
LA COOPERATIVA 
COM A FÓRMULA 
JURÍDICA I 
EMPRESARIAL

FORMACIÓ SOBRE ASPECTES JURÍDICS I 
ECONÒMICS FONAMENTALS PEL 
FUNCIONAMENT DE LES COOPERATIVESPromou: Amb el finançament de:

Organitza:

Col·labora:



Juntament amb la xarxa d'Ateneus Cooperatius, hem impulsat 
el segell de formació contínua "Aquí es coopera" per a Gestories 
i Assessories del territori.

1.- Entrareu a formar part de la base de dades de gestories i 
assessories prescriptores de Ponent Coopera.

2.- Visibilitat de la vostra empresa a la nostra pàgina web 
“www.ponentcoopera.cat”

3.- Possibilitat de participar en el disseny de continguts de les 
següents formacions segons les vostres necessitats.

NOU SEGELL_AQUÍ ES COOPERA

OBTENIR EL SEGELL_AQUÍ ES COOPERA

QUE IMPLICA OBTENIR EL SEGELL?_AQUÍ ES COOPERA

OBJECTIUS_

A QUI ESTÀ ADREÇADA?_

Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i 
transformació en cooperatives i societats laborals destinades a 
prescriptors i professionals de l'àmbit de les assessories i gestories.

Als professionals d'assessories, gestories, personal tècnic de 
l'administració pública vinculat a promoció econòmica i a futurs 
professionals d’aquest àmbit.

INSCRIPCIONS_
Us podeu inscriure al formulari que trobareu a la nostra pàgina web: 
serveis.ponentcoopera.cat

CONTINGUTS_

SESSIÓ 1_ LA FÓRMULA JURÍDICA DE LA COOPERATIVA
Dijous 19/03/2020_UdL (Ed. Polivalent Aula 2.11)_16h-20h
A CÀRREC DE: ISABEL GEMMA FAJARDO GARCIA (UV)

Doctora en dret i professora titular de dret mercantil a la Universitat de València; 
Ivenstigadora del IUDESCOOP i responsable de l'Àrea Jurídica del CIRIEC-Espanya.
Introducció al cooperativisme / L’opció cooperativa / Com funciona? / 
La cooperativa en vers altres fórmules societàries. 

SESSIÓ 2_ FINANÇAMENT COOPERATIU
Dijous 26/03/2020_Col·legi d’Economistes_16h-20h
A CÀRREC DE: Ernest Garcia i Sabrina Ejarque (COL·LECTIU RONDA) 

Ernest Garcia_Llicenciat en ciències del Treball i Graduat Social-Relacions 
Laborals. Soci treballador al Col·lectiu Ronda com a Comptabilitat cooperativa. 
Expert en Cooperatives i Economia Social.

Sabrina Ejarque_Llicenciada en Economia. Treballadora del Col·lectiu Ronda 
al grup d’Economia Social. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i 
fiscal amb entitats públiques i socials.
Subvencions i bonificacions / Finançament propi / Finançament aliè. 
Què són les finances ètiques / Entitats i eines de finançament cooperatiu.

SESSIÓ 3_ FISCALITAT COOPERATIVA
Dijous 2/04/2020_Col·legi d’Advocats_16h-20h
A CÀRREC DE: ORIOL MARTÍN (FACTO SCCL)

Economista, especialista en fiscalitat d'entitats de l'Economia Social i 
Solidària. Soci fundador de la cooperativa "Facto". 
Trets específics fiscals de l’empresa cooperativa / Característiques de la 
llei 20/1990 sobre règim fiscal de les cooperatives: els tres nivells de 
protecció tributària, l'impost de societats i les possibles exempcions d'IVA 
/  Casos pràctics.

SESSIÓ 4_ COMPTABILITAT
Dijous 16/04/2020_Col·legi de Gestors_16h-20h
A CÀRREC DE: DAVID REGALADO (FACTO SCCL)

Economista amb més de vint-i-cinc anys d'experiència com professional i 
directiu en l'àrea econòmica i financera tant en empresa pública com privada, 
especialment en els sectors cultural, d'economia social i solidària, tercer 
sector i del mecenatge. 
Comptabilitat cooperativa /  Casos pràctics.

El segell busca reconèixer els/les prescriptores/es que a través 
de l’Ateneu cooperatiu estan realitzant formació continua sobre 
l’Economia Social i Solidària, i la fórmula cooperativa. 
És molt senzill, només cal que seguiu els següents passos:
1.- Entreu a https://serveis.ponentcoopera.cat/  i registreu-vos.
2.- Aneu a la pestanya d’inscripcions i inscriviu-vos a les quatre 

sessions del cicle “La cooperativa com a eina jurídica i 
empresarial. (No és necessari que sempre assisteixi la 
mateixa persona de la vostra empresa a les sessions, sinó 
que es pot inscriu-re la persona especialitzada en la 
temàtica concreta).

3.- Un cop haguem comprovat l’assistència del personal de la 
vostra empresa a les quatre sessions us farem l’entrega del 
segell “Aquí es coopera”.

https://serveis.ponentcoopera.cat/

