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Taller facilitat per:

Objectius:
• Reflexionar sobre les qüestions i 

elements principals que 
comporten els processos de 
conversió i transformació a 
cooperativa

• Compartir i identificar estratègies 
per a la transformació 
d’associacions, SCP i societats 
mercantils a cooperatives

• Conèixer les modalitats de 
conversió a cooperativa

• Aprofundir en els passos de 
transformació jurídica

• Conèixer experiències de 
conversió

Continguts:
• Identificació de sectors i situacions 

proclius a la conversió
-Quan no convé seguir com a 
associació?
-Quan pot interessar transformar 
la SCP?

• Compartim estratègies per a la 
transformació d’associacions, SCP 
i societats mercantils a 
cooperatives

• Comparativa de les 
característiques del model 
cooperatiu amb el model 
associatiu règim econòmic, fiscal, 
social i laboral)

• Aspectes rellevants del procés de 
conversió:
-Continuïtat de la propietat
-L’entitat d’origen com a sòcia 
col·laboradora

-La propietat socialitza el seu 
negoci o activitat

• Modalitats de conversió de 
l’activitat a cooperativa

• Esquema de processos i tràmits de 
transformació a cooperativa

• Experiències i casos rellevants de 
transformació

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.
• Personal tècnic assessor, persones 

emprenedores i sòcies de 
cooperatives.

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

https://economiasocial.coop/event/taller-transformacio-dassociacions-scp-i-societats-mercantils-a-cooperatives-2

