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“Euskadiko Kooperatiben Goren Kon-
tseilua (CSCE-EKGK) kooperatibismoa 
sustatu eta zabaltzea bermatuko duen 
topaketa-organoa da, eta euskal he-
rri-administrazioen aholkulari koope-
ratiba-gaietan.

Halaber, balio eta printzipio koopera-
tiboak onartu, defenditu, sustatu eta 
zabalduku ditu”.

Gaur egun, bere antolaketa eta fun tzi-
onamenduari buruzko gaiak “Euskadi-
ko Kooperatiben Goren Kontseiluaren 
Antolamendu eta Jarduera Araudiak” 
arautzen ditu (EHAA, 55.a, 2000-03-
20koa).

Egoitza soziala:

Reyes de Navarra, 51
01013 GASTEIZ
Tfnoa. 945 121 155
info@csce-ekgk.coop
www.csce.ekgk.coop
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2019ko ekitaldian, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak 2018-
2021 aldirako Plan Estrategikoa lantzen eta garatzen jarraitu du, non 
datozen urteetan garatuko diren erronkak, estrategiak eta ekintzak 
jasotzen diren. Lan horretan, bere kontseilari guztiek eta Euskal Koo-
peratibagintzan adituak diren beste pertsona batzuek hartu dute parte 
aktiboki, eta lerro hauen bidez eskerrak eman nahi dizkiegu egin duten 
lan horregatik.

2019an, ohiko zereginez gain, zeinak efizientziaz bideratu baitira, 
Goren Kontseilurako eta euskal kooperatibagintzarako garrantzitsuak 
diren hiru mugarri izan dira ezaugarri: Kooperatiben lege berriaren 
onarpena, ERKIDEren eta Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien Koopera-
tiben Federazioaren (FCAE) artean espero zen fusioa, eta kooperatiben 
nazioarteko egunaren ospakizunen baitan sozietate kooperatibo gisa 
50 urte baino gehiago bete duten kooperatibei egindako omenaldia.

Abenduaren 20an Kooperatiben Lege berria onartu zen Eusko Lege-
biltzarrean. Kooperatiben sektorean espero zen legea da, eta neurri 
handian Kooperatibismoaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean adostua. 
Gaur egun indarrean dauden araudi guztiak bateratu eta integratu 
ditu legeak, eta, hainbat alderditan, araudi kooperatiboa eguneratzea 
dakar, XXI. mendeko kooperatibismora egokituta. Goren Kontseilutik 
horregatik pozik gaudela adierazi nahi dugu, eta, gainera, azpimarra-
tu nahi dugu onarpena adostasun politiko zabalarekin lortu dela eta 
azkenean hiru lurralde historikoetako foru diputazioak EKGKren Osoko 
Bilkuran sartu direla, gertaera hori positiboki baloratuta.

ERKIDEren eta Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben 
Federazioaren (FCAE) artean espero zen fusioa izan da 2019ko mu-
garrietako beste bat, eta Goren Kontseilu honi ikusgarriago izateko 
aukera emango dio, izan ere, aterako den Kooperatiben Federazio 
berriaren esku utziko da Kooperatiben interesen ordezkaritza eta 
babesa eta Goren Kontseiluaren esku, berriz, kooperatibismoaren 
zabalkundearekin eta sustapenarekin lotura duten jarduera guztiak.

Presidentearen agurra
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Azpimarratu behar da, halaber, euskal kooperatiba batzuei egindako 
omenaldia 69 enpresa kooperatibari egin zien omenaldia, kooperati-
ba legatu bat moduan eta mantendu beharreko legatu moduan ere 
hartzen duten kooperatibak baitira, eta ekitaldiak babes instituzional 
oso handia eduki zuen.

Agur esan baino lehen, esan nahi nuke 2019ko lehen hiruhilekoan 
Goren Kontseiluko presidentzia aldatu zela. Lerro hauen bidez, beraz, 
Goren Kontseiluko kide guztien izenean eta neure izenean ere, be-
netan eskerrak eman nahi dizkiot Javier Goienetxeari, kargu honetan 
nire aurretik egondakoari, egin duen lanagatik.  

Patxi Olabarria

Presidentea





CSCE-EKGKren 
osaera
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Kontseiluan ordezkatutako erakundeek Osoko Bilkuran dagozkien 
partaideak berritu eta gero, hauxe da 2019-12-31n CSCE-EKGKren 
osaera berria:

CSCE-EKGK-ren osaera

Patxi Olabarria jauna 
(Presidentea/Erkide)

Jokin Diaz jauna 
(Presidenteordea/Eusko Jaurlaritza)

Peli Manterola jauna 
(Kontseilukidea/Gobierno Vasco)

Aitor Urzelai jauna 
(Kontseilukidea/Eusko Jaurlaritza)

Rosa Lavin andrea 
(Kontseilukidea/Erkide)

Agustin Mendiola jauna 
(Kontseilukidea/Erkide)

Alejandro Elejabarrieta jauna 
(Kontseilukidea/Erkide)
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Kontseiluko langileak
2019ko ekitaldian, pertsona hauek osatzen zuten plantilla:

CSCE-EKGK-ren osaera

Mikel Larrea jauna 
(Kontseilukidea/Erkide)

Pablo Durana jauna 
(Kontseilukidea Erkide)

Gonzalo Saez de Ibarra jauna 
(Kontseilukidea/Garraiolarien 
Kooperatiben Federazioa)

Marta Enciso andrea 
(Kontseilukidea/Deustuko  
Unibertsitatea)

Ainara Udaondo andrea 
(Kontseilukidea/Mondragon  
Unibertsitatea)

Aitor Bengoetxea jauna 
(Kontseilukidea/Euskal Herriko 
Unibertsitatea)

Belen Balerdi andrea 
(Idazkari Nagusi Teknikoa)

Santiago Merino jauna 
(Letradua-Aholkularia)

Ion Azpiazu jauna 
(Administraria)





Eginkizunak
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2.1. Kooperatibismoa 
sustatzea eta 
bultzatzea

2.1.1. Erakunde 
laguntzaileekin 
hitzarmenak
Sustapen eta hedapen koo-
perat iborako programen 
garapenerako, 2019an elkar-
te kooperatiboak eta EAEko 
unibertsitateetako Azterketa 
Kooperatiboko Institutuak eduki 
ditu EKGK-k erakunde lagun-
tzaile gisa, bai eta Kontseilu 
honen partaidetzarekin eratu-
tako erakundeak ere, hala nola 
hauek:

•  Elkar-Lan S.Coop. (Kooperati-
ba berrien sustapena).

•  El kargi SGR (Finantza abalak 
ematea).

Esandako erakunde lagun-
tzaileek jardute ildo horien ga-
rapenerako aurkeztu dituzten 
proposamenak aukeratu ondo-
ren, 201.113,00 € bideratu dira 
FAEC-Kooperatiba Azkentzean 
Aplikatzeko Fondotik ondoren 
zehazten diren programen ko-
finantzaketarako:

Eginkizunak
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Eginkizunak

Zk. Jarduera / Programak 2019 Erakundea

 1 Krisian dagoen kooperatiba bat kudeatzeko 
aholkularitza eta laguntza FCAE

 2
Kooperatibetako kideen bisita teknikoa, Kibutzim 
Israelgo  mugimendu kooperatiboa ezagutzeko 
helburuarekin

FCAE

 3 Kooperatibismoa komunikabideen aurrean 
hedatzeko kanpaina ERKIDE

 4 Elkar Euskaraz programa ERKIDE

 5 Egungo krisi egoerari lotutako prestakuntza 
kanpaina ERKIDE

 6 Enpresa Kudeaketako Programa ERKIDE

 7 Informatika eta bulegotika maneiuari buruzko 
prestakuntza ERKIDE

 8 Pertsonen kudeaketari buruzko prestakuntza 
ikastaroak: Lidergoa eta talde lana ERKIDE

 9 Ikasleen Kooperatiben Esperientzia sustatzea ERKIDE

10 Jarduketa kontsumeristari buruzko programak ERKIDE

11 Proiektua: Kooperatibismoaren aurkako diskurtsoa 
identifikatzeko proiektua Unibertsitateak

12 Proiektua: Kooperatiba faltsuak, autonomo faltsuz 
beteak Unibertsitateak



14 TXOSTENA2019

2.1.2. Kooperatiben 
nazioarteko eguna
2019an, Kooperatiben Nazioar-
teko Egunarekin batera, EKGK-k 
jardunaldi bat antolatu zuen 
uztailaren 11n, Euskalduna 
Jauregian, Kooperatibek ga-
rapen iraunkorrarekin duten 
konpromisoaz hausnartzeko 
eta “Kooperatibismoko 50 urte 
baino gehiagori” omenaldi bat 
egiteko, 69 kooperatibari aitor-
tza hori eginez.

Ekitaldian 250 lagun baino 
gehiago bildu ziren, eta Iñigo 
Urkullu Lehendakariak eman 
zion itxiera ekitaldiari.

Jardunaldiaren inaugurazioa 
EKGK-ko presidente Patxi Ola-
barriaren eta Eusko Jaurlaritzako 
Lan eta Justizia sailburu Maria 
Jesus San Joseren eskutik izan 
zen. Ondoren, Eusko Jaurla-
ritzako 2030 Agendarako Goi 
Komisionatu Cristina Galliachek 
agenda horrek Europan egun 
duen egoerarekin lotura duten 
hainbat alderdi zehaztu zituen 

Eginkizunak
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Eginkizunak

eta, horrez gain, kooperatibak 
animatu zituen 17 helburuen ga-
rapenean aurrera egitera, beraien 
balioen ikuspegitik, azpimarratu-
ta kooperatibak oso baliagarriak 
dira helburuak lortzeko.

Hitzaldiaren ostean eztabaida 
mahai bat egin zen, eta bertan 
nabarmendu zen, ezaugarri be-
reizgarri gisa, helburu horietako 
asko kooperatibismoaren DNAn 
daudela.

MONDRAGON, RPK S. Coop.eko, 
Elorrioko Txintxirri Ikastolako eta 

Udapa, S. S. Coop.eko ordezka-
riek parte hartu zuten eztabaida 
mahai horretan, UNESCO Etxea 
moderatzaile lanetan ari zela.

Eztabaida horren ondoren, 
MONDRAGONek presidente Iñi-
go Ucinek “Etorkizuna-Bi hanka” 
partitura eman zion EKGKri, 
dohaintza gisa, une horretatik 
aurrera musika konposizio hori 
Euskal Kooperatiben ereserki 
ofiziala bihurtuta.

Ekitaldiaren garrantziaz baliatu-
ta, EKGK-ko egungo errektoreek 



16 TXOSTENA2019

Javier Goienetxeari EKGK-ko 
buru gisa egindako lana aitortu 
zioten, hura ustekabean harra-
patuta.

Bukatzeko, eta ekitaldia aprobe-
txatuta ere, “kooperatibismoko 
50 urte baino gehiagori” 
omenaldia egin zitzaion, 69 koo-
peratibari sari bat entregatuta, 
zeinak modu alegorikoan eta 
“Etorkizuna- Bi Hanka” partitu-
rarekin bat etorrita hanka bat 
lurrean/bestea airean irudikat-
zen baitu.

 EKGK-k balioetsi nahi izan zuen 
kooperatiba horiek 50 urte 
baino gehiago egotea lanean, 
eta eskerrak eman ere “beraien 
presentziagatik, lanagatik eta 
ahaleginagatik”. Azpimarratu 
daiteke kooperatiba horien fun-
datzaileetako batzuk egon zirela 
bertan, zeintzuek gaur egun 90 
urte inguru baitituzte.

Horrenbestez, ekintza hirukoi-
tza izan zen, bertan lan egin, 
eskerrak eman eta sentitu egin 
baitzen.

Eginkizunak
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ETORKIZUNA
‘BI  HANKA’ 
EKGKek esker honez.

Himno del 

Cooperativismo 
Vasco

Euskal 

Kooperatibagintzaren 

ereserkia

Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi

Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua

Reyes de Navarra 51,

01013 Vitoria-Gasteiz, Araba

945 12 11 55
www.csce-ekgk.coop

Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi

Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua

Bi Hanka 5.indd   1

2/7/19   10:27

Humanity at Music elkartasunetik sorturiko proiektu artistikoa da. Mondragoneko koope-ratiben nortasunaren garapena ikuspegi kul-turaletik adierazi nahi duena. Gurea da, baina ez da guretzako, gure Esperientzia Kooperati-boa gizarteratu, partekatu nahi dugu.Obra partekatu nahiko genuke agente des-berdin aktiboekin, proiektuan parte-hartzeko interesa agertzen dutenekin. Gizartearekin, orokorrean, eta etorkizunera begira dauden horiekin.
Horregatik nahi izan dugu sinfoniako Etor-kizuna ‘Bi hanka’  abestia Euskal kooperatiben Goren Kontseiluen eskuetan utzi, nahi duten Kooperatiben erabilerarako, Denon Artean Euskal Kooperatibagintzaren Ereserkia bihur-tzeko. 

Humanity at Music es un proyecto artístico nacido de la solidaridad. Un proyecto que pre-tende expresar el desarrollo de la identidad de las cooperativas de Mondragón desde una perspectiva cultural. Es nuestro, pero no es para nosotros/as, queremos socializar y com-partir nuestra experiencia cooperativa.Desearíamos compartir la obra con dife-rentes agentes activos, con quienes muestren interés para participar en el proyecto. Con la sociedad, en general, y con esas personas que tienen puesta la mirada en el futuro.¡Por ello, hemos querido dejar en manos del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi la canción Etorkizuna ‘Dos Pies’ de la sinfonía para que aquellas cooperativas que lo deseen puedan utilizarla, y para convertirla entre to-dos/as en himno del Cooperativismo Vasco. 

Javier Goienetxea Urkaregi  MONDRAGONKongresuko Lehendakaria

EKGK Kontseiluarentzat ohore bat da MONDRAGONek utzitako Etorkizuna ‘Bi hanka’, abestiaren gordetzaile izatea, eta zuen eskura jarri nahi dugu, ezin zen bestela izan, guztion artean Euskal Kooperatibismoaren Ereserki bihur dezagun.Abestiak oso ondo adierazten ditu koopera-tibismoaren balioak, izan ere, enpresa ulertzeko beste era bat da, erdigunean pertsona duena eta ez kapitala, eta bere inguruaren eraldaketa sozialaren zerbitzura diharduena.Elkarren arteko lankidetzaren adibide ona da Etorkizuna ‘Bi hanka’. Abestia interpretatuz eta entzunez, geure egingo dugu, zeuen egingo duzue; sarea josten jarraituko dugu eta, aldi be-rean, Euskal Kooperatiben Mugimenduko kide izatearen sentimendua indartuko dugu. 
Para el CSCE-EKGK es un honor ser deposi-tario de la canción Etorkizuna ‘Bi hanka’ de manos de MONDRAGON y como no podía ser de otra manera, la ponemos a vuestra disposición para que entre todos y todas la transformemos en el Himno del Cooperati-vismo Vasco.

La canción representa perfectamente los valores del cooperativismo, esa otra forma de entender la empresa, centrada no en el capital sino en la persona y al servicio de la transformación social de su entorno.Etorkizuna ‘Bi hanka’, es un buen ejem-plo de intercooperación. Interpretándola y escuchándola la haremos nuestra, vuestra; seguiremos haciendo red a la vez que forta-leceremos el sentimiento de pertenencia al Movimiento Cooperativista Vasco.

Patxi Olabarria Furundarena Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseiluko  Lehendakaria

Consejo Superior de Cooperativas de EuskadiEuskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua

‘BI HANKA’
HANKA BAT LURREANBESTE BAT AIREAN*Galdera sorta bat daukaorain munduak guretzat.Galdera sorta bat daukamendeak guretzat.

Eta gure erantzunakgeroko haziak dira.Segiko dugu amestengizatasuna lanean
Segiko dugu ikastenkontraesanen gainean.

HANKA BAT LURREAN (ENTROPIA, ENTROPIA)BESTE BAT AIREAN (UTOPIA! UTOPIA!)Eta galdetuko dugu
Zenbat hazi, zenbat heziZeri eutsi, zer irauli,Nola eratu sarea

Nola egin lantegia
herriaren antzirudi
Zenbat hazi mundurantzaNola hazi barrurantza.

HANKA BAT LURREANBESTE BAT AIREAN

JON SARASUA
abestia:humanityatmusic.com

* Konpositorearentzako oharren fragmentua: “… hanka bat lurrean, beste bat airean bikotea izango da azken mugimenduaren ar-datza, alde batetik agertuz errealitate
printzipioa, lurra, zorua, egiaren jokaleku gordinaren aitorpena, kooperatibagint-zaren ezinbesteko osagaia, eta beste aldetik printzipio utopikoa, abiatzea, ametsa, biak

mugimendu beraren bi zango moduan doinuan josita…”

Kooperatibismoak merezi du kontatua, sentitua eta abestua izatea.
Euskal Kooperatibagintzaren Ereserkia. 

Bi Hanka 5.indd   2

2/7/19   10:27

Eginkizunak
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2.1.3. Beste jarduera 
azpimarragarri batzuk
2019an azpimarragarriak dira 
EKGK-k bideratu dituen bi pro-
grama, zeintzuek hurrengo 
ekitaldietan jarraipena edukiko 
duten, interesa piztu dutelako. 
Bi programak irakaskuntzako 
kooperatibetan garatu dira, eta 
hauek dira zehazki:

Guraso ahalaren eta erantzuki-
zun zibilaren alderdi praktikoei 
buruz eta irakaskuntzako koo-
peratibetan duten eraginari 
buruzko hitzaldiak eman dira, 
Durango zuzendarientzat eta 
kontseilu errektoreetako ki-
deentzat urtero eman dugun 
hizaldiaz gain. 2019ko irailean 
hasi zen programa, eta irakas-
kuntzako 3 kooperatibatara joan 
gara, ikastetxe horietako irakas-
leei errealitate hau azal tzeko. 
Ekimenak onarpen handia 
eduki du. Azpimarratzekoa da 
EKGKren bokazioa dela gure 
autonomia erkidegoan dauden 
irakaskuntza kooperatiba guz-
tietara iristea programa honekin, 
datozen urteetan.

Ikastetxeak Ikasleen Kooperati-
bak sortzeko egiten ari diren lana 

bistaratu nahian, erabaki da koo-
peratiba horien Erregistro Ofizial 
bat sortzea ikusgarritasuna 
emateko eta esperientziaren 
zabalkundea egiteko. EKGK-k 
balioetsi nahi ditu ikasleek sor-
tutako kooperatibak, eta haien 
arteko interkooperazioa bultza-
tu. Urte bukaeran ikastetxeekin 
harremanetan jarri ginen eta 
ikasleen 23 kooperatiba inskri-
batu ziren.

2.1.4. Kooperatiba lege 
berria
Eusko Jaurlaritzak, Mugi-
mendu Kooperatiboak eta 
Euskadiko Kooperatiben Goren 
Kontseilulak (EKGK) hainbat 
urtetan elkarrekin lan egin on-
doren, pasa den abenduaren 
20an, Eusko Legebiltzarrak Eus-
kadiko Kooperatiben Lege berria 
onartu zuen. Lege berriak 3.000 
kooperatiba baino gehiagori eta 
80.000 enpleguri eragingo die.

Batera egindako lana da, eta 
lan horri talde parlamentarioen 
ekarpenak batu behar zaizkio, 
horiei esker Legea %85 aldeko 
botorekin eta kontrako botorik 
gabe onartu baita.

Eginkizunak
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11/2019 Lege berriak aurretik in-
darrean zeuden arauen testuak 
bildu eta eguneratzen ditu, oso 
urrats garrantzitsua eginda, eus-
kal kooperatibek garai berriekin 
bat datorren lege esparru bat 
eduki dezaten.

Legearen ikuspuntutik “egunean 
eta etorkizunera begira jarri ga-
rela” esan genezake.

11/2019 Lege berriak nobedade 
garrantzitsuak ekartzen dizkie 
kooperatibei; segurtasun juri-
diko handiagoa ematen duen 

eredu berri bat ematen digu 
(bazkideen erantzukizunaren 
mugapena), merkatu globalizatu 
batean presente egon eta lehia-
tu ahal izateko antolaketa eredu 
malgua eskaintzeaz gain.

Puntu horretan, gogoratu behar 
da euskal kooperatiben nazioar-
teratze maila oso handia dela, 
beraien salmenten bi herenak 
nazioarteko merkatuetatik bai-
tatoz.

Arauak garrantzi handiko alder-
diak onartzen ditu, hala nola 

Eginkizunak
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enpresa eredu kooperatiboaren 
balioespena gizartearen aurrean. 
Estatutuen eduki minimo gisa, 
jasotzen du 50 bazkide baino 
gehiagoko kooperatibek koope-
ratibaren delituak prebenitzeko 
eredu bat landu beharko dute-
la, indarkeria sexistarik gabeko 
eremua izan dadin bitarteko es-
pezifikoak sartuta. Ezartzen du, 
baita ere, gobernu organoetan 
gizonen eta emakumeen or-
dezkaritza orekatua izan behar 
dela eta gobernantza koopera-
tiboan sakondu beharko dela. 
Modu berean, bizitzen ari garen 
iraultza digitalera egokitzen da, 
non teknologia berrien inple-
mentazioak eta berrikuntzak 
inoiz baino are protagonismo 
handiagoa izango duten. 

11/2019 Lege berriak, halaber, 
aukera ematen digu Euskadin li-
derrak izaten jarraitzeko, genero 
desberdintasun eta desberdin-
tasun sozialik txikiena duen, 
aberastasuna ondoen banatzen 
duen eta ingurumen inpakturik 
txikiena sortzen duen enpresa 
eredua den heinean, hori guztia 
pertsonak lehenetsita kapitala-
ren aurretik eta gobernantza 
demokratiko eta parte hartzailea 
edukita.

Horrenbestez, urtea pozik 
bukatu dugu lege berriaren 
onarpenagatik.  11/2019 Legea 
2020an sartuko da indarrean eta 
kooperatibek bi urte edukiko di-
tuzte beren estatutuak lege berri 
horretara egokitzeko. Kooperati-
ben sektoreak espero zuen legea 
izan da, eta adostasun politiko 
zabalarekin onartu da.

Eginkizunak
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Eginkizunak

2.1.5. Erakunde 
partaidetuak

Elkargi, Elkarrekiko 
Berme Baltzua
EKGK, hasieran, Oinarri SGRko 
bazkide izan zen, eta Oinarri 
SGR eta Elkargi SGR batu egin 
zirenean, azken horren baz-
kide izatera igaro zen. EKGK-k 
sozietate horretan duen azken 
helburua da irtenbide finan-
tzarioetarako baliabide gehiago 
edukitzea, eta baldintza hobeko 
zerbitzu gehiago Euskal Herriko 
kooperatiben eremuan.

Elkargi, une honetan, estatuko 
SGR-rik handiena da, eta EKGK-k 
hiru hitzarmen aktibo ditu in-
bertsio proiektuak finantzatzeko 
zailtasunak dituzten eta likidezia 
edo zirkulatzailea behar duten 
kooperatibei laguntza emateko. 
Lehen hitzarmenaren hasieratik 
gaur arte, 250 kooperatiba baino 
gehiago dira lankidetza hitzar-
menen onurez baliatu ahal izan 
direnak. 

Gehitu behar da, halaber, 
2019aren amaieratik EKGK-k or-
dezkari bat duela Administrazio  

Kontseiluan. Osoko Bilkurako 
kontseilari Agustin Mendiola da 
EKGKren ordezkaria Elkargi SGR 
erakundean.
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Elkar-Lan S.Coop.
ELKAR-LAN, S.COOP. bigarren 
mailako kooperatiba bat da, eta, 
2003an eratu zenetik, bere hel-
burua eta azken xedea izan da 
enpresa kooperatiboak susta-
tzea eta, ondorioz, enplegu koo-
peratiboa sortzea eta garapen 
ekonomikoa eta soziala lortzea.

EKGK jaio zenetik da erakunde 
horretako bazkidea, Konfekoo-
pekin batera, eta une honetan 
hiru ordezkari ditu bere kon-
tseilu errektorean. Patxi Olaba-
rria eta Pablo Durana dira hiru 
ordezkari horietako bi, Osoko 
Bilkurako presidentea eta kon-
tseilukidea diren heinean, eta hi-
rugarren ordezkaria Belen Baler-
di da, EKGK-ko idazkari nagusia 
den heinean.

2019an, 123 kooperatiba sortu 
dira, 349 enplegu sortuta, eta 
horien eraketan parte hartu du 
Elkar-Lan S.Coop.ek. Hona he-
men eratu diren kooperatiben 
eta sortu diren enpleguen xe-
hakapena, Lurralde Historikoen 
arabera:

Lurralde 
historikoa 

Kooperatiben 
kopurua

Sortutako 
enpleguak

Araba  15  49

Bizkaia  62 170

Gipuzkoa  46 130

GUZTIRA 123 349
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2.2. Administrazioari 
laguntzea eta 
administrazioarekiko 
harremana

2.2.1. Aginduzko 
txostenen lanketa
Kooperatiben 11/2019 Legearen 
165.2 artikuluak bere b) letran 
eta EKGKri dagozkion funtzioen 
barruan ezartzen duenez, 
EKGK-k kooperatibei edo beren 
erakundeei zuzenean eragiten 
dieten lege eta erregelamendu 
xedapenen proiektuen berri 
eman beharko du nahitaez.

Lan hori, zeina Kooperatiben 
Goren Kontseiluak egin baitu beti 
sortu zenetik, bai araua ezinbes-
tez betetzeko, bai Administrazio 
Publikoen aholkulari lan hori ze-
hazteko, ekitaldi honetan txosten 
hauetan gauzatu da: 

•  Emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunerako le-
gearen bigarren aldaketaren 
lege aurreproiektua. 9-9-19.

•  Euskal kasazio zibi leko 
errekurtsoaren lege aurre-
proiektua. 18-07-19.

•  Euskal Autonomia Erkidegoko 
langileen 2020. urteko jaiegu-
nen egutegi ofiziala onartzen 
duen Dekretua. 22-02-19.

•  Lan eta Justizia Sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
ekonomia enpresetan la-
guntza teknikoa emateko 
laguntzak iragartzen eta 
arautzen diren. 24-05-19.

•  Lan eta Justizia Sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
pertsonak Gizarte Ekono-
miako enpresetan lanean 
sartzeko laguntzak iragartzen 
eta arautzen diren. 24-05-19.

•  Lan eta Justizia Sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
ekonomia sozialeko ekintzai-
letza bultzatzeko eta Gizarte 
Ekonomiako enpresen lu-
rralde sustapen planifikatua 
egiteko laguntzak iragartzen 
eta arautzen diren. 24-05-19.

•  Lan eta Justizia Sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
Gizarte Ekonomian trebatze-
ko laguntzak iragartzen eta 
arautzen diren. 12-04-19.

•  Lan eta Justizia sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
Gizarte Ekonomiako Enpre-
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sen eta Erakundeen asoziazio 
egiturak sendotzeko lagun-
tzak iragartzen eta arautzen 
diren. 08-07-19.

•  Lan eta Justizia sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
Gizarte Ekonomian enpresa 
arteko lankidetzarako lagun-
tzak iragartzen eta arautzen 
diren. 24-05-19.

•  Lan eta Justizia sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
Gizarte Ekonomiako enprese-
tan Enpresako Erantzukizun 
Soziala hedatzeko eta ezar-
tzeko laguntzak iragartzen 
eta arautzen diren. 24-05-19.

•  Lan eta Justizia sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez Gi-
zarte Ekonomiako enpresetan 
langileek benetan parte hartu 
dezaten laguntzak iragartzen 
eta arautzen diren. 24-05-19.

•  Ekonomiaren Garapeneko eta 
Azpiegituretako sailburuak 
eta Lan eta Justizia sailburuak 
batera emandako Agindua, 
zeinaren bidez lehen sek-
toreko gizarte ekonomiako 
enpresak dimentsionatzeko 
laguntzak iragartzen eta 
arautzen diren 25-10-19.

2.2.2. Kontsultak:
Letradu Aholkulariak interpreta-
zio juridiko orokorrari buruzko 
hainbat kontsultari erantzun 
die, eta hau da horien laburpen 
kuantitatiboa:

KONTSULTAK
(kooperatiba motak)

LAN ELKARTUA 237

ETXEBIZITZAK 126

IRAKASKUNTZA  63

KONTSUMOA   1

GARRAIOLARIAK   3

KREDITUA   1

NEKAZARITZA   2

GUZTIRA 433
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2.3. Kooperatibak 
azkentzea: Eraldaketak 
eta likidazioak
Kooperatibek zein kooperatibak 
laguntzen dituzten operadore 
juridikoek oso ondo ezagutzen 
duten Euskadiko Kooperatiben 
Goren Kontseiluaren fun-
tzio etako bat da kooperatiba 
formulari dagokionez gertatzen 
diren azkentze prozesuetan du-
ten esku hartzea.

Sozietateen eraldaketen ho-
mologaziorako espedienteak 
bideratzea edo Kooperatiben 
11/2019 Legearen 98 artikuluko 
2 puntuan, a) eta d) letren gai-
nean informazioa ematea da 
zehazki esku hartze hori. Zentzu 
horretan, 2019an sozietateak 
eraldatu eta beste formula juri-
diko bihurtzeko 10 espedienteri 
buruzko akordioak hartu dira, 
bai eta likidazioen 53 espe-
dienteri buruzkoak ere, eta 3 
espediente artxibatu dira.
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Kasu horietan prozedura juri-
diko ordenatua bermatu behar 
delako esku hartzen du EKGK-k, 
eta horregatik ez ezik fondo 
banaezinak, hala nola BEFa eta 
IPDK, sozietateen eraldakaten 
kasuan, eta likidazioetatik ate-
ratzen den azken hartzekoak 
ere erakunde publiko honetara 
itzultzea bermatu beharrak ere 
eramaten du EKGK esku hartze-
ra, gero erakunde publiko honek 
kooperatibismoa sustatzen eta 
zabaltzen lagundu dezan.

Lehen esandako espedientee-
tan esku hartuta 367.159,00€ 
bueltatu zaizkigu guztira, eta 
diru kopuru hori Erkiderekin, 
Nekazaritzako Elikagaien Koo-
peratiben Federazioarekin, 
Euskal Herriko hiru unibertsita-
teekin eta Elkarlan S.Coop.ekin 
egindako hitzarmenen bitartez 
garatu diren jardueretarako era-
bili da. 
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2.4. Kooperatiben 
Arbitrajeko Euskal 
Zerbitzua Bitartu
Euskadiko Kooperatiben Goren 
Kontseiluaren barruan sorturiko 
Kooperatiben Arbitrajeko Euskal 
Zerbitzuaren helburua hauxe da: 
kooperatiben artean, kooperati-
ben eta bazkideen artean, edo 
kooperatiba bakoitzaren ba-
rruan bazkideen artean interes 
gatazkak sortzen direnean, ga-
tazka horiek hobeto konpontzen 
laguntzea.

Arbitraje, kontziliazio eta bitarte-
karitza prozedurak tramitatzeaz 
arduratzen da EKGK, eta ga-
tazkak prebenitzeari lotutako 
kontsultei ere erantzuten die.

Kooperatiben Arbitrajeko Euskal 
Zerbitzu honen jarduerak “Euskal 
kooperatiben gatazkak ebazteko 
prozeduren Araudiaren” arabera 
lantzen dira (EHAA, 2012-02-16).
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2019 KONTZILIAZIOAK

 1 Erabakiak inpugnatzea

2 Egiteko betebeharra

3 Eszedentzia ukatzea

4 Ekarpenak itzultzea

5 Informazio eskubidea

6 Ekarpenak itzultzea

7 Egiteko betebeharra

8-9 Ekarpenak itzultzea

10 Diru kopurua erreklamatzea

11 Lan baldintzen aldaketa

12-13 Ekarpenak itzultzea

14 Zehapen espedientea

15-16 Baja likidazioa

17 Erabakiak inpugnatzea

18 Zehapen espedientea

19 Erabakiak inpugnatzea

20 Egiteko betebeharra

21 Administratzaileen aurkako 
ekintza soziala

22-23 Diru kopurua erreklamatzea

24 Egiteko betebeharra  
edo kalte ordaina

25 Likidaziorako desadostasuna

26 Gastuen ordainak

27 Ekarpenak itzultzea

28 Egiteko betebeharra

29 Batzarraren akta izenpetzea

2019 ARBITRAJEAK

 1 Erabakiak inpugnatzea

 2-3-4 Ekarpenak itzultzea

 5 Likidazio kuotari aurka egitea

 6 Diru kopurua erreklamatzea

 7 Ekarpenak itzultzea

 8-9-10 Diru kopurua erreklamatzea

 11 Erabakiak inpugnatzea

12 Kalte ordainak

13 Espedientea indargabetzea

14 Diru kopurua erreklamatzea

15 Ekarpenak itzultzea

Eginkizunak



TXOSTENA2019 29

Eginkizunak

Era berean, hainbat jarduketa egin dira gai hauetan gatazkak ekiditeko:

KONTSULTAK
(landutako gaiak)

BAZKIDEEN ESKUBIDEAK

Informazio eskubidea   6

Zigor erregimena   3

Sozietate  
eta lan eskubideak

 27

ORGANO SOZIALAK

Erabakiak inpugnatzea  15

Beste gai  
sozietario batzuk

 27

ERREGIMEN EKONOMIKOA

Diru kopurua 
erreklamatzea 
bajagatik

 51

Beste gai ekonomiko 
batzuk

  6

HAINBAT GAI   3

GUZTIRA 138

KONTSULTAK
(kooperatiba motak)

LAN ELKARTUA  64

ETXEBIZITZAK  50

IRAKASKUNTZA  10

KONTSUMOA   2

GARRAIOLARIAK   11

KREDITUA   0

NEKAZARITZA   1

GUZTIRA 138





2019ko 
ekitaldi 

ekonomikoa
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2019 Gauzatua
Aurrekontuan 

jasotakoa

SARRERAK 942.893,00 € 942.443,00 €

Sarrera arruntak 471.221,00 € 471.221,50 €

Egitura Sarrerak 471.221,00 € 471.221,50 €

Beste Sarrera batzuk 451,50 € 0,00 €

GASTUAK 931.224,00 € 942.443,00 €

Langile gastuak 212.496,00 € 220.000,00 €

Funtzionamendu gastuak 96.189,00 € 113.421,50 €

Zuzeneko Gauzatzeen 
gastuak 151.338,00 € 137.800,00 €

Egitura gastuak 471.221,00 € 471.221,50 €

Emaitza 11.649,00 € 0,00 €

2019ko ekitaldi ekonomikoa

ELKGK-k autonomia ekonomiko eta finantzarioa dauka Euskal Autono-
mia Erkidegoaren Aurrekontuen barruan, eta bere jarduera aurrekontu 
horien konturako dirulaguntzen bitartez finantzatzen da batez ere.

Hona hemen aurrekontua eta 2019an aurrekontu horretatik gauza-
tutakoa.



Kooperatiben 
Erroldako 

datuak 
2019/12/31n
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2019AN INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBA  
BERRIAK GUZTIRA

MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

NEKAZARITZA  1  1  -  -

KONTSUMOA  1  -  -  1

IRAKASKUNTZA  1  1  -  -

LAN ELKARTUA 133 14 62 57

ETXEBIZITZAK 42  5 29  8

KOOPERATIBAK GUZTIRA 178 21 91 66

HORIETATIK:

2019AN INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBA TXIKI BERRIAK
MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

LAN ELKARTUA 118 11 57 50

2019AN INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBA BERRIAK 
GUZTIRA, LURRALDEKA

MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

KOOPERATIBAK  60 10 34 16

KOOPERATIBA TXIKIAK 118 11 57 50

GUZTIRA 178 21 91 66

Kooperatiben Erroldako  
datuak 2019/12/31n
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INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBAK GUZTIRA, 2019.12.31N
MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

NEKAZARITZA  115  58   30   27
ENPRESA ELKARKETAK    1   1   -  -
KONTSUMOA   40   6   16   18
KORPORAZIO KOOPERATIBOAK    1  -   -   1
KREDITUA    1  -    1  -
BIGARREN GRADUKOAK EDO 
GORAGOKOAK

  48  11   13   24

IRAKASKUNTZA  100  13   46   41
ERKIDEGOAN USTIATZEKOAK    4   2    1    1
MISTOAK   43   6   10   27
ENPRESA ZERBITZUAK   40   8   11   21
ZERBITZU PROFESIONALAK   41   7   20   14
LAN ELKARTUA 2.356 303 1.123  930
LAN ELKARTUA -  
JUNIOR KOOPERATIBA

  6  -  -   6

ETXEBIZITZAK  463 104  286   73
GUZTIRA 3.259 519 1.557 1.183

HORIETATIK:

INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBA TXIKIAK GUZTIRA, 2019.12.31N
MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ERKIDEGOAN USTIATZEKOAK    1   1 - -
LAN ELKARTUA 1.280 160 656 464
GUZTIRA 1.281 161 656 464

INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBAK GUZTIRA, LURRALDEKA, 2019-12-31N
MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

KOOPERATIBAK 1.978 358  901  719
KOOPERATIBA TXIKIAK 1.281 161  656  464
GUZTIRA 3.259 519 1.557 1.183
 

Kooperatiben Erroldako  
datuak 2019/12/31n






