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La tesi doctoral de Joana Isabel Genovart proposa millores 
en la comptabilitat de les cooperatives de les Illes Balears 
 
La tesi doctoral de Joana Isabel Genovart Balaguer, defensada a la Universitat de les Illes 
Balears, aprofundeix en l’estudi dels aspectes comptables peculiars de les societats cooperatives i 
proposa millores en la regulació comptable actual que, d’una banda, suposin una adequació més 
gran a les singularitats pròpies de les cooperatives, com a entitats de l’economia social, i, de 
l’altra, permetin obtenir una informació comptable de la situació economicofinancera i patrimonial 
de la cooperativa que sigui fiable, veraç i útil tant per als usuaris com per a la supervivència de la 
pròpia entitat. L’estudi Aspectos económico-contables de las sociedades cooperativas l’ha dirigit el 
doctor Carlos José Pomar Castellanos, del Departament d’Economia de l’Empresa. 
 
La investigadora suggereix, entre altres propostes, la inclusió en els comptes anuals, o en els 
documents que els acompanyen, d’informació social que mostri el grau de compliment dels objectius 
socials que s’havia proposat l’entitat. 
 
L’estudi revisa també la normativa que regula el dipòsit dels comptes anuals d’aquestes societats 
davant els registres autonòmics de cooperatives i proposa millores en la regulació vigent perquè el 
dipòsit dels comptes sigui més útil per als usuaris. En particular, es proposa que el dipòsit es realitzi 
amb caràcter únic en el Registre Mercantil o bé, alternativament, millorar el dipòsit en els registres 
autonòmics mitjançant l’aprovació de models obligatoris únics per a tots els registres autonòmics, el 
tancament registral en cas d’incompliment de l’obligació de dipòsit i la publicitat obligatòria del 
contingut dels comptes anuals per part de tots els registres autonòmics.  
 
L’anàlisi dels comptes anuals de les cooperatives inscrites en el Registre de cooperatives de les Illes 
Balears ha permès observar l’estructura i la dimensió d’aquest sector a les Illes Balears i constatar, a la 
vegada, el baix compliment tant de l’obligació de dipòsit de comptes com de la normativa comptable 
específica cooperativa, així com l’escassa preocupació del sector per revelar informació de tipus social.  
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