BASES I CONVOCATÒRIA
B1.- OBJECTIU I FINALITAT
La Confederació de Cooperatives de Catalunya convoca els Reconeixements CoopCat amb
l’objectiu de promoure el model d’empresa cooperativa i donar valor a la tasca que aquestes
promouen a la societat en diferents àmbits socials i empresarials.
Amb la complicitat de les federacions de cooperatives, la CoopCat posa en valor la bona feina
que fan les cooperatives, de qualsevol branca i àmbit territorial, que siguin mereixedores d’un
reconeixement institucional per la seva contribució a la societat catalana, al cooperativisme i
per saber traslladar els principis i valors cooperatius a la vida diària.
https://cooperativescatalunya.coop/projectes/reconeixements-coopcat/

B2.- CATEGORIES
El certamen consta de les categories següents:







Compromís amb el territori
Compromís amb les persones
Compromís amb la intercooperació
Reconeixement a la trajectòria
Reconeixement a l’emancipació juvenil cooperativa
Reconeixement a la promoció i foment del cooperativisme

B3.- REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
Els Reconeixements CoopCat s’atorguen a les empreses cooperatives que estiguin federades
en les respectives federacions generals de cooperatives, llevat de la categoria a la promoció i
foment del cooperativisme que es pot atorgar a persones físiques o a altres formes jurídiques.
En l’edició 2022 s’atorgaran un màxim de 6 reconeixements.
Una mateixa cooperativa no podrà rebre en una mateixa convocatòria un Reconeixement
CoopCat per a diverses categories i, prioritàriament, seran elegides cooperatives que no hagin
rebut el Reconeixements en altres edicions.
Poden fer propostes de candidatures als Reconeixements:
-

Les cooperatives federades.
Les federacions generals de cooperatives.
Les persones cooperativistes.
Organitzacions de l’economia social i solidària.
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No s’admeten candidatures en què es proposin persones físiques, entitats públiques o
privades participades per cooperatives o federacions de cooperatives.

B4.- SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
Les candidatures s’han de formalitzar dins del termini establert a cada convocatòria mitjançant
un model normalitzat facilitat per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, acompanyat
de la proposta raonada dels mèrits als quals hi donen suport. La proposta pot adjuntar aquells
documents que puguin aportar dades rellevants o informació complementària sobre la
candidatura.
Documentació a aportar:
a) Omplir el formulari de sol·licitud de la web. A la sol·licitud es demanen dades bàsiques
de contacte i la relació de documentació que cal adjuntar.
b) Projecte on s’exposarà les fortaleses de la cooperativa, sobre les quals caldria un
Reconeixement, en format text (.odt, .doc, .docx) o pdf.
c) Proposta raonada dels mèrits que hi donen suport. La proposta pot adjuntar aquells
documents que puguin aportar dades rellevants o informació complementària sobre
la candidatura, i es pot acompanyar d’un màxim de cinc avals acreditats mitjançant un
document subscrit per la persona o entitat avaladora. En format text o pdf.
Per accedir al formulari de sol·licitud on adjuntar la documentació relacionada:
https://cooperativescatalunya.coop/formulari-de-presentacio-de-candidatures-alsreconeixements-coopcat-2022/

B5.- CRITERIS D’ATORGAMENT
Per a la valoració de les candidatures, a banda dels criteris específics vinculats a cada
categoria, es consideraran criteris generals.
Aquests criteris generals estan referenciats al Pacte d’Una Economia Per la Vida estretament
vinculats amb els ODS i es valorarà addicionalment :
Experiències basades o orientades en:
Un nou model Productiu basat en la sobirania, la democratització, la relocalització, la
mutualització, la redistribució de la riquesa i la transició socioeconòmica de les activitats
econòmiques.
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Reindustrialització reorientada a l’impacte social i ambiental positiu, vinculada a camps com les
energies renovables, el transport públic, el tèxtil, els béns de consum duradors, la gestió de
residus i l’economia circular.








Treball decent i creixement econòmic
Indústria, innovació i infraestructures
Consum i producció responsables
Fi de la pobresa
Fam zero
Pau, justícia i institucions sòlides
Aliança per a assolir els objectius

Un Nou Model Reproductiu que garanteixi universalment i democratitzi les tasques de cura.





Salut i benestar
Educació de qualitat
Igualtat de gènere
Reducció de les desigualtats

Un Nou Model ecològic que fomenti la transició agroecològica, l’activitat agrària sostenible i la
transició energètica, els circuits curts de proximitat, la sobirania alimentària o la mobilitat
sostenible.









Acció climàtica
Vida submarina
Vida d'ecosistemes terrestres
Ciutats i comunitats sostenibles
Aigua neta i sanejament
Energia neta i assequible
Preservar l’entorn natural
Agricultura sostenible
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Categoria: compromís amb el territori
En correspondència amb el 7è principi sobre interès per la comunitat, el compromís territorial
es determina amb les decisions que pren la cooperativa, les quals han de ser responsables amb
l'entorn on està situada i han de promoure la participació en el desenvolupament de la
comunitat.
Criteris que es valoraran de les propostes:












Accions orientades a preservar l’entorn natural: protegir, restaurar i promoure l'ús
sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible,
combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la
pèrdua de la biodiversitat, també a promoure una agricultura sostenible.
Projecte dinamitzador econòmic i social del territori, ciutat o barri.
Accions orientades a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
Accions i projectes orientats a crear habitatges sostenibles i barris que siguin inclusius,
segurs i resistents.
Projectes i accions orientades a garantir un consum i patrons de producció
sostenibles, així com la inversió i la compra o consum responsables.
Projectes i accions destinats a combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus
efectes.
Projectes i accions que vulguin garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de
l'aigua i de les condicions de sanejament, així com l'accés de totes les persones a fonts
d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.
Accions i projectes orientats a reduir el consums d’energia fòssil, a minimitza
l'impacte de residus i en millora la seva gestió.
Accions orientades a l’acompliment dels ODS: Assegurar l’accés a energies
assequibles, fiables, sostenibles i modernes per a tots; desenvolupar infraestructures
resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.

Categoria: compromís amb les persones
El marc conceptual per avaluar la qualitat de l’ocupació com a element clau del benestar
individual i com a indicatiu del compromís i la productivitat dels treballadors i treballadores, es
determina partir de tres dimensions o premisses:
La qualitat dels ingressos reflecteix si els ingressos contribueixen al benestar dels
treballadors en termes d’ingressos mitjans i a la seva distribució en la força de treball.
2. La seguretat del mercat de treball reflecteix aquells aspectes de la seguretat econòmica
relacionats amb els riscos de pèrdua d’ocupació i el cost econòmic per als treballadors;
es defineix pels riscos d’atur i beneficis rebuts en cas d’atur.
1.
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3.

La qualitat de l’ambient de treball es mesura per la incidència d’esforç laboral, que és
una combinació d’altes demandes de treball i limitats recursos de treball.

Addicionalment, el 5è principi cooperatiu sobre educació, formació i informació, promou que
les cooperatives proporcionin educació i formació a les persones sòcies, als representants
escollits, als càrrecs directius i als treballadors/es per tal que puguin contribuir d'un manera
eficaç, al desenvolupament de les cooperatives. Aquestes informen el gran públic,
especialment joves i líders d'opinió, de la naturalesa i els beneficis de la cooperació. Per
extensió, l’educació cooperativa ha de promoure l’educació en els valors cooperatius joves i
infants en els valors cooperatius i dotar-los de les eines necessàries per construir un projecte de
vida propi, perquè en el futur esdevinguin ciutadans i ciutadanes crítics, socialment
responsables, democràtics i participatius.
Criteris que es valoraran de les propostes:


















Sous i salaris per sobre del que estipula el conveni col·lectiu de referència.
Incorporar en el Reglament de Règim Intern mesures d’igualtat d’oportunitats i de
conciliació familiar i laboral, més enllà de les que determinen la normativa vigent i que
promoguin l'enfortiment de dones adultes i joves.
Fons econòmics col·lectius d’ajuda mútua.
Pla de viabilitat econòmica de la cooperativa que millori, segons cost de vida, els
ingressos mitjans dels treballadors i treballadores, siguin o no sòcies.
Pla de continuïtat de la cooperativa: pla que incorpori creixement, diversificació
d’activitats... orientades a que la cooperativa perduri en el temps i generi ocupació.
Actuacions i projectes orientats a garantir una educació inclusiva per a tots i promoure
oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.
Accions i projectes que promoguin un creixement econòmic sostingut, inclusiu i
sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
Projectes i accions que garanteixin vides saludables i promoure el benestar per a totes
les edats, també accions orientades a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del
nostre municipi, població o barri.
Plans formatius i professionals de la plantilla.
Metodologies innovadores en la transmissió de coneixement i aprenentatge.
Estratègies o accions incorporades orientades a la retenció i captació de talents.
Actuacions orientades a millorar el col·lectiu de socis usuaris: l’avaluació de la
satisfacció, plans d’incorporació o captació de nous socis, gestió de la participació
entre diferents col·lectius de socis, etc.
Actuacions orientades a noves formes de governança, participació i innovació social.
Accions orientades a l’acompliment dels ODS: Assolir la igualtat entre gèneres i
apoderar a totes les dones i nenes; garantir una educació de qualitat inclusiva i
equitativa, i promoure les oportunitats d’aprenentatge permanent per a tots.
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Categoria: compromís amb la intercooperació
La intercooperació és i ha estat sempre una de les característiques diferenciadores de les
societats cooperatives. L’existència mateixa i la definició de la cooperativa va molt lligada a la
unió i l’ajut mutu, ja sigui entre persones físiques o jurídiques, amb unes finalitats comunes. El
mateix principi que fa que l’associació entre persones sòcies de base sigui aconsellable, i per
tant, que l’existència de la cooperativa tingui justificació, fa també que l’associació entre les
mateixes cooperatives tingui sentit. La intercooperació, a més, porta implícit d’ODS sobre
aliances per aconseguir els objectius.
El principi de la intercooperació presenta, doncs, una doble vessant:
-

-

D'una banda, la d'aconseguir un major grau d'eficàcia en la tasca de satisfer les necessitats
de socis i sòcies, en un context cada vegada més competitiu d'empreses concentrades,
tenint en compte que la competència que hi hagi en el futur no serà la competència de les
grans contra les petites sinó la de les grans contra elles mateixes.
I per l'altra, la finalitat de la cooperació no és únicament promoure els interessos de sòcies
i socis individuals, sinó que, a més a més, també el progrés i el benestar generals, per la qual
cosa si el principi de la intercooperació no fos imprescindible des del punt de vista de la
supervivència d'una cooperativa aïllada, ho seria per al desenvolupament del moviment
cooperatiu en el seu conjunt.

Criteris que es valoraran de les propostes:









Intercooperació orientada a la productivitat i reducció de costos.
Intercooperació orientada a l’accés o incorporació de noves tecnologies i inversions.
Intercooperació orientada a la investigació, recerca, innovació, formació o
desenvolupament propi.
Intercooperació orientada a accedir a personal especialitzat.
Intercooperació orientada a accedir a nous mercats.
Intercooperació orientada a la competència.
Intercooperació orientada a reduir la desigualtat entre i dins les ciutats i barris.
Intercooperació orientada a promoure els valors i principis cooperatius al municipi.

Categoria: reconeixement a la trajectòria
Cooperatives que durant el 2022 i, en general, durant els darrers anys, s'hagi distingit per la seva
trajectòria empresarial i per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del
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territori. Models empresarials dels quals aprenem per la seva experiència, esdevenen un mirall
pel seu compromís a l’hora de treballar per deixar una realitat millor.
Criteris que es valoraran de les propostes:








Innovacions aportades en el sector d’activitat on l’empresa desenvolupa el seu
projecte.
Viabilitat del projecte empresarial i creació de llocs de treball com a conseqüència
directe del projecte.
Iniciatives desenvolupades per difondre el model cooperatiu al territori on
desenvolupa l’activitat econòmica.
Fets de rellevància assolits al llarg de la trajectòria empresarial.
Incorporació de mecanismes per tenir un coneixement més clar sobre les necessitats
de la clientela, proveïdors, associats.
Mecanismes incorporats que hagin permès la fidelització als productes o serveis.
Accions incorporades per millorar la qualitat de tot el procés global de la cadena de
proveïment.

Categoria: reconeixement a l’emancipació juvenil cooperativa
Segons un estudi del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), l’emancipació juvenil
a Catalunya s’ha reduït notablement en els darrers dotze anys assolint avui rècords històrics. El
2008 marxaven de casa tres joves de cada deu i ara només ho fan un vint per cent, mentre la
mitjana europea està en el 31 per cent entre la joventut de 18 a 29 anys. Si es tenen en compte
només joves a partir de 25 anys, la taxa tampoc millora i continua sent molt baixa: sis de cada
deu joves no han deixat l’habitatge familiar, una xifra que és del 29,2 per cent en el cas de joves
d’entre 30 i 34 anys.
Les dades també revelen que les noies (22,5 per cent) s’emancipen més aviat que els nois (14,8
per cent), una tendència que és semblant a Europa. Les raons, segons l’estudi del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), són evidents: actualment el 26 per cent de joves
no poden emancipar-se per causes econòmiques. I això fa que avui en dia només la meitat de la
joves catalans que tenen entre 25 i 29 anys visquin emancipats.
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Criteris que es valoraran de les propostes:
-

-

Polítiques d’incorporació de noves sòcies eminentment joves i que contribueixin a
la emancipació juvenil a través de la cooperativa.
Percentatge superior de joves com a treballadores per compte aliena i/o sòcies
treballadores o de treball a la cooperativa.
Jornades laborals superiors del col·lectiu de sòcies o treballadores per compte
aliena joves respecte de les sòcies o treballadores que no integren el col·lectiu de
joves.
Altres accions o polítiques de la cooperativa que contribueixin a la emancipació
juvenil de les seves integrants joves, ja siguin treballadores o sòcies.

Categoria: reconeixement a la promoció i foment del cooperativisme
Reconeixement a la trajectòria, dimensió i incidència de persones, entitats o projectes per
impulsar i fer créixer el moviment cooperatiu. Premiat/ada a proposta de la Confederació de
Cooperatives de Catalunya per distingir la tasca d’aquest agent en el foment dels valors
cooperatius, la visualització del model, la formació cooperativista, etc.
Criteris que es valoraran






Accions i projectes orientats a fomentar el cooperativisme en qualsevol àmbit
d’activitat.
Estratègies per visualitzar el moviment cooperatiu, difonent-ne els seus principis i
valors.
Metodologies per a la promoció de l’educació i la formació cooperativa.
Accions i projectes orientats a impulsar la intercooperació entre diferents sectors i
branques cooperatives.
Accions i projectes orientats a preservar el llegat cooperatiu i memòria històrica i
cultural del moviment cooperatiu.
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B6.- CONVOCATÒRIA
Per a la cinquena edició dels Reconeixements CoopCat, edició de 2022, s’estableix el calendari
següent de convocatòria:
Fins el a 25 de novembre: període de presentació de candidatures.
25 de novembre: constitució del comitè tècnic per a l’anàlisi de les candidatures rebudes,
d’acord amb el que regulen les bases.
28 de novembre: convocatòria del jurat.
14 de desembre: acte públic de lliurament dels reconeixements.

B7.- JURAT QUALIFICADOR I CONCESSIÓ
El jurat qualificador estarà format per les persones següents:
-

Un membre en representació del Consell Rector de CoopCat
Dos membre del moviment cooperatiu.
Un membre representant de l’àmbit universitari.
Un membre representant de la societat civil i vinculat en processos de
responsabilitat social i excel·lència empresarial.

Representades per:






Xavier Palos, representant de la Fundació Roca i Galès
Víctor Cardona, representant de Caixa d’Enginyers, SCCL
Dra. Nuria Rodríguez Ávila, vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i
Estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona
Josep Maria Canyelles, Coordinador Respon.cat, Iniciativa empresarial per al
desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
Josep M. López, en representació del consell rector de CoopCat

Correspon al jurat la concessió, degudament motivada, dels Reconeixements CoopCat i és qui
valorarà que totes les candidatures presentades compleixen els requisits establerts, sobre la
presentació de candidatures sobre la base dels informes elaborats pel comitè tècnic.
Les persones membres del jurat i del comitè tècnic no tenen dret a la percepció
d’indemnitzacions per assistència a les reunions ni per les despeses d’allotjament i
desplaçament.
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B8.- LLIURAMENT DE RECONEIXEMENTS
El reconeixement consisteix en un diploma i es lliurarà un guardó elaborat a tal efecte, així com
un val dotat amb 300 euros per a consumir en qualsevol de les cooperatives federades
relacionades a:





https://www.cooperativestreball.coop/cercador-de-cooperatives
https://www.agrobotigues.cat/
https://www.cooperativesagraries.cat/ca/mapa-cooperatiu.html
Altres cooperatives federades que no figurin en els directoris anteriors.

Tot això, es difondrà a través dels mitjans propis del cooperativisme i es promourà la difusió als
mitjans de comunicació.
El lliurament dels guardons es realitzarà en un acte públic.

B9.- OBLIGACIONS DE LES COOPERATIVES PREMIADES
Les cooperatives reconegudes han de complir amb els compromisos i obligacions següents:







Estar al dia de les obligacions registral al Registre de Cooperatives de Catalunya.
La participació implica l’acceptació íntegra de les bases per les quals es regeix, sense
excepcions ni condicionants, així com de les decisions del jurat.
Qualsevol incompliment dels terminis o procediments reflectits en aquestes bases
implicarà la eliminació de la candidatura.
Si l’organització o el jurat detectessin la falsedat d’alguna de les dades aportades,
s’acordarà la immediata eliminació d’aquesta candidatura.
A tal efecte, totes les candidatures autoritzen expressament al jurat a realitzar les
consultes i esbrinaments que estimin convenients.
Aquests premis són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts i aportacions de caràcter
públic o privat.

B10.-OBLIGACIONS DE L’ORGANITZACIÓ
Proporcionar dins el termini convingut els mitjans per executar el premi del reconeixements.
Preservar la confidencialitat de tots els projectes presentats. El títol del projecte, tal i com es
presenta al document lliurat per participar serà del domini públic com a identificador del
projecte. També seran de domini públic les característiques generals, el logotip, l’activitat, les
principals fites i les persones integrants dels equips guanyadors. L’ús de la informació facilitada
estarà limitat a l’avaluació i el seguiment del projecte. Els membres del jurat qualificador es
comprometen a guardar el secret sobre les dades que coneguin de cada projecte en base a la
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documentació aportada pels participants. Garantir la publicitat d’aquest concurs. Anunciar-lo a
la premsa i fer difusió general a l’apartat notícies i novetats de la web de CoopCat.

B11.- DRETS PROPIETAT INTEL·LECTUAL I LOPD
Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels respectius
projectes empresarials. Els treballs no es podran utilitzar ni distribuir sense el consentiment
explícit de l’autor.
No obstant, les persones participants atorguen de forma expressa el seu consentiment explícit
per a l’ús i distribució de sinopsi o material divulgatiu dels projectes presentats en aquest
Concurs, tant per als fins de l’organització i la celebració del mateix, com als divulgatius,
presents o futurs, que consideri adequat la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les idees empresarials que es presentin al concurs, així com totes les dades,
documentació i informació de qualsevol classe que subministrin, tindran caràcter confidencial i
restringit i com a tals seran tractades per la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la resta
dels membres del jurat.
De conformitat amb la normativa en matèria de tractament de dades de caràcter personal, la
Confederació de Cooperatives de Catalunya informa que és responsable d’un fitxer de dades de
caràcter personal, en el que les dades contingudes en els projectes presentats en aquests
premis, inclosa l’adreça de correu electrònic, seran objecte de tractament per part de la
Confederació de Cooperatives de Catalunya, amb la finalitat d’informar sobre la convocatòria i
l’atorgament dels reconeixements i poder remetre als participants, per qualsevol mitjà, incloses
les comunicacions electròniques, informació sobre novetats, activitats, productes i/o serveis o
d’altra informació que pugui resultat del interès dels participants relacionades amb l’activitat
que realitza la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
Amb la presentació de la sol·licitud, els participants autoritzen expressament i inequívocament
el tractament de les seves dades i la seva cessió per les finalitats mencionades a la resta
d’entitats participants com a membres del jurat dels presents reconeixements. En el cas que els
participants no desitgin que el tractament de les seves dades es realitzi amb les finalitats
descrites per part de la Confederació de Cooperatives de Catalunya o desitgi exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, hauran de remetre un correu electrònic amb la seva
sol·licitud a ccc@cooperativescatalunya.coop o dirigir un escrit a la Confederació de
Cooperatives de Catalunya, carrer de Premià nº15, CP. 08014 de Barcelona.
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B12.- ACCEPTACIÓ DE TERMES I CONDICIONS
La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació íntegra dels termes i condicions i la
submissió expressa a les decisions interpretatives de les bases elaborades per l’equip tècnic de
la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
Cada candidatura autoritza a tots els integrants del jurat qualificador per utilitzar el seu nom i
la seva imatge en el material publicitari relacionat amb el Concurs, sense rebre cap
contraprestació.
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