IRAKASKUNTZA KOOPERATIBAREN ESTATUTUAK

LEHENENGO

KAPITULUA:

IZENA,

HELBURUAK,

EGOITZA,

IRAUPENA

ETA

LURRALDE EREMUA

1. Artikulua.- Izena eta lege eraentza
Herria:
Izena:
IRAKASKUNTZA KOOPERATIBA izeneko Irakaskuntza Kooperatiba osatu da irabazi-asmorik
gabe. Estatutu hauek eraenduko dute Kooperatiba eta beroriek xedatu ez dutenerako, Euskal
Autonomia Erkidegoan ekainaren 24an Kooperatibei buruz emandako 4/1993 Legera eta
indarrean dauden gainerako manuetara jo behar da.

2. Artikulua.- Sozietatearen helburuak
Kooperatiba honen helburua haur eta gazteen kultura eta hezkuntza bultzatzea da, Lurralde
Historiko honetako trebakuntza eta irakaskuntza maila teoriko-praktiko eta tekniko-profesionala
eskaintzearen bidez.
Halaber, eskolaz kanpoko jarduerak, eskolari lotutakoak eta hezkuntza ahalbidetzen duten
zerbitzu osagarriak eskainiko dira.

3. Artikulua.- Sozietatearen egoitza
Kooperatiba honen egoitzaren helbidea:
Zuzendaritza Kontseiluak har dezake egoitza aldatzeko erabakia, baldin eta beste egoitza hori
udalerrian bertan bada.

4. Artikulua.- Iraupena
Kooperatiba betiko eratu da.

5. Artikulua.- Lurralde-Eremua
Kooperatiba honen ekintzak Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatuko dira. Ekintzok dira
bazkideek egindako kooperatiba ekintzak eta ez, ordea, Kooperatibak berak garatutako beste
jarduera batzuk.

BIGARREN KAPITULUA: BAZKIDEAK

6. Artikulua.- Bazkide izan daitezkeen pertsonak

1. Bazkide erabiltzaileak
Zuzeneko bazkide onuradunak:
a) Gurasoak edo famili buruak, ordezkariak edo tutoreak, baldin eta Kooperatiba honek
emandako hezkuntzarako adin egokia duten seme-alabak edo tutoretzapekoak badituzte.
b) Ikasleak eurak, Kooperatibak zehazten dituen kurtso eta inguruabarretan.
2. Bazkide laguntzaileak
Pertsona fisiko eta juridikoek helburua lortzen lagun dezakete, nahiz eta kooperatibaren
helburua guztiz betetzerik izan ez.
Kooperatibako bazkideek, Ikastetxean seme-alaba zein tutoretzapekorik ez badute eta nahi
izanez gero, Kooperatibaren bazkide izateari euts diezaiokete, dagozkien betebehar eta
eskubide guztiekin. Dena den, beste aukera bat daukate: bazkide laguntzaile bihur daitezke,
baina, aurrebaldintza legez, Kooperatibari emandako ekarpena berriro jasotzeari uko egin
behar diote. Halaber, ez dute zertan derrama ezarri, kapitala zabaldu edo sor daitekeen
beste gasturik ordaindu. Bazkide laguntzaileek euren ekarpena laga diezaiokete beroriek
izendaturiko pertsonari; izan ere, pertsona hori bazkide bihurtu behar da, dagozkion
betebehar eta eskubide guztiekin. Era bertsuan, eguneratu behar du ekarpen hori, beste
bazkideentzat indarrean dagoena kontuan hartuz.
Bazkide laguntzaileen kopurua ezin da inoiz ere sozietatearen bazkideena baino handiagoa
izan, ez Batzar Nagusian ez Zuzendaritza Kontseiluan.

7. Artikulua.- Bazkideak onartzeko betekizunak
Pertsona fisiko edo juridikoa bazkide legez onartzeko, ondoko betekizunak gauzatu behar
dira:
a) Hemezortzi urtekoa baino nagusiagoa izan edo berezko pertsonalitate juridikoa edukitzea.
b) Estatutuotan eta indarreko manuetan ezarritako konpromisoak, hau da, ekarpen, lan
baldintza eta gainerako erantzukizun osagarriei buruzko konpromisoak onartzea.

8. Artikulua.- Onarpenei buruzko erabakiak
Bazkideak onartzeari buruzko erabakiak Zuzendaritza Kontseiluari dagozkio eta onarpena
ukatuz gero, ondo oinarritutako bidezko arrazoia azaldu behar da, alegia:
a) Onarpenerako ezarritako betekizun objektiboak ez betetzea.
b)

Bazkide

berrien

beharrizan

objektiboak

ezinbestekoak izatea.
c) Kooperatibak zerbitzua eman ahal izatea.

9. Artikulua.- Onarpenaren publizitatea

Kooperatibaren

funtzionamendurako

Onartua izateko eskabidea Zuzendaritza Kontseiluari idatziz aurkeztu behar zaio eta horrek
hirurogei eguneko epea du ebazteko.
Ebazpena, edozein kasutan, eskatzaileari jakinaraziko zaio idatziz. Jakinarazpena egiteko
epea hirurogei egunekoa da eta eskabidea jaso zenetik hasiko da zenbatzen; izatez,
sozietatearen egoitzako iragarki taulan argitaratu behar da. Epe hori iraganda, onarpen
eskabidea onartu dela ulertuko da.
Bazkidearen onarpena ukatzen bada, eskatzaileak errekurtsoa jar diezaioke Batzarrari hogei
eguneko epean, ukapena jakinarazi zenetik.

10. Artikulua.- Bazkideen erantzukizuna
Sozietatearen zorrak ez dira bazkideen erantzukizun pertsonalekoak. Euren erantzukizuna
sozietateren kapitalari egindako ekarpenaren araberakoa da.

11.- Bazkideen betebeharrak
a) Batzar Nagusiaren bileretara joatea, baita sozietatearen beste organoenetara ere, deitu
bazaie.
b) Gobernu organoek lege bidez harturiko erabakiak betetzea.
c) Sozietatearen helburu diren jardueretan parte hartzea.
Horretarako, bazkide erabiltzaileek seme-alaba, ordezkatu edo tutoretzapeko bat gutxienez
izan behar dute Ikastetxeko ikasle; aurrekoa ez da beharrezkoa izango, ikaslea bera
bazkidea bada.
d) Hautatua izanez gero, kargua onartzea, bidezko kariren bat duenean izan ezik.
e) Lege eta Estatutu manuen araberako beste betebeharrak betetzea, baita sozietatearen
organoek balioz hartutako erabakiak ere.

12. Artikulua.- Bazkideen eskubideak
a) Kooperatibaren organoetarako hautagai nahiz hautesle izatekoa.
b) Batzar Nagusian hitz egiteko eta botoa ematea, baita sozietatearen gainerako organoetan
ere, horietan partaidea bada.
c) Behar besteko informazioa jasotzea, bazkidearen eskubideak eta betebeharrak bete ahal
izateko, hurrengo artikuluan ezarritakoaren arabera.
d) Kooperatibaren aldetik, ekarpenaren likidazioa jasotzea, baja eman edo Kooperatiba
deseginez gero.
e) Kooperatibaren jarduera eta zerbitzuetan parte hartzea.
f) Lege arauen eta Estatutu hauen araberako beste eskubideak, baita Kooperatibaren
organoek balioz hartutako erabakien araberakoak ere.

13. Artikulua.- Informazio eskubidea
1. Bazkide bakoitzari, onartu zenetik bertatik, behar bezala onarturiko estatutu hauetako ale
bat emango zaio, baita estatutuotan edo Barne Eraentzaren Araudian egindako
aldarazpenak ere.
2. Bazkide orok eska diezaioke Zuzendaritza Kontseiluari azaltzea beharrezkotzat jotzen
dituen argitzapen eta txostenak, hots, Kooperatibaren funtzionamenduari edo emaitzei
buruzkoak. Eskakizun horiek erantzun behar dira idazkia aurkeztu zenetik hamabost egun
igarota, lehendabiziko Batzar Nagusian. Edu berean, Zuzendaritza Kontseiluak hartutako
erabakiak eragina badu bazkide batengan, berorrek horren kopia ziurtatua eska dezake.
3. Ekitaldiaren kontuak nahiz edozein proposamen ekonomiko eztabaidatzeko Batzar
Nagusian erantzun behar dira gai horiei buruz bazkideek idatziz eskatutako azalpen eta
argitzapenak. Horretarako, azalpenok adierazten dituzten agiriak azaldu behar dira
Kooperatibaren egoitzan, bazkideek azter ditzaten, deialdian jarritako epean. Epe horretan
bertan, bazkideek idatziz eskatu ahal izango dituzte azalpenok, Batzarrean behar besteko
erantzunak jasotzeko. Epe horretan, bazkideek eskubidea izango dute idatziz eta
sozietatearen egoitzan Zaintza Batzordearen txostena.
4. Aurrekoaren 2. lerroaldean ezarritakoa kontuan harturik, Kooperatibaren bazkideen %10
gutxienez ordezkatzen dutenek behar besteko informazioa eskatu ahal izango dute edozein
unetan. Zuzendaritza Kontseiluak idatziz eman behar du lehen eskaturiko informazioa,
hogeita hamar asteguneko epean.
5. Zuzendaritza Kontseiluak bazkideei edo eurek ordezkatzen dituzten organoei ondokoaren
berri eman behar die hiru hilabetean behin, beraren ustetan egokiena den bidearen bitartez:
Kooperatibaren aldagai sozioekonomikoen berri, hain zuzen, salmenta zifren eta bazkideen
alta eta bajen berri.
6. Zuzendaritza Kontseilu eta Batzar Nagusiak informazioa emateari uko egin diezaiokete,
baldin eta informazioa emateak arrisku larrian jartzen baditu Kooperatibaren lege bidezko
interesak. Uko egite hori aurkara daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoan Kooperatibei buruz
ekainaren 24an emandako 2/1993 Legeak ezarritako prozeduraren arabera.

14. Artikulua.- Bazkideen bajak
A) Bazkidearen borondatezko baja
BAT.- Edozein unetan, bazkideak baja har dezake bere borondatez, baldin eta aldez
aurretik, bi hilabete lehenago, eta idatziz abisatu badie administratzaileei; dena den, kontuan
izan behar da 3. atalak ezarritakoa.
Bazkide izateari uzteak dakar bazkide ohiaren seme-alaba, tutoretzapeko edo ordezkatuek
Kooperatibaren zerbitzuak erabili ezin izatea.

Edonola ere, bazkidearen menpeko ikasleak edo ikasleek baja hartuko dute Ikastetxean,
bazkideak baja hartu zueneko ikastaroa amaitu ostean bakarrik.
BI.- Aldez aurretiko epean abisatzen ez bada, ez da baja bidezkotutzat joko; nolanahi ere,
kooperatibaren administratzaileek, kasuaren ezaugarriak kontuan harturik, kontrakoa esan
dezakete, eta bazkideari eska dakioke kooperatiba jarduera eta zerbitzuak betetzeko lehen
egiten zuen moduan. Era berean, bazkide horri eska dakizkioke kalte-ordain egokiak.
HIRU.- Ondoko artikuluan ezarritakoaren arabera, arau orokor gisa, bajaren data
eragingarria izango da ekitaldi ekonomikoa bukatzen denetik aurrera.
LAU.- Borondatezko baja ez dago bidezkotuta, bazkideak kooperatibarekin lehiatsu diren
jarduerak gauzatuko dituenean.
BOST.- Bazkidearen baja bidezkotuta dago kasu zehatz batzuetan, baldin eta bazkide
horrek proposamenen aurka bozkatu bazuen edo nahiz eta proposamenak eztabaidatzeko
Batzar Nagusian agertu ez, geroago desadostasuna azaldu badu. Honakoak dira kasuok:
bategite edo zatiketa gertatzea, klasea aldatzea, sozietatearen helburua ageriko eran
aldatzea edo kapitalari beste ekarpen batzuk egin behar izatea.
B) Bazkidearen derrigorrezko baja.
BAT.- Bazkide izateko Estatutuok ezarritako betekizunetatik baten bat galtzen duena ez da
bazkidea izango.
Administratzaileek erabakiko dute derrigorrezko bajari buruz, interesatuek esan beharrekoa
entzun ostean. Ofizioz, edozein bazkidek edo interesatuak berak eskatuta egingo da
entzunaldia.
BI.- Administratzailearen erabakiak eragina izango du, Batzar Nagusiaren berrespena
jakinarazi ondoren edo errekurtsoa jartzeko epea agortu ostean.
HIRU.- Derrigorrezko baja bidezkotuta dago, bazkide izateko betekizunak ez direnean
gauzatzen, bazkideak bere borondatez bete nahi ez zituelako Kooperatibarekiko
betebeharrak edo behar ez den moduan onurak ateratzeko asmoa izateagatik.
LAU.- Kalifikazioari edo ondorioei buruz administratzaileek hartutako erabakiarekin ados ez
dagoen bazkideak errekurtsoa jar diezaioke Batzar Nagusiari, Euskal Autonomia Erkidegoan
Kooperatibei buruz emandako 4/93 Legearen 28. artikuluaren arabera.

15. Artikulua.- Bajaren ondorio ekonomikoak
1) Bazkide izateari uzten zaionean, bazkideak berak edo bere eskubidedunek ahalmena
dute euren partaidetza berreskuratzeko; partaidetza horren balioa kalkulatuko da baja
gertatu deneko ekitaldiaren balantzearen arabera, beraz, balantze horretan agertzen diren
galerak kontuan izango dira beti.

2) Derrigorrezko ekarpenetatik kenkariak egin daitezke, ondoko portzentaia kontuan edukita:
a) Kanporaketa dela eta, ehuneko hogeita hamarreraino (%30,00).
b) Bidezkotu gabeko borondatezko baja izatekotan, ehuneko hogeiraino (%20,00).
c) Bidezkoturiko baja edo heriotza dela eta, ez dago inolako kenkaririk. Baja
bidezkotuta dago, Estatutuotan ezarritako epe eta forman jakinarazten bada.

3) Zuzendaritza Kontseiluak kalifikatuko ditu bajak. Erabaki horren kontra, Batzar Nagusiari
jar dakioke errekurtsoa, ondoko hogeita hamar eguneko epearen barruan.

4) Kasuz kasu Zuzendaritza Kontseiluak zehaztuko ditu partaidetza berreskuratzeko epea,
kooperatibaren egoera ekonomikoa eta bazkidearen inguruabar ekonomiko eta finantzarioak.
Epe hori ezin da izan bost urtekoa baino luzeagoa, baja eragingarria izan denetik.
Salbuespena da Estatutuon 22. artikuluaren 2. atala. Epe horretan, berreskuratu ez den
ekarpenaren korritu tasa eta diruarena berdinak izango dira. Ordaintzeko zenbatekoak ezin
dira eguneratu.

III. KAPITULUA.- SOZIETATEAREN BARNEKO DIZIPLINA ARAUAK

16. Artikulua.- Bazkideen faltak
Euren garrantzia, eragina eta asmozkotasuna kontuan harturik, arin, larri edo oso larriak izan
daitezke.
a) Falta arinak:
• Kooperatibaren ibilera eta garapen onerako ezarri diren arauak ez betetzea.
• Ezjakite desenkusaezina dela eta, Estatutuak, araudiak eta funtzionamendu arauak behin
gutxienez ez betetzea.
• Sozietatearen ekintzetara eta, bereziki, Batzar Nagusietara ez joatea bidezkotutako karia
edukita.
• Arduragabekeria desenkusaezina, kooperatibaren interesen kontrako kalteak sortzen ez
baditu.
• Bazkide bakoitzari agindutako eginkizun eta erantzukizunak ondo betetzea eragozten
duen dolozko ekintza edo ez egitea.

b) Falta larriak:
• Falta arinak behin eta berriro egitea, urte beteko epean.
• Administratzaileen ustetan, bidezkoturiko karirik gabe kargua ez onartu, utzi edo arretaz
ez betetzea.

• Estatutuotan azaldutako betebehar ekonomikoak berandu betetzea.

c) Falta oso larriak:
• Falta larriak behin eta berriro egitea, urtebeteko epean.
• Eskumeneko organoek hartutako erabakiak nabarmen ez betetzea.
• Kooperatibaren interes material edo sozietatearen prestigioari nabarmen kalte eragiteko
egintza edo jarduerak gauzatzea.
• Administratzaileei dagozkien eginkizunak atxikitzea.
• Korrespondentziaren

sekretua

hautsi

zein

Kooperatibaren

dokumentu

sekretuak

ezagutaraztea gainontzekoei.
• 11. artikuluan ezarritako betebeharrak behin eta berriz ez betetzea.
• Kooperatibaren oinarrien aurka behin eta berriro aritzea eta hori berori jendaurrean
egitea.
• Diziplina ezan erortzea eta goragokoek lan gaietan esandakoari muzin egitea, baldin eta
horrek kalte larriak eragiten badizkie kooperatibari edo lankideei, baita falta larriak direlaeta ezarritako zehapenak betetzeari uko egitea.
• Bazkideen eta Kooperatibaren irudia eta prestigioa kaltetzen duten jarduerak nabarmen
eta behin eta berriro egitea.
• Bazkide bakoitzari agindutako lan eta erantzukizunak ondo betetzea era oso larrian
eragozten duten dolozko ekintza zein ez egiteak.

17. Artikulua.- Faltengatiko zehapenak
BAT.- Falta arinengatik:
• Hitz zein idatzizko zentzarazpena eta %1eko isuna, hau da, zehapena gauzatu den
unean indarrean dagoen derrigorrezko ekarpen hasierakoaren %1.
BI.- Falta larriengatik:
• %5eko isuna, hau da, zehapena gauzatu den unean indarrean zegoen derrigorrezko
ekarpen hasierakoaren %5.
• Idatzizko ohartarazpena. Administratzaileek nahi izanez gero, jendaurrean azal daiteke.
• Administratzaile edo Kooperatibaren edozein organoren kide izateko ezgaikuntza.
• Kooperatibak bazkideen alde ezarritako laguntza zerbitzuez gabetzea urtebeteko epera
arte gehienez. Zerbitzu horiek Hezkuntzarako eta Gizarte Sustapenerako Fondoaren
kargura ezartzen dira.

HIRU.- Falta oso larriengatik:

• %10eko isuna, hau da, zehapena gauzatu den unean indarrean zegoen derrigorrezko
ekarpen hasierakoaren %10.
• Sozietateko eskubide guztiak edo batzuk bertan behera uztea, HIRU urteko epera arte
gehienez.
• Kanporatzea.

18. Artikulua.- Prozedura zehatzaileak
1) Prozedura:
Bazkideak sozietatearen kontrako faltengatik zehatzeko, espediente egokia instruitu behar
da ondorengo arauen arabera:
a) Falta arinen kasuan, mahaikide txostengileak formulatu behar du karguen plegua.
Zuzendaritza kontseiluak organoa bera osatzen duten kideen artean aukeratu behar du
mahaikidea. Mahaikideak faltaren behin-behineko kalifikazioa eta horri dagokion zehapen
proposamena jakinarazi behar dizkio idatziz erruztatutako bazkideari; dena dela, bazkide
horrek zuribide plegua formulatuz gainera, Zuzendaritza kontseiluari aurkez diezaioke,
jakinarazpena

egin

zenetik

hamar

asteguneko

epean.

Zuzendaritza

kontseiluak,

gauzaturikoa ikusita, behin betiko kalifikazio eta zehapena ezarriko ditu eta ezin izango da
beste organora jo errekurtsoak jartzeko.
b) Falta larri edo oso larrien kasuan, erruztatutako bazkideak, Zuzendaritza kontseiluak
emandako epaitzaren aurka, errekurtsoa aurkez diezaioke Batzar Nagusiari.
Kanporatzekotan, ondoko artikuluak araututakoa kontuan hartu behar da ondore
guztietarako.
2) Epeak, orokorrean:
Segurtasun

juridikoa

dela

eta,

diziplina

espedienteen

fase

bakoitzerako

epeak,

kanporatzekoak izan ezik, 19. artikuluan xedatutakoaren arabera arautzen dira. Ondokoak
dira epeak:
a) Espedientea irekitzeko epeak.
Sozietatearen kontrako faltengatiko espedienteak irekitzeko epeak ondorengoak dira:
I) Hilabete bat, falta arin gisa kalifikatu bada.
II) Bi hilabete, falta larri legez kalifikatu bada.
III) Hiru hilabete, falta oso larri moduan kalifikatu bada.
Epeok hasten dira zenbatzen salaketa egunetik edo Zuzendaritza kontseiluak salaketa
eragin zuen egintzaren berri duenetik. Epe horiek igarota edo urratzea gauzatu zenetik
hamabi hilabete iragan badira, faltak preskribitutzat joko dira eta ez da zehapenik jarriko.
Espedientea irekitzeak preskripzioa geldiaraziko du; aitzitik, preskripzioa berriro hasiko da,
baldin eta lau hilabeteko epean Zuzendaritza kontseiluak ebatzi ez badu eta interesatuari
jakinarazten ez badio ezarritako zehapena.

b) Errekurtsoa aurkezteko epeak
Batzar Nagusiari falta larri eta oso larriengatiko zehapenaren kontrako errekurtsoa
aurkezteko epea hogeita hamar astegunekoa da, eta zehapen egokiak jakinarazi zirenetik
hasiko da zenbatzen.
c) Errekurtsoei erantzuteko epeak
Aurreko atalean azaldutako errekurtsoari erantzuteko epea berrogeita bost astegunekoa da,
eta errekurtsoa aurkeztu zenetik hasiko da zenbatzen. Horretarako, Zuzendaritza kontseiluak
ahalik eta lasterren antolatuko du Batzar Nagusiaren deialdia.
3) Zehapenaren betearazitasuna
Baldin eta bazkide espedientatuak bere eskubidea egikaritu izan ez badu, errekurtso
egokiaren epea agortu eta hurrengo egunean betearazi behar da zehapen oro. Betearazi
ere, gora jo ezin daitekeen epaitza ebatzi eta hurrengo egunetik betearazi behar dira
zehapenak.
4) Zehapenak kitatzea
Kanporatze kasuetan izan ezik, Zuzendaritza kontseiluak, interesatuek eskatuta, kitatu ahal
izango ditu ezarritako zehapenetatik betetzeke daudenak, edo bazkideei igorritako
zehapenen idaztoharrak, baldin eta Kontseilu horren arabera, bazkidea birdoitu bada.

19. artikulu.- Kanporatzea
1) Zuzendaritza Kontseiluak estatutuetan ezarritako falta oso larriren batengatik soilik
kanpora dezake bazkidea. Aldez aurretik, espedientea instruitu behar da eta espediente
horretan, interesatuak bere burua zuritzeko aukera du. Zuzendaritza Kontseiluak bi
hilabeteko epean hartu behar du kanporatze erabakia, espedientea hasarazteko agindua
eman zenetik. Epe hori igarotakoan, ez bada kanporatze erabakirik hartu, largetsirik
geratuko da espedientea.
2) Bazkideak kanporatze erabakiaren aurkako errekurtsoa jar diezaioke Batzar Nagusiari;
horretarako, egutegiko hogeita hamar egun ditu, erabakia jakinarazi zenetik. Harik eta Batzar
Nagusiak errekurtsoa ebatzi edo errekurtsoa jartzeko epea igaro arte, ezin da bazkidea
kanporatu, ez eta bazkidearen eskubideen egikaritzea eten ere.
3) Errekurtsoa Lehenengo Batzar Nagusiak hartutako erabakiaren menpe dago derrigorrean.
Batzar horren deialdia apartekoa, ohikoa edo kasuan kasukoa izan daiteke eta gai
zerrendaren lehenengo puntuan sartuko da errekurtsoaren aztergaia. Batzarrak hautespen
sekretuaren bidez ebatzi behar du.
4) Hala dagokionean, kanporatze erabakia berehala betearaziko da, Batzar Nagusiak
berretsi ondoren. Nolanahi ere, jakinarazi denetik, prozesu bidean aurkara daiteke erabaki
hori eta Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legearen 39. artikulua
aplikatuko da.

5) Estatutu hauetako lehenengo atalaren 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, bazkidea
kanporatzeak ez du esan nahi ikaslea edo ikasleak kanporatu behar direnik.

IV. KAPITULUA.- KOOPERATIBAREN ERREGIMEN EKONOMIKOA
20. Artikulua.- Sozietatearen kapitala
Sozietatearen

kapitala

bazkideen

ondare

ekarpenek

osatzen

dute.

Ekarpenok

borondatezkoak edo derrigorrezkoak dira. Kooperatibako lehendakariak eta idazkariak
sinaturiko izendun tituluetan benetakotuko dira ekarpenok, eta sekula ere ez dira baloretitulutzat hartuko.
Sozietatearen gutxieneko kapitalaren zenbatekoa: (zenbakitan eta letretan)
Harpideturik eta guztiz ordaindurik behar du egon.
Bazkideak, bazkide izateari eustekoaren zenbatekoa: (zenbakitan eta letretan)

21. Artikulua.- Sozietatearen kapitalari eginiko ekarpenak
1)Bazkide izateko hasierako ekarpenaren zebatekoa: (zenbakitan eta letretan)
Harpidetza egitean, ehuneko 25 ordaindu behar da gutxienez; Zuzendaritza Kontseiluaren
xedapenei ekinez, gainontzekoa dena batera edo aldian aldiko kuoten bidez ordaindu behar
da, baina, beti ere, lau urteko epea igaro baino lehen.
Hasierako ekarpen hori unean-unean hartu behar da kontuan. Batzar Nagusiak urtero
egunera dezake bazkide berrien hasierako ekarpen derrigorrezkoen zenbatekoa; horrezaz
aparte, derrigorrezko beste ekarpen batzuk egiteko beharra ezar dezake Batzar Nagusiak.
Kasu horretan, batzarrak ekarpenon zenbatekoa, epeak eta ordainketa baldintzak zehaztuko
ditu, kooperatibaren beharrizanak aintzat harturik. Azken erabaki horrekin ados ez dagoen
bazkideak baja eska dezake eta baja hori bidezkotua dela ulertuko da.
Hasierako ekarpen derrigorrezkoek ez dute inolako korritu tasarik.
2) Kideek edonolako ekarpen borondatezkoak egin diezazkiokete sozietatearen kapitalari eta
Batzar

Nagusiak

erabakitako

korritua

dagokie

kideei.

korritu

hori

erabakitzeko,

kooperatibaren beharrizanak hartuko dira kontuan; zernahi gisaz, korritu hori ezin da
diruaren legezko korritua baino sei puntu handiagoa izan.
3) Batzar Nagusiak ontzat eman dezake kideek sozietatearen kapitalari borondatezko
ekarpenak egitea eta, ontzat emanez gero, ekarpenon baldintzak ezarriko ditu.
4) Berandutzen den kideak kalte-galerak ordaindu behar dizkio kooperatibari. Jakinarazi
zaionetik hirurogei egun igarotakoan ez badu ordaindu, derrigorrezko baja eman dakioke
sozietatean, ondoko kasuetan: hasierako ekarpen derrigorrezkoa edo hasieran derrigorrean
ordaindu beharreko diru kopuru gutxienekoa ordaindu ez duenean. Bestelako kasuetan,
kanpora daiteke kidea.

22. Artikulua.- Sozietateko partaidetzen eskualdaketa.
BAT.- Kooperatibaren ekarpenak eskualdatzeko irizpideek honako helburuak dituzte:
a) Eskualdaketa ahalik eta gehien malgutzea.
b) Berreskurapen datak aldatu direla eta, eskualdaketa operazioek kooperatibaren
finantza egoera ez hondatzea.
BI.- Sozietatearen partaidetzak eskualdatzea:
a) Inter vivos egintzen bidez, hala bazkideen artean, nola eskualdaketa egin denetik bi
hilabeteko epean bazkide izateko konpromisoa hartzen dutenen artean. Horretarako, ondoko
baldintzak bete behar dira:
Eskualdatzaileak eskuratzailea nor den eta eskualdaketaren prezioa zein den adierazi behar
dizkio Zuzendaritza Kontseiluari. Kontseiluak berak hartuko du eskualdaketari buruzko
erabakia eta hamabost eguneko epea du horretarako. Erabaki horrek zioduna izan behar du.
Bazkide izateko konpromisoa bete ezean, gerta daiteke eskuratutako partaidetza itzuli behar
izatea, horrexetarako ezarritako epean. Horrez gain, bidezkotu gabeko baja kasuan egiten
den antzera, kenkariren bat egin dakioke arauaren urratzaileari.
Ezingo dira sozietatearen partaidetzarik transferitu, bazkide berrien hasierako ekarpenak
egiteko.
Zuzendaritza Kontseiluak honako arrazoiak erabil ditzake eskualdaketa ukatzeko: bazkide
berriak ez onartzeko erabili direnak eta sozietatearen diru alorreko betebeharrak, bereziki,
galeren egozketa ez saihestea.
b) Mortis causa oinordetzaren bidez, bazkide diren eskubidedunei, baldin eta horiek hala
eskatu badute; bestela, titularra hil denetik hiru hilabeteko epean bazkidetzat onartu behar
dira. Horrelakorik gertatzen ez denean, transferitutako partaidetzaren zenbatekoa likidatzeko
eskubidea dute, ezelako kenkaririk gabe eta urtebeteko epean, kausatzailea hil denetik
zenbatzen hasita.

23. Artikulua.- Soberakin erabilkorren banaketa eta derrigorrezko fondoak.
1.- Batzar Nagusiak erabaki behar du soberakin garbien banaketa, kasuan kasuko zergak
eta aurreko ekitaldien galerak konpentsatzeko kopuruak kendu eta gero. Banaketa hori
egiteko ondokoak hartu behar dira kontuan:
a) Gutxienez, soberakin xedakorren ehuneko hogeita hamar destinatuko da, hala
Derrigorrezko Erreserba Fondora, nola Kooperatibaren Hezkuntza eta Sustapen Fondora.
Kooperatibaren Hezkuntza eta Sustapen Fondora ehuneko bost gutxienez destinatuko da,
eta Derrigorrezko Erreserba Fondora ehuneko hogeita bost, harik eta azken horrek sozietate
kapitalaren ehuneko berrogeita hamarraren pareko kopurua erdietsi arte.
Kopuru hori erdietsitakoan, ehuneko hamar gutxienez esleitu behar da Kooperatibaren
Hezkuntza eta Sustapen Fondora eta ehuneko hogei Derrigorrezko Erreserba Fondora.

b) Geratzen denetik, ehuneko hirurogei destinatuko da, gehienez ere, Kooperatibaren
Itzulkinetara edo Borondatezko Erreserben Fondoa eratzera. Batzar Nagusiak erabakiko du
erreserbok banatzeko modukoak edo banaezinak diren eta zeintzuk diren horiek erabiltzeko
arauak.
2.- Bazkideei dagozkien itzulkinen kopurua kooperatiban eginiko jardueraren araberakoa da,
eta sekula ez sozietatearen kapitalean duten partaidetzarena.
3.- Derrigorrezko Erreserba Fondoa ezin daiteke bazkideen artean banatu. Goraxeago
esandakoaz bestalde, derrigorrezko ekarpenei buruzko kenkariak destinatu behar dira fondo
horretara, bazkideen bajaren eta sarrera kuoten kasuan.
4.- Kooperatibaren Hezkuntza eta Sustapen Fondora honakoak destinatu behar dira:
lehenengo atalean jasotako zuzkidurak, isunak eta kooperatibak bazkideei diziplina bidean
ezarritako beste zehapenak.
5.- Batzar Nagusiak

Hezkuntza eta Sustapen Fondoaren lerro nagusiak ezarriko ditu.

Zuzendaritza Kontseiluak zehaztu eta betearaziko ditu lerrook eta zehatz azalduko du
urtean-urtean fondoaren erabilera.
Kooperatibaren Itzulkinak sekula ez dira sozietatearen partaidetzaren araberakoak izango.

24. Artikulua.- Galeren Egozketa.
Galerak egozteko honako irizpideak hartu behar dira kontuan:
a) Derrigorrezko Erreserba Fondoari, gehienez ere, ondokoak egotziko zaizkio soberakin
positiboak izan diren azken bost urteotan: legearen araberako fondo derrigorrezkoei
destinaturiko batez besteko portzentaia.
b) Gainerakoa bazkideei egotziko zaie. Horretarako, soberakinak banatzeko irizpideak
erabiliko dira, eta soberakinok bazkideen sozietateko partaidetzaren arabera murriztuko dira.

V. KAPITULUA.- KOOPERATIBAREN ORDEZKARITZA ETA KUDEAKETA

25. Artikulua.- Sozietateko organoak
Hauek dira kooperatibako organoak:
a) Batzar Nagusia.
b) Zuzendaritza Kontseilua.
c) Zaintza Batzordea.

26. Artikulua.- Batzar Nagusia, kontzeptua eta eskumenak.
1) Bazkideek osatzen dute Batzar Nagusia. Batzar horrek sozietatearen borondatea
adierazten du, indarreko legeriak eta estatutu hauek eratxiki dizkioten gaien inguruan.

Bazkideez gain, honakoak joan daitezke Batzar Nagusira, komenigarri denean sozietatearen
ibilbiderako: Zuzendaritza Kontseiluak, Batzar Nagusiak edo estatutu hauek baimenduriko
pertsonak. Pertsona horiek hizpidea dute, ez ordea hautespiderik.
Bazkide guztiek, bai disidenteek, bai batzarrera agertu ez direnek Batzar Nagusiak hartutako
erabakiak bete behar dituzte.
2) Kooperatibaren arazo guztiak Batzar Nagusian eztabaida daitezke. Batzar Nagusiak
ondoko erabakiak hartzeko eskumena du:
a) Boto sekretuaren bidez, Zuzendaritza Kontseiluaren eta Zaintza Batzordearen kideak
izendatu eta ezeztatzea, bai eta kide horien gaineko erantzukizuna izatea ere.
b) Sozietatearen kudeaketa aztertzea eta urteko kontua, kontuaren destino ekonomikoa eta
soberakinen banatzea edo galeren egozketa onartzea.
c) Sozietatearen kapitalari egin beharreko ekarpen derrigorrezkoak ezartzea, borondatezko
ekarpenak onartzea eta ekarpenak, sarrera kuotak edo aldizkako kuotak eguneratzea.
d) Obligazioak, partaidetza tituluak edo partaidetza bereziak jaulkitzea.
e) Barne Eraentzaren Araudia onartu eta aldatzea.
f) Kooperatibaren bategitea, bereganatzea, zatiketa edo desegitea.
g) Bigarren mailako edo horren ondorengo kooperatibak, kreditu kooperatibak edo horiei
atxikitakoak sortzea.
h) Zaintza Batzordeko eta Zuzendaritza Kontseiluko kideen aurka erantzukizun akzioa
egikaritzea.
i) Edozein tituluren bidez, ondokoak besterenganatu edo lagatzea: kooperatiba edo lantoki
gisa erabiltzen den kooperatibaren zatia, kooperatibako ondasunen bat edo kooperatibaren
ekonomian, antolaketan zein egitura funtzionalean aldaketak dakartzaten eskubide edo
jarduerak.
j) Sozietateko estatutuen aldaketa.
3) Legeak ezarritako beste erabakiak hartzea.
4) Batzar Nagusiak ezin du bere eskumena eskuordetu, 2. atalean aipatutako gaiei buruzko
erabakiak hartzeko.

27. Artikulua.- Batzar Nagusirako deialdia.
1) Batzar Nagusiak ohikoak edo apartekoak dira.
2) Zuzendaritza Kontseiluak egingo du ohiko Batzar Nagusirako deialdia. Urtean behin
izango da, ekitaldiaren itxiera datatik zenbatzen hasita sei hilabeteko epean. Ohiko batzar
horretan honakoak egiten dira: urteko kontuak eta kudeaketa aztertu eta onartzea,
soberakinen banaketari eta galeren egozketari buruzko erabakiak hartzea eta gaien
zerrendako beste aztergaiak aztertzea.

3) Batzar Nagusiaren gainerako bilkurak apartekoak dira eta Zuzendaritza Kontseiluak
egingo du horietarako deialdia, ondoko kasuetan: kooperatibarentzat komenigarri dela
deritzonean, sozietateko botoen ehuneko hogei gutxienez ordezkatzen duten bazkideek hala
eskatu dutenean edo Zaintza Batzordeak eskatu duenean. Aparteko batzar horren gaien
zerrendan derrigorrean sartu behar dira aldez aurretik eskatu diren aztergaiak.
4) Gaien zerrendan aztergairen batzartzeko eskubidea dute, gutxienez, sozietatearen
ehuneko hogei ordezkatzen duten bazkideek. Horretarako, deialdiaren iragarkia argitaratu
denetik bost eguneko epea dute. Idatziz eskatu behar diote Zuzendaritza Kontseiluari eta
horrek kooperatibaren iragarki oholean jarriko du.
5) Batzar Nagusi Ohikorako deialdia ez balitz legeak ezarritako epean egingo, orduan
edozein bazkidek eska dezake batzarra egitea. Bazkideak Zuzendaritza Kontseilura jo
dezake eta deialdirik egin ez dela jakinaraz diezaioke. Agindeia egin denetik hamabost egun
igarotakoan ez badu deialdirik egin, bazkideak sozietatearen egoitzako Lehenengo
Instantziako epaileari eska diezaioke deialdia egin dezan. Azken horrek deialdia egiteko
agindu eta Batza Nagusiko lehendakaria izendatuko du.
Erregela horiek hartuko dira kontuan, Zuzendaritza Kontseiluak artikulu honen 3. atalean
azaldutakoa bete ez duenean.
6) Batzar Nagusirako deialdia, ohikoa zein apartekoa izan, idatziz egin behar da, hamar
egun lehenago gutxienez eta hogeita hamar beranduenez. Deialdian, zehatz-mehatz
adierazi behar dira batzarraren data, ordua eta lekua, baita gaien zerrenda ere.
Honela egingo da deialdia:
a) Sozietatearen egoitzako iragarki oholean azaldu behar da.
b) Idatziz egin behar zaio komunikazioa bazkide bakoitzari.
c) Sozietatearen egoitzako Lurralde Historikoan hedapen handia duten egunkarietan
jarri behar da iragarkia.
7) Gorago esandakoa gorabehera, eta aldez aurreko deialdirik egin ez bada ere, Batzar
Nagusiaren osaketa baliozkoa izango da ondoko kasuan: kooperatibako bazkideak eurak
edo euron ordezkariak Batzar Nagusian egonik, aho batez onartzen dutenean, hala Batzar
Nagusia egitea, nola gaien zerrenda.
28. Artikulua.- Batzar Nagusiaren funtzionamendua.
1) Batzar Nagusia kooperatibaren egoitzan egingo da.
Kooperatibaren egoitzan ez dagoenean bazkide guztiak behar bezala egokitzeko lekurik,
orduan administratzaileek batzarra beste toki batean egiteko deialdia egin dezakete, baita
beste herri batean ere, ahaleginak eginik kooperatibaren egoitza eta batzar lekua
elkarrengandik urrun egon ez daitezen.

2) Batzar Nagusiak erabakiak hartu ahal izateko, beharrezko da lehenengo deialdian
bazkideen gehiengoa bertaraturik egotea edo bestela ordezkaturik; bigarren deialdian,
botoen ehuneko hamar behar da.
3) Bazkideek beste bazkide batzuk ordezka ditzakete Batzar Nagusian.
Eurenaz bestalde, bazkideek ezin dute bi ordezkaritza baino gehiago izan eta euren burua
edo bazkide laguntzaile den pertsona juridikoa ordezka dezakete.
4) Zuzendaritza Kontseiluko lehendakaria da Batzar Nagusiko lehendakari; halakorik egon
ezean, lehendakariaren eginkizunak betetzen dituena. Zuzendaritza Kontseiluko idazkaria da
Batzar Nagusiko idazkari, bestela berorren ordezkoa edo Batzar Nagusiak hautatutakoa.
Lehendakariak eztabaidak bideratu, Batzar Nagusian ordena zaindu eta lege formalitateak
betetzen direla jagongo du.
Deusezak dira gaien zerrendan agertzen ez diren aztergaiei buruzko erabakiak, legeak
berariaz onartu duenean izan ezik.
5) Idazkariak idatziko du bilkurako akta eta honakoak adierazi behar ditu:
a) Batzar Nagusiaren data eta lekua.
b) Deialdia nola egin den eta deialdiaren testu osoa.
c) Lehenengo ala bigarren deialdia den.
d) Bertaratutako edo ordezkaturiko bazkide guztien kopurua eta zerrenda.
e) Eztabaidatutako gaien laburpena, jaso beharreko hitzak eta hartutako erabakien
edukia.
f) Hautespenen emaitzak, erabaki bakoitzerako behar izan diren gehiengoak
adierazten direlarik.
Batzar Nagusiak berak onar dezake akta, batzarra amaitzen denean; bestela, lehendakariak
eta Batzar Nagusiak izendatutako bi bazkidek onartuko dute hamabost eguneko epean.
Azken horiek eta idazkariak akta sinatu behar dute.
Akten ziurtagirien luzapen datan idazkari nor izan, horrexek luzatuko ditu ziurtagiriok,
lehendakariaren oniritzia eman ondoren.
Erabakiak hartu diren une beretik dira eraginkorrak.

29. artikulua.- Boto eskubidea
Bazkide bakoitzak boto bat du eta posta bidezko botoa onartzen da, sozietatearen
organoetako kideak hautatu behar direnean.
Hori gorabehera, bazkideak ez du bozkatzeko eskubiderik ondoko kasuetan:
a) Hartu beharreko erabakiak zuzenean edo modu esklusiboan eragiten dioenean,
zehapen alorrari dagokionez.
b) Kooperatibak erantzukizun akzioa egikaritzen duenean eta bazkidea akzio horren
subjektu denean.

c) Zehapen gisa, boto eskubidearen egikaritza eten behar duenean.

30. Artikulua.- Gehiengoak.
1) Batzar Nagusiaren erabakiak hartzeko, botoen erdia baino gehiago behar da eta ez da
boto zuririk, ez abstentziorik zenbatuko. Ondoko kasuan aurrekoaren salbuespena dugu:
legearen edo estatutuen arabera, gehiengo indartua behar denean.
2) Ondoko kasuetan beharrezko da bertaratutakoen eta ordezkaturikoen botoen bi herena:
a) Obligazioak jaulkitzen direnean.
b) Barne Eraentzaren Araudia onartu eta aldatzen direnean.
c) Kooperatibaren bategite, zatiketa eta desegitearen kasuan.
d) Bigarren mailako edo horren ondorengo kooperatibak, kreditu kooperatiboak edo
horiei atxikitakoak sortzen direnean.
e) Edozein titulu dela bide, ondokoak besterenganatu edo lagatzen direnean:
kooperatiba edo lantoki gisa erabiltzen den kooperatibaren zatia, kooperatibako ondasunen
bat edo kooperatibaren ekonomian, antolaketan zein egitura funtzionalean aldaketak
dakartzaten eskubide edo jarduerak.
f) Estatutuak aldatzea.
g) Indarreko legeriak eta estatutuek beren beregi ezarritako beste kasuetan.

31. Artikulua.Zuzendaritza Kontseilua kooperatibaren gobernu, kudeaketa eta ordezkaritza organoa da.
Kontseiluak berrori dagozkion ahalmenak egikaritzen ditu, ondokoak salbu: lege bidez edo
estatutuen
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erreserbaturikoak.
Ondoko ahalmenak dagozkio bereziki Zuzendaritza Kontseiluari:
a) Estatutuetan esandakoaren arabera, bazkideak onartzeari edo bazkide izaera uztarazteari
buruzko erabakiak hartzea.
b) Kooperatiba ordezkatzea era guztietako egintza eta kontratuetan.
c) Zuzendari nagusia, saileko zuzendaria edo administratzaileak izendatu edo banantzea eta
berorien ahalmenak, eginbeharrak eta ordainsariak ezartzea.
d) Langileak izendatu, plantillak osatu eta eskubide zein betebeharrak, eratxikipenak,
fidantzak, aurrerakinak eta ordainsariak zehaztea.
e) Kooperatibaren funtzionamendua antolatu, zuzendu eta ikuskatzea eta Batzar Nagusiari
kooperatibaren Barne Araudia edo araudiak proposatzea.
f) Sozietatearen objektua aurrera eramateko behar diren egintza eta kontratuak egitea.
Horien barne sartzen dira honakoak: ondasun higiezinen eskuraketa edo besterenganaketari
buruzkoak, eskubide errealen eraketari buruzkoak eta hipoteka eta errentamendu bereziei

buruzkoak. Kontseiluak aurrera eraman ditzake estatutuek ahalbideturiko negozio eta
operazio guztiak ere.
g) Operazio publiko eta pribatuak aurrera eramateko erabakia hartzea eta legez onartzen
diren zor publikoak eta balore higigarri edo higiezinak erostea, saltzea, harpidetzea eta
gordailatzea. Horrez gain, Kontseiluak egoki deritzon moduan uki ditzake titulu horiek.
h) Bonu eta obligazioak jaulkitzeko eta ekarpenak harpidetzeko behar dena zehaztea, Batzar
Nagusiak erabakitakoarekin bat etorriz.
i) Fondo erabilkorren, Derrigorrezko Erreserba Fondoaren eta Hezkuntza eta Sustapen
Fondoaren inbertsioa zehaztea, Batzar Nagusiaren erabakiak errespetatuz. Bestalde,
aurrekontuak eratu, gastuak baimendu eta ahaldunak eta ordezkariak izendatuko ditu eta,
kasuan-kasuan, egoki deritzen ahalmenak emango dizkie.
j) Zuzendaritza Kontseiluaren kontuak, balantzea eta memoria azaltzailea urtero aurkeztea
Batzar Nagusi ohikoari eta soberakin garbien banaketa proposatzea. Sozietatearen ekitaldia
amaitu baino lehen egin behar du aurkezpen hori.
k) Batzar Nagusi ohikoen eta apartekoen deialdia egitea eta horien erabakiak betearaztea.
l) Kooperatibari dagozkion eskubide eta akzioen egikaritzari eta errekurtso arruntak eta
bereziak jartzeari buruzko erabakiak hartzea. Ondokoetan egikari ditzake kooperatibak
eskubide eta akziook: epaitegi eta auzitegi arrunt edo berezietan, Estatuko bulego,
agintaritza, korporazio edo erakundeetan, lurralde administrazio autonomoetan eta probintzia
edo udalerriko administrazioetan. Kontseiluak ordezkari, prokuradore edo letratuak
izendatuko ditu kooperatiba ordezka eta defenda dezaten. Horrela izanik, beharrezko diren
ahalmenak eratxikiko dizkie ondokoetarako: alde batetik, zeinahi prozeduratan kontziliazio,
espediente, auzi, erreklamazio, errekurtso edo bestelakoak aurrera eramateko; bestetik,
prozeduraren etendura eskatzeko eta judizio bidean ahalmen osoz etsitzeko.
m) Sozietateko fondoak eta ondasunak erabili, erreklamatu, jaso eta kobratzea. Kontseiluak
norbanakoengandik zein bulego publikoetatik kobra ditzake ondasunok eta gordailuak Kutxa
Nagusitik atera edo bertara sar ditzake, sozietatearen interesak kontuan izanik. Horrez gain,
bankuko kontu korronteak era ditzake, dela eskudiruzko edo kredituzko kontuak, dela balore
kontuak. Eskudirua edo baloreak atera ditzake kontu horietatik eta, oro har, bankuko
eragiketa oro egin dezake, bai nazioko bankuekin, bai kanpokoekin, bai Espainiako
Bankuarekin. Bestalde, korrespontsalen eskuetan dauden kooperatibako fondoak erabil eta
kanbio letra zein beste merkataritzako dokumentuak igor, endosa, abala, onar, ordain eta
negozia ditzake.
n) Pertsona jakin batzuei boterea ematea, helburu zehatz batzuk lortzeko edo negozioaren
arlo batzuk zuzentzeko.
o) Estatutuen interpretazioak sortaraz ditzakeen zalantzak argitzea eta hutsuneak betetzea,
Lehenengo Batzar Orokorrari jakinarazi behar zaiolarik.

p) Estatutu hauetan bereziki eratxiki zaizkion ahalmenak ere badagozkio.
Zuzendaritza Kontseiluaren eskumen horiek guztiak adierazgarriak baino ez dira, hau da, ez
dituzte

mugatzen

kontseiluak

kooperatibaren

interesak

gobernatu,

zuzendu

eta

administratzeko dituen eratxikipen zabalak.

32. Artikulua.- Zuzendaritza Kontseiluaren eraketa eta hautapena.
1) Kontseiluan hamabi kide titular eta lau ordezko daude. Titularren eta ordezkoen ehuneko
hogeita bost bazkide ez direnen artean hauta daitezke.
2) Kontseiluaren berriztapen partziala urte bitik behin egingo da eta titularren eta ordezkoen
erdiak ukituko ditu.
Zuzendaritza Kontseiluaren kide guztiak Batzar Nagusiak hautatuko ditu, bozketa
sekretuaren bidez lortutako gehiengoa gogoan izanik.
3) Lehendakaria, lehendakariordea eta idazkaria hautatu behar dira. Karguak, lehendakaria
barne, aukeraturiko bazkideen artean banatuko dira, Zuzendaritza Kontseiluaren lehen
bilkuran.
4) Zuzendaritza Kontseiluko kide titularren baten lekua behin betiko hutsik geratzen bada,
ordezkoetatik lehenak beteko du leku hori, harik eta titularraren kargualdia amaitu arte.
5) Lehendakaria aldi baterako falta denean, lehendakariordeari dagokio hura ordeztea.
Idazkaria falta denean, berriz, kontseiluko kiderik gazteenak ordeztuko du.

33. Artikulua.- Zuzendaritza Kontseiluaren funtzionamendua
1) Zuzendaritza Kontseilua hilean behin batu behar da derrigorrean, kooperatiba oporretan
dagoenean izan ezik. Batzar horretan kontseiluko kideen erdiak gehi bat gutxienez egon
behar da.
Kideek eurek derrigorrez joan behar dute batzarrera, hau da, ezin dute ordezkarik bidali.
2) Erabakiak bertaratutakoen gehiengo arruntaren bidez hartuko dira, oro har, eta
lehendakariaren botoak erabakiko ditu berdinketak.
3) Bertaratutakoen bi herenen aldeko botoa behar da ondokoak erabakitzeko:
a) Jarduteko zentro nagusia edo horren zati bat itxi, lekuz aldatu edo zabaltzeko.
b) Kooperatibaren jarduera sakon murriztu edo zabaltzeko.
c) Kooperatibaren antolaketan aldaketa garrantzitsuak egiteko.
d) Bestelako erakundeekin, hala kooperatibakoekin, nola kanpokoekin loturak ezarri
edo deusezteko, kooperatibarentzat lotura baliozkoak eta iraunkorrak diren kontuan izanik.
4) Lehendakariak eta idazkariak sinatuko dute batzarraren akta. Akta horrek idatziz
jasoko ditu eztabaidak, erabakien testua eta bozketen emaitzak.

34. Artikulua.- Zuzendaritza Kontseiluari buruzko xedapenak
1) Zuzendaritza Kontseiluko kideen ordainketa kooperatibako langileen ordainketa mailari
egokituko zaio, kudeaketa zuzenaren kasuan.
Kideari ordainketarik ez badagokio ere, sariak emango zaizkio bertaratzeagatik eta, izan
dituen gastuak ordainduko zaizkio beti.
2) Administratzaileen erantzukizuna.
a) Administratzaileek enpresari zintzoaren arretaz bete behar du berorren kargua.
Ordezkari leiala izan behar du eta legearen eta estatutuen aurkako edo behar bezalako
arretarik gabe egindako ekintzen ondoriozko kalteak ordaindu behar ditu. Arreta hori
baloratzeko, aintzat hartuko da kargua ordaindutakoa den ala ez. Isileko datuak isilpean
gorde behar dituzte, baita kargualdia amaitu ondoren ere.
b) Kaltea dakarren ekintza gauzatu edo hori gauzatzeko erabakia hartu duen
organoko kideek era solidarioan erantzungo dute, ondokoek salbu: ekintza gauzatu ez
dutenek edo gauzatzeko erabakia hartu ez zutenek, ekintza horren berririk ez dutenek edo
izanik ere, kaltea saihesteko ahaleginak egin zituztenek edo ekintzaren aurka agertu zirenek.
c) Kaltea dakarren ekintza edo erabakia Batzar Nagusiak hartu, baimendu edo
berretsi badu ere, kalte horren erantzukizuna izango dute gorago aipatutakoek.
3) Administratzaileen kontrako erantzukizun akzioak
a) Kooperatibak berak egikaritu ahal izango ditu administratzaileen kontrako
erantzukizun akzioak, baldin eta Batzar Nagusiak gehiengo arruntaren bidez hartu badu
erabakia; izan ere, erabaki hori har daiteke nahiz eta gai zerrendan agertu ez.
b) Batzar Nagusiak erabaki badu akzioa eragin edo horri etsitzea, erabaki horrek
eragindako administratzaileak kargutik era automatikoan ken daitezke.
c) Kooperatibak erantzukizun akzioa egikaritzen ez duenean hiru hilabeteko epean,
edozein bazkidek egikaritu ahal izango du. Epe hori erabakia hartu zenetik hasiko da
zenbatzen.
d) Kaltea eragin zenetik sei hilabete igarota, Batzarrak edo bazkideek egikaritu ez
badute akzioa, sozietatearen edozein hartzekodunek erantzukizun akzioa egikari dezake,
kooperatibaren ondarea berreratzeko bakarrik.
e) Edozein kasutan, erantzukizun hori eragin duten egintzak gertatu zein ezagutu
zirenetik bi urtera preskribituko da akzioa.
f) Aurreko lerroaldeetan ezarritakoa kontuan harturik, bazkideek eta gainontzekoek
eurei dagozkien akzioak egikaritu ahal izango dituzte, administratzaileek euren interesei
kalteak eragin dizkietenean.
4) Erantzukizun akzioaz gain, ondokoak aurkara daitezke: Zuzendaritza Kontseiluak
legearen edo Estatutuon kontra hartutako erabakiak, erabaki horiek bazkide baten edo
batzuen alde hartu direnean Kooperatibari edo bere bazkideei kalteak eraginda, Euskal

Autonomia Erkidegoan Kooperatibei buruz ekainaren 24an emandako 4/1993 Legeak
xedatutakoaren arabera.
5) Hauexek ezin dira izan Zuzendaritza Kontseiluaren kide:
a) Zerbitzu zehatz batzuk betetzen dituzten funtzionario publikoak, baldin eta zerbitzu
horiek Kooperatibaren jarduerekin harreman zuzenak badituzte.
b) Norbere edo besteren kontura, jarrera zehatz batzuk bete edo egikaritzen
dituztenak, baldin eta jarduerok eta kooperatibarenak lehiakide edo horien berorien
kontrakoak badira.
c) Interdikziopekoak, porrot egindakoak, doitu gabeko konkurtsatuak, adingabekoak
eta ezgaituak, kargu publikoak egikaritzeko ezdoituak -zigorraren bidez ezdoituak-, gizarte
lege edo xedapenak era larrian ez betetzeagatiko zigortuak eta karguak direla eta, irabazizko
jarduera ekonomikoak egikaritu ezin dituztenak.

35. Artikulua.- Zaintza Batzordea
1) Batzar Nagusiak bere bazkideen artean, sekretupeko bozketan, titular diren hiru kide eta
beste hiru ordezko izendatuko ditu Zaintza Batzorderako. Hiru urtez egikarituko dute kargua.
2) Aldi berean, Zaintza Batzordekidea eta Zuzendaritza Kontseilukidea izatea ezinezkoa da.
3) Zaintza Batzordearen kideei aplikatu behar zaizkie Zuzendaritza Kontseilukideei aplika
dakizkiekeen

ordainkera,

erantzukizun,

ezgaitasun

edo

bateraezintasunari

buruzko

xedapenak.
4) Hiru hilabetean behin gutxienez, Zuzendaritza Kontseiluak Kooperatibak izan ditzakeen
jardueren eta bilakaeraren berri eman behar dio Batzordeari.
5) Ekitaldi bakoitza ixtean, Zaintza Batzordeak ondokoak aurkeztu behar dizkio Batzar
Nagusiari: ekitaldiaren memoria azaltzaileari buruzko txosten idatzia; Balantzea; Emaitzen
Kontua; eta Batzar Nagusiak onartu behar dituen gainerako kontabilitate agiriak,
Kooperatibak, legearen aginduz, bere kontuak kanpoko auditoretzapean jarri behar
dituenean izan ezik.
6) Zaintza Batzordeak honako eginkizunak betetzeko ahalmena du:
a) Kooperatibaren dokumentazio ekonomiko eta juridikoa edozein momentutan
ikuskatzea eta behar besteko ikerketa egokiak egitea.
b) Batzar Nagusia biltzeko deialdia egitea, kooperatibaren onerako beharrezkotzat
jotzen duenean, eta estatutuon 27. artikuluaren 2 eta 3. puntuetan xedatutakoaren arabera,
Zuzendaritza Kontseiluak ez badio kasurik egin eskariari.
c) Ordezkaritza idazkiak zenbateraino diren egokiak ikuskatu eta kalifikatzea, eta, oro
har, batzarretara joateko eskubidearen inguruko zalantza eta gorabeherak konpontzea.
d) Kooperatiben legean ezarritako kasuetan, sozietatearen erabakiak aurkaratzea.

e) Batzar Nagusiak egin behar dituen gainerako organoetako kideen aukeraketa eta
izendapena zaintzea.
f) Administratzaileen eginbeharrak etetea ezgaitasun kariren batean badaude, eta
hala gertatuz gero, beharrezko neurriak hartzea Batzar Nagusia bildu arte.
g) Euskadiko kooperatiben legeak berariaz agindutako beste eginkizun guztiak.

VI.: Kapitulua: DESEGITEA
36. Artikulua.- Honakoak dira kooperatiba desegiteko kariak:
a) Xedea betetzeko gertatze bidezko ezintasuna. Bestetik, sozietatearen organoak geldi
egotea edo kooperatibaren jarduera, bidezkotutako arrazoirik gabe, etetea hurrengo bi
urteetan.
b) Halaxe erabakitzen duelako Batzar Nagusiaren gehiengoak; izatez, gehiengoa bertaratu
eta ordezkatutako botoen bi herenekoa izan behar da.
c) Bazkide kopurua murriztea, kooperatiba eratzeko legez eskatzen den gutxienekotik
behera, murriztapenak sei hilabete baino gehiagotan irauten badu.
d) Bateratzea edo bereizketa (Euskal Autonomia Erkidegoan ekainaren 24ko 4/1993
Legearen 76.etik 84.era bitarteko artikuluak, biak barne).
e) Kooperatibaren porrota, epailearen ebazpenak halaxe agintzen duenean.
f) Lege edo estatutuotan ezarritako beste edozein arrazoi.
Originalarekin guztiz bat datorren KOPIA ZEHATZ-ZEHATZA DA; kopia hau originalean
idaztohartuta geratzen da eta horretara jotzen dut. Era berean, kopia hau bertaratutakoak
eskatu du berak ordezkatzen duen sozietaterako. Bigarren klaseko hemeretzi folio; F seriea;
Zenbakiak: 00000, 00000 ..... eta honakoa.
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