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

L’activitat de la Federació durant 2020 va estar marcada, com la vida de totes les persones
i de les organitzacions arreu del món, per la pandèmia provocada pel Covid-19. En
aquesta “Memòria d’activitats” hem tractat de plasmar en la mesura del possible el que
vam viure com a organització, l’abrupta transformació de bona part de la nostra activitat
diària, els resultats de l’adaptació a les noves circumstàncies d’un context que el 14 de
març, de la nit al dia, va canviar les nostres vides… Serà un any que no podrem oblidar.

MISSIÓ
• Formació professional i societària.

Representació i Defensa de les
cooperatives de treball.
Promoció i foment del cooperativisme.

• Informació empresarial d’interés
per a les cooperatives.

Prestació de serveis a les cooperatives
associades i altres institucions.

• Gestió de projectes de
desenvolupament empresarial.

• Assessorament jurídic-econòmic en
matèria cooperativa.

•E
 dició de manuals pràctics per a la
gestió cooperativa.

• Serveis cooperatius (informació de
subvencions i canvis legislatius,
tràmits registrals, adaptació i
modificació d’estatuts socials,
assessorament i disseny del RRI, etc.).
EL COOPERATIVISME DE TREBALL A LA COMUNITAT VALENCIANA
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EL COOPERATIVISME DE
TREBALL A LA COMUNITAT
VALENCIANA EN XIFRES

En 2020 s’han creat 152
noves cooperatives de treball
que han creat 358 noves
ocupacions (H 59% - M 41%).

A la Comunitat hi ha 2.180
cooperatives, de les quals
el 89% són cooperatives
de treball.

El cooperativisme de treball associat configura un teixit socioeconòmic d’importància
rellevant per al conjunt de la societat valenciana. La valenciana és la tercera comunitat
autònoma de l’Estat espanyol amb major implantació d’aquest tipus d’empreses i també
per nombre d’ocupacions.

• A la Comunitat hi havia 2.180
cooperatives, segons dades del
2n trimestre de 2020 publicats pel
Ministeri de Treball. D’elles, 1.961
són cooperatives de treball (1.062 a
València, 689 a Alacant i 210 a Castelló).

• Volum econòmic: les cooperatives de
treball actives van facturar 1.565,8 milions
d’euros.
• En l’últim any s’han creat 152 noves
cooperatives de treball a la Comunitat.
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• Per províncies, les noves cooperatives
creades es distribueixen de la següent
manera: 70 a València, 64 a Alacant i
18 a Castelló.

•D
 istribució sectorial de les cooperatives
de treball creades en 2020:

Distribució provincial CTA

Distribució sectorial
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46%
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Construcció

• Les noves cooperatives van crear 358
nous llocs de treball indefinits (59%
homes i 41% dones).
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• Dimensió d’aquests nous negocis en el
moment de la seua constitució segons el
nombre d’integrants:
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DEFENSA DELS INTERESOS
DEL COOPERATIVISME

FEVECTA ES MEMBRE DE:
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.
A nivell estatal és membre de la
Confederació Espanyola de Cooperatives
de Treball Associat (COCETA), de la qual
ostenta la vicepresidència 2a.
I a nivell europeu, està integrada en el
Comité Europeu de Cooperatives de
Producció (CECOP).

RELACIONS INSTITUCIONALS
A partir del 14 de març, a causa de l’Estat
d’Alarma, la majoria de les reunions i
actes es van realitzar via telemàtica per a
complir amb els protocols de seguretat
establerts per les autoritats sanitàries i la
legislació vigent a cada moment a causa
de la pandèmia. No obstant això, malgrat
la impossibilitat de realitzar moltes de les
actuacions habituals de manera presencial,
la tecnologia va fer possible fer-ho de
manera telemàtica.

FEVECTA presenta a la
conselleria d’Economia
Sostenible una bateria de
mesures per a ajudar les
cooperatives a recuperar la
seua activitat
Davant l’inici de la desescalada de
les mesures vigents durant el primer
Estat d’Alarma decretat pel Govern, la
Federació va presentar a la directora
general d’Emprenedoria i Cooperativisme
de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Ocupació i Treball,
Teresa García, el document “Mesures
per a facilitar la recuperació econòmica
i el manteniment de l’ocupació en les
cooperatives valencianes de treball”,
una bateria de propostes amb les quals
contribuir al fet que l’eixida de la crisi de les
cooperatives valencianes siga el més aviat i
sòlida possible.
El document, estructurat en 12 àrees
diferents, descriu un total de 26 mesures
de diferent calat per a donar suport a
l’activitat empresarial cooperativa, articular
instruments de liquiditat adequats,
millorar la seguretat jurídica, facilitar la
reconversió o reestructuració de l’activitat,
ajudar a adaptar els entorns de treball als
nous estàndards de seguretat, afavorir la
viabilitat de les iniciatives que han quedat
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en ple procés de constitució, estimular
iniciatives d’intercooperació tendents a
la reactivació empresarial i, en definitiva,
abrigallar el sector en la seua eixida
d’aquesta crisi (28 abril).

https://emprenedoria.gva.es/
documents/126856934/169471002/Gui%
CC%81a-Sector-Textil-COVID-valencia%CC
%80.pdf/ee3cbf55e4fb-4312-9563-0dd3f1d00386

Conselleria i FEVECTA elaboren una guia
per a orientar a cooperatives del tèxtil en la
fabricació de material de protecció.

La Directora General d’Emprenedoria
i Cooperativisme es reuneix amb
FEVECTA, FEPEVAL i COIICV

Com a part de la iniciativa per a incorporar
al sector cooperatiu del tèxtil a la fabricació
de material sanitari, la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball i Fevecta elaboren una
guia destinada a personal emprenedor
i empreses i cooperatives del tèxtil
interessades a fabricar màscares.

La directora general d’Emprenedoria
i Cooperativisme de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Teresa García, se
reuneix amb el president de FEVECTA,
Emilio Sampedro, i la directora de l’entitat,
Paloma Tarazona, amb el gerent de la
Federació de Parcs Empresarials de la
Comunitat Valenciana (FEPEVAL), Diegó
Romá, i la representant del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de la Comunitat
Valenciana (COIICV), Violeta Frías.
L’objectiu de la trobada és l’impuls del
cooperativisme industrial com a via per a
fer costat a empreses afectades per la crisi i
els canvis generacionals (5 nov).
I en el marc de les seues relacions,
FEVECTA participa de les següents
actuacions dutes a terme en l’àmbit
nacional i autonòmic:

Es pretén facilitar l’accés a la contractació
pública de les empreses d’economia social
del sector tèxtil, així com d’altres sectors
similars, com el calçat, que no tenen
estructura suficient per a accedir a les
homologacions i permisos necessaris per a
produir i comercialitzar producte sanitari i
de protecció laboral.
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Com a membres de COCETA, entitat
integrada en la Confederació
Espanyola d’Empresarial Espanyola
de l’Economia Social (CEPES)

2020

Com a vicepresident 2n de la
Confederació Espanyola de Cooperatives
de Treball (COCETA):
L’Executiva de COCETA es reuneix amb
la directora general de Treball Autònom,
Economia Social i RSE, Maravillas Espín
Els membres de l’Executiva de la
Confederació Espanyola de Cooperatives
de Treball, entre els qui es troba el
president de FEVECTA, van exposar la
situació i necessitats de les cooperatives
de treball al nostre país: Una excel·lent
presa de contacte i una oportunitat per a
fixar línies de col·laboració entre totes dues
parts (5 Mar)

Reunió amb la ministra de Treball i Economia Social,
Yolanda Díaz.

També assisteixen el secretari d’Estat
d’Ocupació i Economia Social, Joaquín
Pérez Rey, i la directora general de Treball
Autònom, Economia Social i Responsabilitat
Social de les Empreses, Maravillas Espín
(17 Feb).
Recepció a La Moncloa
Una representació del sector és rebuda pel
president del Govern, Pedro Sánchez.

L’Executiva de COCETA es reuneix amb Maravillas
Espín.

El president de FEVECTA i el president
i la directora de COCETA es reuneixen
amb el diputat per Compromís en el
Congrés, Joan Baldoví
FEVECTA i COCETA presenten al
diputat de Compromís les propostes
del sector perquè l’Administració i les
lleis afavorisquen les transformacions
de mercantils en crisis o sense relleu en
Cooperatives de treball per a evitar en
EL COOPERATIVISME DE TREBALL A LA COMUNITAT VALENCIANA

8

MEMÒRIA D’UN ANY DE PANDÈMIA

2020

la mesura del possible els tancaments
d’empreses a conseqüència de la
pandèmia.
Baldoví va acollir positivament les
propostes plantejades pel sector cooperatiu
i va animar als seus representants a iniciar
diverses línies de treball que comptaran
amb el seu suport (3 dec).

El president de la Generalitat es reuneix amb el
sector cooperatiu.

El II Pla Fent Cooperatives 2021-2022
es presenta al Palau de la Generalitat
amb la presència dels representants del
sector

Com a vicepresident de la Confederació
de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana (CONCOVAL)

En un acte solemne, es presenta aquest
pla biennal dotat amb 27’9 milions d’euros,
que es desplega en set línies estratègiques
i 50 mesures per a millorar la competitivitat
de les cooperatives valencianes (20 nov).

El president de la Generalitat es reuneix
amb el sector cooperatiu per a abordar
la seua participació en els acords de
reconstrucció
Els representants de CONCOVAL han
presentat una proposta de mesures
per a traçar un escenari favorable al
desenvolupament del cooperativisme
en l’etapa postpandèmia i traslladen
al President de la Generalitat la seua
disposició a participar en els Acords de
Reconstrucció que ha posat en marxa el
Consell (11 Jun).
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Una delegació valenciana, integrada per
representants del govern valencià i de
Convocal, visita Mondragón
Integrada pel Conseller d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball, Rafa Climent, la secretària
autonòmica del seu departament, Rebeca
Torró, i la directora general d’Emprenedoria
i Cooperativisme, Teresa García, al costat
de membres de la Confederació de
Cooperatives de la Comunitat Valenciana
(Concoval), entre ells, el seu president,
Emili Villaescusa i el president de FEVECTA,
Emilio Sampedro.
La delegació manté una completa
agenda institucional i de trobades de
treball durant la seua visita de tres dies a
Mondragón Corporació Cooperativa tant
amb representants polítics bascos com
amb dirigents de MCC per a conèixer de
primera mà tant el nou marc legislatiu
cooperatiu basc, recentment aprovat, com
el model de cooperativisme d’Euskadi,
referent en l’àmbit industrial (26-28 Feb).

2020

Reunió amb el nou equip del Registre de
Cooperatives de la Comunitat Valenciana
La Comissió jurídica de la Confederació de
Cooperatives de la Comunitat Valenciana
(CONCOVAL) i els responsables tècnics de
les diferents federacions de Cooperatives
es van reunir amb el nou equip del Servei
de foment del Cooperativisme i l’Economia
Social de la Conselleria d’Economia
Sostenible per a millorar el funcionament
del Registre de Cooperatives i agilitzar els
programes de suport (13 nov).

Reunió amb el nou equip del Registre de
Cooperatives

Participació en el Ple del Consell Valencià
del Cooperativisme
Integrat per representants del Consell i del
Cooperativisme valencià, en 2020 aquest
òrgan ha aprovat les línies estratègiques
del II Pla biennal Fent Cooperatives 20202021.

EL COOPERATIVISME DE TREBALL A LA COMUNITAT VALENCIANA

10

MEMÒRIA D’UN ANY DE PANDÈMIA

Participació en el Ple del Consell Valencià
de l’Emprenedor
Agrupa les entitats públiques i privades
rellevants de l’ecosistema emprenedor. El
president de FEVECTA, com a representant
del Cooperativisme, va assistir al ple que,
per primera vegada, va ser telemàtic.

Consejo Valenciano del Emprendedor

FEVECTA VA ESTAR A…
XIII edició dels Premis Pepe Miquel de
Cooperativisme (5 març)

Curs “L’èxit del projecte cooperatiu es
basa en les persones”, organitzat per
ACES Andalusia i celebrat en L’Escola
Andalusa d’Economia Social d’Osuna
(Sevilla). Pepe Albors, director de Projectes
de FEVECTA, ofereix la conferència titulada

2020

com podem configurar Consells Rectors
que prenguen decisions de qualitat?
(13 febr).

Presentació del Programa d’Enfortiment
per a Agents de l’Ecosistema
d’Emprenedoria de la Comunitat,
que està desenvolupant el CEEI i en el
qual FEVECTA participa com un dels
coordinadors de l’estudi per a abordar els
problemes i oportunitats sorgits en l’àmbit
territorial arran de la crisi provocada pel
Covid19 (15 maig).
Presentació pública de Base Viva,
“Pla d’Impuls de la Col·laboració
Público-Cooperativa: cap a una xarxa
d’habitatges i infraestructures socials
cooperatives”, liderat per la Federació de
Cooperatives de Vivendes i Rehabilitació
de la Comunitat Valenciana (FECOVI)
al costat de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, en col·laboració amb FEVECTA,
UCEV i l’Institut Universitari d’Investigació
en Economia Social, Cooperativisme i
Emprenedoria de la UV (IUDESCOOP).
Iniciativa orientada a dinamitzar una
col·laboració públic-privada amb un
enfocament cooperatiu en la fase de
recuperació econòmica, sobretot en relació
amb la satisfacció de necessitats bàsiques
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de la comunitat necessàries per al benestar
de les persones, materialitzat en projectes
de cohousing cooperatiu, coworking
cooperatiu o les comunitats energètiques
(21 oct).
I Fòrum Fem-Dipu sobre Economia de
les cures, organitzat per la Diputació de
València a través de la seua Delegació
d’Igualtat. FEVECTA presenta el projecte
“Juntes, millor” per a impulsar cooperatives
del sector de les cures liderades per dones
a les comarques de Requena-Utiel,
La Serranía i La foia de Buñol (22 oct).
Presentació d’ESSCOOP, Xarxa de
foment del Cooperativisme, Economia
Social i Solidària en l’educació, fruit
de la col·laboració entre FEVECTA i
UCEV amb professionals del món de la
formació professional agrupats entorn
de l’Associació Nacional del professorat
de FOL (AnProFOL) i el Col·lectiu
#FOLInvestigAcción. La fi és acostar
l’Economia Social i Solidària (ESS) a les
aules de secundària i FP, fomentant els seus
principis i valors, promovent l’emprenedoria
social i afavorint la implicació de les entitats
i organitzacions de la ESS en la formació
de l’alumnat a través de la seua inserció
laboral (4 nov).

2020

“X Jornada sobre tributació de
l’Economia Social: Com abordar les
pèrdues des d’un punt de vista fiscal
i laboral en les empreses d’Economia
Social afectades pel COVID?”,
organitzada per la Confederació Espanyola
de l’Economia Social (CEPES), en el marc
de la seua col·laboració amb el Diploma
de Gestió tributària i comptable per a
cooperatives, de la Universitat de València
(18 dec).

DISTINCIONS, RECONEIXEMENTS
I ADHESIONS
• FEVECTA obté l’ISO 27001: 2013 en el
compliment dels requisits del Sistema de
gestió de la seguretat de la informació.
• FEVECTA posseeix el distintiu d’Empresa
compromesa amb la Inclusió’ de la
Fundació Novaterra.
• FEVECTA posseeix el segell “Fent
Empresa. Iguals en Oportunitats” de
la Generalitat, en el marc del seu II Pla
d’Igualtat 2018-2021.
• Forma part de les entitats adherides a
la Declaració per l’Ètica i bon Govern
promoguda per la Generalitat Valenciana.
• FEVECTA 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.
• FEVECTA se suma un any més a la
campanya solidària “Més que una flor” de
Fundació Novaterra.

EL COOPERATIVISME DE TREBALL A LA COMUNITAT VALENCIANA
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FOMENT DEL
COOPERATIVISME

SERVEI D’ATENCIÓ A
EMPRENEDORS

traslladem moltes notícies relacionades
amb el sector: la seua resiliència i la seua
solidaritat des de l’inici de la pandèmia.
Alguns exemples:

S’han atés i assessorat 166 grups de
persones (56% dones i 44% homes)
interessades a crear una cooperativa
de treball.

• Cooperatives valencianes al peu del
canó
h
	 ttps://www.elperiodic.com/cooperativascanon_672816

Com a resultat, s’han ajudat a constituir
49 cooperatives, que integren a 109
persones (52% homes i 48% dones).

COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT
Contacte amb els mitjans de comunicació
El context d’incertesa i de dificultat
econòmica fa que els mitjans de
comunicació en general estiguen
molt receptius i atents a les iniciatives
mampreses des de les cooperatives de
treball valencianes per a fer front a la
pandèmia. Així, malgrat la impossibilitat
de celebrar la roda de premsa anual,

2020

• Les cooperatives eixiran d’aquesta
crisis tocades, però no afonades, i en la
seua recuperació serà clau la flexibilitat
del seu model de gestió
h
	 ttps://www.europapress.es/
comunitat-valenciana/noticia-fevectacooperativas-saldran-tocadas-nohundidas-sera-clave-flexibilidad-modelogestion-20200403120957.html
De la labor realitzada des del Gabinet
de premsa, un total de 72 notícies són
publicades en els mitjans de comunicació
valencians sobre FEVECTA i les
cooperatives de treball.

EL COOPERATIVISME DE TREBALL A LA COMUNITAT VALENCIANA
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Campanya #SalvaLaTeuaEmpresa

ACTUACIONES AMB PRESCRIPTORS

La Federació llança la campanya amb
el lema “Salva la teua empresa, crea
Cooperativa de Treball i no et pares” per
a fomentar les transformacions empresarials
d’empreses mercantils en crisis o sense
relleu generacional en cooperatives de
treball per part dels seus treballadors.
L’objectiu, evitar el major nombre possible
de tancaments empresarials a conseqüència
de la pandèmia del Covid-19.

Assessories

Web i Xarxes Socials
FEVECTA manté una posició activa en
internet i xarxes socials per a establir el
contacte amb públics objectius i divulgar
continguts d’interés. Com a resultat:
47.160
2.716
2.200
814.744

Visites a la web
Seguidors en Twitter
Fans en Facebook
Visites al Blogfevecta

Webinar “Salva la teua Empresa” sobre
el procés de transformació d’empreses
en crisis o sense relleu a cooperativa
de treball, organitzat per FEVECTA i
especialment dirigit als professionals
d’assessories laborals, comptables i fiscals,
despatxos d’advocats, agents concursals
i entitats implicades en aquesta mena de
processos. Van participar 65 persones
i es van exposar les claus, requisits,
dificultats i avantatges d’aquesta mena
de procediment i es van donar a conèixer
alguns exemples reals d’aquest tipus de
reconversions que s’han resolt amb èxit a la
Comunitat Valenciana (10 nov).

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. En 2020, a causa
de les especials circumstàncies, com
a alternativa a les sessions presencials
habituals, s’han realitzat sessions en
modalitat telemàtica.

EL COOPERATIVISME DE TREBALL A LA COMUNITAT VALENCIANA
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Col·legi d’Advocats de València (ICAV)
– FEVECTA col·labora estretament amb
la Secció de Dret Cooperatiu de l’ICAV.
Al seu si s’han celebrat diverses sessions
formatives:

2020

L’objectiu últim de FEVECTA és
impulsar l’aplicació de clàusules
socials en els contractes públics i
augmentar la participació de les
cooperatives (23 nov).

•“
 Retribució de membres del consell
rector de les cooperatives, conflictes
d’interessos i operacions vinculades”
(18 feb).
•“
 Especialitats de les mesures
Covid-19 en les cooperatives” (26 jun).

TALLERS, XARRADES I
JORNADES: COOPERATIVES,
FÓRMULA D’AUTOOCUPACIÓ

•“
 Empreses en crisis, com abordar un
procés de reconversió en cooperativa,
les oportunitats de la nova legislació
concursal” (1 oct).
•“
 Davant d’una Inspecció de
Treball, els aspectes de la legislació
cooperativa que cal conèixer”
(27 nov).

• Xarrades i tallers: En el marc de la seua
labor de foment, FEVECTA ha impartit
6 xarrades i tallers de sensibilització
i capacitació per a l’emprenedoria
col·lectiva a la qual van assistir 129
persones.
• Jornades: El personal de FEVECTA
participa en jornades, fires i
esdeveniments públics per a promocionar
i divulgar la fórmula jurídica cooperativa:
Hem participat en…

Consejo General de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de
Administración Local (COSITAL)
•“
 II Jornada sobre Clàusules Socials
en la Contractació Pública”,
organitzades per COSITAL, la
Federació Valenciana d’Empreses
Cooperatives de Treball Associat
(FEVECTA) i la Generalitat Valenciana.

Jornades informatives a València,
Borriana, Orihuela i Alzira sobre la
convocatòria d’ajudes al sector de
2020, organitzades per la direcció general
d’Emprenedoria i Cooperativisme de la
Conselleria d’Economia Sostenible per
a informar sobre les novetats que conté
l’ordre anual d’ajudes per a cooperatives
(febrer).
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2n cicle de jornades sobre emprenedoria
en economia social i solidària de la UV UV
a través del seu projecte Aula Empresocial
en col·laboració amb Divalterra de la
Diputació de València i celebrades a Ayora,
La Font de la Figuera, Xàtiva, Llíria, Sagunt
(oct / nov).

Jornada info ajudes GVA

Xarrada “Les cooperatives de treball
com a model empresarial per a la dona”
en el marc de la Jornada del programa
Mentorhadas de l’Associació de dones
emprenedores Reinventhadas, celebrada
en el Menador Espai Cultural de Castelló
(21 febr).

Aula Empresocial UV

XI Jornada sobre Desenvolupament
Local de la Comunitat Valenciana (XI JDL
CV 2020) “Objectius del nostre territori per
al 2030: canvi demogràfic, competitivitat i
atracció d’activitat”. FEVECTA va participar
presentant una ponència sobre el seu
projecte Migracoop (12 de nov).

Jornada Reinventhadas

III Jornades Actiben d’activació
econòmica i emprenedoria, organitzades
per l’Ajuntament de Benicarló. Enguany,
punt de partida de la iniciativa Focus Pime
i Emprenedoria en 2020 a la província de
Castelló (21 i 22 abril). Jornada Actiben

Cartell XI Congrés Gridget
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Curs de creació d’empreses “De la idea
a la posada en marxa’, organitzat per
l’Agència Local de Desenvolupament de
l’Ajuntament d’Alacant ImpulsAlicante
(12 nov/ 17 dic).

Xarrada “Treballs en entorns sostenibles per a la
inclusió social”

ImpulsAlicante

Jornada “Com transformar la feblesa en
fortalesa: Propostes sobre l’Economia
Social i altres models econòmics per
a afrontar la Crisi COVID a Alacant”,
organitzada per Impulsa Alicante (24 nov).

Jornada organitzada per Impulsa Alicante

En el marc del projecte “Treballs en
entorns sostenibles per a la inclusió
social” de l’Ajuntament de Quart de Poblet
per a millorar l’ocupabilitat de persones
amb dificultats d’inserció, FEVECTA fa una
xarrada sobre emprenedoria cooperativa a
alumnat d’Escoles Taller del municipi (nov).

Curs EMPRENCOOP, organitzat per
l’Ajuntament de Quart de Poblet i
impartit per FEVECTA, va abordar durant
tres sessions el procés d’emprenedoria
col·lectiva a través d’una cooperativa de
treball (23, 25 i 27 nov).

Jornada “Autoocupació compartida:
Cooperatives de Treball Associat”,
organitzada per l’Ajuntament de Santa Pola,
a través del seu Servei Emprén, (3 dic).

Jornada “Autoocupació compartida:
Cooperatives de Treball Associat” a Santa Pola
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Nova edició dels Monogràfics IDEA d’Idea
Alzira, l’Agència de Desenvolupament Local
de l’Ajuntament d’Alzira, amb la xarrada
titulada “Emprén, crea, coopera”, impartida
per FEVECTA (16 dic).
Nuevos retos para CTA-banner

Idea Alzira

COOPERATIVISME A LES AULES

Campus Universitaris

• Taller Vols crear la teua pròpia
cooperativa d’ensenyament?,
en el marc de Projecte d’Innovació
Educativa en Emprenedoria
Universitària: “Promoció de
l’emprenedoria social en futurs
professionals de l’àmbit social i
educatiu. La innovació social”,
de la UV Emprén, i organitzada pel
Vicerectorat d’Ocupació i la Facultat
de Magisteri de la UV (17 nov).

Universitat de València (UV):
• XIIª edició del Seminari de Dret
Cooperatiu i de l’Economia Social,
titulat “Economia Social, Autogestió
i Sostenibilitat”, celebrat per primera
vegada per videoconferència
per la Facultat de Dret de la UV i
IUDESCOOP. En la taula “Nous reptes
per a les Cooperatives de Treball
Associat” (6 nov).

Crear tu coop de enseñanza

Nous reptes per a les CTA_UV
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Xarrades a estudiants de
batxillerat i cicles formatius

2020

COOPERATIVA D’EMPRENEDORS
DE CASTELLÓ BETACOOP

16 Xarrades a 283 estudiants de
batxillerat i cicles formatius

Charla Mestres de la Creu 3

La primera cooperativa d’iniciatives
emprenedores de la Comunitat Valenciana
(Betacoop) va fer les seues primeres pases
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 17 grups integrats
per 40 emprenedors (19 dones i 21 homes),
d’ells 10 ja s’han constituït en cooperativa
de treball.
Tots aquests projectes estan dedicats
al sector serveis, destacant les activitats
relacionades amb les noves tecnologies,
el disseny i l’assessorament en diferents
àmbits.

Curso en Carlet

En 2020, Betacoop va ser patrocinador
de la 12a edició de l’esdeveniment per a
emprenedors Reset Weekend, organitzat
per la Diputació de Castelló, dirigida a
potenciar iniciatives d’emprenedoria en
l’entorn rural de les comarques de Castelló
i/o que milloren la vida en l’entorn rural de
la província (27 i 28 de novembre).

Alicante IES
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MIGRACOOP
FEVECTA, a través de la seua Fundació
per a la Cooperació i el Foment del
Cooperativisme (FCFC), presenta 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.
El projecte pretén conciliar dues
problemàtiques actuals per a donar-les una
resposta viable, sostenible i responsable
des del punt de vista econòmic i social:
D’una banda, la inserció d’una població
migrant que arriba a Espanya a la recerca
de nous projectes de vida personal i
laboral, però que no troba fàcilment
una oportunitat d’ocupació legal. I, per
un altre, la dinamització de nombroses
àrees geogràfiques que requereixen
de nous emprenedors per a reactivar
unes terres i una economia en uns altres
temps pròspera, i que ara podrien
trobar en les persones migrants una via
de recuperació poblacional. I tot això
mitjançant el desenvolupament d’iniciatives
econòmiques en forma de cooperativa.

Banner migracoop2
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SERVEIS
A LES COOPERATIVES
FEDERADES

FORMACIÓ

ASSESSORAMENT

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.

Durant 2020, es van federar 98 noves
cooperatives de treball a FEVECTA
amb el que la seua comunitat empresarial
cooperativa tancava l’exercici amb 605 CTA.

Una de les activitats a les quals més ha
afectat la pandèmia ha sigut, sens dubte,
la formació, ja que van ser molts els cursos
que van haver d’impartir-se en modalitat
telemàtica per a adaptar-se a les exigències
sanitàries derivades de la pandèmia. Així
doncs, el Pla Formatiu de FEVECTA es
va veure dividit en dos: de novembre del
2019 a març del 2020 els cursos van ser
presencials i d’abril a octubre del 2020, es
van impartir via Zoom.
Com a resultat, sota aquest pla, finançat
per Labora de la Generalitat Valenciana,
s’han organitzat 73 cursos (23 presencials,
32 en línia/zoom i 17 teleformació), que
han suposat 2.782 hores de formació i
s’han format 1.132 persones, el 90% de
cooperatives de treball federades (60% de
València, 20% d’Alacant i 20% de Castelló).

Com a part de l’activitat d’assessorament
es van realitzar les següents actuacions:

1.264

CONSULTES RESOLTES

53

TRÀMITS REALITZATS

49

COOPERATIVES
CONSTITUÏDES

109 OCUPACIONS CREADES

48%

52%

HOMES

DONES
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DESENVOLUPAMENT
EMPRESARIAL

Servei d’alertes via mail
• Enviament de 20 circulars informatives
relacionades amb la publicació de
convocatòries d’ajudes i terminis de
justificació, novetats, invitació a actes, etc.
• 47 comunicats sobre ajudes i legislació
específica COVID-19 derivada de l’estat
d’alarma i els seus efectes econòmics.

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

DESENVOLUPAMENT LOCAL

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

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
mampreses des de FEVECTA per a
fomentar el cooperativisme com a agent de
dinamització econòmica i cohesió social.

Elaboració de resums i informes sobre
temes d’interés (Ordre d’Ajudes 2019,
novetats legislatives, etc.).
Actualització diària de la web amb
continguts relacionats amb el foment
d’ocupació, incentius a la contractació,
licitacions, novetats legislatives, actualitat
cooperativa...
• Es crea un espai d’Intercooperación
en la web des d’on donar a conèixer
a la resta de cooperatives les ofertes
de PRODUCTES I SERVEIS de les
cooperatives federades relacionades amb
la seguretat i higiene d’espais de treball
amb motiu del COVID-19.
• Es crea un espai web per a anar
recopilant totes les circulars Covid-19
que es van enviant des de l’inici de la
pandèmia perquè d’una manera àgil i
senzilla es puguen consultar de manera
cronològica.

FEVECTA participa en:
• Pacte per l’ocupació de la Mancomunitat
de la Vall del Vinalopó.
• Fòrum local per l’ocupació d’Elx.
• Taula del diàleg social de l’Ajuntament de
Benidorm.
• Consell de desenvolupament econòmic
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.
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• 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.
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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

