
Amb la 
col·laboració de:

Promogut
per:

Amb el 
finançament de:

TALLERS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC, ECONÒMIC I 
JURÍDIC SOBRE ECONOMIA COOPERATIVA - 2021

La documentació societària en una cooperativa: 
Estatuts. Llibres socials i novetats en la seva gestió 
electrònica i telemàtica

Objectius:
• Tenir en compte quina 

documentació social ha de portar 
tota cooperativa

• Visualitzar el circuit de producció i 
processament dels acords socials

• Conèixer quins són els llibres 
obligatoris d'una cooperativa, el 
seu format i procés de 
legalització.

• Treballar aspectes clau dels 
diversos models d'Estatuts, en 
funció del tipus de cooperativa, i 
poder distingir quins redactats 
son obligatoris i s'incorporen en 
els Estatuts a efectes informatius, 
o bé són redactats en els que 
tenim marge de maniobra per 
l'autorregulació

Continguts:
• Requisits per realitzar les 

convocatòries, celebració de 
reunions, emissió del vot i 
elaboració, aprovació de les actes 
i opcions de processament dels 
acords socials.

• Quins son els llibres obligatoris en 
una cooperativa? Contingut, 
format i procés de legalització 
telemàtica,  per part del Registre 
de Cooperatives.

• Ús d'eines telemàtiques i web 
corporatiu en un context 
d'obligacions de transparència.

• Relació entre les diverses normes 
d'autorregulació en una 
cooperativa: Acords socials, 
Estatuts i Reglament de Règim 
Intern.

• Aspectes a tenir en compte en la 
redacció d'Estatuts d'una 
cooperativa. Continguts, 
regulacions obligatòries i 
optatives.

Metodologia:
• Taller on-line (3 hores) dinamitzat 

per persones expertes en 
economia social i cooperativa, així 
com en les diferents matèries 
impartides

• Explicacions teòriques i aportant 
exemples i models que facilitin 
l’aprenentatge. Aquests exemples 
estaran adaptats al perfil de les 
persones participants a cada 
taller

• La sessió serà: dinàmica, 
participativa. motivadora, 
reflexiva, col·laborativa i pràctica.

Destinatàries:
• Professionals i personal tècnic de 

la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i 
dels cercles cooperatius

• Personal tècnic assessor, 
persones emprenedores i sòcies 
de cooperatives

• Associacions i altres entitats i/o 
empreses que puguin optar per la 
transformació a cooperativa

Taller facilitat per:
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