Els fons propis en les cooperatives
Objectius d’aprenentatge
•
•

•
•
•

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 jurídic-societària 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.

Continguts
•
•

•
•
•
•

Introducció als fons propis de les cooperatives
Elements principals dels fons propis:
◦
El capital social
◦
Els fons de reserva
Diferències en el seu funcionament respecte a les societats mercantils
Registre de les dotacions i aplicacions als fons propis
La remuneració de les aportacions al capital
El retorn del capital en cas de baixa del soci

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).
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.

Metodologia
El taller té una durada de 4 h.
El taller es desenvoluparà 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.

Persona experta
•

Ramon Bastida Vialcanet (ACCID): Professor de la Universitat Pompeu Fabra.
Membre de la comissió de cooperatives i ESAL de l’ACCID.

