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PRESENTACIÓ
És l’empresa social una bona alternativa d’autoocupació? 
Este curs parteix de la base que sí ho és, i que a més 
és una bona opció per al territori. No només genera 
ocupació, sinó que es tracta d’ocupació de qualitat i 
dirigit a millorar el benestar social del municipi on 
s’ubica, coincidint amb les finalitats d’interés general 
que mouen els municipis.
Per allò es proposa este curs sobre emprenedoria social, 
dirigit a emprenedors i responsables de polítiques locals 
d’ocupació, que els permeta conéixer les línies bàsiques 
d’allò que és una empresa social, com es constitueix i es 
finança, i quin regim fiscal i laboral té. 

CALENDARI
Horari: de 9’30 a 19 hores

•	 ALAQUÀS, 16 d’octubre 2015
Sala de la Dona. Edifici Olivar

c/ Major, 81. 46 Alaquàs

•	 LLÍRIA, 20 d’octubre 2015
Espai Jove de Llíria

c/ Andoval, 2. 46160 Llíria

•	 PATERNA, 3 de novembre 2015
Teatre Capri

c/Ernesto Ferrando, 7 . 46980 Paterna

PROGRAMA
9’30 h. Inauguració del curs i recollida de 
documentació

EMPRESA, EMPRENEDORIA, ECONOMIA SOCIAL

10 h. “Formes jurídiques de l’emprenedoria 
empresarial”
- Jesús Olavarría IglesIa

- Jaume martí mIravalls

- rafael marImón Durà

Departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont”.
IUDESCOOP. UV

10’45 h. “Modalitats de tributació a la empresa 
valenciana”
- mª PIlar alguacIl marí

Departament de Dret Financer i Història del Dret.
IUDESCOOP. UV

11’30 h. Descans

12 h. “Entitats d’economia social: cooperatives”
- gemma faJarDO garcía

- mª JOsé vañó vañó

Departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont”. 
IUDESCOOP. UV

12’45 h. “Formes jurídiques de contractes laborals. 
Prestacions”
- carlOs alfOnsO mellaDO

- gemma fabregat mOnfOrt

- mª belén carDOna rubert

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 
IUDESCOOP. UV

13’30 h. Debat

TALLER D’INSERCIÓ LABORAL

16-19 h. Impartit per l’Observatori d’Inserció 
Profesional i Asesorament Laboral (OPAL)

- Autopresentació y tècniques de cerca d’ocupació
- Pautes clau en l’elaboració del C.V.
- Habilitats socials per a l’entrevista


