Taller:
La fórmula cooperativa: una alternativa a la vostra
organització
Data: 20 de setembre de 2017
HORA: 16:00- 19:00
Lloc: EPICENTRE ( Passeig del Vall, 13) Tremp
Adreçat a: associacions, fundacions, SCP, empreses properes tancament....
Inscripcions Gratuïtes: 973650187 o dengo@pallarsjussa.cat
Adreçat a:
• Associacions, fundacions, altres tipus d’entitats que volen optar per continuar tota o
part de la seva activitat econòmica a través d’una cooperativa
• Empreses (explotacions econòmiques en format principalment de SCP o SL) que valorin
transformar-se jurídicament a un model d’economia social i cooperativa
• Entitats que s’estan plantejant una modificació de la forma jurídica de l’organització
• Col·lectius i associacions de consum
• Empreses o entitats properes al tancament de l’activitat
Objectius:
• Donar a conèixer entre projectes associatius i empresarials la fórmula empresarial
cooperativa, els seus avantatges i les possibilitats que ofereix pel que fa al seu
potencial i competitivitat.
• Presentar el model cooperatiu com a oportunitat per rellançar una activitat econòmica
preexistent
• Conèixer les característiques principals del model cooperatiu, així com aspectes de
funcionament (societari, règim econòmic, fiscal, laboral), constitució i entorn de
suport.
• Mostrar els dos mètodes principals de conversió de l’activitat econòmica en
cooperativa
• Apropar exemples de cooperatives sorgides de processos de conversió i transformació
Contingut:
• Les Cooperatives:
o Definició, valors i principis cooperatius
o Classes i tipus de cooperatives
• Aspectes d’organització i funcionament de les cooperatives
o Marc legal i autoregulació
o Les persones sòcies, organització de la cooperativa
o Règim econòmic, laboral i fiscal

•
•
•
•
•

Per què formalitzar jurídicament l’activitat? Quan no convé seguir com a associació?
Comparativa amb el model associatiu
Avantatges de la transformació de SCP a cooperativa
Experiències rellevants de transformació
Breu esquema del procés de conversió en cooperativa de l’activitat econòmica.
L’associació o fundació com a sòcia col·laboradora
Recursos i suport a les empreses de l’economia social i cooperativa

Dinamitzador:
•

Pere Ribas i Perarnau, soci fundador de Calidoscoop. Té més de deu anys d'experiència
professional en el sector de l’economia social i cooperativa, en assessorament a la
creació d’empreses cooperatives i en gestió d’entitats del tercer sector.

