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La cooperativa, com a fórmula jurídica i empresarial característica de 
l'economia social i solidària, és una de les modalitats empresarials més 
presents a Catalunya i al món. A Catalunya avui existeixen 4.080 cooperatives 
constituïdes que donen lloc de treball a més de 45.000 persones i representen 
una facturació de més de 4.500 milions d'euros. Les cooperatives són  les 
responsables d'un 18% de l'increment de l'ocupació entre 2008 i 2017.
Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, organitza una 
formació en cooperativisme adreçada a gestories, assessories, tècnics/ques 
de l’administració vinculades a promoció econòmica i assessors/es d’empreses. 
Les persones assistents podran aprofundir en el detall de la regulació de 
l’empresa cooperativa, així com en el seu règim fiscal, econòmic i laboral. 
També es tractaran temes d’ajudes i subvencions adreçades a cooperatives.

—OBJECTIUS
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.

—A QUI ESTÀ ADREÇADA?
Als professionals d'assessories, gestories, personal tècnic de l'administració 
pública vinculat a promoció econòmica i a futurs professionals de l'àmbit de 
la gestió i l'assessorament econòmic.

—CONSULTORIA
Facto Assessors, SCCL, és una cooperativa de treball associat especialitzada en serveis 
de gestoria/assessoria, consultoria i formació a empreses cooperatives i organitzacions 
de l’economia social i solidària (ESS). Treballen des de la proximitat, la qualitat i la 
responsabilitat perquè les entitats puguin assolir els seus objectius.

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

—CONTINGUTS
SESSIÓ 1: LA FORMA JURÍDICA DE LA COOPERATIVA
Dilluns 7/10/2019 – Universitat de Lleida – 15:30h-20h
A càrrec de Ponent Coopera: Ateneu Cooperatiu de les Terres de Lleida.
L’opció Cooperativa//Com funciona?//La Cooperativa versus altres fórmules 
societàries
SESSIÓ 2: SESSIÓ FORMATIVA SOBRE FINANÇAMENT COOPERATIU
Dilluns 14/10/2019 – Col·legi d’Advocats de Lleida – 15:30h-20h
A càrrec de Pau Serrat, consultor econòmic membre de Facto Assessors.
Subvencions i bonificacions per cooperatives//Finançament propi//Finançament 
aliè: Què són les finances ètiques//Entitats i eines de finançament cooperatiu.
SESSIÓ 3: FORMACIÓ SOBRE FISCALITAT COOPERATIVA
Dilluns 21/10/2019 – Col·legi d’Economistes de Lleida – 15:30h-20h 
A càrrec de Oriol Martín, consultor econòmic soci de Facto Assessors.
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.

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, és una iniciativa 
promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb l’objec-
tiu de donar a conèixer i impulsar l’economia social, el tercer sector i les 
cooperatives. Forma part de la xarxa d’ateneus cooperatius, format per 14 
ateneus i més de 130 entitats públiques i privades amb gran experiència que, 
de manera coordinada, actuen per fomentar i enfortir l’economia social i 
cooperativa arreu del territori.
Sumant les capacitats de tot el territori de Ponent, de les entitats i de les 
administracions públiques, Ponent Coopera vol esdevenir un espai de 
referència per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en 
processos de constitució de noves iniciatives cooperatives.
L’equip promotor del projecte està format per l’Associació Alba i per les 
cooperatives Tres Cadires, La Cuina del Comú, L’Olivera, El Risell, Les 
Obagues i bTactic.


