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Taller àmbit econòmic, fiscal i jurídic de l’empresa cooperativa
Objectius

Destinataris



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
contextualitzar
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
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.



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

9 i 16 de maig de 2017,16h-20h
h



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.

Lloc
REDESSA 1
Camí de Valls, 81-87
43204 – Reus (Tarragona)
Inscripcions
http://bit.ly/2nZyqI2

Facilitadors

Metodologia
Taller (8 hores, en 2 sessions de 4hores), dinamitzat per persones expertes en
economia social i cooperativa.
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.
La sessió serà: Activa, Motivadora, Reflexiva, Col·laborativa i Pràctica

Promotors:

Calendari i Horari

Amb la col·laboració de:

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

Amb el finançament de:

Contingut
El contingut d’aquest taller es basarà en els aspectes desenvolupats a continuació. Tanmateix alguns dels aspectes podrien no tractar-se
se i/o el grau de detall i aprofundiment
d’aquets variarà en funció del públic objectiu, que en el moment de la seva inscripció
ipció podrà indicar els seus interessos concrets.
Sessió 1

Sessió 2

I. Dels principis cooperatius a la Llei de cooperatives
 Comparatiu de formes jurídiques
 La cooperativa i l’activitat cooperativitzada
 Tipus de cooperatives i principi d’ intercooperació
 Tipus de socis
 Alta i baixa de socis
 Drets i deures
 Assemblea, Consell Rector i Intervenció de comptes
 Obligacions documentals

IV. Règim econòmic
 Introducció a l’anàlisi de balanços
 Balanç de situació i les singularitats cooperatives
◦
El capital social
◦
Els fons de reserva
 El compte de resultats i les singularitats cooperatives
◦
Ingressos cooperatius i extracooperatius
◦
El retorn cooperatiu
◦
El resultat i la seva aplicació
 Comptes Anuals
 Fonts de finançaments
 Com presentem la informació financera per optar al finançament

II. Autoregulació de la cooperativa
 Els estatuts
 Els reglaments de règim intern
 Altres acords d’autoorganització

V. Règim fiscal
 La llei 20/1990 de Règim fiscal de cooperatives
 Tributacions especials
 Altres especificitats

III. Règim laboral i de la Seguretat Social
 Règim de cotitzacions
 Àmbit de regulació en l’àmbit de la prestació del treball
 Ràtios entre socis treballadors i treballadors no socis

Promotors:

Amb la col·laboració de:

Amb el finançament de:

