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Introducció  
  
Els Estatuts Socials de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya inclouen dins de les seves 
finalitats la contribució a la consolidació d’un teixit cooperatiu sòlid, la promoció del cooperativisme de 
treball i la formació dels i les cooperativistes. La Federació es regeix pels principis cooperatius, recollits 
en l’article 3 dels seus Estatuts Socials, pel que la seva finalitat i funció està regida per ells i, en especial, 
pel que interessa a l’objecte d’aquesta convocatòria: els principis de compromís amb la comunitat i el de 
intercooperació.  
  
La Federació és una entitat sense ànim de lucre que gestiona serveis d’interès col·lectiu i, entre altres 
ingressos rep els Fons d’Educació i Promoció Cooperativa de les cooperatives dissoltes i transformades 
(FEPC). El destí d’aquests fons està delimitat en l’article 42 dels Estatuts Socials de la Federació, que 
preveu destinar una quantitat dels FEPC ingressats l’exercici anterior al finançament de projectes o 
accions de l’exercici en curs. Aquests fons s’apliquen a projectes extraordinaris, en cap cas a despesa 
ordinària de la Federació, i han d’estar en consonància amb l’article 69 de la Llei de cooperatives de 
Catalunya (referit a la derogada Llei 18/2002, actual article 85 de la Llei 12/2015 de cooperatives de 
Catalunya).  
  
La gestió d’aquests fons queda regulat en el reglament intern del programa anual de foment del 
cooperativisme de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, aprovat al Consell Rector del 16 
d’octubre del 2019, que preveu l’aplicació del FEPC a projectes extraordinaris portats a terme per altres 
entitats que no siguin la pròpia Federació.   
  
En aquesta convocatòria, aprovada al Consell Rector del 20 de juliol del 2022, es presenta el programa 
2022-2023 L’empenta, ajuts al foment del cooperativisme de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya per a l’aplicació del FEPC. S’estableix el termini per a la presentació de les sol•licituds, la 
documentació acreditativa necessària, els criteris de valoració, així com el procediment per a la resolució 
i denegació, i el seguiment de l’execució dels projectes aprovats.  
  
  

1. Objecte de l’ajut i requisits dels projectes 
  
L’objectiu d’aquesta convocatòria és afavorir l’articulació sectorial o territorial de les cooperatives 
federades tot contribuint a una transició eco-social que orienti el sistema econòmic cap una Economia 
per la Vida. 
 
Específicament els sectors estratègics d’activitat en els quals s’està treballant a la Federació són els 
següents: 
 

• Cultura, comunicació i audiovisual 
• Alimentació i agroecologia 
• Hostaleria i Turisme  
• Cures i atenció a les persones 
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• Energia  
• Tecnologia digital; Mobilitat i logística; comerç de proximitat: 
• Habitatge (oficis d’eco-construcció) 
• Tèxtil 
• Indústria 

 
En relació amb l’articulació territorial, qualsevol territori inscrit a Catalunya pot ser susceptible de ser 
articulat, sempre que s’argumenti amb dades objectives. 
 
Així, l’Ajut es podrà aplicar a projectes o accions que: 
 

• A) O bé tinguin per objecte l'articulació, com a mínim, d'un dels sectors abans indicats; 
s’entén per articulació projectes no que tinguin relació amb aquests sectors d’activitat sinó que 
cerquin la intercooperació, la integració, el salt d’escala de les cooperatives participants i 
que siguin oberts a la participació, a curt, mig o llarg termini d’altres cooperatives del 
sector en qüestió o de sectors complementaris; es valorarà positivament que el projecte 
incideixi en més d'un d'aquests sectors. 

• B) O bé tinguin per objecte l’articulació territorial de cooperatives; s’entén per articulació 
projectes no que tinguin un impacte concret en un territori concret sinó que cerquin la 
intercooperació, la integració, el salt d’escala de les cooperatives d’un determinat territori i 
que siguin oberts a la participació, a curt, mig o llarg termini d’altres cooperatives del 
territori en qüestió. 
 

• Siguin projectes d’INTERCOOPERACIÓ: projectes, accions i iniciatives que es desenvolupin 
per més d’una cooperativa. En aquest sentit, cap cooperativa podrà assumir més del 50% del 
pressupost presentat.   
 
  

2. Pressupost i calendari d’execució  
  
El pressupost per a aquesta convocatòria és de 250.000€  
L’import mínim que es pot sol·licitar per a cada projecte és de 10.000 €  
L’import sol·licitat i atorgat no pot suposar més del 80% del pressupost total del projecte.    
Els projectes s’han d’iniciar i acabar prioritàriament durant els anys naturals de la convocatòria (2022-
2023) i han de tenir una extensió mínima de 6 mesos.  
 
  

3. Terminis i calendari de la convocatòria  
  
El termini per a presentar les sol•licituds, així com la documentació acreditativa, serà de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la convocatòria. La data límit per a presentar la documentació serà el 16/11/2022 
inclòs.   
Per facilitar la presentació de projectes d’articulació reals, així com la complementarietat dels mateixos 
amb el pla de treball de l’FCTC, s’oferirà acompanyament a través de l’organització de sessions 
col·lectives (1 per sectors i 1 per territoris) per co-treballar projectes abans de que es presentin.   
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Passat el termini indicat no s’acceptarà cap altra sol•licitud o aportació de la documentació requerida, 
quedant l’entitat sol•licitant exclosa de la convocatòria anual.  
  
Excepcionalment, en el cas que la sol•licitud s’hagi presentat dins del termini però quedi pendent 
l’aportació de documentació, es concedirà un termini addicional de 10 dies per a completar-la.  
  
  

4. Requisits de participació a la convocatòria  
  
ÀMBIT TERRITORIAL. L’àmbit territorial d’actuació dels projectes és Catalunya.   
  
ENTITATS BENEFICIÀRIES. Poden ser beneficiàries les cooperatives que formin part de la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya.   
  
També poden ser beneficiàries les entitats amb personalitat jurídica pròpia formades exclusivament o 
majoritàriament per membres de la Federació.  
  
Les entitats sol·licitants han d’estar al corrent de pagament de les quotes federatives i han  d’haver abonat 
el total de la quota anual establerta. A més, cal que estiguin al corrent de pagament dels deures tributaris 
i de les quotes corresponents als treballadors i/o socis treballadors de la Seguretat Social.  
La resta d’entitats membres del projecte, si son susceptibles d’estar federades a l’FCTC, tindran com a 
màxim 6 mesos per federar-se, a comptar des de la data de resolució dels projectes. 
  
ENTITATS EXCLOSES DELS PROGRAMES DAJUTS AL FOMENT DEL COOPERATIVISME  
  
Tal i com estableix el reglament, en cap cas no poden resultar entitats beneficiàries de les dotacions del 
FEPC de la Federació, les entitats vinculades amb aquesta, entenent per tals aquelles entitats en les quals 
la Federació pugui ser considerada titular real, és a dir, que ostenti com a mínim el 25% del capital social 
o dels vots socials.  
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5. Documentació  
  

5.1. FORMULARI DE SOL·LICITUD. Per a la sol·licitud de l’ajut, caldrà presentar el model de 
sol•licitud que s’acompanya com a Annex I i la documentació establerta a continuació per cada 
una de les entitats membres del projecte.  

 
5.2. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS COM A ENTITATS BENEFICIARIES.  

  
 5.2.1.  Acreditació del tipus d’entitats beneficiaries  
  

a) Per a Cooperatives federades a l’FCTC.  
a. Certificació de càrrecs vigents i inscrits al Registre de Cooperatives.  
b. Pèrdues i guanys i balanç de situació del darrer exercici tancat.  

  
b) Altres entitats agrupades i/o integrades per cooperatives federades.   

a. Escriptura en la què constin els Estatuts socials vigents i inscrits al Registre de 
Cooperatives (o al Registre que els correspongui) i certificació de càrrecs vigents i inscrits 
al Registre de Cooperatives i document referent a la integració (si és una cooperativa de 
segon grau, UTE, AIE, associació... escriptura o estatuts i acta constitutiva) o conveni 
intercooperatiu vigents i inscrits, o similar.  

b. Pèrdues i guanys i balanç de situació del darrer exercici tancat.  
  
 5.2.2.  Documentació referent al compliment de deures societaris:  
  

a) Certificació de l’Agència Estatal Tributària d’estar al corrent de pagament dels deures tributaris 
o declaració responsable del legal representant.  

b) Certificació de la Seguretat Social d’estar al corrent de pagament de les quotes corresponents als 
treballadors i/o socis treballadors.  

  
  

6. Presentació de la documentació  
  
La sol•licitud s’ha d’adreçar al Consell Permanent de la Federació de Cooperatives de Treball de  
Catalunya, de forma telemàtica i adjuntant la documentació acreditativa, dins el termini establert al punt  
3 de la convocatòria a l’adreça electrònica: veronica@cooperativestreball.coop   
  
La presentació telemàtica, serà contestada mitjançant el corresponent justificant de recepció.  
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7. Jurat i criteris de valoració  
  
La competència per a la valoració de les sol•licituds presentades és del Consell Permanent de la 
Federació, en tant òrgan delegat del Consell Rector.  
 
La resolució corresponent a cada sol•licitud s’emetrà en el termini màxim de 1 mes a comptar des de la 
data de finalització del termini establert per la presentació de la sol•licitud.   
Contra aquesta resolució, no es preveu cap tràmit d’al•legacions o de recurs, esdevenint ferma al dia 
següent a la data de la notificació.  
 
CRITERIS DE VALORACIÓ   
  
El procediment d’avaluació es realitza mitjançant la comparació de les sol•licituds presentades, amb 
l'objectiu d'establir una prelació entre elles d'acord l’ordre de prioritat entre les entitats beneficiàries i 
d’acord amb els següents criteris de valoració, fixats en el reglament intern del programa anual de foment 
del cooperativisme i adaptats a la convocatòria actual :  
 

  Criteri  

Punts 
màxims  

Punts 
mínims  

a) Arrelament local: incorpora criteris i compromís amb la comunitat? 5  
b) Feminisme: té en compte criteris d’igualtat? 

5  

c) Visibilització del cooperativisme: contribueix a visibilitzar i donar a conèixer el 
cooperativisme? 10 5 

d) L’escalabilitat: té impacte de país, és escalable? 10 5 

e) Replicabilitat: possible replicabilitat del projecte. Es planteja en clau de “codi obert”?  
10 5 

f) La intersectorialitat: té impacte en més d’un dels sectors objecte de la convocatòria? 10   

g) Innovació: cobreix algun aspecte no treballat actualment en la promoció del 
cooperativisme?  

10 
   

h) Complementarietat: complementa i enriqueix altres línies i actuacions 
desenvolupades en la promoció del cooperativisme, especialment al pla de treball FCTC?  

10 
   

i) Sostenibilitat econòmica i perdurabilitat en el temps: inclou la creació d’estructura 
mancomunuada entre cooperatives a mig/llarg termini? 

10    

j) Autofinançament: mobilitza recursos propis i recursos d’altres entitats? Mancomuna 
recursos de diverses entitats?  

10 
   

k) Capacitat de l’entitat que promou el projecte per garantir la seva correcta execució. 
Descripció de com s’executarà i dels recursos (humans, organitzatius, econòmics, etc.) 
que s’empraran.  

10 
   

Total punts  100  70  
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La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte per tal de rebre l’ajut ha de ser 70 punts sobre 
100.  
 
Casos sobre duplicitat   
  
En cas que es presentin a la convocatòria dos o més projectes iguals, quedarà aprovat el projecte amb més 
puntuació i els projectes iguals quedaran exclosos de la convocatòria.   
 
En cas que s’aprovin projectes considerats complementaris i afins entre ells, el Consell Permanent podrà 
exigir la coordinació entre les entitats sol·licitants per a dur a terme el projecte.   
  
En cas que es presentin projectes que dupliquin total o parcialment el pla de treball de la Federació, 
quedaran exclosos de la convocatòria.   
En cas que s’aprovin projectes considerats complementaris i afins al pla de treball de la Federació, el 
Consell Permanent podrà exigir la coordinació entre entitats per tal de dur a terme el projecte.   
 
  

8. Seguiment de l’execució dels projectes aprovats  
  
Publicada la resolució, s’organitzaran reunions inicials de coordinació amb cadascú dels projectes 
aprovats. 
Un cop finalitzada l’acció o el projecte que ha rebut suport del Programa anual de foment del 
cooperativisme, l’entitat beneficiària ha de presentar al Consell Permanent la següent documentació:  
  

• Presentació d’un breu informe de la pròpia cooperativa o entitat perquè informi sobre l’execució 
del projecte que s’acompanya com a Annex II degudament emplenat.   

• Un document-resum del procés del projecte que serà publicat en obert i servirà per facilitar la 
replicabilitat del projecte i l’acumulació de coneixement cooperatiu. 

• El Consell Permanent podrà sol·licitar una reunió amb l’entitat o cooperativa perquè exposi de 
forma directa aquells aspectes que no hagin quedat suficientment acreditats en l’informe de 
seguiment.  

• El Consell Permanent es reserva el dret a sol·licitar a l’entitat beneficiària la presentació pública 
del projecte a l’Assemblea de la Federació o altres espais.  
   

9. Compromisos de les persones participants  
  

• Executar el projecte d’acord amb la descripció de la sol·licitud així com entregar la documentació 
de seguiment a la finalització del projecte.  

• Assistir al Consell Permanent o l’assemblea per ampliar informació sobre l’execució del projecte.  
• Incorporar el logotip de la Federació com a entitat que dona suport al projecte i/o acció a tots els 

materials de difusió o documentació elaborada pel projecte.  
• En cas de produir-se  l’incompliment per part de l’entitat beneficiària en l’execució del projecte 

o acció seleccionada, el Consell Permanent podrà sancionar a l’entitat mitjançant:  
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o El retorn total o parcial de la quantitat de fons rebuda.  
o La denegació indefinida a properes convocatòries d’ajuts al programa de Foment a la que 
es presenti fins que no es resolgui l’incompliment.  
 

  
10. Tipologia i lliurament de l’ajut  

  
• L’ajut s’abonarà a la cooperativa sol·licitant. 

 
• S’abonarà un 80% de l’import atorgat en els primers 30 dies des de la resolució d’atorgament de 

l’ajut i el 20% restant en els primers 60 dies des de l’entrega de la documentació de seguiment a 
la finalització del projecte.   
  

• Aquest ajut tindrà consideració de subvenció aplicable al Fons d’Educació i Promoció 
Cooperativa de la Cooperativa d’acord amb l’article 85.3.c de la Llei 12/2015, de cooperatives de 
Catalunya. Per tant el tractament comptable és l’establert per la normativa comptable aplicable 
a les cooperatives, respecte d’aquest fons.   
 

 
11. Disposicions addicionals  

  
• La Federació es reserva el dret a la difusió pública d’aquesta convocatòria, respectant la 

confidencialitat de les dades dels projectes presentats.  
• Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les persones de les 

cooperatives participants en aquesta convocatòria serà tractada amb la màxima confidencialitat 
i en compliment amb la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal.  

• Els projectes beneficiaris podran fer servir l’ajut com a element de promoció, sempre fent 
referència a la Federació i a l’any de la convocatòria.  

• El pressupost podrà no exhaurir-se si els projectes presentats no assoleixen la puntuació mínima 
obtinguda i/o el conjunt dels imports sol·licitats dels projectes presentats no arriba a la quantitat 
disponible del pressupost.   

• Correspondrà a la Federació la facultat de resoldre qualsevol qüestió ́que es pugui presentar en 
relació́ amb la interpretació́ d’aquesta convocatòria en acord amb el reglament del FEPC.  
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