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Introducció
Vols impulsar la sostenibilitat mitjançant la promoció de cooperatives i 
empreses d'economia social?

En els darrers anys aquest sector ha protagonitzat un fort creixement i s'ha 
convertit en un veritable instrument de generació d'ocupació, riquesa i 
benestar tant al nivell nacional com internacional.

En resposta a la demanda social i a l'augment de la importància 
d'aquestes figures s'ha generat aquest postgrau, que té com a objectiu 
principal la formació en l'àmbit de la gestió i la direcció d'empreses, amb 
especial enfocament pràctic a les cooperatives, les societats laborals i 
altres figures de l'economia social. Com que es tracta d'entitats que 
propicien l'autoocupació, la responsabilitat i fomenten la sostenibilitat, 
esdevé fonamental la capacitació de les persones per a la creació, gestió i 
direcció d'aquestes figures econòmiques que seran clau en un futur 
pròxim.

Al llarg del curs s'analitzaran tant les motivacions teòriques com diferents 
aspectes de la gestió d'empreses de l'economia social, que fan que 
aquestes puguin assolir de forma eficaç i eficient els objectius 
empresarials i socials establerts. És a dir, es proporcionarà a l'alumnat de 
conceptes teòrics i de continguts més aplicats, de manera que es formarà 
tant en els aspectes generals del sector de l'economia social com en els 
aspectes organitzatius, jurídics, financers, comptables, fiscals i de 
màrqueting social. 

Endinsa't en el cooperativisme i contribueix al futur. Matricula't ara!

A qui va adreçat

El curs s’adreça a professionals, treballadors i directius de cooperatives i 
altres empreses de l’economia social, tant del sector privat com del públic. 
Així com a titulat en Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Dret 
i altres persones interessades. 

«Expert Universitari en Creació i Gestió de Cooperatives i altres 
Empreses de l’Economia Social. Títol propi de la UIB (15 ECTS)». Per a 
persones amb una titulació universitària oficial.
«Diploma Universitari de Creació i Gestió de Cooperatives i altres 
Empreses de l'Economia Social. Títol propi de la UIB (15 ECTS)». Per a 
persones amb accés a la Universitat.
«Diploma de Creació i Gestió de Cooperatives i altres Empreses de 
l'Economia Social. Títol propi de la UIB (15 ECTS)». Per a persones 
sense accés a la Universitat.

Titulació
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Programa

1. Fonaments de l’economia social (9 hores).

Anàlisi de l’actual context econòmic i social. Les empreses de l’economia 
social com a alternativa.

Fonaments de les organitzacions de l’economia social.

Les institucions de l’economia social segons la Llei 5/2011.

Evolució històrica de les cooperatives i les societats laborals.

Polítiques públiques i clàusules socials.

2. Aspectes jurídics de les entitats de l’economia social (18 hores).

Aproximació jurídica.

Cooperatives: normativa aplicable, constitució, òrgans de govern, l’Estatut 
de la societat cooperativa europea.

Societats laborals: normativa aplicable, constitució, òrgans de govern.

El registre de cooperatives i societats laborals.

Empreses d’inserció: normativa aplicable, constitució, òrgans de govern, 
registre.

Altres figures de l’economia social.

Dret laboral i cooperatives i altres entitats de l’economia social.

3. Gestió econòmica i financera de cooperatives i societats laborals 
(42 hores).

Règim econòmic

Aspectes comptables: normativa i aplicació.

Règim fiscal.

Gestió financera i anàlisi patrimonial.

Planificació i pressupost.

4. Direcció estratègica (24 hores). 

Estratègia competitiva.

L’emprenedoria col·lectiva mitjançant entitats de l’economia social.
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Programa

La creació d’entitats de l’economia social: cooperatives, societats laborals 
i altres entitats de l’economia social.

Gestió dels recursos humans.

Innovació a les organitzacions de l’economia social.

5. Màrqueting i comunicació (9 hores).

Nova era del màrqueting.

Planificació estratègica del màrqueting social.

Nous instruments de comunicació social.

Mecenatge empresarial i captació de fons.

Carretero Gómez, José María. Professor d’Organització d’Empresa del 
Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB. Investigador 
especialitzat en temes de Gestió de Recursos Humans.

Deyà Tortella, Bartolomé. Degà de la Facultat de Turisme i professor 
del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB.

Duran Ferrer, Maria. Advocada, professional liberal.

Garcia Sastre, Maria Antònia. Professora de Màrqueting del 
Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB.

Genovart Balaguer, Joana Isabel. Professora d’Economia Financera i 
Comptabilitat del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB. 
Investigadora especialitzada en la comptabilitat de les entitats de 
l’economia social, en especial, de les cooperatives. Investigadora principal 
del grup de recerca Aspectes econòmics i comptables a les entitats de 
l'economia social i Turisme.

Herranz Bascones, Raquel. Professora d’Economia Financera i 
Comptabilitat del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB. 
Investigadora especialitzada en els aspectes comptables i econòmics de 
les organitzacions no governamentals, entitats sense ànim de lucre i 
entitats d'economia social o solidària.

Martínez Nadal, Apo�ònia. Catedràtica d’universitat del Departament 
de Dret Privat de la UIB. Delegada de la Universitat a l’Escola de Relacions 
Laborals.

Professorat
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L’avaluació del curs consistirà en la realització d’un treball en grup, que es 
defensarà mitjançant l’exposició oral, consistent en la resolució d’un cas 
pràctic de constitució i desenvolupament d’una empresa de l’economia 
social. 

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol, cal assistir al 80% mínim global 
del curs.
 

Avaluació

Mauleón Méndez, Emilio. Professor d’Economia Financera i 
Comptabilitat del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB. 
Investigador especialitzat en la comptabilitat de les entitats de l’economia 
social, especialment les societats agràries de transformació. Membre del 
grup de recerca Aspectes econòmics i comptables a les entitats de 
l'economia social i Turisme.

Monreal Bringsvaerd, Erik. Professor titular de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social a la UIB. Vicedegà de la Facultat de Dret.

Mora Monserrat, Francisca Joana. Cap de secció del Registre de 
Cooperatives de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del GOIB. 

Mulet Forteza, Carles. Professor d’Economia Financera i Comptabilitat 
del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB. Membre del grup 
de recerca de Comptabilitat i Gestió Mediambiental i Social (ONG).

Orfila Sintes, Francina. Professora d’Organització d’Empresa del  
Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB.

Parets Amengual, Maria Francisca. Directora gerent de la Unió de 
Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears. 

Rejón Guardia, Francisco. Professor de Comercialització i Investigació 
de Mercats del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB.

Ribas Bonet, Maria Antònia. Professora del Departament d’Economia 
Aplicada de la UIB. 

Riudavets Suárez, Malena. Presidenta de la Federació de Cooperatives 
de les Illes Balears i vicepresidenta de la Confederació Espanyola de 
Cooperatives de Treball Associat (COCETA). 

Sard Bauzà, Maria. Professora del Departament d’Economia Aplicada de 
la UIB. 

Talens, Juan José. Assessor jurídic de cooperativisme de la Unió de 
Cooperatives de Treball Associat a les Illes Balears (UCTAIB).

Valiente Arche, José María. Professor associat de la UIB. Auditor de 
comptes.
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Dades específiques

Direcció:
Genovart Balaguer, Juana Isabel. Professora contractada doctora del 
Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB.

Coordinació:
Mauleón Méndez, Emilio. Professor titular d’escola universitària del 
Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB.

Nombre de places: Mínim 15 i màxim 20. 

Modalitat: Presencial.

Durada: 15 ECTS (106 hores presencials).

Dates i horaris: Del 29 d’octubre de 2018 al 18 de març de 2019, els dilluns 
i dimecres de 17 a 20 hores.

Lloc de realització: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Bloc B.

Termini de matrícula: Fins al dia 17 d’octubre de 2018

Preu:
Gràcies al cofinançament de la Direcció General de Treball, Economia 
Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, el 
preu del curs serà de 500 euros.

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne o anul·lació del curs. La direcció del curs es reserva el dret 
d’anul·lar-lo en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnat perquè es 
pugui impartir. 

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697
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Co�aboradors
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Col·labora:



Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!


