www.aracoop.coop
@aracoop
#aracoop

La cooperativa, una opció de continuïtat per a les SCP
Objectius

Continguts

Metodologia

Calendari i Horari

•

•

Taller (4 hores), dinamitzat per persones
expertes en economia social i cooperativa:
- Marc conceptual i explicació teòrica
- Debat entorn a qüestions plantejades
pels assistents
La sessió serà: Activa, Motivadora,,
Reflexiva, Col·laborativa i Pràctica

7 d’abril 2017,9h30’-13h30’

•

•

•

•

Facilitar un assessorament adequat als
professionals, consultors i assessors
perquè assessorin i formin més i millor en
matèria cooperativa.
Conèixer els trets específics de l’empresa
cooperativa per poder contextualitzar-la
de forma adequada en la missió
d’assessorament, prescripció i docència
empresarial.
Facilitar coneixements, recursos i eines
existents en l’àmbit de la gestió de
cooperatives per poder oferir un servei
d’assessorament de qualitat.
Aprofundint en l‘estructura jurídicsocietària de les cooperatives, que al
mateix temps determina un funcionament
a nivell econòmic i de gestió concret.
Promoure les millors pràctiques en l’àmbit
comptable i de transparència per
promocionar i propiciar el cooperativisme.

Promotors:

•
•
-

-

Què es una cooperativa? Aspectes a
tenir en compte a nivell societari,
gestió ec
econòmica, règim fiscal i laboral
Modalitats de processos de conversió
del negoci en cooperativa:
Convivència de negocis – temporal o
definitiva (per diferenciac
diferenciació)
Transformació jurídica. Continuïtat
personalita
personalitat jurídica. Detalls del procés.
Aspectes econòmics en la conversió
del negoci en cooperativa:
Valoració de l’empresa en cas de
socialització de negoci a 3ers o
jubilació o altre supòsit de cessament
d’activitat, per part del titular actual del
negoci.
Operacions de liquidació i traspassos
d’actius i passius.
Conseqüències fiscals de les
esmentades operacions.
Valoració de la viabilitat de la futura
cooperativa i el seu finançament.
Amb la col·laboració de:

Lloc
VALLS GENERA
Ctra. del Pla 37A - 43800 Valls
Inscripcions
http://bit.ly/2nQThJR

Destinataris
•

Professionals l’activitat dels quals està
relacionada amb àmbits de la
consultoria i gestió empresarial

•

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

•
•

Professorat de cicles formatius de la
família professional d’administració i
gestió.
Persones emprenedores/empresàries.

Facilitadors
• CALIDOSCOOP, SCCL
www.calidoscoop.coop
• COOP DE MÀ, SCCL
www.coopdema.cat
• ACCID
www.accid.org

Amb el finançament de:

