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“El consejo Superior de Cooperativas 
de Euskadi (CSCE-EKGK) es el órgano 
de encuentro para garantizar la pro-
moción y difusión del cooperativismo y 
asesor de las administraciones públicas 
vascas en materia cooperativa.

Asumirá, defenderá, promoverá y difun-
dirá asimismo los valores y principios 
cooperativos”.

En la actualidad los aspectos relativos 
a su organización y funcionamiento se 
regulan en el “Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Consejo 
Superior de Cooperativas de Euskadi” 
(BOPV nº 55 del 20-03-2000).

Sede social:

Reyes de Navarra, 51
01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel. 945 121 155
info@csce-ekgk.coop
www.csce.ekgk.coop

“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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Urteko balantzea egiterakoan, bada, dudarik gabe, nabarmentzeko 
moduko elementu bat: pandemia. 2020a aurrekaririk gabeko osasun 
larrialdiko egoera bati aurre egin behar izan diogun urtea izan dela 
gogoratuko da erakunde eta entitate guztietan. COVID 19ak krisi bat 
eragin zuen, eta horren kalteak arlo guztietan nabaritu ziren: gizartean, 
ekonomian, pertsonalki, familian … eta kooperatiben sektorean ere bai. 

Martxoan alarma egoera deklaratu ondoren, egun batetik bestera, 
kooperatibek beren estrategia eta baliabide posible guztiak baliatu 
behar izan zituzten beren jarduera ekonomikoa garatzen jarraitu ahal 
izateko, eta enpleguari eustea, aldi berean neurrian hartu behar izan 
zituzten jarduera osasun bermearekin garatu ahal izateko eta gaixo-
tasuna ez zabaltzeko.

Krisi honek ekarriko duenaren azken argazkirik ez dugun arren, esan 
dezakegu eredu kooperatiboak beste behin erakutsi duela bere erre-
silientzia.  Kooperatibismoa beste enpresa eredu batzuk baino hobeto 
egokitu da eta gehiago iraun du, pertsonen aparteko inplikazioarekin 
eta erantzukizunez jardunda, hasieratik lehen lerroan egonda eta gi-
zarteari funtsezko zerbitzuak eskainita.

Pandemiak egoera horretara egokitzera behartu zuen Goren Kontsei-
lua, bilerak aurrez aurre egin beharrean telematikoki eginda, bidaiak 
eta joan-etorriak murriztuz eta osasun segurtasuneko protokoloak 
ezarriz, baina bere zeregina eten gabe. 2020ko ekitaldian lanean jarrai-
tu du, eta 2018-2021 aldirako Plan Estrategikoa garatzen. Plan horretan 
erronkak, estrategiak eta garatu beharreko ekintzak jasotzen dira, eta 
kontseilari guztien eta Kooperatibismoan aditu diren beste pertsona 
batzuen parte hartze aktiboarekin landu da. Eskerrak eman nahi dizkiet 
pertsona horiei guztiei egin dituzten ekarpenengatik.

Egindako ahalegina gorabehera, 2020ko ekitaldian aurreikusita zeuden 
ekintzen eta ekitaldien ospakizunek, hala nola topaketa kooperatiboek, 
“Denon Artean” sarien bigarren edizioak eta ikasleen kooperatiben 
topaketak pandemiaren eragina pairatu dute. 

Presidentearen Agurra
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Ez nuke nahi agur hau amaitu Euskal Kooperatiba Mugimenduko kide 
guztiei eskerrak eman gabe, krisian eman duten erantzunagatik. Beren 
ahaleginak eta konpromisoak kemena ematen dute 2020ko martxoan 
hasi eta zoritxarrez oraindik ere jarraitzen duen etapa zail honi aurre 
egiteko. 

  

Patxi Olabarria

Presidentea





EKGK-ren
osaera
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Hau da EKGKren osaera 2020-12-31n:

CSCE-EKGK-ren osaera

Patxi Olabarria jauna 
(Presidentea/Konfekoop)

Jokin Diaz jauna 
(Presidenteordea/Eusko Jaurlaritza)

Peli Manterola jauna 
(Kontseilaria/Eusko Jaurlaritza)

Aitor Urzelai jauna 
(Kontseilaria/Eusko Jaurlaritza)

Rosa Lavín andrea 
(Kontseilaria/Konfekoop)

Alejandro Elejabarrieta jauna 
(Kontseilaria/Konfekoop)

Agustin Mendiola jauna 
(Kontseilaria/Konfekoop)*

*  2020ko urrian Iñaki Nublak ordezkatu zuen.

Mikel Larrea jauna 
(Kontseilaria/Konfekoop)
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Iñaki Nubla jauna 
(Kontseilaria/Konfekoop)

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko langileak
2020ko ekitaldian, pertsona hauek osatzen zuten plantilla:

CSCE-EKGK-ren osaera

Pablo Durana jauna 
(Kontseilaria/Konfekoop)

Gonzalo Saez de Ibarra jauna 
(Kontseilaria/Konfekoop)

Marta Enciso andrea 
(Kontseilaria/Deustuko 
Unibertsitatea)

Ainara Udaondo andrea 
(Kontseilaria/Mondragon 
Unibertsitatea)

Aitor Bengoetxea jauna 
(Kontseilaria/Euskal Herriko 
Unibertsitatea)

Belen Balerdi andrea 
(Idazkari Nagusi Teknikoa)

Santiago Merino jauna 
(Letradua-Aholkularia)

Ion Azpiazu jauna 
(Administraria)





Funtzioak
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2.1.Kooperatibismoa 
sustatzea eta 
bultzatzea

2.1.1. Erakunde 
laguntzaileekin 
hitzarmenak
Kooperatiben sustapenerako 
eta hedapenerako programen 
garapenerako, 2020an Koo-
peratiben Elkarteen Erakundeak 
(Konfekoop eta Garraiolarien 
Kooperatiben Federazioa) 
eta EAEko unibertsitateetako 
Azterketa Kooperat iboko 
Institutuak eduki ditu EKGK-k 
erakunde laguntzaile gisa, 
bai  eta Kontsei lu honen 
partaidetzarekin eratutako 
erakundeak ere, hala nola hauek:

•  Kooperatiba berrien sustapena 
(ELKAR-LAN S. COOP.).

•  Finantza abalak ematea 
(ELKARGI SGR).

Esandako erakunde lagun-
tzaileek jardute ildo horien 
garapenerako aurkeztu dituzten 
proposamenak aukeratu 
ondoren, 189.463 € bideratu 

dira FAECetik (Kooperatiba 
Azken tzean Apl ikatzeko 
Fondo) ondoren zehazten diren 
programen kofinantzaketarako: 

Funtzioak
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Zk. 2020ko Jarduera / Programa Erakundea

 1 Lan Elkartuko Kooperatibismoa hedatzeko 
kanpaina komunikabideetan KONFEKOOP

 2 Elkar Euskaraz programa KONFEKOOP

 3 Egungo egoerari lotutako prestakuntza kanpaina KONFEKOOP

 4 Enpresa Kudeaketako Programa KONFEKOOP

 5 Digitalizazioari buruzko prestakuntza KONFEKOOP

 6 Ikasleen Kooperatiben Esperientzia sustatzea KONFEKOOP

 7
Pertsonen kudeaketa: Adimen Emozionalaren 
gaineko eta Aukera Berdintasunaren gaineko 
prestakuntza

KONFEKOOP

 8 Izaera kontsumerista duten jarduketa programak KONFEKOOP

 9
Berdintasunerako 2020 Programa: Kooperatibei 
berdintasunaren diagnostikoak eta planak egiten 
laguntzea

KONFEKOOP

10 Kooperatiba Lege berriari buruzko Azterketarako 
Jardunaldi akademikoa Unibertsitateak

11 PLan Elkartuko Kooperatiben erantzunkidetasun 
proiektua Unibertsitateak

12 Ikerketa lana: “Kooperatibak eta bazkide eta 
langileek kooperatibetan duten partaidetza” Unibertsitateak
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2.1.2. Kooperatiben 
nazioarteko eguna
2020. urtean, Kooperatiben 
Nazioarteko Egunean, EKGK-k 
Denon Artean sarien bigarren 
edizioa egiteko asmoa zuen. 
Pandemia zela eta, ezinezkoa 
zen ekitaldirik egitea, eta, 
beraz, ekitaldi horren ordez, 
kooperatibei hitza emateko 
ekimena hartu zen, pandemian 
izandako esperientzia eta 
lortutako ikaskuntzak bertatik 
bertara ezagutu ahal izateko. 

Horretarako, kooperatiben 
bizipenak jasotzen dituzten 
bideoak argitaratu ziren, eta, 
horietan guztietan, “Bi HANKA” 
Euskal kooperatibismoaren 
e r e s e r k i a  e r a b i l i  z e n , 
Kontsei luaren YouTubeko 
kanalean eskuragarri dagoena.  
Ga inera ,  uz ta i l a ren  3an 
Kooperatiben Nazioarteko 
Eguna  ospa tzeko ,  i r ra t i 
kanpaina egin zen, elkarrizketak 
hainbat komunikabidetan 
eta Lan eta Justizia sail-
buruarekin, KONFEKOOPeko 

Funtzioak

Pandemiako kooperatiben bizipenak jasotzen dituzten 
bideoak.
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presidentearekin eta Euskadiko 
Kooperatiben Goren Kontseiluko 
presidentearekin, hiruekin 
batera, egindako pren tsaurrekoa. 

Bide batez, CICOPAk (Indus-
tr ia  ko eta Zerbi tzuetako 
Kooperatiben Nazioarteko 
Erakundea), KONFEKOOPek 

eta EKGK-k berak elkarrekin 
zorionak eman zituzten.

Prentsaurrekoa Kooperatiben Nazioarteko Egunean.
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Funtzioak

2.1.3. Beste Jarduera Azpimarragarri Batzuk
Otsailaren 25ean, Valentziako gobernutik ordezkaritza bat eduki 
genuen bisitan Goren Kontseiluaren egoitzan. Lan Kontseilariak eta 
bere taldeak osatzen zuten ordezkari tza hori, eta beraiekin batera 
kooperatiben konfederazioko ordezkari batzuk ere etorri ziren, gure 
erakundearen berezitasuna eta Bitarturen funtzionamendua bertatik 
bertara ezagutzeko. 

Lan sailburuak eta bere taldeak osatutako Valentziako ordezkaritzaren bisita, honako hauekin batera.
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María Jesús San José Lan eta Justiziako sailburuaren CSCE-EKGKren egoitza bisitatzea.

Era berean, ekainaren 25ean Lan eta Justiziako sailburu Maria Jesus 
San Josek EKGKren egoi tzara egindako bisita azpimarratu behar da. 
Bilera horrekin amaiera eman zitzaion sailburuak presiditzen duen 
sailaren eta EKGKren arteko lankidetzako legegintzaldiari.
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2.1.4. 11/2019 
Kooperatiben Legera 
egokitzea 

2019ko abenduan Kooperatiben 
Lege berria onartu ondoren, 
euskal kooperatiba mugimenduko 
erakundeek Batzorde Juridiko 
bat eratu zuten. 2020. Urtean, 
Batzorde horren helburua zen 
Kooperatiben Lege berrira 
egokitutako estatutu ereduak 
lantzea. Azpimarratu behar da, 
halaber, Gizarte Ekonomiako 

Zuzendaritzarekin elkarlanean 
aritu garela Kooperatiben 
Erregistroaren Dekretu berria 
lantzen, eta horretarako EKGK 
kooperatibismoaren hainbat 
operadore juridikorekin jarri 
zen har remanetan ,  arau 
horren hobekuntzarako eta 
modernizaziorako zituzten 
ekarpenak jasotzeko.

Era berean, 2020an, lege horren 
glosaren edukia idazten aritu gara. 
Bertan 23 legelarik parte hartu 
dute, eta 2021ean argitaratzeko 
geratu da.

Glosaren Legea idazteko bilera.
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2.1.5. Erakunde 
partaidetuak

Elkargi, Elkarrekiko 
Berme Elkartea
EKGK Oinarri, SGR sozietatearen 
bazkide izaten hasten da, eta 
Oinarri Elkargi SGR-rekin batu 
ondoren Elkargiren bazkide 
izatera igaro zen. EKGK-k 
sozietate horretan duen 
azken helburua da irtenbide 
finantzarioetarako 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 inbertsio proiektuak 
f inantzatzeko zai ltasunak 
dituzten eta likidezia edo 
zirkulatzailea behar duten 
kooperatibei laguntza emateko. 
Lehen hitzarmenaren hasieratik 
gaur arte, 250 kooperatiba 
baino gehiago dira lankidetza 
hitzarmenen onurez baliatu ahal 
izan direnak.
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ELKARGIk bere fundazioaren 
40. urteurrena ospatu du 
2020an, jarduera handiarekin, 
eta enpresa txiki eta ertainei eta 
autonomoei finantza laguntza 
handia eskaini die pairatzen ari 
garen pandemiak eragindako 
krisi ekonomiko handiaren 
ondoriozko finantzaketa eta 
likidezia beharrak konpontzeko.

900 milioi eurotik gorako abalak 
formalizatu ditu, eta, hala, 
hirukoiztu egin ditu 2019ko 
ekitaldian emandako abalak.

Abal jarduera handi horren zati 
handi bat, 700 milioi euro inguru, 
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako 
abal publikoko kredituen COVID 
19 programatik dator.

Balantze horrek agerian uzten 
du ELKARGIk balio estrategiko 
handia duela euskal finantza 
sarean, elkartutako 20000 
enpresa baino gehiagorekin.

Elkargi S.G.R. batzarra.
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Elkar-Lan S.Coop.
ELKAR-LAN, S.COOP. bigarren 
mailako kooperatiba bat da, 
eta, 2003an eratu zenetik, bere 
helburua eta azken xedea izan 
da enpresa kooperatiboak 
sustatzea eta, ondorioz, enplegu 
kooperatiboa sortzea eta garapen 
ekonomikoa eta soziala lortzea. 

EKGK jaio zenetik da erakun-
de  hor re tako  bazk idea , 
Konfekoopekin batera, eta une 
honetan hiru ordezkari ditu 
bere kontseilu errektorean. Patxi 
Olabarria eta Pablo Durana dira 
hiru ordezkari horietako bi, 
Osoko Bilkurako presidentea 
eta kontseilaria diren heinean, 
eta hirugarren ordezkaria Belen 
Balerdi da, EKGK-ko idazkari 
nagusia den heinean.

2020an, 113 kooperatiba sortu 
dira, 318 enplegu sortuta, 
eta horien eraketan parte 
hartu du Elkar-Lan S.Coop.
ek. Hona hemen eratu diren 
kooperatiben eta sortu diren 
enpleguen xehakapena, Lurralde 
Historikoen arabera:

Lurralde 
historikoa 

sortutako 
kooperatiben 

kopurua

sortutako 
enpleguak

Araba  11  29

Bizkaia  55 161

Gipuzkoa  47 129

GUZTIRA 113 318
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2.2. Administrazioari 
laguntzea eta 
administrazioarekiko 
harremana

2.2.1. Aginduzko 
txostenen lanketa
Kooperatiben 11/2019 Legeak, 
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 Kontse i luak  eg in 
baitu beti sortu zenetik, bai 
araua ezinbestez betetzeko, 
bai Administrazio Publikoen 
aholkulari lan hori zehazteko, 
ekitaldi honetan bi txosten 
hauetan gauzatu da:

•  Euskal Autonomia Erkidegoko 
langileen 2021. urteko jaiegu-
nen egutegi ofiziala onartzen 
duen DEKRETUA.

•  Eusko Jaurlaritzako Lan eta 
Justizia sailburuaren Agin-

dua, zeinaren bitartez Euskal 
Autonomia Erkidegoko gizar-
te ekonomiako enpresetan 
laguntza teknikoa emateko 
2020ko ekitaldian emango 
diren laguntzak arautzen eta 
iragartzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako Lan eta 
Justizia sailburuaren Agindu 
Proiektu baten kopiari, zeina-
ren bidez Gizarte Ekonomian 
ekimenak egiteko eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko gi-
zarte ekonomiako enpresen 
lurralde sustapena modu pla-
nifikatuan egiteko laguntzak 
arautzen eta iragartzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako Lan eta 
Justizia sailburuaren Agindua, 
zeinaren bidez COVID-19ak 
eragindako krisiak kaltetu 
dituen Lan sozietate eta 
lan elkartuko kooperatiba 
txikietarako ezohiko lagun-
tzak iragartzen eta arautzen 
diren.

•  Eusko Jaurlaritzako Lan eta 
Justizia sailburuaren Agindua, 
zeinaren bitartez ekonomia 
sozialean enpresa arteko 
lankidetzarako laguntzak 
iragartzen eta arautzen diren.
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•  Jaurlaritzako Lan eta Justizia 
sa i lburuaren  Ag indua , 
zeinaren bitartez enpresetan 
langileek benetan parte hartu 
dezaten laguntzak iragartzen 
eta arautzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako Lan 
eta Justizia Sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
pertsonak ekonomia sozia-
leko enpresetan lanean 
sartzeko laguntzak iragartzen 
eta arautzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako Lan 
eta Justizia Sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
ekonomia sozialeko enpresen 

eta erakundeen asoziazio 
egiturak sendotzeko lagun-
tzak iragartzen eta arautzen 
diren.

•  Eusko Jaurlaritzako Lan 
eta Justizia Sailburuaren 
Agindua, zeinaren bitartez 
ekonomia sozialean treba-
tzeko laguntzak iragartzen 
eta arautzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako Lan 
eta Justizia sailburuaren 
Agindua, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Enpresen Gizarte 
Erantzukizuna hedatu eta 
ezartzeko laguntzak iragar-
tzen eta arautzen diren.
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2.2.2. Kontsultak:
Letradu Aholkulariak hainbat 
kontsul tar i  erantzun die 
interpretazio juridiko orokorrari 
buruz, eta hau da horien 
l a b u r p e n  k u a n t i t a t i b oa , 
kooperatiba moten arabera eta 
landutako gaien arabera:

KONTSULTAK 
 (Kooperatiba motaren arabera)

LAN ELKARTUA 214

ETXEBIZITZAK 118

IRAKASKUNTZA  28

KONTSUMOA   0

GARRAIOLARIAK   11

KREDITUA   0

NEKAZARITZA   0

GUZTIRA 371

KONTSULTAK 
(Landutako gaiaren tipologia)

Eraketa  33

Organo Sozialak  51

Erregimen Ekonomikoa  31

Ekintzen argitalpenari 
buruzko gaiak 

 38

Likidazioa 152

Eraldaketa  36

Hainbat  30

GUZTIRA 371
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2.3. Kooperatiben 
azkentzeak: 
eraldaketak eta 
likidazioak
Kooperatibek zein kooperatibak 
laguntzen dituzten operadore 
juridikoek oso ondo ezagutzen 
duten EKGKren funtzioetako 
bat da kooperatiba formulari 
dagokionez gertatzen diren 
azkentze prozesuetan duten 
esku hartzea. Sozietateen 
eraldaketen homologaziorako 
espedienteak bideratzea edo 
Kooperatiben 11/2019 Legearen 
98 artikuluko 2 puntuan, a) eta 
d) letren gainean informazioa 
ematea da zehazki esku hartze 
hori. Zentzu horretan, 2020an 
sozietateak eraldatu eta beste 
formula juridiko bihurtzeko 9 
espedienteri buruzko akordioak 
hartu dira, eta likidazioen 51 
espedienteri buruzkoak.

Kasu horietan prozedura juridiko 
ordenatua bermatu behar 
delako esku hartzen du EKGK-k, 
eta horregatik ez ezik fondo 
banaezinak, hala nola BEFa eta 
IPDK, sozietateen eraldaketen 
kasuan, eta likidazioetatik 

ateratzen den azken hartzekoak 
ere erakunde publiko honetara 
itzultzea bermatu beharrak 
ere eramaten du EKGK esku 
hartzera ,  gero erakunde 
publiko honek kooperatibismoa 
sustatzen eta zabaltzen lagundu 
dezan.

Lehen esandako espedienteetan 
esku hartuta 289.461€ bueltatu 
zaizkigu guztira, eta diru kopuru 
hori Konfekoopekin, Euskal 
Herriko hiru unibertsitateekin 
eta Elkarlan S.Coop.ekin egin-
dako hitzarmenen bitartez 
garatu diren jardueretarako 
erabili da.

LIKIDATUTAKO 
KOOPERATIBAK

(Kooperatiba motaren arabera)

LAN ELKARTUA  24

ETXEBIZITZAK   7

GUZTIRA  31

ERALDATUTAKO KOOPERATIBAK
(Kooperatiba motaren arabera)

LAN ELKARTUA   4

GUZTIRA   4
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2.4 KOOPERATIBEN 
ARBITRAJEKO EUSKAL 
ZERBITZUA: BITARTU
Kooperat iben Arbitrajeko 
Euskal Zerbitzua -BITARTU- 
euskal kooperatiben gatazkak 
ebazteko prozedurari buruzko 
erregelamenduan araututa 
dago (erregelamenduaren 
azken eguneraketa Euskadiko 
Kooperatiben Goren Kontseiluak 
onartu zuen, 2012ko urtarrilaren 
19an – otsailaren 16ko EHAA, 
34 zk.), eta zerbitzu publiko bat 
da, euskal kooperatibetan sor-
tzen diren gatazkak prozedura 

judizialaren ordezko tresnen 
bitartez ebazteko.

Horretarako, BITARTUk orien-
tazio zerbitzua jar tzen du 
kooperatiben eta koopera-
tibisten esku, bertako langileek 
kontsultei erantzunez eta 
g a ta z ke n  e ba z p e n e ra ko 
metodologiarik egokiena ezarriz 
gatazka horiei erantzuteko. 
Lehen kontaktu honetan, 
asmoa da kooperatibaren barne 
esparrutik haratago irten den 
edozein gatazka konpontzea, 
baldin eta aurkakotasunekoa 
ez den beste modu batean 
konpondu badaiteke.
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Zentzu horretan, 2020ko ekitaldian honako esku hartze hauek egin dira:

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

KONTSULTAK
 (Aztertutako gaien arabera)

BAZKIDEEN ESKUBIDEAK

Informazio eskubidea   8

Zigor erregimena   4

Bazkideen  
eta lan eskubideak 

 11

ORGANO SOZIALAK 

Erabakiak inpugnatzea  10

Beste gai sozietario 
batzuk

 24

ERREGIMEN EKONOMIKOA 

Diru kopurua 
erreklamatzea bajagatik 

 39

Beste gai ekonomiko 
batzuk 

  4

HAINBAT   4

GUZTIRA 104

KONTSULTAK
(Kooperatiba motaren arabera)

LAN ELKARTUA  52

ETXEBIZITZAK  35

IRAKASKUNTZA   3

KONTSUMOA   0

GARRAIOLARIAK  12

KREDITUA   0

NEKAZARITZA   2

GUZTIRA 104

Has ierako fase  honetan 
eztabaida bideratzea ezinezkoa 
denean, bi tresna eskaintzen 
ditu BITARTU zerbitzuak:

Hasiera batean, kontziliazioaren 
bidez. Aurkakotasunekoa ez den 
mekanismo batetik lan egiten 
da; horren bidez, akordioa lortu 
nahi da Zerbitzuan egindako 
agerraldi batean, eta hark 
akordioa proposatu ere egin 
dezake. 

2020an, honako kontziliazio 
hauek egin dira:
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2020 KONTZILIAZIOAK

 3 Diru kopurua erreklamatzea

1 Erantzukizuneko ekintza 
soziala

1 Sozietatearen likidazioa

2 Bazkideen irteera eta 
ekarpenak itzultzea

2 Estatutu sozialak aplikatzea

1 Hizkuntza eskakizunen 
legezkotasuna

4 Ekarpenak itzultzea

1 Akordioen deuseztasuna

1 Zehapena inpugnatzea

1 Bazkide izaera eta dirua 
itzultzea

1 Bazkide izateari uzteko 
negoziazioa

2 Erabakia inpugnatzea

1 Zorra aitortzea

2 Kalte-ordaina

1 Bazkidearen kuotaren 
likidazioa

1 Irakaskuntzako 
kooperatibako bazkide lana 

1 Estatutu sozialak aplikatzea

1 Kontseilu Errektorearen 
akordioa berrikustea

Azkenik, eta azken errekurtso 
gisa, aurkakotasunekoak ez 
diren suntsiarazpen bide guztiak 
agortu ondoren, bai barnean, 
bai Zerbitzuan bertan, gatazka 
modu loteslean konpon dezake 
BITARTUk ere. Kasu horretan, 
arbitrajean, Erregelamenduak 
ezar tzen duen prozedura 
arautuaren mende jartzen dira 
alderdiak, eta zerbitzu honen 
esku uzten dute arbitro bat 
izenda tzea. Arbitro horrek erabaki 
loteslea hartuko du bi aldeentzat, 
zuzenbidea edo ekitatea aplikatuz, 
eta, ondorioz, eztabaida behin 
betiko amaituko da.

Salbuespenezko bide hori kasu 
hauetan erabili da:

2020 ARBITRAJEAK

 1 Kalte ordainak

 1 Estatutuen artikulua 
aplikatzea

 3 Ekarpenak itzultzea

 2 Akordioen deuseztasuna

 1 Bajaren/ekarpenen 
itzulketaren deuseztasuna

 1 Ekarpenak itzultzea

 3 Diru kopurua erreklamatzea

 1 Zehapen prozedura

 1 Erabakia inpugnatzea

Funtzioak
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Kooperatiba-arloan bitartekariak prestatzeko ikastaroa.

Nolanahi ere, BITARTUren esku 
hartzea, justizia auzitegien 
ordezko jardueran ez ezik, 
euskal kooperatibetan gatazka 
azter tzeko bokazio osoan ere 
ulertu behar da, bai eta gatazka 
hori prebenitzeko neurriak 
susta tzean ere, kontuan hartuta, 
halaber, gatazka horiek konpon-
tzeko prestakuntza beharrak, 
sektoretik bertatik ondoriozta 
daitezkeenak, betiere, honako 
egitate honen esparruan: Tresna 
horiek lankidetzaren teorian 
sartzea.

2020an zehar, bi urtez behin 
eg iten ar i  garen bezala , 
eta kooperatiba guztietan 
b i ta r tek ar i t z aren  a r loan 
trebatutako pertsonak egon 
d a i te z e n ,  Ko o p e ra t i b e n 
Eremuko Bitartekarien Presta-
kuntza Ikastaroa egin dugu. 

Oraingo honetan, hainbat 
kooperatibatatik etorritako hamar 
pertsona bertaratu gara, eta 
horien guztien gogobetetasun 
maila oso handia izan da, 
nahiz eta ikastaroaren zati bat 
telematikoki egin behar izan 
den. Horrek 2022rako jarduera 
horrekin jarraitzera animatzen 
gaitu. Ikastaro osoa “Gizagune 
Fundazioarekin” koordinatuta 
egiten dugu. Fundazio horrek 
esperientzia handia du gatazken 
konponbidean, hala nola 
bitartekaritzan eta kontziliazioan.





2020ko 
ekitaldi 

ekonomikoa
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2020 Gauzatua
Aurrekontuan 

jasotakoa

SARRERAK 921.157,00 € 1.050.877,00 €

Diru sarrera arruntak 479.470,00 € 612.962,00 €

Egitura Sarrerak 437.555,00 € 437.555,00 €

Beste diru sarrera batzuk 4.132,00 € 360,00 €

GASTUAK 920.882,00 € 1.050.877,00 €

Langile gastuak 219.305,00 € 221.633,00 €

Funtzionamendu gastuak 79.732,00 € 111.214,00 €

Zuzeneko Gauzatzeen gastuak 184.290,00 € 280.475,00 €

Egitura gastuak 437.555,00  € 437.555,00 €

Emaitza 275,00 € 0,00 €

2020ko ekitaldi ekonomikoa

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

Hona hemen 2020ko aurrekontua eta aurrekontu horretatik 
gauzatutakoa.

Aurten, KONFEKOOPeko langileen birkokapena aprobetxatuz, 
Federazioek bat egin dutenez, partekatzen ditugun instalazioen 
barruan, EKGKren instalazioen zati bat berritzen hasi gara.



Kooperatiba
erroldako 

datuak 
2020/12/31n
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2020AN INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBA BERRIAK 
GUZTIRA, KOOPERATIBA MOTAREN ETA LURRALDE 

HISTORIKOAREN ARABERA
MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

IRAKASKUNTZA   2  -  1  1

MISTOAK   3  1  1  1

ENPRESA ZERBITZUAK   1  -  -  1

LAN ELKARTUA 106 12 52 42

GARRAIOAK   1  -  1  -

ETXEBIZITZAK  25  2 21  2

GUZTIRA 138 15 76 47

INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBAK GUZTIRA, 2020-12-31N
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   47  10   13   24
IRAKASKUNTZA  102  13   47   42
ERKIDEGOAN USTIATZEKOAK    4   2    1    1
MISTOAK   46   7   11   28
ENPRESA ZERBITZUAK   41   8   11   22
ZERBITZU PROFESIONALAK   41   7   20   14
LAN ELKARTUA 2.425 309 1.162  954
LAN ELKARTUA -  
JUNIOR KOOPERATIBA

   5  -  -    5

GARRAIOAK    1  -    1  -
ETXEBIZITZAK  479 103  301   75
GUZTIRA 3.349 524 1.614 1.211

Kooperatiba erroldako  
datuak 2020/12/31n

2020/12/31KO DATUAK, KOOPERATIBEN  
ERREGISTROAREN ARABERA
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INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBAK GUZTIRA, KOOPERATIBA 
MOTAKA ETA LURRALDEKA, 2020-12-31N

MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
KOOPERATIBAK 1.988 356  913  719
KOOPERATIBA TXIKIAK 1.361 167  701  492
GUZTIRA 3.349 524 1.614 1.211

Kooperatiba erroldako  
datuak 2020/12/31n
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57.815

61.716 62.479 62.800

56.442

* 2020 Adierazitako datuak 1. seihilekokoak dira. CSCE-EKGK-k egina.

JARDUERA KOOPERATIBIZATUA, LAN MINISTERIOAREN 
DATUEN ARABERA

SOZIETATEAK ETA LANGILEAK GUZTIRA 
KOOPERATIBETAN, URTEKA






