assignació bàsica cooperativa (ABC) amb 
recolzament del pressupost en euros. Primers àmbits de treball i comissions 
recolzades. 

• 3a fase. [2013]. Primer pressupost anual acordat en unes jornades assembleàries. 
2014, segon pressupost anual després l'experiència de l'any anterior.

8. Documents de referència antics

• Guia explicada: https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/18135
• Document 1a fase: renda bàsica cooperativa: 

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/7833
• Criterios de aceptación y evaluación: 

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/13500
• Guia de persones promotores: https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/14022
• Guia sobre el treball comunitari per la renda bàsica: 

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/14042

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/14042
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/14022
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/13500
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/7833
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/18135

