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1
La Federació Valenciana
d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA)
és l’organització representativa
del cooperativisme de treball associat a la Comunitat Valenciana.

MISSIÓ

Representació i Defensa
de les cooperatives
de treball.

Promoció i foment del
cooperativisme.

Prestació de serveis a les
cooperatives associades
i altres institucions:

Assessorament jurídic-econòmic en matèria
cooperativa.
Serveis cooperatius (informació de
subvencions i canvis legislatius, tràmits registrals,
adaptació i modificació d’estatuts socials,
assessorament i disseny del RRI, etc.).
Formació professional i societària.
Informació empresarial d’interés per a les
cooperatives.
Gestió de projectes de desenvolupament
empresarial.
Edició de manuals pràctics per a la gestió
cooperativa.
3

Missatge de Ximo Puig

L' Assemblea General de l'entitat, celebrada via telemàtica
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DEFENSA DELS INTERESOS
DEL COOPERATIVISME

FEVECTA assumeix la vicepresidència de la Confederació de
Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL), a més
de participar en altres instàncies representatives del sector com el
Consell Valencià de Cooperativisme i representar al cooperativisme
en el Consell Valencià de l’Emprenedor.
En l’àmbit estatal és membre de la Confederació Espanyola de
Cooperatives de Treball Associat (COCETA), de la qual ostenta
la vicepresidència 2a, i a través d’ella es troba representada en
la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social
(CEPES).
I en l’àmbit europeu, està integrada en el Comité Europeu de
Cooperatives de Producció (CECOP).

2-A

Relacions Institucionals
COMUNITAT VALENCIANA
d’Emprenedoria i Cooperativisme de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Teresa
García, representants de la Federació Valenciana
de Cooperatives de Treball (FEVECTA) i de la
Confederació Espanyola de Cooperatives de
Treball (COCETA).

Emilio Sampedro és reelegit president de
FEVECTA durant l’Assemblea General de l’entitat,
celebrada via telemàtica (23/06/21)
Durant la inauguració, el President de la
Generalitat, Ximo Puig, va dirigir unes paraules de
suport i agraïment al sector cooperatiu de treball
valencià pel seu comportament i resistència
durant la pandèmia en un missatge gravat per a
l’ocasió.

L’objectiu, compartir les mesures adoptades per
sindicats i cooperatives italianes per a facilitar
reconversions empresarials i salvar empreses
i ocupacions mitjançant la transformació en
cooperatives de treballadors. (03/03/21)

També van participar la directora general
d’Emprenedoria i Cooperativisme, Teresa García,
el president de la Confederació de Cooperatives
de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa,
i el president de la Confederació Espanyola
d’Empreses d’Economia Social (CEPES), Juan A.
Pedreño.
FEVECTA, COCETA i la DG d’Emprenedoria i
Cooperativisme comparteixen amb Legacoop
bones pràctiques per a facilitar reconversions
empresarials en cooperativa
Representants de l’Associació Nacional Italiana
de Cooperatives (Legacoop) mantenen una
trobada telemàtica amb la directora general

Reunió LEGACOOP
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DEFENSA DELS INTERESOS DEL COOPERATIVISME
Relacions institucionals

Relacions amb les organitzacions sindicals
valencianes

Webinar: Emprenedoria sostenible en la
Comunitat Valenciana

El president i la directora de FEVECTA assisteixen
al XII Congrés confederal de CC.OO-PV, en el qual
va resultar elegida com a secretària general, Ana
María García. (01/07/21)

Presentació pública del projecte LLAMP, organitzat
pel CEEI i amb la col·laboració de FEVECTA i dirigit
a persones emprenedores. (20/04/21)

XII Congrés CCOO-PV

Col·laboració estable amb Labora

(Servei Valencià d'Occupació i Formació)

FEVECTA manté amb LABORA un marc estable
d’interlocució i participa en l’elaboració de les
polítiques autonòmiques de formació contínua.
En aquest context, la directora i la responsable de
Formació de la federació es van reunir, juntament
amb representants de CONCOVAL, en sengles
ocasions amb la direcció General de LABORA i la
subdirecció de Formació. (16/02/21 i 21/09/21)

Presentació iniciativa Llamp Ames,
Emprenedoria sostenible en la Comunitat
Valenciana (22 /04/21)

Banner Labora

Gala de presentació del I Anuari d’Emprenedoria
i Premis Plaza Emprendedores d’Edicions Plaza

organitzada per la Direcció general
d’Emprenedoria i Cooperativisme i dirigida a
agents de l’ecosistema emprenedor CV.

FEVECTA acudeix a la presentació del primer
Anuari d’Emprenedoria d’Edicions Plaza,
responsable de les capçaleres València Plaza,
Alacant Plaza i Castelló Plaza, i al lliurament dels
Premis Plaza Emprendedores que va tindre lloc
en l’IVAM CADA d’Alcoi i on la cooperativa de
treball Voluta Coop V va rebre un dels guardons.
(25/03/21)

Premis Voluta
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DEFENSA DELS INTERESOS DEL COOPERATIVISME
Relacions institucionals

Ronda de contactes amb grups parlamentaris de
les Corts:

FEVECTA intercanvia amb organitzacions de
França, Itàlia i Croàcia bones pràctiques per a
afrontar processos de reconversió d’empreses
en crisis a cooperatives (27 i 28/09/21)

El president de FEVECTA, Emilio Sampedro,
i la directora de l’entitat, Paloma Tarazona,
es reuneixen amb representants dels grups
parlamentaris de les Corts per a abordar
temàtiques d’interés per al cooperativisme de
treball valencià. Es reuneixen amb:

en una jornada de treball acollida per la DG
d’Emprenedoria i Cooperativisme en el marc
del Projecte europeu RESET, dirigida a estudiar
fórmules de rellançament de l’Ocupació a través
de l’Economia Social en els territoris participants,
cofinançada pel programa COSME de la Comissió
Europea.

La síndica de Ciutadans (Cs), Ruth Merino
(14 /07/21)

Fran Ferri, síndic de Compromís (29/07/21)

Gal·la 90é aniversari Ràdio València Cadena Ser
El president de FEVECTA assisteix convidat a
la gala amb motiu del 90é aniversari de Ràdio
València Cadena Ser, celebrada al Palau de
Congressos de València amb assistència
de representants de la societat i l’economia
valencianes (16/09/21).

El diputat del PSPV, Carlos Laguna, membre de
la Comissió de Política Social i Ocupació de les
Corts (30/07/21)

Nit de l’Economia Valenciana organitzada per la
Cambra de Comerç (09/09/21)
X Premios COPE Valencia
Representants del Consell Rector de FEVECTA
assisteixen convidats a l’esdeveniment celebrat en
l’edifici Ves-les e Vents de la Marina de València
amb l’assistència del món empresarial, social i
polític de la Comunitat Valenciana. (28/10/21)

Premis Cámara de Comerç
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DEFENSA DELS INTERESOS DEL COOPERATIVISME
Relacions institucionals

Signatures de convenis

Visites a Cooperatives valencianes al costat
del conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent:

FEVECTA i Caixa Popular renoven l’acord de
col·laboració que mantenen per a la promoció
i foment del cooperativisme. El conveni va
ser signat pel president de FEVECTA, Emilio
Sampedro, i el director general de Caixa Popular,
Rosendo Ortí, en un acte en el qual va estar
present el director de Relacions Institucionals de
Caixa Popular i vicepresident de FEVECTA, Paco
Alós. (07/07/21)

Cooperatives Caixa Popular i Unipro
(Cooperativa Unió Protectora del Perelló).
06/07/21

Cooperativa Mas de Noguera (Caudiel) i la de
Viver. 20/10/21

FEVECTA y FonRedess, Fons per a l’ajuda i
l’acompanyament de projectes d’emprenedoria
social a través de la concessió d’ajudes
monetàries sense interés, signen un conveni pel
qual les cooperatives amb forta vessant social
que sol·liciten ajudes d’economia social puguen
ser-los avançades sense necessitat d’aval.
(10/07/21)

Participació en el Ple del Consell Valencià del
Cooperativisme
Integrat per representants del Consell i del
Cooperativisme valencià, en 2021 aquest òrgan
ha acordat iniciar els tràmits per a la modificació
de la Llei de Cooperatives i per a l’aprovació d’un
nou Reglament del Registre de Cooperatives, i
va sol·licitar la tramitació d’urgència d’un nou
decret per a prorrogar les mesures excepcionals
per a facilitar la convocatòria i reunió dels òrgans
socials i l’eficàcia dels acords de les entitats
cooperatives valencianes durant la pandèmia del
Covid-19.

FEVECTA en representació de la Confederació
de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
(CONCOVAL)
El President de la Generalitat es reuneix
amb el Consell Rector de la Confederació de
Cooperatives amb motiu dels actes del Dia
Mundial del Cooperativisme (28/06/21)
La trobada va ser el punt de partida per a les
accions organitzades per a commemorar el
Dia Mundial del Cooperativisme amb el lema
“Reconstruir millor junts”.
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Relacions institucionals

Emilio Sampedro va representar al
cooperativisme valencià en la trobada entre
cooperatives catalanes i valencianes, que va
tindre lloc a Valls (Tarragona) (20 y 21/09/21)

ÀMBIT NACIONAL
FEVECTA com a membre de la Confederació
Espanyola de Cooperatives de Treball (COCETA)

Donostia, punt de trobada del cooperativisme i
l’economia social espanyola i europea

XXIX Assemblea General de la Confederació
Empresarial Espanyola de l’Economia Social
(CEPES) celebrada a Madrid, a la qual va assistir
la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda
Díaz, la directora general de Treball Autònom,
Economia Social i RSE, Maravillas Espín i
clausurada pel president del Govern, Pedro
Sánchez. (29/04/21)

En el marc dels actes organitzats amb motiu
del lliurament a l’ ACI del Premi Denon Artean
del cooperativisme basc pel Consell Superior
de Cooperatives d’Euskadi (CSCE/EKGK) i
la Confederació de Cooperatives d’Euskadi
(Konfecoop),
Premi Denon Artean Del 5 al 7 d’octubre, la
ciutat va acollir a representants de governs
autonòmics i del ministeri de Treball i Economia
Social, europarlamentaris, comissaris
europeus i representants de totes les
famílies cooperatives de l’Estat i d’entitats de
l’economia social d’àmbit internacional, estatal
i autonòmic.

Premi Denon Artean

Les confederacions espanyoles de cooperatives
de treball associat (COCETA), agroalimentàries
(COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES
D’ESPANYA), ensenyament (UECOE),
consumidors i usuaris (HISPACOOP) i vivendes
(CONCOVI), la Confederació Empresarial
Espanyola d’Economia Social (CEPES) i
FEVECTA van celebrar diferents reunions i
esdeveniments.
Així mateix, i de manera excepcional, va tindre
lloc una reunió de l’Intergrup d’Economia
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DEFENSA DELS INTERESOS DEL COOPERATIVISME
Àmbit internacional

de Recuperació, Transformació i Resiliència.
En la seua intervenció Díaz va situar el model
empresarial del cooperativisme de treball com
a “referència” per a una reconstrucció post
pandèmia transformadora i “a millor”, aconseguint
“canvis de gran importància, persistents” i
revertint “situacions preexistents”.(06/10/21)

Social del Parlament Europeu sota el lema
‘‘L’Economia Social com a ecosistema
industrial. Un catalitzador per a reconstruir
millor i més just” en la qual es va abordar el Pla
d’Acció de la UE per a l’Economia Social.
(05 a 07/10/21)

Assemblea COCETA: “Tenim l’obligació moral
d’aprofitar el moment per a donar un destí més
digne al món del treball”
Celebrada a Sant Sebastià, l’Assemblea General
de l’entitat va aprovar per unanimitat la gestió
confederal de 2020 i va ser el marc triat per la
vicepresidenta segona del Govern i ministra de
Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, - qui
va intervindre en línia- per a anunciar l’arribada
d’ajudes a les cooperatives a través del Pla

ÀMBIT INTERNACIONAL
33é Congrés Cooperatiu Mundial organitzat per
l’Aliança Cooperativa Internacional
Com a vicepresident de COCETA, Emilio
Sampedro va representar les cooperatives de
treball espanyoles en el 33é Congrés Cooperatiu
Mundial celebrat per l’ACI a Seül amb el lema
“Aprofundim en la nostra Identitat Cooperativa”.
(01 i 03/12/21)
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Distincions, Reconeixements
i Adhesions
FEVECTA ha renovat la certificació ISO 27001:2013 en el
compliment dels requisits del Sistema de gestió de la seguretat de
la informació.
Així mateix, ha renovat la certificació ISO 9001: 2015 com a centre
acreditat de Formació Professional per a l’ocupació presencial i
telemàtica.
I ha implantat el sistema de qualitat basat en la norma ISO
14001:2015 de Medi Ambient.
Posseeix el segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» de la
Generalitat, en el marc del seu II Pla d’Igualtat 2018-2021 i ja ha
presentat el seu III Pla PIO.
Posseeix el distintiu de «Empresa compromesa amb la Inclusió»
de la Fundació Novaterra.
Forma part de les entitats adherides a la Declaració per l’Ètica i bon
Govern promoguda per la Generalitat Valenciana.
Està adherida a la Xarxa Valenciana per la Retenció del Talent Jove
de la Província de València, impulsada per la Diputació de València
al costat d’ajuntaments, entitats públiques i privades compromeses
amb la formació i l’emprenedoria.
Se suma un any més a la campanya solidària «Més que una flor»
de Fundació Novaterra
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FOMENT
DEL COOPERATIVISME

3-A

Projectes de Foment i Promoció
del Cooperativisme Liderats per Fevecta
PROJECTES
LLAMP COOPERATIU

Castelló i 1 d’Alacant) estan rebent serveis
dirigits a consolidar i accelerar el seu creixement.
En conjunt, s’han aconseguit consolidar 64
ocupacions.

http://www.fevecta.coop/Llamp/

SALVA LA TEUA EMPRESA

http://www.fevecta.coop/SalvaTuEmpresa/

Banner

La Generalitat Valenciana, a través de la direcció
general d’Emprenedoria i Cooperativisme, va
posar en marxa en 2021 el primer programa
de mentoria avançada per a l’emprenedoria
sostenible, Llamp, per a estimular i acompanyar
projectes de triple impacte, econòmic, social i
mediambiental, que apuntalen les bases d’un nou
model productiu alineat amb els ODS.
En col·laboració amb la Direcció General
d’Emprenedoria i Cooperativisme, FEVECTA
va desenvolupar durant 2021 la segona edició
d’aquesta iniciativa conjunta per a oferir
informació, assessorament i acompanyament
gratuïts sobre les possibilitats de transformació
d’una empresa de capital en una cooperativa
de treball per a contribuir a salvar projectes
econòmicament viables malgrat les dificultats
plantejades per la pandèmia.

En aquest marc, FEVECTA ha sigut l’entitat
de l’ecosistema emprenedor valencià triada
per a oferir els serveis de mentoria avançada i
acceleració a l’emprenedoria col·lectiva valenciana
en forma de cooperativa.
Com a resultat, 20 joves cooperatives de treball
van ser beneficiàries del Llamp Cooperatiu:
15 iniciatives emprenedores (9 de València,
4 d’Alacant i 2 de Castelló) han completat el
seu procés de constitució com a empreses
cooperatives i estan rebent un paquet de serveis
d’assessorament per a reforçar la seua viabilitat i
supervivència a llarg termini, i 5 joves cooperatives
de menys de tres anys (3 de València, 1 de

Com a resultat, s’han assessorat 29 projectes
interessats en la transformació. S’han transformat
6 empreses en cooperatives i hi ha altres 5 en
constitució al tancament d’aquesta publicació. En
total, s’han salvat 18 llocs de treball.
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Projectes de Foment i Promoció del Cooperativisme Liderats per FEVECTA

COOPERATIVA D’EMPRENEDORS DE CASTELLÓ
(BETACOOP)

migraCOOP

https://www.migracoop.org/

www.beta.coop

FEVECTA, a través de la seua Fundació per a
la Cooperació i el Foment del Cooperativisme
(FCFC), lidera el projecte ‘migraCOOP’ amb el
qual pretén impulsar iniciatives econòmiques
cooperatives en territoris que hagen experimentat
pèrdues de població amb les quals captar l’interés
de nova població potencial i revitalitzar, així, zones
pertanyents a la denominada Espanya buidada.

La primera cooperativa d’iniciatives emprenedores
de la Comunitat Valenciana (Betacoop) va tirar
a caminar a la ciutat de Castelló al març de
2017, fruit de la col·laboració entre FEVECTA i
l’Ajuntament de Castelló.
Pels seus espais de co-treball, des de la seua
creació, han passat 22 grups integrats per 53
emprenedors (26 dones i 23 homes), d’ells 11 ja
s’han constituït en cooperativa de treball.
En 2021, Betacoop ha organitzat el cicle de
webinars ‘Emprendre en 6 passos’, al qual van
assistir 60 persones.

Amb les actuacions realitzades al llarg de 2021,
aconseguim arribar no sols a nivell nacional sinó
internacional, així com a més de 165 municipis
de la Comunitat Valenciana, interactuar amb prop
de 534 diferents entitats i arribar a més de 3.000
persones i, com a resultat de tot això, s' han creat
7 cooperatives en zones d’interior de la Comunitat.

XARXA ESSCOOP

JUNTES MILLOR

El 2021 ha estat l’any de l’expansió de la iniciativa
ESSCOOP, xarxa de foment del Cooperativisme,
l’Economia Social i Solidària en l’educació, que
naix de la cooperació entre el món cooperatiu
(a través de la UCEV i FEVECTA) i el món de
l’educació (a través de AnProFOL (Associació
Nacional del professorat de FOL) i el Col·lectiu
#FOLInvestigAcción).

FEVECTA i l’àrea d’Igualtat de la Diputació de
València han posat en marxa el projecte ‘Juntes
millor’ per a impulsar la creació de cooperatives
de treball liderades per dones que presten serveis
d’atenció a persones majors i dependents en
comarques de l’interior de la província de València,
i prioritàriament en Els Serrans, El Racó d’Ademus,
Requena-Utiel i La Foia de Buñol.

Després de pocs mesos des de la seua creació, ha
traspassat els límits de la Comunitat Valenciana i
s’ha expandit ja a altres comunitats com Galícia,
Madrid i Aragó. A més, ja hi ha altres institucions
del món de l’Economia Social i Solidària i del
Cooperativisme d’aquests territoris, interessats a
participar de la iniciativa.

El projecte busca oferir oportunitats
d’autoocupació i professionalització a dones en
desocupació o altres situacions de vulnerabilitat
econòmica o social i, alhora, contribuir a generar
els serveis indispensables per a abordar els reptes
que implica l’envelliment progressiu de la població
de l’interior de la província de València.

https://www.esscoop.red/
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A través d’aquesta iniciativa:
 05 persones (94% dones) han rebut
1
informació sobre emprenedoria cooperativa
(20 en Montixelvo, 8 a Buñol, 39 a Requena,
25 a Utiel i 13 a Alcublas) gràcies a les
xarrades «Crea la teua ocupació, emprén en
femení: Cooperatives de serveis d’atenció i
cures en el teu municipi».

cooperativa i la gestió dels serveis a les
persones.
 ’ha assessorat 20 (85% dones) persones
S
portadores de 7 projectes d’autoocupació
cooperativa. D’ells, s’han creat ja 2
cooperatives i una altra està en procés, en
total s’han creat 12 noves ocupacions.

 6 persones (91% dones) han seguit un
4
itinerari formatiu amb la finalitat d’aprofundir
en l’apoderament femení, l’emprenedoria

SERVICI D’ATENCIÓ A PERSONES EMPRENEDORES
S’han atés i assessorat 153 grups de persones
(52% dones i 48% homes) interessats a crear una
cooperativa de treball.
Com a resultat, s’han ajudat a constituir 50
cooperatives, que integren a 146 persones (51%
dones i 49% homes).

COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT
Contacte amb els mitjans de comunicació
De la labor realitzada des del Gabinet de premsa,
un total de 70 notícies van ser publicades en
els mitjans de comunicació valencians sobre
FEVECTA i el sector cooperatiu de treball.
A més, el president de FEVECTA va participar en
el desdejuni informatiu de Levante-EMV titulat
«El cooperativisme, un model empresarial de futur
centrat en les persones». (12/06/21)

Emilio Sampedro en A punt notícies

Web i xarxes socials
FEVECTA manté una posició activa en internet
i xarxes socials per a establir el contacte amb
els seus públics objectius i divulgar continguts
d’interés. Com a resultat:
44.356 VISITES A LA WEB
2.905 SEGUIDORS EN TWITTER

https://www.levante-emv.com/videos/economia/2021/06/12/
cooperativismo-modelo-empresarial-futuro-centradopersonas-52892280.html

2.333 FANS EN FACEBOOK
513 SEGUIDORS EN LINKEDIN
1.000.000 VISITES AL BLOGFEVECTA
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Actuacions amb Prescriptors
ASSESSORIES
Webinar “Empreses Cooperatives:
característiques, beneficis i ajudes de la fórmula
jurídica”, al qual assisteixen 60 persones, entre
professionals d’assessories i ADL d’ajuntaments,
de tota la Comunitat Valenciana i és clausurat
per la directora general d’Emprenedoria i
Cooperativisme de la Generalitat Valenciana,
Teresa García. (04/04/21)

Trobada entre el cap de secció d’Economia
Social d’Alacant i assessories cooperatives
federades a FEVECTA, amb la finalitat d’abordar
algunes qüestions administratives generals
del Registre de Cooperatives d’interés comú.
(17/11/21)

COL·LEGIS PROFESSIONALS
FEVECTA col·labora habitualment amb col·legis
professionals de la Comunitat per a incrementar
el coneixement sobre la fórmula cooperativa per
part dels seus principals prescriptores. Durant
2021, es van organitzar les següents jornades:

Col·legi de Graduats Socials de Castelló
Jornada en línia «Processos de transformació
d’empreses en crisis o sense relleu en
Cooperatives de Treball Associat» en el marc de
les actuacions de difusió del projecte «Salva La
teua Empresa». (23/09/21)

Col·legi d’Advocats de València (ICAV)
En col·laboració amb la Secció de Dret Cooperatiu
de l’ICAV, s’han celebrat les següents sessions:
Jornada virtual «El delicte de l’administració
deslleial en Cooperatives i altres entitats
mercantils». (23/03/21)
Taller Pràctic «Transformació d’empreses en
cooperatives de treball. Reconversió d’empreses
en crisis», Organitzat per FEVECTA i la Secció
de Dret Cooperatiu de l’ICAV en el marc de les
actuacions de difusió del projecte «Salva La teua
Empresa». (15/07/21)

Col·legi d’Economistes d’Alacant
Jornada presencial i en línia: «Processos de
reconversió d’empreses en crisis o sense relleu a
Cooperatives de Treball Associat» (30/09/21).
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TALLERS, XARRADES I JORNADES:
COOPERATIVES COM A FÒRMULA DE D’AUTOOCUPACIÓ
Xarrades i tallers: En el marc de la seua labor
de foment, FEVECTA ha impartit 17 xarrades
i tallers de sensibilització i capacitació per a
l’emprenedoria col·lectiva a la qual van assistir
153 persones.
Jornades: El personal de FEVECTA participa
en jornades, fires i esdeveniments públics per
a promocionar i divulgar la fórmula jurídica
cooperativa:

XV Setmana de l’Emprenedoria d’Aragó,
organitzada per l’Institut Aragonés de Foment i la
Fundació Aragó Emprén, en la jornada Emprendre
des de l’Economia Social, organitzada per CEPES
Aragó. (28/10/21)

FEVECTA ha participat en…
I Fira digital de l’Estudiant de Vila-real,
organitzada per l’Ajuntament de Vila-real a través
de la seua regidoria de Joventut i dirigida a joves
menors de 30 anys. (11/05/21)

2a Setmana de l’Economia Social i Solidària de
la Xarxa ESSCOOP, iniciativa amb caràcter anual
que busca promoure l’Economia Social i Solidària
(ESS) en els centres educatius valencians. (08 a
14/11/21)

Seminari internacional EMES “Empresa social,
cooperativa i voluntariat: Principis i valors per a
renovar la seua acció”, en el marc de la capitalitat
de l’Economia Social 2021. FEVECTA participa en
la taula redona titulada “Repte un territori realment
inclusiu”. (04/10/21)

Fòrum emprenedoria amb talent: Cohesió Social
i Territorial 2021, organitzat pel CEEI Elx en el
marc de la iniciativa Focus Pime. La directora
de FEVECTA, Paloma Tarazona, participa en la
taula titulada ‘Com crear noves oportunitats per
a atraure i fomentar el creixement dels territoris’.
(18/11/21)

I Mostra d’Economia Social i Solidària (MESS),
celebrada a Benlloc (Castelló). La directora de
FEVECTA, Paloma Tarazona, va intervindre en
el taller “Formes jurídiques per a desenvolupar
projectes socials”. (13 a 16/10/21)
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Jornada “Les Cooperatives de Treball com a eina
contra la despoblació en el Repte Demogràfic”,
celebrada a Albacete per la Confederació
Espanyola de Cooperatives de Treball Associat
(Coceta) per a posar en valor el paper de les
empreses cooperatives en l’àmbit rural a través
d’experiències reeixides i bones pràctiques i en la
qual FEVECTA va donar a conèixer l’experiència
del seu projecte migraCOOP. (23/11/21)

“Jornades de motivació i de desenvolupament
d’habilitats per a la cerca d’ocupació i
l’emprenedoria”, organitzades per l’Ajuntament
de Paterna, a través del departament de formació
municipal, i dins de les activitats previstes en el
programa POEFE, on la directora de FEVECTA,
Paloma Tarazona, va parlar dels avantatges de
la fórmula cooperativa per a l’autoocupació.
(21/12/21)

Seminari ‘Economia social per a la cultura’,
organitzat per l’Observatori Cultural de la
Universitat de València (UV) dedicat a analitzar
i debatre sobre les oportunitats que ofereix la
fórmula cooperativa a l’emprenedoria cultural
valenciana. (29/11/21)

COOPERATIVISME A LES AULAS
CAMPUS UNIVERSITARIS

Universitat de València (UV)

FEVECTA ha participat en les següents activitats
impulsades per les universitats valencianes amb
les quals col·labora:

2a Setmana Universitària de l’Economia Social,
organitzada per CIRIEC-España, a través de la
Xarxa ENUIES, que engloba els Centres, Instituts
i Càtedres d’investigació en Economia Social
d’Espanya. (04 al 12 /03/21)
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V curs de formació en Economia Social
i Solidària sobre ‘Contractació pública i
col·laboració públic-cooperativa’, coordinat
pel IUDESCOOP de la Universitat de València en
col·laboració amb Economistes sense Fronteres i
amb el finançament de la Conselleria d’Economia
Sostenible. (27/04/21 i 06/05/21)

Projecte JUVEN EYE, FEVECTA imparteix una
sessió formativa sobre cooperatives. (28/05/21)
Curs “Despertar vocacions emprenedores en
el context socioeducatiu”, organitzada per la
Facultat de Magisteri de la UV. FEVECTA imparteix
un mòdul sobre cooperativisme com a forma
d’emprenedoria. (21/07/21)

III Cicle de Jornades sobre Emprenedoria i
Economia Social i Sostenible, organitzat per
la Universitat de València a través de l’Aula
Empresocial, amb finançament de la Diputació
de València i la col·laboració de Divalterra. Quatre
Xarrades sobre Emprenedoria en Cooperativa:
Universitat de Gandía (UV) (23/04/21)
Universitat d’Alacant (UA)
XV Curs internacional de Cooperativisme,
Desenvolupament Rural i Medi Ambient,
organitzat per la UA i el grup d’investigació
Cooperativisme, Desenvolupament Rural i
Emprenedories Solidàries a la UE i Llatinoamèrica.
El delegat territorial de FEVECTA a Alacant, Jesús
Esteve va pronunciar la conferència titulada “La
revitalització del medi rural pel treball cooperatiu”.
(10/11/21)

Saguntt (05/05/21)

Llíria (14/05/21)
Mislata (19/05/21)

Universitat Jaume I (UJI)
Seminaris Cooperatives de Treball Associat: Les
empreses d’Economia Social, impartit a alumnat
de grau. (15, 19 i 22/04/21)
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BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
Tots els anys, FEVECTA imparteix xarrades a
alumnat de Batxillerat i FP de tota la Comunitat.
En 2021, es van oferir 22 XARRADES a 495
ESTUDIANTS de centres educatius valencians.

IES Abastos

IES Castelló Ribera

La Masía

IES San Vicente

ALTRES ACTUACIONS DE FOMENT
En col·laboració amb PxDE

Recuperació d’empreses: amb quins
instruments comptem? (23/09/21)

FEVECTA i la Plataforma per la Democràcia
Econòmica (PxDE) organitzen tres col·loquis en
línia per a analitzar la situació de la crisi postcovid i la recuperació d’empreses

«Post covid, cap a un nou model empresarial»
(31/05/21)

Experiències empresarials participatives
(18/11/21)

19

4

SERVEIS A LES COOPERATIVES FEDERADES

4-A

Formació
FEVECTA és un Centre Acreditat en el Registre de
Centres i Entitats de Formació Professional per a
l’Ocupació de la Comunitat Valenciana. La seua
àrea de Formació està certificada amb la Norma
ISO 9001: 2015 per al període 2019-2022.
En el marc del seu Pla Formatiu anual, finançat
per Labora de la Generalitat Valenciana, en 2021
FEVECTA va organitzar:

76

CURSOS

3.060
hores de
formació

65%
presencials
35% de
teleformació

1.042
persones
beneficiàries

el 93,7% de
cooperatives
de treball
federades

51,4% de València – 25,4% de Castelló – 23,2% d’Alacant

4-B

Assessorament
Durant 2021, es van federar 84 noves cooperatives
de treball a FEVECTA amb la qual cosa la seua
comunitat empresarial va tancar l’exercici amb
621 cooperatives.
Com a part de l’activitat d’assessorament, es van
realitzar les següents actuacions::

621CTA

federades

1.486
consultes
resoltes

A més, s’organitza el Webinar “Ajudes 2021 de
la GVA per a Cooperatives i Societats Laborals:
Qüestions pràctiques sobre la seua sol·licitud
i tramitació”, inaugurat per la directora general
d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Teresa García, i al qual van
assistir 110 persones, sòcies de cooperatives de
treball valencianes. (03/02/21).

83 ctas
federades
en 2021
86
tràmits
realitzats

50 coops
constituïdes

141
ocupacions creades
(51% M – 49% H)
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SERVEIS A LES COOPERATIVES FEDERADES

4-C

Informació
Servei d’alertes via mail
Enviament de 26 circulars informatives
relacionades amb la publicació de
convocatòries d’ajudes i terminis de
justificació, novetats, invitació a actes, etc.

Butlletins electrònics setmanals
amb l’actualitat del sector, informació de
subvencions, cursos, jornades, actualitat
legislativa, activitats sectorials i altres
assumptes.

13 comunicats sobre ajudes i legislació
COVID específica derivada de la pandèmia
i els seus efectes econòmics sobre les
empreses.

Elaboració de resums i informes
sobre temes d’interés (Ordre d’Ajudes 2020,
novetats legislatives, altres ajudes, etc.).
Actualització diària de la web
amb continguts relacionats amb el foment
d’ocupació, incentius a la contractació,
novetats legislatives, actualitat cooperativa...

Des de l’inici de la pandèmia, es manté
actualitzat un espai web per a anar recopilant
totes les circulars Covid-19 enviades que
d’una manera àgil i senzilla es puguen
consultar de manera cronològica.

4-D

Desenvolupament empresarial
En FEVECTA existeixen quatre sectorials
legalment constituïdes: ensenyament-UCEV,
serveis comunitaris, industrial i transports,
que serveixen de plataforma per a la
implementació d'actuacions afavoridores de la
innovació i consolidació empresarial.

4-E

Desenvolupament local
Els Pactes territorials per l'Ocupació
i la col·laboració amb els Agents de
Desenvolupament Local constitueixen l'eix
vertebrador de les accions i iniciatives realitzades
des de FEVECTA per a fomentar el cooperativisme
com a agent de dinamització econòmica i cohesió
social.

 onsell de desenvolupament econòmic
C
i promoció exterior de la regidoria de
desenvolupament local i foment de l’exterior
d’ELDA.
Pacte local per la innovació, l’ocupació i el
desenvolupament industrial promogut per
l’ajuntament de MANISES.
Acord territorial per l’ocupació i el
desenvolupament local de LA MARINA
ALTA.
Pacte local per la innovació impulsat per
l’ajuntament de VALÈNCIA.
Pacte local per la innovació de PATERNA.

FEVECTA participa en:
 acte per l’ocupació de la mancomunitat de
P
LA VALL DEL VINALOPÓ.
Fòrum local per l’ocupació d’ELX.
Mesa del diàleg social de l’ajuntament de
BENIDORM.
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ENS TROBES A:
VALÈNCIA
C/ Arquebisbe Mayoral, 11 baix, 46002
Tel. 963 52 13 86
Fax 963 51 12 68
fevecta@fevecta.coop

XÀTIVA
C/ Cardenal Serra, 6 baix, 46800
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop

CASTELLÓ
C/ Císcar, 39 baix, 12003
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
Fax. 964 72 23 27
cast@fevecta.coop

ALACANT
C/ Bono Guarner, 6 baix, 03005
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
Fax. 965 13 42 48
alic@fevecta.coop

I també en:

www.fevecta.coop
www.fevecta.com/FEVECTA

blog.fevecta.coop

@ FEVECTA

