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PREÀMBUL  
  
Els Estatuts Socials de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya inclouen dins de les 
seves finalitats la contribució a la consolidació d’un teixit cooperatiu sòlid tant des d’un punt de vista 
econòmic com social. D’acord amb el mateix text, en el seu art. 4 , la Federació  té com a objecte potenciar 
i promoure del cooperativisme, en especial el cooperativisme de treball i assegurar la formació 
cooperativista. Per la seva pròpia naturalesa, la Federació es regeix pels principis cooperatius recollits en 
l’article 3 dels seus Estatuts Socials, la qual cosa fa que la seva finalitat i funció estigui regida per tots ells 
i en especial pel que interessa a l’objecte d’aquest Reglament, pels principis de  compromís amb la 
comunitat i el de intercooperació. De la mateixa  manera, és compromís de la Federació actuar d’acord 
amb els principis de transparència i gestió democràtica.  
  
El context actual econòmic, determinat  entre altres per una encara recent crisi econòmica de profunds 
efectes en la ciutadania i una evidència de les mancances de resposta efectiva de l’economia capitalista 
als efectes negatius que se’n van derivar,  ha propiciat un context social en què les iniciatives d’economia 
social i solidària s’han estès de manera que trobem una proliferació de projectes.  
  
La Federació és una entitat sense ànim de lucre que gestiona serveis d interès col•lectiu i, entre altres 
ingressos rep els fons de les cooperatives dissoltes i transformades. El destí d’aquests fons està delimitat 
en l’article 42 dels Estatuts Socials de la Federació i d’acord al mateix  s’haurà de destinar una quantitat 
dels FEPC ingressats l’exercici anterior a finançar projectes/accions de l’exercici en curs; aquests Fons 
s’aplicaran a projectes extraordinaris, en cap cas a despesa ordinària de la Federació; els projectes 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); el Consell Rector aprovarà les 
dotacions de cada projecte/acció juntament amb el pressupost anual de la Federació i es passarà compte 
del destí d’aquests fons anualment a l’assemblea en la Memòria social i econòmica i  en el cas que no 
s’apliquin tots els fons durant l’exercici en curs, el romanent s’incorporarà a l’exercici següent per aplicar 
a nous projectes i accions.  
  
També es limita l’aplicació dels fons de manera que per a poder-la fer serà necessari que el  pes del 
Patrimoni Net més el Passiu no Corrent en relació al total de l’Actiu sigui igual o superior al 60%. En el 
cas que la proporció sigui inferior, els resultats provinents dels FEPC s’aplicaran directament a “Fons 
Social dels dipòsits dels Fons irrepartibles” fins que es recuperi el percentatge establert del 60%.  
  
L’objectiu d’aquest Reglament és assegurar la distribució transparent, equitativa, objectiva i reglada dels 
fons rebuts de les cooperatives dissoltes i transformades mitjançant la regulació del destí dels fons, el 
procés per a adjudicar-los, els criteris i les condicions que s’hauran de donar per a poder adjudicar els 
fons citats a beneficiaris determinats;  complint alhora els principis, missió i resta de consideracions 
recollides en aquest preàmbul.    
  
Per tal d’assolir l’objectiu citat  el Consell Rector de la Federació, en data 16 d’octubre de 2019 va aprovar 
el present Reglament regulador del Programa Anual de Foment del Cooperativisme de la Federació, que 
s’articula en 7 capítols i 21 articles:  
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- Capítol I: Disposicions Generals.  
- Capítol II: Projectes susceptibles de ser objecte de l’aplicació del FEPC    
- Capítol III: Límits del programa anual.  
- Capítol IV: Entitats beneficiàries.  
- Capítol V: Presentació de sol•licituds.  
- Capítol VI: Procediment i òrgan competent.  
- Capítol VII: Criteris.  
  
  
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.  
  
Article 1.- OBJECTE  
  
És objecte d’aquest reglament regular el Programa Anual de Foment del Cooperativisme de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya, destinat a  la distribució dels Fons de la FCTC provinents de les 
cooperatives dissoltes i transformades entre les entitats que compleixin els requisits establerts en aquest 
reglament  per al finançament dels seus projectes sempre que aquests reuneixin les condicions regulades 
en aquest reglament i amb les següents limitacions:  
 Els fons efectivament distribuïts cada exercici no podran superar en cap cas el 25% de la dotació 

existent de FEPC en l’inici de l’exercici del que es tracti.  
 En cas que  el patrimoni net de la FCTC més el seu passiu no corrent sigui inferior al seu actiu, 

els resultats provinents dels FEPC s’aplicaran directament a “Fons social dels dipòsits dels fons 
irrepartibles” d’acord amb el que estableix l’article 42 dels Estatuts socials de la FCTC.   

  
La distribució dels fons es farà equitativament entre les entitats seleccionades segons els  requisits, 
criteris i procediment  establerts en aquest Reglament que sol•licitin finançament per als seus projectes 
que s’entenguin desenvolupadors d’alguna de les línies de treball de la Federació i que compleixin els 
eixos transversals previstos en l’article 4 d’aquest reglament.  
  
Els projectes finançats hauran de ser sostenibles econòmicament i perdurables temporalment, 
prioritzant-se els projectes que desenvolupin aspectes o incideixin en àmbits no subvencionats per altres 
iniciatives de finançament públiques i els projectes que es coordinin amb altres iniciatives de promoció 
del cooperativisme per tal de generar sinèrgies i amplificar l’impacte dels respectius projectes.   
  
La FCTC té la voluntat d’incentivar el compromís de les entitats promotores i de mancomunar recursos, 
per la qual cosa es valorarà positivament aquells projectes en què es mobilitzin recursos propis d’altres 
cooperatives i/o d’altres entitats del territori i de l’economia social i solidària.  
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Article 2.- ÀMBIT TERRITORIAL  
  
L’àmbit territorial d’actuació al que es refereix aquest reglament és Catalunya, per la qual cosa podran 
accedir a la distribució i assignació de fons les entitats que compleixin els requisits de l’article 8 i tinguin 
la seva seu social o el seu centre principal d’activitats a Catalunya.  
  
CAPÍTOL II.- PROJECTES SUSCEPTIBLES DE SER OBJECTE DE L’APLICACIÓ DEL FEPC  
  
Article 3.- PROGRAMA ANUAL DE FOMENT DEL COOPERATIVISME  
  
Per a cada exercici econòmic el Consell Rector haurà d’acordar el contingut del programa anual de foment 
del cooperativisme amb càrrec a les dotacions del FEPC de la Federació, indicant, d’acord amb el que 
s’estableix en el present Reglament, les línies del programa, els tipus d’accions i de projectes que s’hi 
poden acollir, els imports dels ajuts que es poden sol•licitar per a cada acció o projecte, o en el seu cas, 
els imports mínims i els màxims que es poden sol•licitar per a cadascuna, així com els terminis per a 
presentar les sol•licituds, d’acord amb el Capítol 5 d’aquest Reglament.  
  
  
Article 4.- LÍNIES DEL PROGRAMA  
  
D’acord amb l’article 85.2 de la Llei de Cooperatives i l’article 42 dels Estatuts socials de la Federació, el 
FEPC dotat amb els ingressos rebuts de les cooperatives dissoltes,  es pot aplicar, en els termes i 
percentatges que es determinen en aquest Reglament, a finançar projectes o accions que presentin les 
cooperatives federades i les altres entitats beneficiàries regulades en el Capítol 4, amb la finalitat de 
generar, sistematitzar i compartir el coneixement del cooperativisme, per a reforçar i estendre el model 
cooperatiu a Catalunya, impulsar nous projectes cooperatius i difondre el cooperativisme, per tal que 
sigui conegut pel conjunt de la ciutadania, en especial entre els més joves i entre persones amb risc 
d’exclusió.   
  
Amb aquesta finalitat el FEPC es podrà aplicar a projectes o accions que tinguin per objecte alguna de les 
següents línies d’actuació i que incloguin els següents eixos tranversals:  
  
Línies d’actuació:  
  
a) GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I FORMACIÓ EN L’ÀMBIT COOPERATIU amb la finalitat de 
sistematitzar i compartir el coneixement generat pel cooperativisme; aportar recursos formatius 
específics que contribueixen a garantir la sostenibilitat econòmica i social de nous projectes cooperatius; 
així com desenvolupar i reforçar línies de difusió del model cooperatiu, especialment entre els sectors 
més joves, aquells més susceptibles d’identificar-se amb els principis i valors cooperatius (persones 
vinculades amb l’associacionisme i els moviments socials o determinats sectors professionals, per 
exemple) i sectors socials tradicionalment discriminats i donar a conèixer i inserir el cooperativisme en 
totes les etapes de l’ensenyament i en l’educació en el lleure.  
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b) PROMOCIÓ, CREACIÓ I ENFORTIMENT DE COOPERATIVES amb la finalitat d’estendre el model 
cooperatiu i ampliar-ne la seva incidència social; la promoció i la creació de noves cooperatives; 
l’enfortiment de les existents per apuntalar la seva pervivència, així com estendre l’impacte social de les 
cooperatives i incentivar que desenvolupin nous projectes i nous àmbits d’actuació en forma de 
cooperativa de treball associat.  
  
c) TRANSFORMACIÓ SOCIAL per tal que les cooperatives i, en particular, les de treball associat i 
la resta d’entitats regulades en aquest Reglament, contribueixin a construir una societat més justa i 
sostenibles socialment i ambientalment, amb noves fórmules i iniciatives per a combatre la desigualtat 
social i l’apropiació privada dels recursos col•lectius, entre les quals, el foment de les economies 
ecològiques, les economies feministes i altres propostes econòmiques i socials que propugnen una 
societat més sostenible, justa, equitativa i democràtica, així com les que donen resposta a les necessitats 
dels col•lectius socials més desfavorits.  
  
Eixos tranversals:  
  
1. INTERCOOPERACIÓ, donant suport als projectes, accions i iniciatives que incorporin criteris 
d’intercooperació o que es desenvolupin en cooperació amb altres entitats cooperatives i de l’economia 
social i solidària o altres entitats públiques i/o privades compromeses amb el desenvolupament del 
cooperativisme.  
  
2. ARRELAMENT LOCAL I COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT, donant suport als projectes, 
accions i iniciatives susceptibles de que incorporin criteris d’arrelament local i de compromís amb les 
comunitats en les quals s’insereixen.  
  
  
  
CAPÍTOL III.- REGULACIÓ TEMPORAL I LÍMITS QUANTITATIUS DEL PROGRAMA DE FOMENT DEL  
COOPERATIVISME AMB CÀRREC AL FEPC  
  
Article 5.- DOTACIÓ ANUAL DEL FEPC APLICABLE EN CADA EXERCICI ECONÒMIC.   
  
El Consell Rector podrà aplicar en cada exercici econòmic, als programes anuals de foment del 
cooperativisme impulsat per les cooperatives de treball associat i les altres entitats regulades en aquest 
Reglament, una quantitat que podrà oscil•lar, a criteri del propi Consell Rector, entre un mínim del 10% 
i un màxim del 25% de la dotació del FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIU existent a l’inici 
de l’exercici del qual es tracti., sempre que, d’acord amb l’article 42.1.f) dels Estatuts socials relatius el 
pes del Patrimoni Net més el Passiu no Corrent en relació al total de l’Actiu sigui igual o superior al 60%.   
  
Per a decidir la quantitat total que, en conjunt, el Consell Rector aplicarà en un exercici econòmic al 
programa anual de foment del cooperativisme regulat en aquest Reglament, el Consell Rector haurà de 
prendre en consideració la dotació del FEPC que s’hagi efectuat en l’exercici immediatament anterior,  
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amb la finalitat d’evitar que el FEPC quedi minorat substancialment i garantir poder finançar programes 
de foment en exercicis futurs.   
  
En cap cas el Consell Rector no podrà aplicar als programes regulats en aquest Reglament en un exercici 
econòmic una quantitat superior al 25% del FEPC existent a l’inici de l’exercici, encara que la dotació 
efectuada en l’exercici immediatament anterior fos superior a l’indicat percentatge.  
  
Per excepció al que s’acaba de dir, si en l’exercici anterior no s’ha aplicat a projectes el total de la 
quantitat màxima aprovada per al Programa corresponent, el Consell Rector podrà aplicar aquest 
romanent a l’exercici en curs per tal que se sumi a la quantitat resultat d’aplicar el límit del 25% previst 
en aquet paràgraf.  
  
Article 6.- POSSIBILITAT DE DURADA PLURIANUAL DEL PROGRAMA  
  
Per excepció del que es disposa als articles anteriors, el Consell Rector, motivadament, podrà acordar una 
dotació plurianual, sempre que l’acció o el projecte requereixi més d’un any natural per poder ser 
desenvolupat de manera efectiva, i sempre que, alhora, en l’exercici en què s’acordi el programa 
plurianual, no se superi el límit del 25% del FEPC indicat a l’article anterior. Aquest límit té per objecte 
no comprometre els recursos d’exercicis futurs, per tal de garantir poder seguir finançant programes de 
foment en els anys per venir.  
  
Sens perjudici del que s’ha establert en l’apartat anterior, quan el Consell Rector aprovi aplicar una part 
del FEPC de la Federació a un o més projectes plurianuals, l’entitat beneficiària percebrà en cada exercici 
econòmic, exclusivament la part imputable al mateix, segons la sol•licitud presentada, sense que en cap 
cas la Federació desemborsi anualment quantitats superiors a les acordades en aprovar el projecte o acció 
objecte de la sol•licitud.   
  
  
Article 7.- DOTACIÓ PER A CADA ACCIÓ O PROJECTE APROVAT PEL CONSELL RECTOR   
  
D’acord amb l’article 5, el Consell Rector haurà d’acordar motivadament la quantitat a destinar a 
cadascun dels projectes o accions per als quals se sol•liciti l’aplicació del FEPC de la Federació. En el cas 
dels projectes o accions plurianuals haurà d’establir, a més de la quantitat global assignada al projecte o 
acció, la quantitat que serà desemborsada cada any.  
  
Quan el programa anual de foment del cooperativisme opti per fixar una quantitat mínima i una de 
màxima per a cada projecte o acció, el Consell Rector, motivadament, determinarà la quantitat a aportar 
a cada projecte, podent optar per assignar la que s’hagi establert com a mínim, amb la finalitat que en 
resultin beneficiàries el major nombre possible de sol•licitants, per assignar la quantitat màxima, amb 
l’objectiu de focalitzar els esforços i augmentar la incidència del suport econòmic prestat, o bé podrà 
combinar ambdós criteris, procurant en tot cas que el suport econòmic prestat a cada projecte o acció en 
suposi un recolzament financer eficient i efectiu, i procurant, en tot cas, que l’aplicació del FEPC tinguin 
cada any el major impacte possible arreu del territori i del cooperativisme.  
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Excepcionalment, quan el Consell Rector consideri motivadament que un projecte o acció pot requerir 
recursos superiors a la quantitat fixa o màxima acordada per a cadascun, podrà superar aquest límit, 
sempre que en cada un exercici econòmic no se superi la quantitat del 25% del FEPC existent a l’inici de 
l’exercici.  
  
  
CAPÍTOL IV.- ENTITATS BENEFICIÀRIES  
  
Article 8.- ENTITATS BENEFICIÀRIES  
  
Poden ser beneficiàries dels programes de foment del cooperativisme regulats en aquest Reglament , i 
per tant, destinatàries de les dotacions del FEPC de la Federació, les cooperatives que siguin membres de 
la Federació, les cooperatives de segon grau formades exclusivament o majoritàriament per cooperatives 
membres de la Federació, així com les cooperatives de grau ulterior, formades per les cooperatives de 
primer o de segon grau anteriors.  
  
També poden ser beneficiàries dels programes de foment del cooperativisme regulats en aquest 
Reglament les entitats amb personalitat jurídica pròpia formades exclusivament o majoritàriament per 
membres de la Federació.  
  
Article 9.- ENTITATS EXCLOSES DELS PROGRAMES DE FOMENT DEL COOPERATIVISME  
  
Sens perjudici del que s’ha previst a l’article anterior, en cap cas no poden resultar entitats beneficiàries 
dels programes de foment del cooperativisme impulsat per la Federació i, per tant, no poden ser 
destinatàries de les dotacions del FEPC de la Federació, les entitats vinculades amb aquesta, entenent 
per tals aquelles societats considerades com a titulars reals, és a dir, que ostentin com a mínim el 25% 
del capital social.  
  
Així mateix, tampoc no poden ser beneficiàries dels programes de foment regulats en aquest reglament, 
ni destinatàries de les dotacions del FEPC de la Federació les administracions públiques territorials de 
qualsevol nivell, ni l’Administració de l’Estat, ni la Generalitat de Catalunya, ni tampoc els municipis, les 
entitats municipals descentralitzades, les entitats metropolitanes, les mancomunitats de municipis ni 
les associacions de municipis, així com tampoc les entitats públiques no territorials, les societats 
mercantils de capital majoritàriament públic ni les fundacions els patrons de les quals siguin designats 
per qualsevol entitat de naturalesa administrativa, ja sigui territorial o institucional.   
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CAPÍTOL V.- PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS   
  
Article 10.-  PRESENTACIÓ   
  
Les entitats interessades en ser beneficiàries del fons aprovat en el marc del Programa Anual i rebre’n 
una dotació, caldrà que presentin el model de sol•licitud degudament emplenat amb les seves dades 
d’acord amb el formulari que s’acompanya com a Annex I, i així mateix, acompanyar-lo de la 
documentació que s’estableix a l’article següent, segons el tipus d’entitat de la qual es tracti.  
  
El formulari s’ha de presentar a la Federació adreçat al Consell Permanent dins el termini establert en la 
convocatòria per a la presentació de sol•licituds, en el termes i les condicions que es regulen en el present 
capítol.   
   
La sol•licitud s’ha de presentar mitjançant escrit, telemàticament, adjuntant la documentació 
acreditativa.   
  
La presentació telemàtica, serà contestada mitjançant el corresponent justificant de recepció.  
  
  
Article 11.- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS COM A ENTITAT BENEFICIÀRIA  
  
Per a la correcta valoració de les sol•licituds presentades i l’acreditació de l’efectiu compliment dels 
requisits establerts en el present reglament per a ser entitats beneficiaries del programes de foment, les 
entitats interessades a rebre dotació per a un projecte o acció, hauran d’aportar junt amb el formulari de 
sol•licitud, la següent documentació:  
  
a) Acreditació d’una entitat de les previstes a l’article 10 anterior.  
  

 Cooperatives federades a la FCTC.  
o Certificació de càrrecs vigents i inscrits al Registre de Cooperatives.  
o Pèrdues i guanys i balanç de situació del darrer exercici tancat.  

 
 Altres entitats agrupades i/o integrades per cooperatives federades.   

o Escriptura en la què constin els Estatuts socials vigents i inscrits al Registre de 
Cooperatives 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.  

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

 Estar al corrent de pagament de les quotes federatives   
 Que la cooperativa beneficiaria aboni el total de la quota anual establerta d’acord amb la 

taula de quotes vigent   
 Certificació de l’Agència Estatal Tributària d’estar al corrent de pagament dels deures 

tributaris o declaració responsable del representant legal  
 Certificació de la Seguretat Social d’estar al corrent de pagament de les quotes corresponents 

als treballadors i/o socis treballadors  
  
  
c) Document exposant el projecte o acció objecte de la dotació del fons:  
  

 Memòria explicativa del projecte o acció per a la que se sol•licita el fons, que haurà d’incloure 
una explicació detallada de l’objectiu que es pretén assolir, així com el pressupost/pla 
econòmic detallant els recursos que se sol•liciten, el finançament extern o altres recursos 
que aportarà la cooperativa per executar-lo, i els resultats estimats que s’assoliran com a 
resultat del mateix.  

  
 Documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts  per a 

l’avaluació del projecte o acció, així com a qualsevol altre document o mitjà explicatiu en 
qualsevol suport que serveixi per a la valoració de la sol•licitud.  

  
CAPÍTOL VI.- PROCEDIMENT I ÒRGAN COMPETENT  
  
  
Article 12.- CONVOCATÒRIA DE L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DEL FONS DE 
LA FCTC.  
  
Aprovat el Programa anual de foment de cooperativisme que es regula en el present reglament, es 
procedirà a la publicació de la convocatòria per a la presentació de les sol•licituds d’adjudicació del fons 
per part de les entitats beneficiàries interessades a la pàgina web de la Federació, sens perjudici de poder-
ne fer publicitat en altres mitjans de la FCTC.   
  
La convocatòria ha d’establir 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.  
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Article 13.- TERMINI   
  
El termini per a presentar les sol•licituds i la documentació acreditativa serà com a mínim d’un mes a 
comptar de l’endemà de la convocatòria, i s’haurà de fer en la forma i les condicions establertes en el 
present reglament.  
  
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 el termini però resti pendent d’aportar 
algun document, es concedirà un termini addicional de 10 dies per aportar-lo, sempre que s’hagi fet 
constar de forma expressa en la sol•licitud aquesta circumstancia, i justificant la presentació posterior al 
termini establert.  
  
Exhaurit aquest termini extraordinari sense que s’hagi aportat la totalitat de la documentació, el projecte 
o acció per al qual s’ha sol•licitat la dotació quedarà descartat del procediment d’adjudicació del fons de 
l’exercici, sens perjudici de poder presentar el projecte o acció en el següent o en un altre exercici.   
  
  
Article 14.- ADMISSIÓ DE SOL•LICITUD   
  
Un cop presentats els documents regulats a l’article 12, la Comissió Permanent ha de comprovar que 
s’ajusten als requisits establerts en aquest reglament, segons el tipus d’entitat de la qual es tracti.  
  
En cas de manca d’acreditació documental, s’obrirà un període de 10 dies hàbils per presentar-la.   
  
  
Article 15.- RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT I /O DENEGACIÓ  
  
Les sol•licituds presentades s’han de valorar d’acord amb els requisits establerts en aquest reglament i la 
resolució corresponent a cada sol•licitud s’ha d’emetre 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.  
  
Per a decidir quins projectes han de resultar beneficiaris de la dotació del FEPC, s’aplicaran els criteris de 
prioritat, i es valoraran segons l’ordre de prioritat establert en l’article 20 d’aquest Reglament.  
  
Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa, es procedirà a emetre la 
resolució.  
   
Contra aquesta resolució, no hi cabrà cap altre tràmit d’al•legacions o de recurs, esdevenint ferma la 
resolució definitiva el dia següent a la data de la notificació.  
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Article 16.- ÒRGAN COMPETENT  
  
La competència per a la valoració de les sol•licituds presentades, l’atorgament i denegació de la resolució 
per aprovar la dotació del fons a favor de les entitats beneficiàries serà del Consell Permanent de la 
Federació, en tant òrgan delegat del Consell Rector.  
  
Aquest òrgan serà el competent per efectuar la convocatòria del Programa Anual de foment del 
Cooperativisme i revisar els projectes que es presentin per part de les entitats beneficiàries.  
  
El Consell Permanent podrà disposar del suport de l’equip tècnic de la Federació quan així ho consideri 
oportú, el quals tindran veu però no dret de vot.  
  
Així mateix, el Consell Permanent podrà designar a terceres persones que per la seva trajectòria 
professional o prestigi en el sector cooperatiu i/o l’economia social, s’integrin de forma permanent o 
temporal en l’òrgan per col•laborar en la valoració i deliberació dels projectes o accions presentades.  
  
  
Article 17.- RÈGIM D’INCOMPATIBILITAT PER FORMAR PART DE L’ÒRGAN COMPETENT I  
CONFLICTE D’INTERESSOS  
  
Els membres del Consell Permanent i les terceres persones que s’hi integrin d’acord amb el previst a 
l’article anterior, quedaran igualment subjectes a les normes sobre incompatibilitat legal previstes a 
l’article 63 de la Llei de Cooperatives.   
  
Així mateix, en cas d’estar en situació de conflicte d’interessos la seva actuació quedarà subjecte al regim 
previst a l’article 64 de la citada Llei, davant de projectes  presentats per alguna entitat o cooperativa 
vinculada amb un membre del Consell Permanent, aquesta persona haurà de comunicar a la resta de 
membres d’aquest òrgan aquesta circumstancia i abstenir-se de participar en les deliberacions i en la 
resolució sobre la sol•licitud presentada.  
  
Article 18.- TERMINI PER EXECUTAR ELS PROJECTES  
  
S’estableix un termini d’execució dels projectes o accions resoltes favorablement amb una dotació del 
fons, de com a mínim sis mesos dins l’exercici en que s’aprovi el Programa anual de foment del 
cooperativisme.  
  
D’acord amb allò establert al capítol III en cas que s’aprovi una dotació plurianual per a projectes o 
accions que així ho requereixin, d’acord amb els criteris d’aquest reglament, el termini d’execució podrà 
ser superior a l’any natural, d’acord amb el calendari d’execució que s’hagi detallat a la memòria adjunta 
a la sol•licitud presentada.   
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Article 19.- SEGUIMENT DEL PROJECTE O ACCIÓ SELECCIONADA  
  
Un cop finalitzada l’acció o el projecte que ha rebut una dotació del FEPC, l’entitat beneficiària ha de 
presentar al Consell Permanent la següent documentació, garantint que tota publicitat o documentació 
elaborada contingui el logotip de la Federació com a entitat que dona suport al projecte i/o acció:  
  

 Presentació d’un breu informe de la pròpia cooperativa o entitat perquè informi sobre 
l’execució del projecte. El format no està predeterminat, però com a mínim haurà de contenir 
els continguts essencials per facilitar el seguiment del projecte d’acord amb la memòria o 
document presentat en la sol•licitud:  

o El desenvolupament de les activitats segon el calendari d’execució.  
o El grau d’abast dels objectius previstos en cada moment del projecte.  
o La detecció de problemes o riscos per desenvolupar el projecte o acció.  
o El grau de compliment de les línies de treball i eixos transversals.  

 
   

 En cas que la informació facilitada no sigui suficient per a l’avaluació i correcte seguiment 
del projecte o acció, 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.  
Complementàriament a la documentació presentada al Consell Permanent i descrita al punt 
anterior, aquest es reserva el dret a sol•licitar a l’entitat beneficiària la presentació pública 
del projecte a la propera Assemblea General de la Federació.  

  
Article 20.- 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:  

 
 El retorn total o parcial de la quantitat de fons rebuda.  
 La denegació indefinida a properes convocatòries del Programa de Foment a la que es 

presenti fins que no es resolgui l’incompliment.  
  
  
CAPÍTOL VII.- CRITERIS  
  
Article 21.- DEFINICIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES ACCIONS O PROJECTES SUSCEPTIBLES  
DE REBRE UNA DOTACIÓ DEL FONS  
  
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 a l’ordre de prioritat entre les entitats beneficiàries, 
i d’acord amb els següents criteris de valoració:  
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a) Grau d’adequació a les línies de treball establertes (Gestió del coneixement i formació en l’àmbit 

cooperatiu, Promoció, creació i enfortiment de cooperatives i Transformació social).  
b) Grau d’incorporació dels eixos transversals establerts (Intercooperació i Arrelament local i 

compromís amb la comunitat).  
c) Innovació: cobreix algun aspecte no treballat actualment en la promoció del cooperativisme?  
d) Retorn social: quin retorn social fa el projecte a la comunitat en la qual actua?  
e) Complementarietat: complementa i enriqueix altres línies i actuacions desenvolupades en el pla 

de treball de la Federació?  
f) Replicabilitat: possible replicabilitat del projecte. Es planteja en clau de “codi obert”?  
g) Sostenibilitat econòmica i perdurabilitat en el temps  
h) Autofinançament: mobilitza recursos propis i recursos d’altres entitats? Mancomuna recursos de 

diverses entitats?  
i) 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.  
  
  


