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Coneix el model cooperatiu com a fórmula empresarial per desenvolupar les teves activitats 

Objectiu Continguts 

• 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.   

• Definició de cooperativa. Marc ètic i 
principis cooperatius. 

• Característiques i avantatges del 
model d’empresa social i 
cooperativa (règim econòmic, fiscal, 
social i laboral). Comparativa amb el 
model associatiu. 

• Experiències rellevants de 
transformació. Àmbits d’activitat i 
sectors proclius.  

• Breu esquema del procé
constitució i transformació de 
l’empresa cooperativa
d’encaix entre l’organització existent i 
la nova cooperativa. L’associació o 
fundació com a sòcia 
col·laboradora.  

• Recursos i suport a les empreses de 
l’economia social i cooperativa

Amb la col·laboració de: 

Coneix el model cooperatiu com a fórmula empresarial per desenvolupar les teves activitats 

Metodologia Calendari

Definició de cooperativa. Marc ètic i 

Característiques i avantatges del 
model d’empresa social i 
cooperativa (règim econòmic, fiscal, 
social i laboral). Comparativa amb el 

Experiències rellevants de 
transformació. Àmbits d’activitat i 

Breu esquema del procés de 
constitució i transformació de 
l’empresa cooperativa.  Possibilitats 
d’encaix entre l’organització existent i 
la nova cooperativa. L’associació o 
fundació com a sòcia 

Recursos i suport a les empreses de 
l’economia social i cooperativa 

Sessió grupal (2h) dinamitzada 
per una persona experta en 
economia social i cooperativa, 
facilitant un entorn 
d’aprenentatge i construcció 
col·lectiva i col·laborativa de 
coneixement. 

Destinataris 
• Entitats o grups informals que 

volen iniciar una activitat 
econòmica 

• Entitats  o grups informals que 
volen formalitzar una activitat 
empresarial 

• Entitats que s’estan plantejant 
una modificació de la forma 
jurídica de l’organització. 

10 Juny

Lloc 
CERC@
Baró de les IV Torres, 22, 
Inscripcions
www.aracoop.coop/formulari
transformacio/

Facilitadors
CALIDOSCOOP.
ànim de lucre per a la Dinamització 
de l’economia social i cooperativa
www.calidoscoop.coop

COOP DE MÀ.  C
consultoria, assessoria i gestió en 
l’àmbit jurídic, fiscal, laboral i 
econòmic

Amb el finançament de: 

www.aracoop.coop 
@aracoop 
#aracoop 

 

Coneix el model cooperatiu com a fórmula empresarial per desenvolupar les teves activitats  
Calendari i Horari 

Juny 2014, 10h-12h 

 
CERC@, SCCL 
Baró de les IV Torres, 22, Tarragona 
Inscripcions 
www.aracoop.coop/formulari-assessorament-a-la-
transformacio/ 

Facilitadors 
CALIDOSCOOP. Cooperativa sense 
ànim de lucre per a la Dinamització 
de l’economia social i cooperativa  
www.calidoscoop.coop 

COOP DE MÀ.  Cooperativa de 
consultoria, assessoria i gestió en 
l’àmbit jurídic, fiscal, laboral i 
econòmic www.coopdema.cat 


