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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.

Formació
Serveis
professional i
cooperatius
societària.
(informació de
subvencions i
canvis legislatius,
tràmits registrals,
adaptació i
modificació
d’estatuts socials,
assessorament i
disseny del RRI,
etc.).

Índex

Informació
empresarial
d’interés per a les
cooperatives.

Gestió de
Edició de manuals
projectes de
pràctics per a la
desenvolupament gestió cooperativa.
empresarial.
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Fevecta
es miembro de:

DEFENSA dels INTERESSOS del COOPERATIVISME

En la
Comunitat
Valenciana
FEVECTA assumeix la
vicepresidència de la Confederació
de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana, i en qualitat de tal va
estar en la reunió amb el President
de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, 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 nivel
estatal

A nivell estatal és membre
de la Confederació
Espanyola de Cooperatives
de Treball Associat
(COCETA). Des de
l’Assemblea General de
2019, FEVECTA ostenta
la vicepresidència 2a de
l’entitat nacional.

A nivel
europeo

I a nivell europeu,
FEVECTA està
integrada en el
Comité Europeu
de Cooperatives de
Producció (CECOP).
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Reunions
amb
partits polítics
valencians
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DEFENSA dels INTERESSOS del COOPERATIVISME

Amb motiu de les eleccions autonòmiques del 28 A, FEVECTA
va mantindre trobades amb els partits polítics valencians amb
representació en Les Corts en les quals va traslladar les propostes
i reivindicacions prioritàries del sector cooperatiu de treball per a
la nova legislatura:

PSPV
El president de FEVECTA,
Emilio Sampedro, i la
directora de l’entitat,
Paloma Tarazona, es van
reunir amb la Secretària de
Creixement i Ocupació de
la Comissió Executiva del
PSPV-PSOE, Blanca Marín.

COMPROMÍS
Emilio Sampedro, es va reunir
amb la vicepresidenta de la
Generalitat i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives, Mónica
Oltra, i el Conseller d’Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, Rafael Climent,
en la reunió programàtica
organitzada per Compromís
“d’intercanvi d’idees i recollida
de propostes per al programa
electoral” de la coalició.

PP
El president de FEVECTA,
Emilio Sampedro, i la directora
de l’entitat, Paloma Tarazona,
van rebre en la seu de la
federació a una delegació del
PPCV, encapçalada pel diputat
en Les Corts i president de
NNGG, Juan Carlos Caballero
Montañés
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Reunions
amb
partits polítics
valencians

CIUDADANOS
La representant del Consell Rector de FEVECTA, Sonia Sánchez, i la directora de l’entitat, Paloma
Tarazona, van mantindre una trobada amb el responsable del programa electoral de Ciutadans en la
Comunitat Valenciana, Tomás Pascual Ruíz.

PODEM
El president de FEVECTA, Emilio Sampedro, el vicepresident 2n, José Manuel Campo, i la directora de
l’entitat, Paloma Tarazona, es van reunir amb Ferran Martínez, número 1 en les llistes de Podem per
València.
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DEFENSA dels INTERESSOS del COOPERATIVISME

Relacions
institucionals

En el marc de les seues
relacions, FEVECTA
ha participat en les
següents actuacions
dutes a terme en l’àmbit
nacional i autonòmic:
Com a vicepresident 2n de la
Confederació Espanyola de
Cooperatives de Treball (COCETA):

Reunions amb el Ministeri de Treball:
El president de FEVECTA es va reunir, al costat de la resta de
l’Executiva de COCETA, amb la llavors directora general Economia
Social, María Antonia Pérez León, i subdirector d’Economia Social,
Juan Manuel Sánchez Terán (juliol).
Reptes del model cooperatiu a Espanya:
Va mantindre una sessió de treball a Osuna, al costat de la resta
d’organitzacions integrants de COCETA, per a dissenyar el full de
ruta de l’entitat i abordar els grans reptes del model cooperatiu a
Espanya per als pròxims quatre anys (juliol).

Ronda de contactes amb agents socials:
amb el Secretari General de CC.OO., Unai Sordo, i la Secretària
d’Ocupació, Lola Santillana, per a traslladar la importància del model
empresarial cooperatiu en la creació d’ocupació estable i de qualitat
(juliol).
Reunions amb representants polítics d’àmbit nacional
Com a vicepresident de COCETA, Emilio Sampedro s’ha reunit
també amb representants dels grups polítics d’àmbit nacional per
a presentar les propostes del cooperativisme amb motiu de les
eleccions generals de 2019.
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Relacions
institucionals

DEFENSA dels INTERESSOS del COOPERATIVISME

Participació en la comissió tècnica encarregada
d’estudiar i proposar la modificació
de la Llei Fiscal Cooperativa

Durant tot l’any s’han
mantingut diverses
reunions de la comissió
tècnica creada al si
de COCETA per a
consensuar un nou text
legislatiu amb el qual
recuperar els avantatges
fiscals que s’han anat
perdent al llarg dels anys i
simplificar el càlcul del IS.

En la Comunitat:
Reunió amb la nova
directora general
d’Emprenedoria i
Cooperativisme

El president de FEVECTA, Emilio Sampedro, i la directora de l’entitat, Paloma Tarazona, es van reunir amb
la nova directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme després de les eleccions, Teresa García Muñoz,
per a abordar les necessitats de les Cooperatives de Treball en la Comunitat i les propostes de millora per
a la nova legislatura 2019-2023.
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Atraure als joves al
cooperativisme
La Conselleria d’Economia Sostenible vol visibilitzar durant aquesta legislatura el cooperativisme
com a via per a crear empreses innovadores capdavanteres en diferents sectors productius de la
Comunitat, entre ells el tecnològic, i atraure així als joves cap a aquest sector de l’economia que
posa a les persones en el centre de l’activitat, com a part del Pla d’Acció per a la Transformació del
Model Econòmic Valencià de la Generalitat.

Participació
en el Consell Valencià
del Cooperativisme

Integrat per representants del
Consell i del Cooperativisme
valencià, en 2019 aquest
òrgan ha presentat els nous
reglaments de mediació,
conciliació i arbitratge per a
la resolució extrajudicial de
conflictes en el món cooperatiu
(13 mar)

Participació
en el 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 a la
presentació del Pla Estratègic
de l’Ecosistema Emprenedor de
la Comunitat Valenciana 20192023 (20 feb)
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Relacions
institucionals

DEFENSA dels INTERESSOS del COOPERATIVISME

A més a més, FEVECTA va estar en…
I Congrés Nacional sobre
Responsabilitat Social i
Cooperativisme,
titulat “L’Empresa que
necessitem, responsable,
sostenible i cooperativa”,
organitzat per l’Ajuntament
de Burjassot. La directora de
FEVECTA, Paloma Tarazona,
va moderar la taula redona “La
gestió de persones per a un
desenvolupament empresarial
sostenible” (gener)

Jornades informatives
sobre l’Ordre
d’Ajudes de la GVA a
cooperatives
organitzades per la
Direcció General
d’Emprenedories i
Cooperativisme (feb)

Jornada Equal Pay Day
organitzada per l’Associació
d’Empresàries i Professionals
(EVAP) de la Comunitat
Valenciana a la porta de
l’Ajuntament de València (22
feb)
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FEVECTA imparteix una
sessió sobre Fiscalitat
Cooperativa en la
jornada organitzada per
la Unió de Cooperatives
Gallegues (EspazoCoop)
en el marc del seu
Programa de Capacitació
(31 maig)

Presentació del “Estudi sobre
la situació social i laboral de
les dones en les cooperatives
de treball associat a Espanya”
i “Guia per a la implantació
de Plans d’Igualtat en
cooperatives de treball”
elaborat per COCETA (10
juny)

Assemblea General de la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball (COCETA) a Múrcia
(14 juny)
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Relacions
institucionals

Assemblea General de la Confederació Espanyola d’Empreses d’Economia Social (CEPES) a Madrid
(18 juny)

Acte de lliurament dels II Reconeixements de Bones Pràctiques en Gestió de la Diversitat a València
que atorga Fundació Cepaim (27 juny)

Acto de entrega de los II
Reconocimientos de Buenas
Prácticas en Gestión de la
Diversidad en Valencia que
otorga Fundación Cepaim
(27 de junio)
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Relacions
institucionals

97é Dia Mundial del
Cooperativisme celebrat
a València, organitzat per
Concoval (2 de juliol)

Jornada “30 anys
treballant per l’ocupació”,
celebrada a Alacant, per
a commemorar el 30
aniversari de Nova Feina
(5 juliol)

Reunió del Jurat dels Premis Pepe Miquel del Cooperativisme Valencià (11 de desembre)
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Intercooperació

Intercanviar experiències
i models de treball, així
com per a conèixer altres
models de cooperativisme

El Consell Rector de FEVECTA visita la Unió de Cooperatives Gallegues EspazoCoop per a
intercanviar experiències i models de treball, així com per a conèixer altres models de cooperativisme
ERROR IMAGEN.
(feb)
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Distincions,
reconeixements
i adhesions

FEVECTA
poseeix:

Distintiu “Empresa
compromesa amb la
Inclusió” atorgat per la
Fundació Novaterra.
Segell
“Fent Empresa. Iguals en
Oportunitats”
de la Generalitat, en
el marc del seu II Pla
d’Igualtat 2018-2021.

FEVECTA
forma
part:

de les entitats
adherides a la
Declaració per
l’Ètica i bon Govern
promoguda per
la Generalitat
Valenciana.
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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.
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FOMENT del COOPERATIVISME

Servei
d’atenció
a emprendors

S’han atés i assessorat 176 grups de persones
(51% dones i 49% homes) interessades a crear una
cooperativa de treball.

Comunicació
a la
societat

Contacte amb mitjans de comunicació

Es convoca una roda de premsa anual per a
donar a conèixer les dades del cooperativisme
de treball valencià durant l’exercici anterior.
I, de manera permanent, es manté el contacte
amb els mitjans de comunicació de la
Comunitat amb l’objectiu de donar visibilitat
al sector. En total, es van aconseguir 57
impactes en premsa, ràdio o TV.
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Comunicació
a la
societat

Campanya #AmbFevectaMésSimple

La Federació llança una campanya
en xarxes socials amb l’eslògan
#AmbFevectaMésSimple.
L’objectiu és que les persones
emprenedores i els qui prescriuen
aquesta fórmula empresarial
contemplen la cooperativa com
una opció fàcil i avantatjosa per a
emprendre
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Comunicación
a la
sociedad

FOMENT del COOPERATIVISME

Campanya #Cooperarsuma
FEVECTA ha participat al costat de la resta
del cooperativisme valencià en la Campanya
#Cooperarsuma per a visibilitzar i posar en valor les
aportacions del cooperativisme valencià.

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:
2.541 seguidors en Twiter

2.001 seguidors en Facebook

41.343 visites a la web

500.000 visites aconsegueix el BLOG
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Actuacions
amb
prescriptors

Assessories
FEVECTA reuneix
54 assessories cooperatives de la Comunitat en
quatre sessions celebrades a València, Castelló,
Alacant i Xàtiva per a abordar actuacions d’interés
comú.

Desdejuni empresarial en col·laboració amb
l’Aj. de Quart de Poblet per a acostar la fórmula
cooperativa a les assessories del municipi.
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FOMENT del COOPERATIVISME

Actuacions
amb
prescriptors

Col·legis professionals i prescriptors

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 2019 s’han organitzat sessions formatives sobre
“L’estatut professional del soci en les cooperatives”
per als col·legiats de:

Col·legi d’Advocats de València (ICAV)

Impartida per la Doctora en Dret i Professora titular de Dret Privat de la Universitat Jaume I de
Castelló, Mª José Senent Vidal, i la lletrada assessora de FEVECTA, Lola Folgado. (18 juny) da
por la Doctora en Derecho y Profesora titular de Derecho Privado de la Universitat Jaume I de
Castellón, Mª José Senent Vidal, y la letrada asesora de FEVECTA, Lola Folgado.
(18 de junio)

Col·legi d’Advocats d’Orihuela

Impartida per la lletrada assessora de FEVECTA, Lola Folgado i la directora, Paloma Tarazona
(24 octubre).
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Colegio de Graduados Sociales de Castellón

Impartida per la lletrada assessora de FEVECTA, Lola Folgado. (7 novembre)

A més, també va oferir sessions
per a altres col·lectius de prescriptors d’aquesta
fórmula jurídica:
Jornada “Creació i desenvolupament del model cooperatiu”

organitzada per l’Ajuntament de Burjassot i l’àrea de Promoció Econòmica municipal (CEMEF)
dirigida als professionals en matèria de creació i gestió d’empreses com a assessories, agents
socials involucrats en l’emprenedoria i altres serveis professionals com a despatxos d’advocats i
notaries.

Actuacions
amb
prescriptors
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Tallers,
xarrades
i jornades

cooperatives, fórmula d’autoocupació

Xarrades i tallers

En el marc de la seua labor de foment,
FEVECTA ha impartit 37 xarrades i tallers de sensibilització i
capacitació per a l’emprenedoria col·lectiva a la qual van assistir
621 persones.

Jornades

El personal de FEVECTA participa en jornades, fires i
esdeveniments per a promocionar i divulgar la fórmula jurídica
cooperativa.
Hem participat en…

II Jornades Actiben d’activació econòmica i emprenedoria

organitzades per l’Ajuntament de Benicarló. FEVECTA va participar en la taula redona titulada
“Errors i oportunitats per a l’emprenedoria” (7 i 8 de febrer)
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Presentació pública de l’Informe GEM

(Global Entrepreneurship Monitor) Comunitat Valenciana corresponent a 2017 en el CEEI
Castelló (6 feb)

Curs “De la idea a la idea a la posada en marxa”

Sessió sobre la cooperativa de treball associat en el marc del Curs “De la idea a la idea a la posada
en marxa”, organitzat per Impulsa Alacant (22 feb)

Jornada “Metodologies i eines per a l’enfortiment d’agents de l’Ecosistema
d’Emprenedoria de la Comunitat Valenciana”

liderat pel Centre Europeu d’Empreses Innovadores de Castelló amb la col·laboració de la
Federació de Personal Tècnic en Gestió de Desenvolupament Local (Adlypse) (15 mar)

Tallers,
xarrades
i jornades
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Sessió formativa Mentor BIK Idea

Talleres,
Charlas
Jornadas

del programa d’innovació BIKCEEI, coordinat pels CEEI de la Comunitat Valenciana i dirigit
a totes les entitats i agents de l’ecosistema emprenedor per a traslladar metodologies com
designthinking per a posar en marxa projectes d’empresa (2 abril)

Xarrades “Una altra oportunitat d’ocupació, per què no
cooperativa?”
del programa de innovación BIKCEEI, coordinado por los CEEI organizadas por La Ribera Impulsa
y celebradas en Favara, Montserrat y Villanueva de Castellón (5, 8 y 11 abril)

Jornada emprenedoria: ajudes, formes jurídiques i mobilitat europea

celebrada a Castelló i organitzada per la Diputació de Castelló a través del Servei de Promoció
Econòmica i Relacions Internacionals (16 abril)

Jornada “Creació, desenvolupament i promoció del model cooperatiu”

organitzada per l’Ajuntament de Burjassot i l’àrea de Promoció Econòmica municipal, per a
Professionals en matèria de creació i gestió d’empreses (CEMEF) (7 maig)

30

MEMÒRIA D’ACTIVIDATS 2019
FOMENT del COOPERATIVISME

Ciclo de jornadas “El sector cooperativista en nuestra economía:
Bondades, marco institucional y casos de éxito”

organizado por el COEV y Caixa Popular (7 de mayo)

Jornada “Creació d’empreses cooperatives: Una
oportunitat per a les persones immigrants”
organitzada pel Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València
(16 maig)

Xarrada “Emplea’t des de la Igualtat”

Xarrada organitzada per l’Ajuntament de Sagunt sobre emprenedoria per al programa “Emplea’t
des de la Igualtat” de l’Institut de la Dona (13 juny)

Jornades monogràfiques d’Idea Alzira

En el marc de les Jornades monogràfiques d’Idea Alzira, l’Agència de Desenvolupament Local de
l’Ajuntament d’Alzira, impartim la conferència “Emprén: i si fem cooperativa?” (18 juny).
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Talleres,
Charlas
Jornadas
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FOMENT del COOPERATIVISME

Sessió ‘La cooperativa com a model de creació d’empresa democràtica’

Talleres,
Charlas
Jornadas

per als emprenedors de l’espai Co-Crea-Et, posat en marxa per València Activa de l’Ajuntament de
València i la UPV (18 juny)

Focus Pime i Emprenedoria Alta i Mitjà Vinalopó 2019

titulat “Reinventar models de negoci en temps de xarxes”, celebrat a Salinas (27 juny)

Jornada “Teletransport al futur del treball”
organitzada per Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, a Castelló (6 octubre)

Sessions de divulgació sobre l’empresa cooperativa com a opció d’emprenedoria

per a persones desocupades i emprenedores d’Oropesa del Mar (18 i 29 novembre)
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Fira CASTELLÓ CREA

2a edició de la FIRA CASTELLÓ CREA d’Ocupació i Formació (3 i 4 de desembre)

Talleres,
Charlas
Jornadas
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Cooperativisme
a les aules

Campus Universitaris

Universitat de València

Taller d’emprenedoria cooperativa per a per a estudiants de grau, màster i doctorat, organitzat per
IUDESCOOP (26 març, 7 i 21 maig)

Curs sobre Economia Social, Cooperativisme I Emprenedoria per a alumnat universitari,
organitzat per IUDESCOOP (25 setembre)
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Universitat Jaume I de Castellón

5 Tallers ABCooperatives de treball per als alumnes del Grau de Videojocs, Comunicació
audiovisual (abril i maig)

Universitat Politécnica de València

BOOSTING COOPS, programa d’acceleració d’emprenedors cooperatius (23 a 27 de setembre)

Universitat d 'Alacant

Participació en la XIV edició del Curs Internacional de Cooperativisme,
Desenvolupament Rural i Medi Ambient amb la conferència titulada “La
transcendència social i econòmica de les cooperatives” (4 a 6 de novembre)
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Cooperativisme
a les aules
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FOMENT del COOPERATIVISME

Charlas a estudiantes
de bachillerato y ciclos formativos
Formació Professional

Xarrada impartida a un grup d’alumnes de la cooperativa d’ensenyament ESCOLA DE F.P. LA SAFOR.

Cooperativisme
a les
aules
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Cooperativa
d’emprenedors
de Castelló

SeLa
aprueba
cooperativa
su incorporación
d’emprenedors
a la Mesa
de
de Castelló
Responsabilidad
alberga sis
Social
projectes
Corporativa
i 18
de Castellón
emprenedors.
(RSCs) (27 junio)
Altres
La cooperativa
cinc projectes
de emprendedores
ja s’han constituït
de
Castellón
com a cooperativa
alberga seis
deproyectos
treball entre
y 18
emprendedores
2018 i 2019
S’aprova
Otroslacinco
seuaproyectos
incorporació
ya se
a la
han
Mesa
deconstituido
Responsabilitat
comoSocial
cooperativa
Corporativa
de
de
trabajo
Castelló
entre
(RSCs)
2018(27
y 2019
juny)
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SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

Cooperatives
“per 30 anys
cooperant”

Fevecta reconeix a
8 cooperatives federades
“Per 30 anys cooperant”
durant la seua assemblea general

NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO
Coop V (Chelva)

METALPLAS Coop V (Alaquàs)

BLAPER Coop V (Enguera)

GRAFISTEC Coop V (Castalla)

CENTRE OCUPACIONAL TOLA
Coop V (Silla)

ELECTRODOMÉSTICOS PEREZ
Coop V (Nules)

COLEGIO LICEO Coop V (Benicàssim)

CASTELL Coop V (Valencia)
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MEMÒRIA D’ACTIVIDATS 2019
SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

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 2016-2019.
El Pla formatiu impartit per FEVECTA entre 2018 i
2019 va donar com a resultat:
S’han format 1.216 persones de cooperatives de
treball federades (557 de València, 346 d’Alacant i
313 de Castelló) han participat en algun dels
80 cursos realitzats, que han suposat
2.587 hores de formació.
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SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

FEVECTA
Asesoramiento

50

1.053
consultes

69
tràmits

informatives

noves

resoltes!

realitzats

enviades

constituïdes

27 circulars
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MEMÒRIA D’ACTIVIDATS 2019
SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

Networking

Els Desdejunis de la Federació

és un espai per a l›intercanvi d›experiències i coneixements sobre
temes diversos d’interés comú, així com per a afavorir la relació i el
coneixement mutu entre les cooperatives federades.
Durant 2019, es van organitzar els següents:
València i Castelló

“Beneficis i oportunitats de tindre un pla d’Igualtat en la cooperativa” (20/02/2019).

“La legalització telemàtica dels Llibres Socials de les cooperatives” (16/4/2019).

“Beneficis de la Llei de 2a Oportunitat” (12/07/2019)
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MEMÒRIA D’ACTIVIDATS 2019
SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

Networking
València i Castelló

“La planificació de la jubilació dels socis en les CTA” (29/10/2019)
“La legalització telemàtica dels Llibres Socials de les cooperatives” (17/4/2019)
“Beneficis de la Llei de 2a Oportunitat” (12/07/2019)
“La planificació de la jubilació dels socis en les CTA” (29/10/2019)

Alacant

“La legalització telemàtica dels Llibres Socials de les cooperatives” (16/4/2019).

Xàtiva

“La legalització telemàtica dels Llibres Socials de les cooperatives” (24/4/2019)
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MEMÒRIA D’ACTIVIDATS 2019
SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

Networking

Sessions de networking

I Com a part del programa d’acolliment
a les noves cooperatives federades, es van
organitzar al febrer i al juliol dues sessions de
networking entre les noves cooperatives federades
i altres més veteranes amb la finalitat que donen a
conéixer els seus productes i serveis.

45

46

actualitat cooperativa…

novetats legislatives

licitacions

puntuals

incentius a la contractació

Elaboració
de resums
i informes

el foment d’ocupació

(Ordre d’Ajudes 2019, novetats legislatives, etc.)

altres temes d’interés específic

activitats sectorials

setmanals

actualitat legislativa

Butlletins
electrònics

informació de subvencions

l’actualitat del sector

altres assumptes

activitats sectorials

actualitat legislativa

Servei d’alertes
via mail

cursos, jornades

enviament
de
27 circulars
informatives

informació de subvencions

l’actualitat del sector

altres …

invitació a actes

novetats

terminis de justificació

publicació de convocatòries
d’ajudes

MEMÒRIA D’ACTIVIDATS 2019

SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

FEVECTA
Informació

Actualització
de la web

FREQÜÈNCIA

diària

CONTINGUTS i TEMES

MEMÒRIA D’ACTIVIDATS 2019
SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

Desarrollo
empresarial

Activitat sectorial

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.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

Desarrollo
empresarial

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
empreses des de FEVECTA
per a fomentar el cooperativisme
com a agent de dinamització
econòmica i cohesió social.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
SERVIEIS a les COOPERATIVES FEDERADES

FEVECTA
participa en…

Pacte local
per la innovació,
l’ocupació i el
desenvolupament
industrial
promogut
per l’ajuntament
de
MANISES

Pacte local per
la innovació de
PATERNA

Pacte local
per la innovació
impulsat per
l’ajuntament
de
VALÈNCIA
Acord
territorial per
l’ocupació i el
desenvolupament
local de la
MARINA ALTA

Consell de
Desenvolupament
Econòmic i
Promoció Exterior
de la
Regidoria de
Desenvolupament
Local i Foment de
l’exterior
d’ELDA

Mesa
del diàleg
social de
l’ajuntament de
BENIDORM

Pacte per
l’ocupació de la
mancomunitat
de la
VALLE DEL
VINALOPO

Fòrum local
per l’ocupació
d’ELX
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MEMÒRIA D’ACTIVIDATS 2019
EL COOPERATIVISME de TREBALL
a la COMUNITAT VALENCIANA

2019

S’han creat 154 noves
cooperatives de treball
que han creat 385 nous
llocs de treball
(H 51,4% - D 48,6%)

A la Comunitat hi ha 2.277
cooperatives,
de les quals
el 83% 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

2.277
cooperatives.
D’elles,

autònoma de l’Estat espanyol amb
major implantació d’aquest tipus
d’empreses i també per nombre
d’ocupacions.

1.894 són cooperatives

En l’últim
any s’han
creat

de treball
segons dades del 4t
trimestre publicades pel
Ministeri de Treball

203 a
Castelló
94
88
92
124
130
146
147
161
182
154

637 a
Alacant

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Volum econòmic :
cooperatives de treball
actives
1.565,8 milions d’euros

any
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CREACIÓ ANUAL DE

1.054 a
Valencia

154 noves
cooperatives de treball

MEMÒRIA D’ACTIVIDATS 2019
EL COOPERATIVISME de TREBALL
a la COMUNITAT VALENCIANA

Les noves cooperatives van crear
385 nous llocs de treball estables

Per províncies, les noves cooperatives
creades es distribueixen de la següent manera
Castelló
11,0%
Alacant
42,0%

Homes
51,4%

Dones
48,6%

Valencia
47,0%

Distribució sectorial de les cooperatives de
treball creades en 2019:

Dimensió d’aquests nous negocis en el
moment de la seua constitució segons el
nombre d’integrants:
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3 dades que avalen la una major
resistència de les empreses cooperatives
i de l’ocupació que generen i revela la

validesa del seu model empresarial tant
en èpoques de crisis com de bonança
econòmica.

La taxa de supervivència
empresarial a 4 anys: segons

Segons l’últim DIRCE (Directori Central

l’últim informe d’Indicadors de

d’Empreses) que elabora l’Institut

Demografia Empresarial de l’INE

Nacional d’Estadística (INE) amb dades

(DIRCE).

a 1/1/2019

General
49,2%

CTAS
67,8%

L’antiguitat de les empreses:

General
16,7%

53

CTAS
22,7%

La sostenibilitat i qualitat de
l’ocupació:
En el sector cooperatiu, la
taxa d’ocupacions indefinides
supera el 80%

ENS TROBES A:

C/ Arquebisbe
Mayoral, 11 baix,
46002
Tel. 963 52 13 86
Fax 963 51 12 68
fevecta@fevecta.coop

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

XÀTIVA

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

CASTELLÓ

VALÈNCIA

ALACANT



I TAMBÉ EN:
www.fevecta.coop

www.fevecta.com/FEVECTA

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

blog.fevecta.coop

@ FEVECTA

