I. KAPITULUA:
IZENA, XEDEA, EGOITZA, IRAUPENA, LURRALDE EREMUA ETA ESTATUTUEN
ALDAKETA

1. artikulua. Izena
___________________________________ izeneko lan elkartuko Kooperatiba osatzen
da ___________-n (_____________). Kooperatiba hau honako legeriaz zuzenduko da :
• Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Kooperatibei buruz onartutako ekainaren
24ko 4/1993 Legearen Printzipio eta Xedapenak.
• Aplikatu beharreko gainerako legezko manuak.
• Honako estatutuak.

2. artikulua. Xedea
Kooperatiba

honen

xedea

hauxe

da:

______________________________

_____________________________________________________________________
_________________________________________.

3. artikulua. Kooperatibaren egoitza
Kooperatiba honen egoitza _________________________-n dago, _________n
(___________). Artezkaritza Kontseiluak har dezake egoitza aldatzeko erabakia, baldin
eta beste egoitza hori udalerrian bertan badago.
Kooperatibaren egoitza aldatzearen erabakia 4/1993 Legearen 74. edo 75.artikuluetan
ezarritakoaren arabera bideratuko da.

4. artikulua. Iraupena
Kooperatiba denbora mugagabez ezartzen da. Kooperatibaren jarduerari ekin ahal
izateko, ezinbestekoa da fundazioaren eskritura publikoa izatea.

5. artikulua. Lurralde Eremua
Kooperatiba honen lurralde eremua Euskal Autonomia Erkidegoa da.
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6. artikulua. Estatutuen aldaketa
Kooperatibaren Estatutuen aldaketa Batzar Nagusiak erabakiko du betebehar hauei
atxikiz:
a) Proposatzen dutenek idatzizko txosten bat aurkeztea, proposamenaren
arrazoia zehaztuz.
b) Deialdiak aldatu nahi diren gaiak argi adieraztea.
c) Deialdian ondokoa azaltzea: bazkide guztiek eskubidea daukatela
proposatutako aldaketen eta arrazoiak ematen dituen txostenaren testu osoa
Kooperatibaren egoitzan irakurtzeko, bai eta dokumentu horiek doan eman
edo bidal dakizkien eskatzeko ere.
d) Erabakia 36-Bat artikuluan zehazten den gehiengo arruntak onartzea.
Aipaturiko aldaketa akordioa eskritura publiko bilakatuko da eta Kooperatiben
Erregistroan inskribatuko da.

II. KAPITULUA: BAZKIDEAK

1. ATALA. BAZKIDE LANGILEEN ONARPENA

7. artikulua. Bazkide izan daitezkeen pertsonak
Bat. Kontratatzeko eta bertan lan egiteko gaitasuna daukaten pertsona guztiak izan
daitezke Kooperatibako bazkide langileak. Beti ere, Estatutu hauek izenpetzearekin
batera

onartzen

diren

eskubideak

eta

betebeharrak

leialtasunez

eta

eraginkortasunez betetzeko konpromisoa hartzen baldin badute.
Bi. Era berean, Kooperatibako bazkide izan daitezke jardunean ez dauden
bazkideak eta bazkide laguntzaileak ere, 20. eta 21. artikuluek ezartzen dutenaren
arabera.

8. artikulua.- Bazkideak onartuak izateko betekizunak
Bat. Bazkide langileen kopurua mugagabea da, eta horiek Kooperatibarekiko duten
lotura bai behin betikoa bai iraupen jakinekoa izan daiteke. Iraupen jakineko
langileen kopurua ezin da behin betikoen % 20 baino gehiagokoa izan.
Bi. Bazkide langilea onartua izan dadin, ondokoa bete behar du:
a) Lan prestazioa kontratatzeko gaitasuna edukitzea.

b) Epe batean probaldian egotea, lanerako egokia dela eta elkartean ondo
integratuta dagoela erakusteko.
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Probaldia, gehienez, sei hilabetekoa izango da, eta hemezortzira arte
luzatu ahal izango da, baldin eta lanpostuan aritzeko eskakizun bereziak
behar badira. Honelako lanpostuak ezin izango dira lanpostu guztien %
20a baino gehiago izan.
Probaldian Kooperatibak eta bazkide langilea izateko hautagaiak beren
harremana hautsi ahal izango dute euretako batek askatasunez
erabakitzen badu.
c) Era

berean,

bazkide

bat

behin

betiko

onartzeko

momentuan,

Kooperatiban egoteko gutxienezko epea erabaki ahal izango da. Epe hau,
gehienez, _____ urtekoa izango da.
d) Estatutu hauen eta onartzeko momentuan indarrean dauden bestelako
akordioen edukia era formal batez onartzea.

9. artikulua. Onarpenari buruzko erabakiak
Bat. Bazkideak onartzeari buruzko erabakiak Artezkaritza Kontseiluari dagozkio eta,
onarpena ukatuz gero, ondo arrazoitutako eta bidezkoa den karia azaldu behar da,
alegia:
a) Onarpenerako ezarritako betekizun objektiboak ez betetzea.
b) Bazkide berririk behar ez izatea
c) Probaldiari dagokion txostena aldekoa ez izatea
Bi. Politikari, sindikatuei edo erlijioari buruzko ideiak ez dira onartua ez izateko
arrazoi izango, Kooperatibaren oinarrien eta antolamenduaren guztiz kontrakoak izan
ezean; ez eta hautagaiaren arraza, hizkuntza, sexua edo egoera zibila ere.

10. artikulua. Onarpenerako prozedura
Bat. Bazkide moduan onartua izateko eskaera idatziz emango zaio Artezkaritza
Kontseiluari, probaldia amaitu baino hilabete lehenago. Kontseiluak hirurogei
eguneko epean erabakiko du, eskaera jasotzen denetik hasita.
Bi. Onarpenari buruzko erabakia idatziz emango zaio interesatuari eta, erabakia ez
onartzea bada, arrazoiak ere azalduko dira. Aipaturiko epean erabakirik adierazten
ez bada, onartutzat joko da.
11. artikulua. Onarpenari buruzko erabakien kontrako errekurtsoak
Bat. Erabakia ez onartzea bada, eskatzaileak errekurtsoa ezarri ahal izango du
Batzar Nagusiaren aurrean hogei eguneko epean, jakinarazpena jasotzen denetik
hasita. Interesatuari behin entzunez gero, Batzar Nagusiak errekurtsoa jaso eta 30
eguneko epean erabakiko du, isilpeko bozketan.
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Bi. Erabakia onartzea bada, errekurtso bat ezarri ahal izango da, bazkideen %10ek
eskatzen baldin badu Batzar Nagusiaren aurrean. Epea hogei egunekoa izango da
eta Kooperatibaren egoitzako eta lantokietako iragarki oholetan argitaratzen den
momentutik hasiko da. Batzar Nagusiak errekurtsoa jaso eta 30 eguneko epean
erabakiko du.

2. ATALA. BAZKIDE LANGILEEN BAJAK

12. artikulua. Borondatezko baja
Bat. Bazkideak edozein unetan utz dezake Kooperatiba bere borondatez, baldin eta
hilabete lehenago Artezkaritza Kontseiluari idatziz jakinarazi badio. Arrazoitutako
kariren bat egonez gero, ez da ezinbestekoa izango epe hori betetzea.
Hala ere, Artezkaritza Kontseiluak, baja eskatzen den datatik Kooperatiban beste
urtebetez egoteko exijitu ahal izango dio bazkideari, 8-2-c) artikuluan zehazten
denaren arabera.
Bi. Borondatezko bajak bi motakoak izango dira: bidezkoak eta bidegabeak.
Hiru. Borondatezko baja bidegabeak honakoak izango dira:
a) Lehenengo atalean aurreikusten dena edota berariaz hitzartutako
gutxieneko epeak betetzen ez dituzten bajak, baldin eta Artezkaritza
Kontseiluak,

kasuaren

berezitasunak

kontuan

harturik,

kontrakoa

erabakitzen ez badu. Horrela izatera, bazkideari onartutako konpromisoak
betearazteko, eta kalte-galerengatiko ordaina eskatzeko eskubidea izango
du Kontseiluak.
b) Bazkideak Kooperatibarekin lehian jarduteko asmoa duenean.
Lau. Borondatezko bidezko bajak honakoak izango dira:
a) Kooperatibaren bategite edo zatiketa, mota aldatzea, beraren xedearen
funtsezko aldaketa edo derrigorrezko kapital ekarpena egin beharra
gertatuz gero, dagokion erabakiaren kontrako botoa eman edo Batzar
Nagusi horretara azaldu ezean, erabaki horrekiko bere desadostasuna
adierazi duen bazkidearena.
b) 4/1993

Legearen

85.3

artikuluak

ezartzen

duenaren

ondorioz

suertatzen diren bajak, Kooperatiba beste sozietate mota bilakatuz gero.

c) Hirugarren atalak barne hartzen ez dituen borondatezko beste baja
guztiak.

13. artikulua. Derrigorrezko baja
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Bat. Bazkideen derrigorrezko bajarako arrazoiak honakoak dira:
• Bazkide izateko bete beharreko legezko beharkizunak galtzea.
• Kooperatibarekin hitzartutako lotura epea bukatzea.
• Derrigorrezko kapital ekarpenekin zerikusia duten betebeharrak ez
betetzea.
• Arrazoi ekonomikoak, teknologikoak edo halabeharrezkoak direla-eta
Batzar Nagusiak hartutako erabakia.
• Erabateko elbarritasuna.
• Kaleratzea.
• Heriotza.
Bi. Artezkaritza Kontseiluak erabakiko ditu derrigorrezko bajak, interesatuek esan
beharrekoa entzun ostean. Erabakia ofizioz edo edozein bazkidek nahiz interesatuak
berak eskatuta hartuko du.
Bazkideak Artezkaritza Kontseiluaren erabakiari errekurtsoa egin ahal izango dio
Batzar Nagusiaren aurrean, jakinarazpena jaso eta 30 eguneko epean. Batzar
Nagusiak erabakiko du, interesatuek esan beharrekoa entzun ostean, errekurtsoa
jaso eta 30 eguneko epean.
Hiru. Artezkaritza Kontseiluaren erabakia eraginkorra izango da Batzar Nagusiaren
berrespena jasotzen denetik edo errekurtsoa egiteko epea pasatzen denean.
Erabakia eraginkorra ez den bitartean, bazkideak Batzar Nagusian bozkatzeko
eskubidea gordeko du.
Lau. Derrigorrezko baja ondorengo kasuetan joko da bidezkotzat:
• Bazkidea

izateko

betekizunen

bat

galtzen

denean,

hurrengo

salbuespenekin:
⇒ bazkideak Kooperatibarekiko betebeharrak bete nahi ez baditu
⇒ derrigorrezko bajaz bidegabeko onura lortu nahi badu
• Hurrengo atalean adierazitako balizkoan.
Bost. Egoera ekonomikoa, teknologikoa edo halabeharra direla eta, Kooperatibaren
bideragarritasunari eusteko, lanpostu kopurua oro har nahiz kolektibo edo lanbide
talde zehatz batena behin betiko gutxitu behar izanez gero, Batzar Nagusiaren
zeregina izango da Kooperatiban baja hartu behar duten bazkideak zenbat eta
zeintzuk izango diren zehaztea.
Erabaki honengatik kaltetu diren bazkideek beren diru ekarpena berehala
eskuratzeko eskubidea edukiko dute eta, era berean, berriz Kooperatiban sartzeko
lehentasunezko eskubidea gordeko dute bi urtean, epe horretan lehengoaren
antzeko lanpostu berriak sortzen badira.
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14. artikulua. Bajaren ondorioak eta errekurtsoak
Bat. Bazkide langilearen izaera bai borondatez bai derrigorrez galduz gero, ezin
izango du Kooperatiban lan egin.
Bi. Bajen kalifikazioa Artezkaritza Kontseiluari dagokio. Bazkideren bat ados ez
badago

erabakiekin

edo

bere

bajaren

ondorioekin,

borondatezkoa

nahiz

derrigorrezkoa izanik ere, 26. artikuluko kanporaketari dagozkion errekurtsoez eta
bideez baliatu ahal izango da.

3. ATALA. BAZKIDEEN BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK

15. artikulua. Kooperatibisten betebehar eta eskubideen hasiera
Bat. Kooperatibisten betebehar eta eskubideak onarpen akordioa berresten den
egunetik hasiko dira indarrean. Hala ere, aipatu erabakiaren aurkako errekurtsoa
egin izanez gero, Batzar Nagusiak erabaki arte indargabetuta geldituko da.
Bi. Bazkide langilea izateko hautagaiak, probaldian daudela, bazkide langileek
dauzkaten

betebehar

eta

eskubide

berdinak

dauzkate,

baina

ondorengo

berezitasunekin:
• Ezin dira Kooperatibaren organoen karguetarako hautatuak izan.
• Ez daude behartuta kapital sozialari ekarpenik egitera, ez eta sarrera
kuota ordaintzera ere.
• Kooperatibaren emaitzek, positiboak zein negatiboak izan, ez daukate
haiengan eraginik, alokairupeko langileei alderdi honetan aintzatesten
zaien eskubide berbera badaukate ere.

16. artikulua. Bazkideen betebeharrak
Bat. Bazkideen betebeharrak ondorengoak dira:
a) Batzar Nagusiaren bileretara joatea, bai eta Kooperatibaren beste
organoenetara ere, deialdia egin bazaie.

b) Batzarrean proposatutako karguak onartu eta zuzentasunez betetzea,
horietarako hautatuak izan badira, salbuesteko bidezko karirik egon
ezean.
c) Kooperatibaren organoek zuzen hartutako akordioak betetzea.
d) Bazkide izateak dakartzan betebehar ekonomikoak betetzea.
e) Kooperatibaren xede diren jardueretan parte hartzea. Horretarako,
gutxienezko arautzat honakoa xedatzen da: Kooperatiban egiteko dagoen
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edozein lan burutzea, beraren edozein lantokitan, Artezkaritza Kontseiluak
bazkidea betebeharretik salbuestea eragin lezakeen bidezko arrazoirik
egon ezean.
f) Kooperatibaren barruan giro egokia sortzen laguntzea eta errespetuz
jokatzea.
g) Kooperatibarekiko lehian ez jardutea, ez eta laguntzea ere, Artezkaritza
Kontseiluak berariazko baimena ematen ez badu.
h) Galeren egozketa onartzea Batzar Nagusiak xedatutako zenbatekoan.
i) Kapitalerako ekarpenak egitea aurreikusitako baldintzetan.
j) Kooperatibari buruzko datuak eta jarduerak isilpean gordetzea, hauek
zabaltzeak Kooperatibaren interes sozialak kaltetu baditzake.
k) Kooperatibaren prestigioa gutxiestea ekar dezakeen adierazpen
publikorik ez egitea.
l) Legeak ezartzen duen adinean jubilatzea.
m) Estatutuetatik eta arau legaletatik datozen bestelako betebeharrak.
Bi. Kooperatibaren betebehar hauek, bazkide guztientzat berberak direnak, Lege eta
Estatutuen arauen arabera beteko dira, hala nola Kooperatibaren organoek behar
bezala hartutako erabakien arabera ere.

17. artikulua. Bazkideen eskubideak
Bat. Bazkideek honako eskubideak dauzkate:
a) Batzar

Nagusian

eta

partaide

diren

gainerako

organoetan

proposamenak egin eta hizpidez eta hautespidez parte hartzea.
b) Kooperatibaren organoetarako hautagai nahiz hautesle izatea.

c) Jubilatu arte Kooperatiban lan egin eta bere lanari dagokion ordainketa
jasotzea.
d) Kooperatibaren jarduera guztietan parte hartzea, bereizkeriarik gabe.
e) Estatutu hauen eremuaren barnean, barne erregimenean aldaketak
eragitea.
f) Diru ekarpenen interesa, ezarritako eran eta zenbatekoan jasotzea eta,
egonez gero, kooperatiba-itzulkina ere bai.
g) Ondorengo

artikuluan

ezartzen

denaren

araberako

informazioa

jasotzea.
h) Kapitalari egindako diru ekarpena eguneratu eta itzultzea, hala
dagokionean.
i) Estatutu hauetatik eta Legeetatik datozen gainerako eskubideak.
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Bi. Kooperatibaren eskubide hauek, bazkide guztientzat berberak direnak, Lege eta
Estatutuen arauen arabera beteko dira, hala nola Kooperatibaren organoek behar
bezala hartutako erabakien arabera ere.
18. artikulua. Informazioa jasotzeko eskubidea
Bat. Bazkide orok ondorengo eskubideak dauzka:
a) Kooperatibaren Estatutuen ale bat eta, egonez gero, Barne Araudiaren
ale bat eskatzea.
b) Bazkideen Erregistro Liburua eta Batzar Nagusiaren Akta Liburua
aztertzea. Eskubidea daukate, halaber, Batzar Nagusiaren aktaren nahiz
akordioen zilegiztatutako kopia eta Bazkideen Erregistro Liburuko
inskripzioen ziurtagiria lortzeko ere, aldez aurretiko eskaera arrazoitua
egin bada.
c) Artezkaritza Kontseiluaren erabakietatik, bazkidea bakarka ukitzen
dutenen kopia zilegiztatua eskatzea.
d) Artezkaritza Kontseiluarengandik, bazkideak Kooperatibarekiko duen
harreman ekonomikoari buruzko egoeraren berri jasotzea, gehienez
hilabeteko epean eskaera egiten denetik.
e) Artezkaritza Kontseiluari bazkideak Kooperatibaren funtzionamenduari
edo emaitzei buruz beharrezkotzat jotzen dituen argibideak eta txostenak
idatziz eskatzea. Eskakizun horiek idazkia aurkeztu zenetik hamabost
egun igarota egiten den lehenbiziko Batzar Nagusian erantzun behar dira .
f) Urteko kontuei buruzko eta emaitzen aplikaziorako proposamenei
buruzko dokumentuak Kooperatibaren egoitzan eskura edukitzea, deialdi
epearen barruan aztertzeko aukera izan dezan.
g) Aipaturiko dokumentazioari dagozkion azalpenak idatziz eskatzea,
gutxienez bost egun lehenago, Batzarrean erantzun daitezen.
h) Kontu auditoretzaren kudeaketa txostena Kooperatibaren egoitzan eta
deialdiaren epearen barruan aztertzea.
Bi. Aurreko atalean ezarritakoaren kaltetan gabe, Kooperatibako botoen %10
gutxienez ordezkatzen duten bazkideek behar beste informazio eskatu ahal izango
dute idatziz edozein unetan. Artezkaritza Kontseiluak idatziz eta gehienez hogeita
hamar eguneko epean eman behar du lehen eskaturiko informazioa.
Hiru. Edonola ere, Artezkaritza Kontseiluak Kooperatibaren aldagai sozioekonomiko
nagusien berri eman beharko die bazkideei hiru hilabetean behin gutxienez eta egoki
deritzen prozeduren bidez.

19. artikulua. Informazioa jasotzeko eskubidearen mugak.
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Bat. Artezkaritza Kontseiluak informazioa emateari uko egin diezaioke, baldin eta
informazioa eskatzea ausarkeria edo oztopoa bada, edo informazio hau emateak
arrisku larrian jartzen baditu Kooperatibaren bidezko interesak. Salbuespen hori ez
da indarrean egongo Batzar Nagusiak kontrakoa erabakitzen badu.
Bi. Edonola ere, Artezkaritza Kontseiluaren ukapen horren aurka egin dezakete
eskatzaileek, 4/1993 Legearen 25. artikuluak xedatutakoaren arabera.

4.

ATALA.

JARDUNEAN

EZ

DAUDEN

BAZKIDEAK

ETA

BAZKIDE

LAGUNTZAILEAK

20. artikulua. Jardunean ez dauden bazkideak
Gutxienez ___________ urteko antzinatasuna daukaten bazkideek, bidezko edozein
arrazoi dela eta, Kooperatiban lan egiteari guztiz uzten badiote, bazkide izaerari
eutsiko diote ondorengo arauak kontuan hartuz:
a) Artezkaritza Kontseiluari eskatu behar izango diote, behin baja hartu
ondoren, eta hark erabakiko du.
b) Artezkaritza Kontseiluan parte hartu ahal izango dute.
c) Kooperatibaren egoeraz informatuta egoteko eta Batzar Nagusian parte
hartzeko eskubidea edukiko dute. Jardunean ez dauden bazkideen boto
kopurua ezin izango da bazkide langileen botoen %25 baino gehiago izan.
d) Kapital sozialerako diru ekarpenen zenbatekoa gutxitu ahal izango
dute, beti ere 46. artikuluaren Bigarren atalean zehaztutako gutxienezko
derrigorrezko ekarpenaren azpitik gelditzen ez badira.
e) Gainerako eskubide eta betebeharrak jardunean dauden bazkideei
aplikatutako irizpide berdinekin gauzatuko dira. Hala ere, erretiroa dela
eta, jardunean ez badago, ekarpenaren interesa altuagoa izan liteke
bazkide langileena baino, legezko mugaren barruan.

21. artikulua. Bazkide laguntzaileak.
Bat. Bazkide laguntzaileak, zuzenean lan elkarturik ezin egin dezaketen arren,
Kooperatibaren xedea lortzeko lagun dezaketen pertsona fisiko edo juridikoak dira.
Lankidetza esparru sozial-kooperatiboan zein tekniko-enpresarialean egin daiteke.
Bi. Bazkide laguntzaileen onarpena Artezkaritza Kontseiluari dagokio. Haiek iraupen
jakinekoak izan daitezke. Kontseiluak lankidetzarako baldintzak ezarriko ditu, hala
nola onartutakoen bestelako eskubide eta betebehar zehatzak. Edonola ere, 16. eta
17. artikuluetan aipatutako eskubideak eta betebeharrak edukiko dituzte, baldin eta
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eskubide zein betebehar zehatzekin eta hitzartutako lankidetzarekin bateragarriak
badira.
Hiru. Bazkide laguntzaileen botoek, Sozietate Kooperatiboak direnean izan ezik, ezin
izango dute boto kopuru orokorraren herena baino gehiago osatu, ez Batzar
Nagusian, ez Artezkaritza Kontseiluan.

5. ATALA. DIZIPLINA ARAUAK
22. artikulua. Falta motak.
Bazkideek egin litzaketen faltak bi motatan banatzen dira:
a) Falta sozialak Kooperatibaren ordena instituzionalarekin zerikusia
duten ekintzak edo ez-egiteak dira. Estatutu hauetan arautzen dira.
b) Lan faltak lan egitearekin zerikusia duten ekintzak edo ez-egiteak dira.
Falta horien gaineko arautegia osatzea Batzar Nagusiari dagokio.

23. artikulua. Falta sozialak
Bat. Falta sozialak hiru multzotan banatzen dira, euren garrantzi, eragin eta ondorio
ekonomiko edota sozialen arabera: falta arinak, larriak edo oso larriak.
Bi. Falta sozial arinak ondokoak dira:
• Kooperatibaren ordena eta garapen onerako ezarri diren arauak ez
betetzea.
• Estatutu eta araudietako manuak eta funtzionamendu arauak
gutxienez behin ez betetzea, ezjakintasun barkaezinagatik.
• Kooperatibaren egintza sozialetara eta, bereziki, Batzar Nagusietara
ez joatea, bidezko arrazoirik gabe.

Hiru. Falta sozial larriak ondokoak dira:
• Falta arinak behin eta berriro egitea, urtebete baino gutxiagoko epean.
• Artezkaritza Kontseiluaren ustez bidezko arrazoirik gabe kargua ez
onartu, utzi edo arretaz ez betetzea.
• Estatutuotan azaldutako betebehar ekonomikoak berandu betetzea.
Lau. Falta sozial oso larriak ondokoak dira:
• Falta larriak behin eta berriro egitea, urtebete baino gutxiagoko epean.
• Organo eskudunek behar den eran hartutako erabakiak nabarmenki
ez betetzea.
• Beren izaeragatik, Kooperatibaren interes materialari edo bere
prestigioari nabarmenki kalte eragin diezaieketen
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ekintzak edo ez-

egiteak, hala nola Kooperatibarekiko lehian jardutea, diru ekarpenetan
iruzurretan ibiltzea, administratzaileei edo entitatearen ordezkariei
begirunerik eza nabarmena erakustea, eta antzeko beste batzuk.
• Artezkaritza Kontseiluari dagozkion funtzioak bereganatzea.
• Kooperatibaren ezkutuko dokumentuen edo korrespondentziaren
sekretua urratzea, edo derrigorrean isilpean egon behar diren datuak
Kooperatibatik kanpokoei ezagutaraztea.
• Kooperatibaren oinarrien kontra behin eta berriro aritzea eta horren
proselitismoa egitea jendearen aurrean.
• 16. artikuluan aipatzen diren betebeharrak behin eta berriro edo larriki
ez betetzea.

24. artikulua. Falta sozialengatiko zigorrak.
Bat. Falta arinengatik.
• Idatzizko ohartarazpena.
• Bozkatzeko eskubidea gehienez urtebetez kentzea.
• Une

bakoitzean

indarrean

dagoen

gutxienezko

derrigorrezko

ekarpenaren %10erainoko diru zigorra.

Bi. Falta larriengatik.
• Aurreko ataleko zigor guztiak.
• Idatzizko ohartarazpena; Artezkaritza Kontseiluak hala ebatziz gero,
ohartarazpena jendaurrean egin daiteke.
• Bozkatzeko eskubidea gehienez bi urtez indargabe uztea.
• Kooperatibako edozein kargu betetzeko gaitasun gabe uztea, ondozondoko bi hauteskundetan.
• Une

bakoitzean

indarrean

dagoen

gutxienezko

derrigorrezko

ekarpenaren %25erainoko diru zigorra.
Hiru. Falta oso larriengatik.
• Lehenengo eta bigarren ataletako guztiak.
• Eskubide sozial batzuk edo guztiak gehienez hiru urtez kentzea.
• Une

bakoitzean

indarrean

dagoen

ekarpenaren %50erainoko diru zigorra.
• Kanporaketa.

25. artikulua. Zigorren prozedura.
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gutxienezko

derrigorrezko

Bat. Falta sozialengatiko zigorrak ezartzea Artezkaritza Kontseiluaren zeregina da,
dagokion espedientea ireki eta gero.
Falten espedienteak tramitatzeko dokumentu guztiak bi bider bete behar izango dira,
eta bietako bat Kooperatiban gordeko da.
Bi. Artezkaritza Kontseiluak bere kideen artean izendaturiko Instruktore batek edo,
gehien jota, hiruk formulatu behar izango dute karguen plegua. Haiek zigortutako
bazkideari ondokoa adieraziko diote: faltaren behin-behineko kalifikazioa, dagokion
zigor proposamena eta deskargurako epea, jakinarazpena jasotzen den egunetik
gutxienez 10 egunekoa izango dena.
Deskarguen plegua egiteko ahalmena bazkidearena da eta Artezkaritza Kontseiluari
zuzendu behar zaio. Honek, interesatuak esan beharrekoak entzun ondoren, erabaki
egingo du, faltaren behin betiko kalifikazioa eta zigorra ezarriz.
Hiru. Artezkaritza Kontseiluak falta larri edo oso larrien kasuan erabakitzen dituen
zigorren aurka errekurtsoa egin daiteke Batzar Nagusian, zigorra jakinarazi
ondorengo 30 eguneko epean. Kontseiluaren ebazpenen kontra egin dezakete
zigortutako bazkideek, 4/1993 Legearen 39. artikuluan adierazten den prozeduraren
bidez.
Lau. Falta arinak hilabetera iraungitzen dira, larriak bi hilabetera eta oso larriak hiru
hilabetera.
Preskripzio epea Artezkaritza Kontseiluak arau-haustea ezagutzen duen lehenbiziko
egunean hasten da eta, edozein kasutan, hura egin zenetik hamabi hilabete
iraganda.
Preskripzio epea eten egiten da zigor prozedura hasten denean, eta aurrera
jarraitzen du lau hilabetean ebazpena eman eta jakinarazten ez bada.
Bost. Zigor guztiak indarrean hasiko dira errekurtsoa egiteko epea amaitu eta
hurrengo egunean, aukera hori erabili ez bada, edo dagokion behin betiko epaia
hartu ondorengo egunean.

26. artikulua. Kanporaketa.
Bat. Kanporaketa Estatutu hauetan oso falta larritzat hartutakoetatik baten bat egin
izateagatik baino ezin izango du erabaki Artezkaritza Kontseiluak, betiere aurreko
artikuluaren Bi atalean ezarritakoari atxikiz hasitako espedientearen ondorioz.
Bi. Artezkaritza Kontseiluak erabakia hartu eta hamabost eguneko epean
jakinaraziko dio, idatziz, bazkideari.
Erabakiaren kontra interesatuak errekurtsoa egin dezake Batzar Nagusiaren aurrean,
adierazpena jaso eta hogeita hamar eguneko epean.
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Batzar Nagusiak isilpeko bozketaz ebatziko du errekurtsoa, egiten duen lehenbiziko
batzarrean, interesatuaren aurrean eta horrek esan beharrekoak entzun ondoren.
Hiru. Kanporatzeko erabakia Batzar Nagusiaren berrespena jakinarazi ondoren edo
errekurtsoa egiteko epea errekurtsorik egin gabe igaro eta gero egongo da
indarrean.
Lau. Aurreko atalean azaltzen denaren kaltetan gabe, bazkide langilearen lan
prestazioa, Artezkaritza Kontseiluaren kanporatzeko erabakia jakinarazten zaion
egunetik eten daiteke. Hala ere, behin-behinekoz, lan aurrerakina jasotzeko
eskubideari eutsiko dio, lanean jardungo balu bezala.
Bost. Kanporaketa erabakiari, Batzar Nagusiak berretsi ondoren, kontra egin
dakioke jakinarazi eta bi hilabetetako epean, 4/1993 Legearen 39. artikuluan
zehazten den prozeduraren bidez.
Sei. Lan faltengatiko kanporaketa Batzar Nagusiak aurreikusitako eta onartutako
falta oso larriak egiten direnean burutuko da soilik. Kanporatutako bazkideak Lan
Jurisdikziora jo ahal izango du, barruko baliabideak behin agortuta. Lan
Jurisdikzioarentzat, kanporatzeko erabakiaren jakinarazpenak kaleratzeko gutunaren
balio bera dauka.

6. ATALA. BARNE ERREGIMEN FUNTZIONALA

27. artikulua. Oinarrizko elementuak.
Bat. Lanaren antolaketari eta ordainketari dagokienez:
a) Lanaren

antolaketa

eta

diziplina

gauzatzea

eta

aplikatzea

Kudeatzailetzari dagozkio, Artezkaritza Kontseiluak berari emandako
ordezkaritzaren arabera.
b) Kooperatiban, lehentasunez, bazkide langileek jardungo dute eta,
besteren konturako langileak kontratatu behar izango balira, kopurua ezin
izango da legearen mugatik at egon.
c) Hilero bazkide langileek diru aurrerakinak jasoko dituzte. Horiek ezin
dira lanbide arteko gutxienezko soldata baino urriagoak izan, urte osoko
zenbatekoa kontuan hartuta.
d) Diru aurrerakinak Kooperatibaren emaitza ekonomikoen kontura
ordaintzen dira aldizka. Beraz, ez daukate soldata izaerarik. Hortaz, horien
zenbatekoa Kooperatibaren emaitza ekonomikoen araberakoa izango da.
e) Diru aurrerakinak, urteko lanorduak eta 4/1993 Legearen 101-2
artikuluan zehaztutako bestelako alderdiak Artezkaritza Kontseiluak
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erabakiko ditu. Horretarako, Kooperatibaren egoera ekonomikoa hartuko
du kontuan lehen-lehenik, eta ondoren, sektore bereko edo eskualdeko
enpresetan erabilitako irizpideak.
Bi. Pertsona fisikoei dagokien fiskalitatea bazkide langileen pentzutan dago eta
ezein kasutan ere ez du kooperatibak bere gain hartuko.

28. artikulua. Gizarte Segurantza
Probaldian egon ala ez , bazkide langile guztien Gizarte Segurantzaren
estaldurarako, Kooperatibak ___________________________________________
(Erregimen Orokorra / Langile Autonomoen Erregimen Berezia ) aukeratzen du.

14

III. KAPITULUA. KOOPERATIBAREN ORGANOAK

29. artikulua. Kooperatibaren organoak.
Bat. Kooperatibaren organoak ondokoak dira:
Batzar Nagusia
Artezkaritza Kontseilua.

1. ATALA. BATZAR NAGUSIA.

30. artikulua.

Kontzeptua eta eskumenak

Bat. Batzar Nagusia bazkideen bilera da, eskumenez dagozkien gaiei buruz
eztabaidatu eta erabakiak hartzeko eratua.
Batzar Nagusiaren erabakiak indarrean hasten dira erabakitzen diren egunetik eta
bazkide guztiak daude horiek betetzera behartuta.
Bi. Ondoko erabakiak Batzar Nagusiari baino ez dagozkio:
a) Artezkaritza Kontseiluko kideak eta kitatzaileak, isilpeko bozketan,
izendatzea eta kargutik kentzea, hala nola haien aurkako erantzukizuneko
ekintzak burutzea ere.
b) Kontu auditoreak izendatzea eta, bidezko arrazoia egonez gero,
kargutik kentzea.
c) Kooperatibaren kudeaketa aztertzea, urteko kontuak eta balantzeak
onartzea eta soberakinen banaketa edo galeren egozketa erabakitzea.
d) Derrigorrezko diru ekarpen berriak onartzea, kapital ekarpenek
sorturiko interesa ezartzea eta sarrera kuotak finkatzea.
e) Obligazio, partaidetza titulu edo partaidetza berezien jaulkipena
erabakitzea.

f) Kooperatibaren

bategitea,

zatiketa,

eraldaketa

edo

desegitea

erabakitzea.
g) Bigarren

mailako

Kooperatibak,

korporazio

Kooperatiboak

eta

antzerako elkarteak eratzea, bai eta horrelakoekin bat egitea edo
horietatik banatzea.
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h) Kooperatibaren

egitura

ekonomikoan,

antolakuntzazkoan

edo

funtzionalean aldaketa esanguratsua dakarten erabakiak onartzea;
halakotzat hartuko dira:
• Kooperatibaren aktiboen erdia baino gehiago besterenganatzea.
• Kooperatibaren xedearen aldaketa, baldin eta Kooperatibaren
hasierako jardueren desagerpena eragiten badu.
i) Kooperatibaren Estatutuak eta, kasu bada, Barne Erregimeneko
Araudia onartzea eta aldatzea.
j) Legeak ezartzen dituen gainerakoak.
Hiru. Batzar

Nagusiak ezin ditu zeregin horiek eskuordetu, Kooperatiben arteko

bategite kasuan izan ezik, 4/1993 Legearen 128. eta 135. artikuluek ezartzen
dutenaren arabera.
Lau. Batzar

Nagusiak Kooperatibarentzat interesgarria den edozein gairi buruz

eztabaida dezake. Hala ere, derrigorrezko erabakiak Kooperatibaren beste ezein
organoren ardurapean ez dauden gaiei buruz baino ezin ditu hartu.

31. artikulua. Motak
Bat. Batzar Nagusia ohikoa zein apartekoa izan daiteke.
Bi. Ohiko Batzar Nagusiaren xede nagusiak
kudeaketaren azterketa,

hauexek dira: Kooperatibaren

balantzearen eta urteko kontuen onarpena, eta

soberakinen banaketari edo galeren egozketari buruzko erabakia. Hala ere, gai
zerrendan sartu ahal izango da Batzarraren ardurapean dagoen beste edozein gai.
Hiru. Beste Batzar Nagusi guztiak apartekoak dira.

32. artikulua. Deialdia.
Bat. Batzar Nagusirako deialdia Artezkaritza Kontseiluak egingo du.
Bi. Ohiko Batzar Nagusirako deialdia Kooperatibaren ekitaldia itxi eta ondorengo sei
hilabeteko epean egingo da. Aipaturiko epean deialdia egin ez bada, edozein
bazkidek eska diezaioke Artezkaritza Kontseiluari, idatziz, betebehar hori bete
dezan. Horrek eskaerari muzin egiten badio errekerimendua jaso eta hamabost
eguneko epean, bazkideak deialdi judiziala eska diezaioke Kooperatibaren egoitzari
dagokion Lehen Instantziako Epaileari.
Hiru. Aparteko Batzar Nagusia ondorengo kasuetan egingo da:

a) Artezkaritza Kontseiluak berak erabakita, edo
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b) gutxienez boto kopuru osoaren %20 ordezkatzen duten bazkideek
eskatuta.
c) kasuan eskaera Artezkaritza Kontseiluari zuzenduko zaio idatziz eta
eskabide moduan, gai zerrendarekin batera. Errekerimendua jaso eta
gehienez hogeita hamar eguneko epean egin beharko da deialdia. Horrela
izan ezean, deialdi judiziala eskatu ahal izango da, aurreko zenbakian
legez.
Lau. Kooperatibaren egoitzako toki ikusgarri batean eta lantoki bakoitzeko iragarki
oholetan ipinitako iragarki baten bidez egingo da Batzar Nagusirako deialdia.
Deialdian batzarraren data, lekua eta lehenengo zein bigarren aukerarako ordua
adieraziko dira,

horien artean gutxienez ordu erdia egon behar delarik, eta gai

zerrenda argi eta zehatz azalduko da.
Deialdia, gutxienez, Batzar Nagusia egin baino hamabost egun lehenago
argitaratuko da, eta gehienez, hirurogei egun lehenago.
Bost. Kooperatibaren boto kopuruaren %10 gutxienez ordezkatzen duten bazkideek
gai bat edo gehiago gai zerrendan sartzea eskatu ahal dute. Horretarako, deialdia
argitaratu eta hurrengo bost eguneko epean idatzizko eskaera egingo diote
Artezkaritza Kontseiluari. Artezkaritza Kontseiluak derrigorrez sartuko ditu, eta gai
zerrenda berria, aurreko deialdiak izan zuen hedapen berberaz zabalduko du,
gutxienez Batzarra egin baino lau egun lehenago. Edonola ere, Batzar eguna ezin
izango da atzeratu.

33. artikulua. Funtzionamendua.
Bat. Batzar Nagusia Kooperatibaren egoitza dagoen udalerrian egingo da, baina
bertan leku egokirik egon ezean, Artezkaritza Kontseiluak beste herri hurbil batean
egitea erabaki dezake.
Bi. Batzar Nagusia lehenbiziko deialdian behar bezala eratu ahal izateko,
Kooperatibaren botoen gehiengoa egon behar

da bertan edo behar bezala

ordezkaturik; bigarren deialdian, gutxienez botoen %10 behar da.
Hiru. Batzar Nagusira joateko eskubidea daukate deialdiaren egunean bazkide diren
guztiek, eskubide hori kendu ez bazaie. Bazkidea Batzarrera ez joatekotan, beste
bazkide bati eman diezaioke, idatziz eta Batzar jakin horretarako jite bereziz, bere
ordezkaritza.
Bazkide bakoitzak gehienez, bi ordezkaritza eduki ahal ditu bereaz gain.
Batzarreko lehendakariak erabakiko du ordezkaritza idazkiak baliagarriak eta
askietsiak diren ala ez.
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Lau. Artezkaritza Kontseiluko lehendakaria izango da Batzar Nagusiko mahaiburua
eta halakorik egon ezean, lehendakariordea izango da. Lehendakariorderik ez
badago, Batzarrak hautatzen duena izango da.
Lehendakariari honakoak dagozkio: eztabaidak bideratzea, gai zerrendan agertzen
ez diren aztergaiak eztabaidatzen edo erabakitzen ez direla ziurtatzea -Legeak
berariaz baimentzen dituenak salbu-, Batzarrean ordena zaintzea eta lege
formalitateak betetzen direla ziurtatzea.
Artezkaritza Kontseiluko idazkaria izango da Batzarreko idazkaria, eta idazkaririk
egon ezean, Batzar Nagusiak hautatzen duen bazkidea izango da.
Bost. Baliogabe geldituko dira gai zerrendan agertzen ez diren aztergaiei buruzko
erabakiak, legeak berariaz onartzen dituenak izan ezik.
Hala ere, gai horiek eztabaidatzeko txanda heltzen denean, bazkide orok egin ahal
izango ditu ahozko proposamen edo iradokizun zehatzak. Hala ere, proposamen
horietarako,

Batzar

Kooperatibaren botoen

Nagusiaren

akordioa

ezinbestekoa

bada,

gutxienez

%20k onetsi behar ditu; orduan, beste Batzar baterako

deialdia egingo da haiek eztabaidatzeko.
Sei. Bozketa derrigorrez izango da isilpekoa Legeak eta Estatutu hauek aurreikusten
dituzten kasuetan eta, gutxienez, bertaraturiko eta ordezkaturiko bazkideen %10ek
eskatzen duenean. Gainerako kasuetan lehendakaritzak erabakiko du.
Zazpi. Artezkaritza Kontseiluko kideek Batzar Nagusietara joan beharra dute, bai eta
bazkide ez diren zuzendariek, kudeatzaileek eta teknikariek ere, hizpidez baina
hautespiderik gabe, Artezkaritza Kontseiluak espresuki deitzen dienean.
Batzar Nagusiak beste edozein pertsona egotea baimendu ahal du.

34. artikulua. Batzar Nagusiaren Akta.
Bat. Idazkariak bilkuraren akta idatziko du eta akta liburura transkribatuko du, bertan
4/1993 Legearen 37. artikuluan adierazten diren puntuak, bederen, islatuz.
Bi. Lehendakariak eta Batzar Nagusiak hautatutako bi bazkidek akta onartuko dute
hamabost eguneko epean. Horiek eta Idazkariak izenpetu egin behar dute.
Hiru. Batzar Nagusira doazen guztiek eskubidea daukate aktaren testu osoaren
kopia ziurtatua eskatzeko. Aktaren kopia Idazkariak emango du, Lehendakariaren
oniritziaz.
Lau. Inskriba daitezkeen akordioak Kooperatiben Erregistroan agertuko dira akta
onartu eta hurrengo hogeita hamar eguneko epean.

35. artikulua. Boto eskubidea
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Bat. Bazkide guztiek, pertsona fisiko nahiz juridiko izan, boto bana daukate.
Pertsona juridiko diren eta Euskadiko Kooperatiben 4/1993 Legearen 35-2 artikuluak
aipatzen dituen bazkideei dagokienez, horien boto eskubidea Kooperatibaren
jardueran duten lankidetza mailarekiko proportzionala izango da.
Bi. Pertsona juridikoen boto eskubidea zehazteko, honako arauei jarraituko zaie:
(Litezkeen arauetako batzuk adierazten dira ondoren:
1.- Pertsona juridiko den bazkide laguntzailearen lankidetza dirutan zenbatestea,
subjektibo nahiz objektiboki. Zenbateko hori Kooperatibako bazkide langileen batez
besteko urteko ordainsariekin zatituz boto kopurua lortzen da.
2.- Dirutan adierazitako lankidetza hori, Kooperatibako bazkide langileen batez
besteko ekarpenarekin zatituz lortzen da boto kopurua.
3.- Boto kopurua, pertsona juridikoak Kooperatibari, azken horren negozio zifraren
guztirako zenbatekoaren aldean, ekartzen dion negozio zifra edo eskari zifraren
arabera zehaztea.
4.- Beste edozein arau, Kooperatibaren nahierara).
Hiru. Kasu orotan, behin betiko lotura duten bazkide langileek Kooperatibaren boto
kopuruaren erdia baino gehiago edukiko dute.
Lau. Bazkideak ezin du botoa eman interes gatazka dagoen honako egoeretan:
a) Hartu behar den erabakiak berari baino ez eta zuzenean eragiten
dionean, kaleratutako gehiengoarekin bat datorrenean izan ezik.
b) Kooperatibak gauzatutako erantzukizun ekintza baten subjektua
denean.

36. artikulua. Gehiengoak.
Bat. Batzar Nagusiaren erabakiak hartzeko, boto baliagarrien erdia baino gehiago
behar da, eta ez da boto zuririk, ez abstentziorik zenbatuko, 4/1993 Legeak edo
Estatutu hauek gehiengo indartua ezartzen duten balizkoetan izan ezik.
Bi. Kooperatibaren eraldaketa, bategitea, zatiketa edo desegitea erabakitzeko,
bertaraturiko eta ordezkaturiko botoen bi hereneko gehiengoa behar da, betiere
Batzar Nagusian ordezkaturiko botoen kopurua Kooperatibaren boto guztien %75
baino gutxiago bada.
Hiru. 39-Bost artikuluan aurreikusten denez, Artezkaritza Kontseiluko kideak kargutik
kentzeko, bertaraturiko eta ordezkaturiko botoen bi heren behar dira.

37. artikulua. Erabakien aurkapena.
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Bat. Batzar Nagusiaren honako erabakien aurka egin daiteke: Legearen edo
Estatutuen kontrakoak direnak edo, hirugarren pertsonen edo bazkide baten nahiz
batzuen onerako izanik, Kooperatibaren interesei kalte egiten dieten erabakiak
badira.
Legearen kontrako erabakiek ez dute baliorik edukiko eta aipaturiko besteak
deuseztakorrak izango dira.
Erabaki bat beste batez behar bezala ordeztu edo indargabetu baldin bada, ezin
izango zaio aurka egin.
Bi. Ondoren aipatzen direnek daukate baliorik gabeko erabakiei aurka egiteko
gaitasuna:
a) Bazkide guztiek, eta
b) Artezkaritza Kontseiluko kideek
Aurka egiteko epea urtebetekoa da, ordena publikoaren kontrako erabakiak direnean
izan ezik.
Hiru. Ondoren aipatzen direnek daukate erabaki deuseztakorrei aurka egiteko
gaitasuna:
a) Bertaraturiko bazkideetatik Batzar Nagusiaren aktan erabakien aurka
zeudela adierazi zutenak,
b) Batzarrean egon ez ziren bazkideak eta bozkatzeko eskubidea
bidegabeki ukatuta izan zuten bazkideak, eta
c) Artezkaritza Kontseiluko kideak.
Aurka egiteko epea berrogei egunen ondoren iraungiko da.
Lau. Artikulu honetan aurreikusten diren iraungipen epeak, erabakia hartzen den
datatik

hasten

dira

zenbatzen,

edo,

erabakia

inskribagarria

izanez

gero,

Kooperatiben Erregistroan inskribatzen den datatik.
Bost. Aurkapen ekintzak 4/1993 Legearen 39-7 artikuluak ezartzen duenaren
arabera tramitatu behar dira.
Sei. Aurkapen ekintzaren gaineko epaiak bazkide guztiengan izango du eragina.

2. ATALA. ARTEZKARITZA KONTSEILUA

38. artikulua. Kontzeptua eta eskumenak
Bat. Artezkaritza Kontseilua izeneko organoari dagozkio, esklusiboki, Kooperatibaren
kudeaketa edo ordezkaritza eta, horrez gain, Legeak edo Estatutu hauek, espresuki,
beste organoren bati egozten ez dizkioten eskumenak ere beteko ditu.
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Bi. Artezkaritza Kontseiluari ondorengo eskumen zehatz hauek dagozkio:
a) Bazkideak onartzea edo baja ematea, Estatutu hauetan aurreikusten
denaren arabera.
b) Kooperatiba

edozein

egintzatan

Kooperatibak parte hartzen duen

eta

kontratutan,

eta

bereziki,

entitateen organoetan ordezkatzea,

eskuordetzeko ahalmenez eta erantzukizun osoz.
c) Zuzendari Kudeatzailea izendatzea eta, horrek proposatuta, sailetako
zuzendariak ere. Era berean, horiek kargutik kendu ez ezik, haien
funtzioak, betebeharrak eta ordainsariak finkatu ere egingo ditu. Behar
izanez gero, haien kontrako erantzukizun ekintzak gauzatzea.
d) Bazkideen zein bazkide ez diren langileen baldintza ekonomiko eta
lankidetza baldintzak adostea.
e) Kooperatibaren funtzionamendua antolatzea, zuzentzea eta kudeatzea.
f) Estatutuetako eskubideez eta betebeharrez, lanaren antolaketaz eta
bazkideen lan eta diziplina erregimenaz erabakitzea.
g) Estatutuek eta arauek xedatzen dutena edo Batzar Nagusiak
erabakitzen duena ondo betetzeko beharrezko arautegi funtzionalak
onartzea.
h) Kooperatibaren xedea aurrera eramateko behar diren egintza eta
kontratuak egitea, horien barne honakoak ere sartzen direlarik: ondasun
higiezinak eskuratzea edo besterenganatzea, eskubide errealen eraketa hipotekarakoa

eta errentamendurako berezia barne-, eta Kooperatibari

onartzen zaizkion negozio eta eragiketa oro gauzatzea.

i) Kooperatibari zor zaizkion diru zenbateko guztiak eskatu eta kobratzea,
bai eta Ogasun Ordezkaritzetan, Ministerioetan, Gordailu Kutxa Nagusian
eta horren sukurtsaletan eta bestelako bulego, institutu, entitate eta
erakunde publiko eta pribatuetan, nazionaletan, atzerrikoetan edo
Europako Batasunekoetan ere; eta orokorrean, eginbeharrak betetzeko
exijitzea, dagozkion ordainketa gutunak ordainagiritan formalizatuz eta
edozein likidazio edo komenio onartuz.
j) Ondoko salerosketa eta eragiketak egitea:
• Kooperatibaren fondo eta ondasunez baliatzea, eskatzea, jasotzea
eta

kobratzea,

bulego

publikoetan

zein

partikularretan,

Kutxa

Nagusian -eta Kooperatibaren interesetarako komeni den lekuetangordailuak eratzen edo ateratzen.
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• Banku eragiketa guztietan Kooperatibaren izenean jardutea eta
sinatzea, bai entitate nazionalekin bai atzerritarrekin, bai eta
Espainiako Bankuan ere, aurrezki libretak, eperako ezarpenak zein
banku gordailuak irekitzen eta ixten, bai eskudirutan, bai kreditu nahiz
baloreen bidez.
• Kanbio

letrak,

gainerako

efektuak

agindurako
eta

ordaindukoak

igorpen

eta

merkataritzako

dokumentuak

negoziatzea,

deskontatzea, kontu hartzea, konpentsatzea, adieraztea, kobratzea,
ordaintzea, igorpentzea, onartzea, abalatzea, endosatzea eta, ez
onartu

edo

ez

ordaintzeagatik

edo

segurtasun

zioengatik,

protestatzea.
• Edozein motatako merkantziarekin eragiketak pignoratzea.
• Korrespontsalen eskuetan dauden Kooperatibarenak diren diru eta
ondasunak erabiltzea.
• Segurtasun kutxak irekitzea eta alokatzea.
• Diru maileguak hartzea, Kooperatibaren beraren bermeaz edo bere
baloreen bidez.
• Kreditu ez-endosakorrak transferitzea.
• Merkataritza eragiketak sendotzea.
• Kreditu polizak abalatzea.
• Fondo, errenta, kreditu edo baloreak transferitzea, diru mugimendu
edo igorpenerako edozein prozedura erabiliz; kontuetako saldoak eta
finikitoak onartzea; gordailuak eta fidantzak eratzea eta ateratzea;
kontuak eratzea, kanbioak formalizatzea, etab., Espainiako Bankuan
eta Banka Ofizialean, edo banku zein aurrezki pribatuko entitateetan,
bai nazionalak bai atzerritarrak.
• Kooperatibaren izenean, fidantza, abalak eta beste edonolako
bermeak ematea Kooperatibarekiko edozein lotura ekonomikoa duten
pertsona edo entitateei, beti ere, egintza, Kooperatibaren xedearen
barnean badago. Zuzenean edo zeharka.
• Lehiaketetan eta enkanteetan parte hartzea; kontratu mota guztiak
berak egoki deritzen baldintzetan egitea eta, halaber, zuzentzea,
aldatzea edo deuseztatzea.
k) Batzar

Nagusiak

ebazten

erabakitzea.
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dituen

interesak

ordaintzeko

data

l) Kooperatibari komeni ahal zaizkion kreditu, mailegu edo sinadura
bermeko eragiketa guztiak ebaztea.
m) Entitate publiko eta pribatuen aurrean abalak ematea, bai eta
zuzenbidean onartzen diren mota guztietako tituluak -zor publikokoak edo
balore higigarri edo higiezinekoak- erostea, saltzea, harpidetzea edo
gordailatzea eta berak egoki deritzan obligazioen pean jartzea ere.
n) Ekarpenak harpidetzeko eta obligazioak, partaidetza tituluak edo
partaidetza berezikoak jaulkitzeko, behar den guztia zehaztea Batzar
Nagusiak erabakitzen duenaren arabera.
o) Fondo erabilgarrien inbertsio zehatza erabakitzea, aurrekontuak egitea,
gastuak baimentzea eta Kooperatibaren ordezkariak eta ahaldunak
izendatzea, Artezkaritza Kontseiluak berak kasu bakoitzean erabakitzen
dituen ahalmenekin.
p) Ohiko eta Aparteko Batzar Nagusietarako deialdiak egitea eta horien
erabakiak gauzatzea.
q) Pertsona zehatz batzuei, eginbehar zehatzetarako edo Kooperatibaren
negozioaren zenbait arlo artezteko.
r) Estatutu hauen interpretazioan sortutako zalantzak argitzea, eta egiten
den lehenbiziko Batzar Nagusian haren berri ematea.
s) Estatutu hauetan bereziki jasotakoak.
t) Kontseiluko kideek karguari uko eginez gero edo lanpostu hutsak
sortuz gero egin beharrekoak ebaztea eta, orokorrean, organoaren
beraren barne funtzionamendurako arauei dagokiena.
u) Batzar Nagusiari Kooperatibaren Estatutuen aldaketak eta Barne
Araudiaren onarpena eta aldaketak proposatzea.
v) Urtero Ohiko Batzar Nagusiaren aurrean Kontuak, Balantzea eta
Kooperatibaren
soberakin

kudeaketa

garbien

azaltzen

banaketa

edo,

duen
kasu

Memoria
bada,

aurkeztea

galeren

eta

egozketa

proposatzea.
w) Kooperatibari ohiko edo aparteko Auzitegien eta Epaitegien aurrean,
eta Estatuko, Autonomietako Lurralde Administrazioetako, Probintziako
edo Udalerriko bulegoen, agintaritzen, korporazioen eta erakundeen
aurrean

dagozkion

eskubideak

eta

ekintzak

erabiltzeari

buruz

komenigarritzat jotzen duena erabakitzea; eta ohiko eta aparteko
errekurtsoak

jartzean,

Kooperatibaren

ordezkaritza

eta

defentsa

gauzatuko dituzten ordezkariak, prokuradoreak edo abokatuak izendatzea
eta horretarako beharrezko ahalmenak ematea, ondorengo funtzioetarako
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barne: adiskidetze, espediente, auzi, erreklamazio, errekurtso edo edozein
motatako ekintzetan eta prozeduraren edozein unetan, ados jarri edo
atzera egitea. Ordezkariek prozedurak eteteko eta beharrezkotzat jotzen
den guztirako, bai eta judizialki amore emateko ere ahalmena izan
dezaten.
x) Mota guztietako aseguruak kontratatzea: sute eta bestelako arriskuen
aurkakoak, eta garraioak, lan

istripuak, istripu sozialak, lapurreta eta

gainerakoak estaltzen dituztenak; primak ordaintzea, aseguratzaileek
ordain dezaten exijitzea eta egin dituen erreklamazioetan adostasuna
bilatzea.
y) Hala balegokio, Kooperatibaren ordainketa etendura edo porroteko zein
desegiteko espedienteak bideratzea, eta prozeduran bere eskumeneko
diren fase desberdinak gauzatzea.
z) Batzar Nagusiari Kooperatibaren desegitea proposatzea.
Hiru. Aurreko zerrenda hori eskumenen azalpen soila da, eta ez ditu Artezkaritza
Kontseiluaren

ahalmenak

mugatzen,

Legeak

berariaz

Batzar

Nagusiaren

eskumentzat jotzen duenean izan ezik.

39. artikulua. Osaketa, hautaketa, kargugabetzeak eta bete gabeko lanpostuak.
Bat. Artezkaritza Kontseiluko kideak _______ izango dira, eta horietatik hiruk
Lehendakari, Lehendakariorde eta Idazkari karguak beteko dituzte.
Bi. Artezkaritza Kontseiluko kideak eta Lehendakaria, Lehendakariordea eta
Idazkaria Batzar Nagusiak aukeratuko ditu isilpeko bozketan, boto baliagarri gehien
lortzen dutenak hautatuz.
Bazkide ez diren pertsonak ere aukera daitezke Artezkaritza Kontseiluko kidetzat;
horiek gehienez, kontseiluko kide kopuruaren laurdena izango dira.
Horiek izendatzen diren aldi berean, kontseiluko kide titularrek euren kargua behin
betiko utziz gero, horien lekuan eta Estatutuok xedatzen duten epealdian jardungo
duten ______ ordezko ere hautatuko dira.
Lau urtez egongo dira karguan eta berriz hautatu ahal izango dituzte. Kontseiluaren
berriztapena zatika egingo da, hots, bi urtean behin kideen erdia ordeztu ahal izango
da.

Artezkaritza

berriztapenean,

Kontseiluko
kargua

utziko

kideen
dutenen

kopurua
kopurua

bakoitia
goitik

bada,

lehenbiziko

biribilduko

da,

eta

gainontzekoek hurrengo berriztapenean utziko dute kargua, hurrengo aldaketetan
ere berdin jokatuz.
Euren karguaren epea amaituta, kontseiluko kideek eutsi egingo diote, harik eta
Batzar Nagusiak hautatutako kide berriek kargua onartu arte.
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Hiru. Ondokoak ezin izango dira Artezkaritza Kontseiluko kideak izan:
a) Kooperatibaren jarduerekin zerikusia duten funtzioak betetzen dituzten
Administrazioko funtzionario eta langileak.
b) Norberaren edo beste inoren kontura, Kooperatibarekiko lehian dauden
jarduerak egiten dituztenak, edo Kooperatibarenak ez diren interesak
dituztenak.
c) Lan eszedentzian dauden bazkideak, egoera horrek irauten duen
bitartean.
d) Birgaitu ez diren porrot eragileak eta hartzekodunen enkantean
zorduntzat jotakoak, adin gutxikoak eta ezgaituak, Legeak edo legezko
erabakiak larriki ez betetzeagatik kondenatuak izan direnak edo kargu
publikoak betetzeko gaitasuna ez daukatenak eta, beren kargua dela eta,
irabazi asmoa duen jarduera ekonomikorik burutu ezin dutenak.
e) Zuzendari Kudeatzailea.
Lau. Artezkaritza Kontseiluko kide batek edo batzuek kargua utziz gero, horien
funtzioak adin handieneko bazkide langileak hartuko ditu bere gain segituan, eta
Batzar Nagusirako deialdia egingo du, hurrengo hogeita hamar egunetan aipatu
karguak hautatzeko xedez.
Kontseilua organo baliagarria izateko behar den gutxienezko kide kopurua ez
badago, dirauten artezkariek prozedura bera jarraituko dute.
Bost.

Batzar

Nagusiak

edozein

momentutan

erabaki

dezake,

Artezkaritza

Kontseiluko kideetako batzuk edo guztiak kargutik kentzea, nahiz eta gai zerrendan
ez agertu. Horrela gertatuz gero, bilkura berean hautatuko dira artezkari berriak,
ordezkorik ez badago.

Sei. Artezkaritza Kontseiluko kideen izendapena indarrean egongo da onartzen den
momentutik. Kooperatiben Erregistroan inskribatuko da onarpena egin eta hurrengo
hogeita hamar eguneko epean.
Artezkaritza Kontseiluko kideen kargugabetzeak, edozein arrazoi dela medio,
Kooperatiben Erregistroan inskribatzen den egunetik sortuko du ondorea kanpoko
edonoren aurrean.

40. artikulua. Funtzionamendua.
Bat. Artezkaritza Kontseilua gutxienez hilabetean behin bilduko da bai eta
Lehendakariak, bere kabuz edo kontseiluko kideen herenak gutxienez hala eskaturik,
deialdia egiten duen guztietan ere. Bileretan Kontseiluaren eskumenekoak diren gai
guztiak jorratu eta erabaki ahal izango dira.
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Bi. Artezkaritza Kontseiluaren bileretarako deialdiak Lehendakariak egingo ditu,
idatziz eta kontseiluko kide bakoitzari zuzenduz.
Hiru. Artezkaritza Kontseilua balioz eratuta egongo da, baldin eta kontseiluko kideen
erdia baino gehiago biltzen bada. Kontseiluko kideek eurek agertu behar dute, hau
da, ez da ordezkaritzarik onartzen. Erabakiak hartu ahal izateko, bertaratu direnen
boto kopuruaren erdia baino gehiago behar izango da. Kontseiluko kideek boto bana
daukate. Bozketan, boto berdinketa egonez gero, Lehendakariaren botoak erabakiko
du.
Lau. Artezkaritza Kontseiluak, ondoren zehazten diren erabakiak hartu ahal izateko,
gutxienez bertaratu direnen botoen bi heren aldekoak izan dira:
a) Jarduerarako lantoki nagusi bat edo horren zati esanguratsu bat lekuz
aldatzea.
b) Kooperatibaren jardueraren murrizketa, zabalkuntza edo aldaketa
esanguratsuak.
c) Kooperatibaren antolakuntzarako garrantzitsuak diren aldaketak.
d) Beste Kooperatiba edo bestelako entitate batzuekin loturak ezarri edo
apurtzea, baldin eta Kooperatibarentzat lankidetza iraunkor eta baliagarria
baldin bada.

Bost. Lehendakariak eta Idazkariak izenpetuko dute bileraren akta. Bertan,
laburbildurik, eztabaidak, erabakien testuak eta bozketen emaitzak jasoko dira.
Sei. Artezkaritza Kontseiluak, bere kideen artean, kontseilari ordezkari bat izenda
dezake. Horretarako kideen bi herenek aldeko botoa eman behar dute eta Notario
aurrean formalizatu behar da. Hala ere, aipatu izendapena Kooperatiben
Erregistroan inskribatu arte ez da indarrean egongo.
Batzar Nagusiari Kontuak ematea eta balantzeak aurkeztea ezin dira inoiz ere
eskuordetu.

41. artikulua. Kontseilarien erantzukizunak.
Bat. Bazkide diren Artezkaritzako Kontseiluko kideek ez dute ordainsari berezirik
jasoko beren kargua betetzearren, dedikazio esklusiboa dagoenean izan ezik eta
zeregin horietan emandako lanorduak lanbidez dagokion ordainketaren arabera
kobratzearen kaltetan gabe. Dena dela, beren karguak sortarazten dizkien gastuak
konpentsatuko zaizkie.
Bi. Administratzaileek enpresari arduratsuaren zein ordezkari leialaren arretaz
beteko dituzte beren karguak. Era berean, Legearen edo Estatutuen aurka nahiz
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beharrezko arretarik gabe burututako egintzek sortarazten dituzten kalteengatik
erantzun beharko dute.
Erantzule solidario izango dira kaltegarriak diren egintzak burutu edo horiek
gauzatzeko erabakia hartu zuten kontseiluko kide guztiak, bai eta, era berean, bertan
parte hartu ez bazuten ere, behin jakinda, berariaz aurka azaldu ez zirenak.
Egintza edo akordio kaltegarria Batzar Nagusiak onartu, baimendu edo berretsi
izanak ez ditu erantzukizunetik askatuko.

42. artikulua. Erantzukizun ekintza.
Bat. Kooperatibak Artezkaritza Kontseiluko kideen kontrako erantzukizun ekintza
burutu ahal izango du, Batzar Nagusiak aldez aurretik eta gehiengo soilez erabakita,
nahiz eta gai zerrendan ez agertu. Edozein momentutan, Batzar Nagusiak
erantzukizun ekintza aurrera eraman edo bertan behera uztea erabaki dezake.
Erantzukizun ekintza aurrera eramateak ukituriko administratzaileen berehalako
kargugabetzea dakar.
Bi. Kooperatibak erabakia hartu zenetik hiru hilabeteko epean erantzukizun ekintza
jorratzen ez duenean, edozein bazkidek gauzatu ahal izango du.
Hiru. Ekintza erantzukizuna sortu zuten egintzak gertatu edo ezagutu zirenetik bi
urtera iraungiko da.
Lau. Aurreko zenbakietan xedatutakoa gorabehera, administratzaileen egintzengatik
haien interesak zuzenean kaltetu badira, bazkideek ekintza indibidualak abiaraz
ditzakete.

43. artikulua. Erabakien aurkapena.
Bat. Artezkaritza Kontseiluak hartutako honako erabakien aurka daitezke: Legearen
edo Estatutuen kontrakoak direnak edo, kanpoko norbaiten zein bazkide baten edo
batzuen onura helburu, Kooperatibaren interesei kalte egiten dietenak.
Legearen kontrako erabakiak baliogabeak izango dira eta aipaturiko besteak
deuseztakorrak.
Ezin izango da erabaki baten aurka egin, indargabetua izan bada edo beste batez
behar bezala ordezkatua izan bada.
Bi. Ondoren aipatzen direnek daukate baliorik gabeko erabakiei aurka egiteko
gaitasuna:
a) Edozein bazkidek, haren berri izan duenetik 60 eguneko epean, betiere
erabakia hartu zenetik urtebete igaro ez bada.
b) Artezkaritza Kontseiluko kideek, erabakia hartu zenetik 60 eguneko
epean.
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Hiru. Ondoren aipatzen direnek daukate erabaki deuseztakorrei aurka egiteko
gaitasuna:
a) Kooperatibaren botoen %10 osatzen duten bazkideek, Bi-a) atalean
aurreikusten den epean.
b) Artezkaritza Kontseiluko kideek, Bi-b) atalean zehaztutako epean.
Lau. Aurkapenak, aurreikusitako ondorioak izango ditu eta Batzar Nagusiaren
akordioetarako aurkapenari buruz, 37-Bost artikuluan Batzar Nagusiaren erabakiak
aurkatzeko xedatzen denaren arabera tramitatuko da.
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IV. KAPITULUA. KOOPERATIBAREN ERREGIMEN EKONOMIKOA

44. artikulua. Erantzukizuna
Bat. Bazkideek ez dute Kooperatibaren zorrengatiko norbanako erantzukizunik.
Haien erantzukizuna harpidetu dituzten kapital sozial ekarpenetara mugatzen da.
Bi. Itzuli beharreko ekarpenen zenbatekoa zehaztu eta gero, baja hartzen duen
bazkideak ez du erantzukizunik edukiko Kooperatibari ondoren sortzen zaizkion
zorrengatik.

45. artikulua. Kooperatibaren kapitala.
Bat. Kooperatibaren kapital soziala bazkideen derrigorrezko edo borondatezko
ondare ekarpenek osatzen dute.
Bi. Kooperatibaren kapital soziala ________________ eurokoa da Estatutu hauek
onartzen diren datan, eta _______________ euroko gutxienezko kapital soziala
ezartzen da.
Hiru.

Kapital

sozialerako

ekarpenak

partaidetza

libreta

izendunen

bidez

benetakotuko dira.
Lau. Ekarpenak dirutan egingo dira, baina ondasun eta eskubidetan ere egin
daitezke. Azken kasu horretan, Artezkaritza Kontseiluak zehaztuko du haien balioa,
horretarako izendatutako aditu independente baten aldez aurreko txostenaz
baliaturik.
Bost. Edozein bazkidek, bazkide laguntzaileak izan ezik, ezin izango du kapital
sozialaren herena baino gehiagoko ekarpena eduki.

46. Artikulua. Derrigorrezko ekarpenak.
Bat. Bazkide izaera bereganatzeko derrigorrezko ekarpenaren kopurua desberdina
da bazkide motaren arabera, hurrengo sailkapenean adierazten den bezala:
* Bazkide langileak, behin betiko loturaz

_______ euro

* Bazkide langileak, iraupen jakinekoak

_______ euro

* Bazkide laguntzaileak, pertsona fisikoak

_______ euro

* Bazkide laguntzaileak, pertsona juridikoak

_______ euro

* Jardunean ez dauden edo erabiltzaile ez diren

_______ euro

bazkideak
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Aipaturiko ekarpenaren %25 gutxienez harpidetza egiten den momentuan ordaindu
behar da, eta gainontzekoa gehienez, __ urtean.
Batzar Nagusiak finkatuko du urtero bazkide berrien hasierako derrigorrezko
ekarpenaren zenbatekoa.
Bi. Bazkide izaerari eusteko, gutxienezko derrigorrezko ekarpena Bat atalean
zehazten den hasierako derrigorrezko ekarpenaren % ____ noa da.
Bazkide batek egindako Kapital ekarpena gutxienezko derrigorrezko ekarpenera
iristen ez bada, zenbateko horretarako falta dena, eskatzen denetik _____________
epean ekarri beharko du.
Hiru. Era berean, Batzar Nagusiak derrigorrezko ekarpen gehiago egitea ebatz
dezake, eta bazkide mota bakoitzeko zenbatekoa, epeak eta ordaintzeko baldintzak
finkatu. Ados ez dagoen bazkideak baja hartu ahal izango du eta bidezko bajatzat
hartuko da.
Aurretiaz dauden borondatezko ekarpenek derrigorrezko ekarpen berriak estal
ditzakete, bazkidearen nahiaren arabera.

47. artikulua. Borondatezko ekarpenak.
Bat. Batzar Nagusiak bazkideek kapital sozialari egindako borondatezko ekarpenak
onar ditzake, gutxienez ondoko baldintzak zehaztu behar dituelarik:
• Ordaintzeko epea.
• Interes tasa.
• Egunerapena.
• Ekarpenen berreskurapena.
• Eskualdakortasuna.

Borondatezko ekarpenen baldintzak derrigorrezkoenak baino onuragarriagoak izan
daitezke.
Bi. Artezkaritza Kontseiluak bazkideen borondatezko ekarpenak onartu ahal izango
ditu, betiere 4/1993 Legearen 59-2 eta 57-4 artikuluetan xedatzen diren mugak
errespetatuz.

48. artikulua. Ekarpenen interesa.
Bat. Batzar Nagusiak bazkideen ekarpenek sortzen duten interesa finkatuko du. Hori
ezin da diruaren legezko interesa gehi sei puntu baino gehiagokoa izan.
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Bi. Kapital sozialari egindako ekarpenek ez dute interesik sortaraziko galerak izan
diren ekitaldietan, interesak guztiz edo zatika ordaindu ahal izateko erreserba
erabilgarririk ez badago.

49. artikulua. Ekarpenen egunerapena.
Bat. Kooperatibaren balantzea Zuzenbide komuneko sozietateentzat ezartzen diren
baldintza berdinetan eguneratuko da.
Bi.

Balantzearen erregularizazioaren ondorioz sortzen den gainbalioa, ekitaldi

batean edo gehiagotan, honela bideratuko da: lehenengoz, dauden galerak
konpentsatzera, eta gainontzekoa, egonez gero, kapitala eguneratzera edo
borondatezko nahiz derrigorrezko erreserbak emendatzera

Batzar Nagusiak

erabakitzen dituen eran eta zenbatekoan.

50. artikulua. Ekarpenak eskualdatzea.
Bat. Ekarpenak inter vivos egintzen eta mortis causa oinordetzaren bidez eskualda
daitezke.
Bi. Inter vivos egintzen bidez: bazkideen artean, hurrengo hiru hilabeteetan bazkide
izateko konpromisoa hartzen dutenak barne, ondoko arauei jarraikiz:
• Bazkide izateko konpromisoa hartzen duenaren aldeko eskualdaketa,
baldintza onarpena bera izanik.
• Eskualdatutako ekarpena ezin izango da une bakoitzean indarrean
dagoen

hasierako

derrigorrezko

ekarpenaren

zenbatekoa

baino

gutxiagokoa izan.
• Eskuratzaileak ezin izango du eskualdatutako ekarpena erabili
hasierako derrigorrezko ekarpena edo sarrera kuota ordaintzeko.
• Erabakitako eskualdaketak Artezkaritza Kontseiluari jakinaraziko
zaizkio, horrek berrespena, kontrola eta erregistroa gauza ditzan.
Hiru. Mortis causa oinordetzak ukitzen dituenak bazkide badira eta hala eskatzen
badute, edo bazkide ez badira, hildako bazkidearen heriotzatik 3 hilabeteko epean
jaraunsleak eskaturik, haiek bazkide gisa onartu ondoren.

51. artikulua. Ekarpenen berreskurapena.
Bat. Bazkide izaera galtzen den kasu guztietan, ukituak edo bere kausahabente
kreditatuek ekarpenen berreskurapena eskatzeko eskubidea dute, baja hartzen den
datan zeukaten balioarekin. Ebaluaketa baja gauzatzen den ekitaldiaren itxierako
balantzearen arabera egingo da.

31

Bi. 12. eta 13. artikuluetan xedatzen denaren araberako bidezko baja denean, edo
heriotza gertatzen denean, ekarpenei ez zaie kenkaririk aplikatuko.
Gainerako kasuetan, Artezkaritza Kontseiluak kenketa ebatz dezake eta hori
kalkulatzeko, bazkidearen derrigorrezko ekarpenen kitapen zenbatekoaren gainean
honako portzentajeak aplikatuko ditu:
• %30erainoko kenkaria:
⇒ baja kaleratzearen ondorioz datorrenean, edo
⇒ borondatezko baja bidegabea denean, egon beharreko gutxienezko
denboraldia ez betetzearen ondorioz.
• %20rainokoa: borondatezko zein derrigorrezko baja bidegabea
denean.
Borondatezko ekarpenetan edo Kooperatibaren itzulkinen bidez kapitalizatu diren
ekarpenetan ez da kenketarik egingo.
Hiru. Berreskurapenerako epea gehienez bost urtetakoa izango da, baja hartu edo
heriotza gertatzen den datatik hasita. Hori finkatzea Artezkaritza Kontseiluari
dagokio, Kooperatibaren finantza egoera eta bajaren inguruabarren arabera.
Lau. Berreskuratzeke dauden zenbatekoek diruak duen interes legal bera sortuko
dute, baina ez dute eguneratzeko eskubiderik eragingo.

52. artikulua. Partaidetza bereziak.
Bat.

Partaidetza bereziak bazkideek edo kanpoko norbaitek egindako ondare

ekarpenak dira, berreskuratzeko epea bost urte baino gehiagokoa dutenean. Horien
mugaeguna Kooperatibaren kitapenarekin bat etorriz gero, kapital sozialtzat hartuko
dira.
Bi. Partaidetza bereziak onartzea Batzar Nagusiaren eskumena da. Horri dagokion
erabakian ondokoa finkatu behar da:
a) Jaulkipenaren zenbatekoa eta baldintzak. Horiek ezein kasutan ere ez
dituzte iratxikiko bazkideei propio dagozkien eskubideak.
b) Haien ordezkaritza tituluei balore higigarrien izaera ematen dienentz
zehaztea.

53. artikulua. Sarrera kuotak.
Bat. Batzar Nagusiak, urtez urte, bazkide berriek hasierako derrigorrezko
ekarpenarekin batera ordaindu behar duten sarrera kuotaren zenbatekoa zein den
ebatziko du. Zenbateko hori ezin da, bazkide mota bakoitzak egin behar duen eta

32

une bakoitzean indarrean dagoen eta hasierako derrigorrezko ekarpenaren %25
baino gehiagokoa izan.
Bi. Sarrera kuotak ez dira berreskuragarriak, eta ez dira kapital sozialera bideratuko
ere, Derrigorrezko Erreserba Fondora baizik.

54. artikulua. Bestelako finantzaketak.
Dagozkion erabakiak hartuta, Kooperatibak 4/1993 Legearen 65. artikuluaren 3,4,5
eta 6 ataletan aurreikusten diren finantzaketetatik edozein erabil dezake.

55. artikulua. Soberakin garbiak.
Bat. Soberakin garbiak zehazteko, merkataritzako sozietateei dagozkien arauak eta
irizpideak erabiliko dira.
Bi. Partida kengarriak ondokoak izango dira:
• Kooperatiba kudeatzeko eman diren ondasunen zenbatekoa, horiek
merkatuko prezioak baino gehiagotan baloratu gabe.
• Bazkide

langileen

Kooperatibaren

lan

jarduerari

aurrerakinen
dagokion

zenbatekoa,

sektorerako

eskualdean

ohikoak

diren

ordainsariak gainditu gabe.
• Kapital

sozialari

egindako

ekarpenek,

partaidetza

bereziek,

prestazioek eta kapital sozialaren atal ez diren bestelako finantzaketek
sortutako interesak.
• Legez baimendutako amortizazioak.
• Kooperatibaren funtzionamendurako egin beharreko gastuak.
• Indarrean dauden kontabilitate arauek xede horretarako ebatzita duten
bestelako edozein kenkari.

56. artikulua. Soberakin erabilgarrien banaketa.
Bat. Soberakin erabilgarriak dira aurreko ekitaldietan egondako galerak estali eta
zergak ordaintzera bideratutako kopuruak kenduta geratzen diren soberakin garbiak.
Bi. Batzar Nagusiak ondoko arauei atxikiz banatuko ditu soberakin erabilgarriak:
a) %30 gutxienez, Derrigorrezko Erreserba Fondoak eta Heziketa eta
Kooperatibaren Sustapenerako Fondoak osatzen duten multzora, honela
banaturik:
 %20 gutxienez, Derrigorrezko Erreserba Fondora, eta
 %10 gutxienez, Heziketa eta Kooperatibaren Sustapenerako Fondora.
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Heziketa eta Kooperatibaren Sustapenerako Fondora bideratu behar den
gutxienezko portzentaia erdira murriz daiteke, harik eta Derrigorrezko
Erreserba Fondoko zenbatekoa Kapital Sozialaren %50en bestekoa izan
arte.
b) Gainontzekoa ondokoetan bana daiteke, Batzarrak erabakitzen dituen
portzentajeen arabera: bazkideei itzultzea; banagarriak nahiz banaezinak
izan daitezkeen borondatezko erreserba fondoak zuzkitzea; eta jasotzeko
eskubidea daukaten alokairupeko langileei banatzea, 4/1993 Legearen
99-5 artikuluan xedatutako baldintzetan eta behereneko mailan.
Hiru. Bazkide langile bakoitzarentzako itzulkina, berak kooperatiban izandako
jarduerarekiko proportzionala izango da, hain zuzen ere, ekitaldian zehar jasotako
lan aurrerakinen zenbatekoaren araberakoa, eta ezein kasutan ere ez da banatuko
kapital sozialean duen partaidetzaren arabera.
Itzulkinen

zenbatekoa

kapital

sozialari

atxikiko

zaio,

bazkide

bakoitzaren

derrigorrezko ekarpenaren zenbatekoa handituz. Baja egonez gero, zenbateko horiei
ez zaie kenkaririk aplikatuko.

57. artikulua. Derrigorrezko Fondoak.
Bat. Derrigorrezko Erreserba Fondoa Kooperatibaren sendotze, garapen eta
bermera zuzenduko da. Fondoa ezin da bazkideen artean banatu.
Fondo horretan, aurreko atalean aurreikusitako zuzkidurez gain, baja kasuetan
ekarpenen gainean egin beharreko kenketak eta sarrera kuotak ere sartuko dira
derrigorrean.
Bi. Heziketa eta Kooperatibaren Sustapenerako Fondoa beste partida batzuetatik
bereiz kontabilizatuko da balantzearen pasiboan. Fondoa 4/1993 Legearen 68-3
artikuluak aurreikusitako helburuetakoren bat betetzen duten jardueretara zuzenduko
da, Batzar Nagusiak xedatutako oinarrizko irizpideei jarraikiz.
Fondo horretara, aurreko artikuluan aurreikusitako zuzkidurez gain, bazkideei
ezarritako diziplinazko diru zigorren zenbatekoa ere bideratuko da derrigorrean.
Heziketa eta Kooperatibaren Sustapenerako Fondora bideratutakotik aplikatu ez den
zenbatekoaz, Euskal Herriko Zor Publikoko tituluak eskuratuko dira, zuzkitu ziren
ekitaldiaren ondorengoan zehar.

58. artikulua. Borondatezko Fondoak.
Bat. Kooperatibak, Batzar Nagusiak aldez aurretik baimenduta, egoki deritzon beste
Borondatezko Erreserba Fondo eratu ahal izango du, banagarriak zein banaezinak
izan.
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59. artikulua. Galeren egozketa
Bat. Batzar Nagusiak ondoko arauei jarraikiz egingo du galeren egozketa:
a) Hala badagokio, balantzearen erregularizazio fondoaren kontra: ahal den
beste, 49-Bi artikuluan adierazitakoaren arabera.
b) Borondatezko Erreserba Fondoei, egonez gero: galeren osotasuna.
c) Derrigorrezko Erreserba Fondoari: gehienez, soberakinak egon diren
azkeneko bost urteetan derrigorrezko fondoetara bideratu denaren batez
besteko portzentaia.
d) konpentsatu ez den zenbatekoa a),b) eta c) atalen arabera, bazkide
langileei egotziko zaie, 56-Hiru artikuluan itzulketetarako adierazten den
irizpide bera erabiliz.
Bazkide bakoitzak honela estaliko ditu egotzitako galerak:
 Bai zuzenean edo kapitalari egindako ekarpenen murriztuz, egozketa
onartu zen ekitaldian bertan.
 Bai hurrengo bost urteetan egoki lekizkiokeen itzulkinen pentzutan, eta
zerbait ordaintzeke geratuz gero, hilabeteko epean zuzenean ordainduz.
Bi. Aurreko atalean esandakoa gorabehera, Batzar Nagusiak honako erabakia har
dezake: ekitaldi bateko galera guztiak edo zati bat banako esleipen
zehatzik ez duen kontu berezi bati egoztea, horrela, bost urteko gehienezko epean,
etorkizuneko emaitza positiboen eta, hala balegokio, balantzearen erregularizazioen
pentzutan amortizatzeko xedez.
Bost urteak iraganda, konpentsatu gabeko saldorik balego, dagoen alde hori une
horretan bazkide diren guztien artean banatuko da, azken urtean berak Kooperatiban
izan duen jarduerarekiko proportzioan, aurreko ataleko d) letran xedatutako
irizpideari jarraikiz.
Epe horretan baja hartzen duten bazkideei konpentsatu gabeko galera fondotik
dagokien zatia egotziko zaie.

V. KAPITULUA. KOOPERATIBAREN DOKUMENTAZIOA ETA KONTABILITATEA.
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60. artikulua. Kooperatibaren dokumentazioa.
Bat. Kooperatibak era egokian eta eguneratuta eduki behar ditu honako liburuak:
a) Bazkideen erregistroa.
b) Kapital sozialari egindako ekarpenen erregistroa.
c) Batzar Nagusiaren eta Artezkaritza Kontseiluaren akta liburuak.
d) Inbentario eta balantze liburuak.
e) Kontabilitate-egunkaria.
f) Beste lege xedapenek ezarritakoak.
eta Euskadiko Kooperatiben Erregistroak gaitu edo legeztatu beharko ditu.
Bi. Idazpenak eta oharpenak informatikoki edo egokia den beste era batez egingo
dira. Ondoren, hurrenez hurren koadernatuko dira, eta ekitaldia itxi eta sei hilabeteko
epean legeztatuko dira Kooperatiben Erregistroan.
Esandakoaren

kaltetan

gabe,

aurreko

atalean

aipatutako

organoen

aktak,

informatikoki edo antzerako bitartekoez egin badira, Kooperatiben Erregistrora
igorriko dira ziurtaturik, legeztatzeko onarpenaren egunetik bi hilabeteko epean.

61. artikulua. Kontabilitatea.
Bat. Kooperatibak bere jarduerari dagokion kontabilitatea egingo du, Merkataritzako
Kodeak eta aplikagarri diren gainerako legezko xedapenek ebatzitakoaren arabera
eta Kooperatibaren erregimen ekonomikoaren berezitasunak kontuan hartuz.
Bi. Kooperatibaren urteko kontuek, ekitaldia ixten denean formulatu behar direnek,
Balantzea, Galdu-Irabazien kontua eta Memoria barne hartuko dituzte.

62. artikulua. Urteko kontuen gordailaketa.
Artezkaritza Kontseiluak, Batzar Nagusiak onartu eta hilabeteko epean, urteko
kontuak eta, hala badagokio, kudeaketa txostena eta kontu auditoreen txostena
aurkeztuko ditu, kontseiluko kide guztiek sinaturik, Kooperatiben Erregistroan
gordailatzeko. Artezkariren batek sinatzerik ez badauka, berariaz azaldu beharko da
horren zergatia.

VI. KAPITULUA. DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA.

63. artikulua. Desegiteko erabakia eta zergatiak.
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Bat. Hona hemen Kooperatiba desegiteko zioak:
a) Estatutuetan

zehazten

den

Kooperatibaren

xedea

gauzatzeko

ezintasun nabaria.
b) Kooperatibaren

organoen

gerarazpena

edo

jarduera

eza,

edo

Kooperatibaren jarduera bidezko arrazoirik gabe etetea, hurrenez
hurreneko bi urtez, bi kasuotan.
c) Bazkide kopurua legez eratzeko beharrezkoa denaren azpian geratzea,
egoera hori hamabi hilabetetik gora luzatuz gero.
d) Kapitala 46-Bi artikuluak xedatzen duen gutxienezko kapital sozialaren
zenbatekoaren azpian geratzea, hamabi hilabeteko epean berrezartzen ez
bada.
e) Guztizko bategitea edo zatiketa.
f) Kooperatibak porrot egitea, hori ebazten duen erabaki judizialaren
ondorioz.
g) Xede horrekin deitutako Batzar Nagusiak hartutako erabakia.
h) Legeak xedatutako beste edozein zio.
Bi. Desegiteko erabakia gehiengo soilez hartuko da, aurreko atalaren e) eta g)
puntuetan izan ezik, horietan 36-Bi artikuluan adierazten den gehiengoa eskatuko
baita.
Hiru. Zioetako edozein gertatuta, Artezkaritza Kontseilua, bi hilabeteko epean,
Batzar Nagusia deitzera behartuta dago, eta edozein bazkidek dauka Kontseiluari
deialdia egin dezan eskatzeko eskubidea.
Artezkaritza Kontseiluak, eta edozein interesatuk, Kooperatibaren desegite judiziala
eska dezake, ondoren zehazten dena gertatuz gero:
a) Batzar Nagusirako deialdia egin ezean.
b) Batzar Nagusia Estatutuetan xedatzen den epean biltzen ez bada.
c) Batzar Nagusiak, behin bilduta, desegiteko akordioa ezin izan badu
hartu.
d) Batzar Nagusia bildu eta desegitearen aurkako erabakia hartzen badu.

Lau. Desegiteko erabakia edo hori adierazten duen ebazpen judiziala Kooperatiben
Erregistroan inskribatuko da. Horrez gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Egunkarian
eta ________________-n hedapena duen egunkari batean argitaratu beharko da.

64. artikulua. Likidazioa.
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Kooperatibaren likidazioa 4/1993 Legearen 89.tik 96.ra arteko artikuluek eta
indarrean dauden gainerako lege xedapen aplikagarriek ebatzitakoaren arabera
egingo da.

AZKEN XEDAPENA

LEHENENGOA. Kooperatibaren tartekaritza.
Kooperatibaren eta beste kooperatiba batzuen artean edo Kooperatibaren eta bere
bazkideen artean sortzen diren auziak, zuzenbidearen arabera alderdien artean
libreki xedatzeko gaiak badira, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorenak
____________________ tartekaritzaren pean jarriko dira.

ARTEZ 05/06
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hiztegitxoa
• acción: ekintza
• acción u omisión: ekintza edo ez-egitea
• acto: egintza
• anulable: deuseztakor
• aspirante a socio trabajador: bazkide langilea izateko hautagaia
• baja voluntaria no justificada: borondatezko baja bidegabea
• causa justificada: arrazoitutako karia
• con voz y voto: hizpidez eta hautespidez
• duración determinada: iraupen jakinekoa
• ejercicio social: kooperatibaren ekitaldia
• estatutos sociales : kooperatibaren estatutuak
• ignorancia inexcusable: ezjakintasun barkaezina
• impugnación de acuerdos: erabakien aurkapena
• incumplimiento grave y reiterado: behin eta berriro ez-betetze edo ez-egite
larria
• indefinido: behin-betikoa, mugagabea, zehaztugabea
• mayoría ordinaria (simple): gehiengo soila
• nulo: baliogabe
• retribución: ordainsaria, lanaren ordainketa
• sede social: Kooperatibaren egoitza
• sin efecto: indargabetu
• socios colaboradores: bazkide laguntzaileak
• socios inactivos: jardunean ez dauden bazkideak
• trabajo asociado: lan elkartua
• transmisibilidad: eskualdakortasuna
• vinculación indefinida: behin-betiko lotura
• votos sociales : kooperatibako botoak
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