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QUÈ ÉS? 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) és una 
organització sense ànim de lucre, creada el 1986 i declarada Entitat 
d’Utilitat Pública l’abril del 2002, formada per 307 ajuntaments i 
altres ens supralocals, que destinen una part del seu pressupost 
a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
Internacional. Amb aquestes aportacions s’han realitzat en els seus 
33 anys, desenes de milers de projectes de cooperació i solidaritat i 
s’ha donat resposta a centenars d’emergències humanitàries arreu 
del món. 

La cooperació al desenvolupament com a política pública va néixer 
a casa nostra els anys 80 de la mà dels ajuntaments, gràcies a la 
campanya pel 0,7% al Tercer Món. Des del seu naixement, el FCCD 
és l’instrument facilitador dels municipis catalans per fer efectiva 
la seva política pública de cooperació al desenvolupament i solida-
ritat internacional, responent a les seves necessitats, tot construint 
economies d’escala i generant coneixement des de la pràctica mu-
nicipalista. 

La missió del FCCD és promoure, defensar i contribuir a la millora 
de la cooperació al desenvolupament que executa el municipalisme 
català, per articular la solidaritat local amb altres municipis i pobles 
del món, i assolir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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COM FUNCIONA

El FCCD està regit per una Junta Executiva de 27 ens locals que 
representa la pluralitat política i la diversitat territorial del munici-
palisme català. Així mateix, el FCCD s’estructura a través de Co-
missions i Grups de Treball de caràcter geogràfic o sectorial en el 
qual poden participar tots els ens locals socis. Institucionalment, 
el FCCD és l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya, i 
participa en les xarxes locals, nacionals, estatals europees i mun-
dials per donar veu al món local solidari. Disposa d’un equip tècnic 
altament qualificat i té representació permanent a Amèrica Central 
i l’Àfrica Oriental. 

La institució ofereix als seus associats una sèrie de serveis en l’àm-
bit de la cooperació i la solidaritat que volem posar en valor a través 
d’aquest catàleg, que no esgota les línies de treball que executa 
però que és una mostra representativa de la tasca que desenvo-
lupa. Amb aquest opuscle volem que els municipis que encara 
no ens són socis ens coneguin i valorin la possibilitat d’afegir-se al 
FCCD. 



SERVEIS 
GENERALS
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Els serveis generals són aquells dels quals es beneficien la totalitat 
dels socis del FCCD pel fet de pertànyer-hi. Són activitats adreçades 
a contribuir a l’optimització i l’impacte de la cooperació municipal, 
tot construint un espai de referència tècnic i polític i refermant la 
seva posició en l’arquitectura de l’Ajuda Oficial al Desenvolupa-
ment. Aquests serveis es financen majoritàriament a través de la 
quota anual de soci i inclouen: 

■■ Punt d’informació general i d’orientació als socis en qüestions 
relatives a la seva missió. 

■■ Coordinar els ens locals socis en la incidència política, a tots 
els nivells, per defensar el rol i els interessos de la cooperació  
i la solidaritat municipalista. 

■■ Oferir formació especialitzada, tant als electes com al personal 
tècnic municipal, i dotar d’eines per introduir i millorar la 
qualitat de la cooperació municipal. 

■■ Oferir dades actualitzades sobre l’estat de la cooperació 
municipal catalana, així com detectar riscos i tendències  
a partir de la seva interpretació. 

■■ Desenvolupar guies i documents de referència per al 
funcionament i el desplegament de la cooperació. 

■■ Donar suport en l’elaboració i difusió de campanyes i 
activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament 
mitjançant l’activació i actualització d’una base de recursos 
compartits entre tots els socis.
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■■ Activar campanyes d’emergència i ajuda humanitària de 
manera àgil davant crisis emergents o de llarga durada.

■■ Buscar més recursos i identificar oportunitats per a la 
cooperació municipalista, tant pel que fa a nous fonts de 
finançament com a aliances i formats de treball.

■■ Oferir les oficines a terreny, facilitant les missions i la 
interlocució amb partners locals.

■■ Facilitar l’associació de municipis per al treball conjunt en els 
territoris on es coopera.

■■ Connectar els socis amb institucions de cooperació catalanes, 
estatals i internacionals.

■■ Orientar els municipis amb la definició de les seves polítiques  
i plans directors de cooperació.

■■ Construir consensos polítics i posicionaments acordats sobre 
qüestions en aquest àmbit.

■■ Rendir comptes i posar en valor la cooperació municipalista  
a la societat.





SERVEIS 
ESPECÍFICS
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El FCCD posa a disposició una sèrie d’eines que busquen cobrir 
les necessitats específiques als socis en el desplegament de tot el 
cicle de projectes, a terreny o a Catalunya, tot mirant de garantir 
la inclusió de criteris tècnics en la presa de decisions i la màxima 
transparència i objectivitat en el desplegament d’aquesta política 
pública, i contribuint a la seva bona gestió. Aquells socis que, vul-
guin utilitzar els serveis tècnics del FCCD per a l’execució de la 
pròpia política pública local de cooperació, ho podran fer tot abo-
nant el percentatge que s’estipuli sobre el pressupost de referència 
gestionat en aquestes accions, que inclouen: 

■■ Acompanyament en l’elaboració de polítiques públiques  
i plans directors de cooperació. 

■■ Gestió de les convocatòries de subvencions a projectes de 
cooperació i educació per al desenvolupament, incloent-hi el 
disseny de criteris, els formats, la valoració de projectes, la 
gestió administrativa i dels pagaments, les justificacions, etc. 

■■ Gestió de campanyes d’emergència i ajut humanitari, incloent-
hi les accions de suport, assistència i assessorament per 
acollida de persones refugiades, en tot el seu cicle. 

■■ Identificació de projectes de cooperació i solidaritat a terreny. 
Disseny de plans d’acció locals.

■■ Valoració prèvia de projectes o programes de cooperació 
directa o consorciada amb entitats.
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■■ Disseny de sistemes de seguiment d’avenç físic i financer  
i de contacte amb beneficiaris. 

■■ Seguiment a terreny de projectes de cooperació  
al desenvolupament, puntuals o continuades i permanents,  
i d’actuacions d’emergència i ajut humanitari, a través  
de missions específiques i amb el suport de les oficines de 
Nicaragua i Senegal, o en coordinació amb tercers. 

■■ Suport i acompanyament al procés de seguiment intern  
i elaboració d’informes finals.

■■ Avaluació d’accions ja executades de cooperació al 
desenvolupament i d’emergència. 

■■ Suport a campanyes i actuacions d’educació per al 
desenvolupament i sensibilització a l’àmbit d’actuació  
de l’ens local soci. 

■■ Sistematització d’experiències de cooperació municipal. 

■■ Participació en els Consells de Cooperació i participació  
en la seva dinamització.
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