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Sessions presencials d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia cooperativa
Presentació
El
projecte
Sessions
presencials
d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic
sobre economia cooperativa persegueix
especialitzar als prescriptors públics i
privats d’empresa per tal que puguin ferse seu el model d’empresa cooperativa,
prescriure'l i recomanar aquesta fórmula,
quan sigui idònia, en els seus
assessoraments, així com que adquireixin
coneixements, recursos i eines per a la
millor gestió d'aquestes empreses. Així
mateix, es contempla la participació de
professorat universitari de branques
professionals vinculades a la gestió
econòmica, fiscal i comptable i professorat
de cicles formatius de la família
professional d'administració i gestió que
vulguin acostar-se al model d'empresa
cooperativa per incorporar-lo i destacar-lo
en la seva currícula docent. També es té
la voluntat de fer partícips a persones
emprenedores que tenen interès en
acostar-se al aspectes econòmics i
jurídics del model d'empresa cooperativa
per tal de millorar la gestió de la seva
empresa o "entendre" els conceptes
malgrat tinguin un assessor que els hi
porti la gestió empresarial.
Es vol donar un valor afegit al públic
objectiu per a que coneguin de més a
prop el model d'empresa cooperativa des
d'una perspectiva molt pràctica i
especialitzada.
L’acció consisteix en impartir 116 hores de
formació concretades 6 tallers diferents

Promotors:

d'especialització per a professionals
assessors i gestors (12 edicions arreu del
territori català) i 2 tallers diferents
generalistes de l’àmbit econòmic, fiscal i
jurídic (16 edicions arreu del territori
català).

Continguts

Metodologia i Estructura

Tallers
d'especialització
per
a
professionals assessors i gestors:
1. La Cooperativa, una opció de continuïtat
de negoci per les SCP - 3 tallers de 4h

Tots els tallers es desenvoluparan amb
explicacions teòriques i aportant exemples
i models que facilitin l’aprenentatge dels
participants. Aquests exemples estaran
adaptats al perfil de les persones
participants a cada taller.
Es vetllarà pel dinamisme i la participació
constant de les persones participants,
facilitant un entorn d’aprenentatge i de
construcció de coneixement col·laboratiu.

2. L'impost
de
societats
en
les
cooperatives i la llei fiscal especial - 2
tallers de 4h

 Afavorir la creació d’empreses de

3. Altes i baixes de socis. Des de el punt
de vista societari, econòmic i laboral - 2
tallers de 6h

 Ampliar el coneixement i l’impuls de les

4. Els fons propis en les cooperatives - 1
taller de 4h

Objectius
l’economia social i cooperativa.

empreses de l’economia social i
cooperativa en els àmbits dels diversos
agents econòmics i socials.

5. Els fons propis en les cooperatives i en
especial els Fons de Reserva en les
cooperatives agràries - 2 tallers de 4h

 Promoure les millors pràctiques en

6. Anàlisi d'estats financers d'empreses
cooperatives - 2 tallers de 4h

l’àmbit comptable i de transparència per
promocionar
i
propiciar
el
cooperativisme.

 Conèixer els trets bàsics de l’empresa
cooperativa per poder contextualitzar-la
de forma adequada en la missió
d’assessorament, prescripció i docència
empresarial.

 Explorar

els elements que són
específics de la gestió de l’empresa
cooperativa, a tres nivells: Econòmic,
Financer i Legal.

 Adquirir les eines necessàries per poder

Tallers generalistes àmbits econòmic,
fiscal i jurídic:
1. Per a Personal tècnic assessor de
projectes
d’economia
social
i
cooperativa, personal tècnic assessor
d’entitats
locals,
professorat
i/o
persones emprenedores: 4 tallers de 8
hores
2. Per a professionals de gestories i
assessories i professors experts: 4
tallers de 8 hores

oferir un servei d’assessorament de
qualitat
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 Professorat de cicles formatius de la

Destinataris
 Professionals de gestories i
assessories (col·legiats professionals
vinculats a l'àmbit de
l'assessorament i la gestió com són
els economistes, censors jurats de
comptes, gestors administratius i
tècnics tributaris).

família professional d'administració i
gestió.

 Personal tècnic assessor de

projectes d’economia social i
cooperativa.

Calendari
Sessions presencials d’assessorament
tècnic, econòmic i jurídic entre Març i
Setembre de 2017.

 personal tècnic assessor d’entitats
locals.

 Persones emprenedores.

 Professorat universitari de branques
professionals vinculades a la gestió
econòmica, fiscal i comptable.

Dubtes i consultes
Les dates i els emplaçaments es podran trobar a www.aracoop.coop/agenda/

Facilitadors
Calidoscoop, SCCL - Coop de mà, SCCL - Hobest, SCCL

Promotors:

info@calidoscoop.coop

931 713 770

Amb el finançament de:

