
Amb la 

col·laboració de:

Promogut

per:

Amb el 

finançament de:

TALLERS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC, ECONÒMIC I 

JURÍDIC SOBRE ECONOMIA COOPERATIVA - 2021

Diferencies en la comptabilitat de les diferents 
figures de l'ESS

Objectius:
• Conèixer les diferències de gestió 

econòmica a les principals figures 
de l’Economia Social 
(Associacions, fundacions i 
cooperatives) 

• Aprofundir en el coneixement de 
les principals figures dels Estats 
financers d’aquestes, 
especialitzant-nos sobretot en 
allò relatiu a les cooperatives.

Continguts:
• Diferencies en la comptabilitats 

de les diferents figures de l’ESS
- Associacions i Fundacions 
d’àmbit català
▪ Pla General comptable 

específic
▪ Aspectes a tenir en compte

- Associacions i Fundacions 
d’àmbit estatal
▪ Pla General comptable 

específic
▪ Aspectes a tenir en compte
- Cooperatives
▪ Pla General comptable 

específic
▪ Aspectes a tenir en compte

• Diferents sistemes de gestió 
econòmica a les cooperatives

• Què són i per a que serveixen els 
principals Estats Financers en les 
cooperatives: 
- Compte de Pèrdues i guanys: 
Alguns elements bàsics 
d’interpretació
- Balanç de Situació: Ratios per 

conèixer la salut de l’entitat

• Altres aspectes de la gestió a tenir 
en compte
- Quadre de tresoreria: Els estats 
de fluxos
- El pressupost

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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