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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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2 TXOSTENA2021

Presidentearen agurra

Urteari ziurgabetasun handi samarrarekin ekin genion, baina hura 
igaro ondoren, esan dezakegu 2021a gorabehera handiko urtea izan 
dela, bai, baina, aldi berean, oso positiboa, euskal kooperatibismoak 
bere indarra erakutsi duen urtea, eta Kooperatiben Goren Kontseiluak 
bere funtzio guztiak luze eta zabal garatu dituen urtea.

Azkenean, iaz Denon Artean sariaren bigarren edizioa ospatu ahal 
izan genuen, eta uste baino eragin handiagoa izan zuen. Urriko 
lehen astean Donostia kooperatibismoaren hiriburu bihurtzea lortu 
genuen. Goren Kontseiluak anfitrioi lanak egin zituen Estatuko 
erakunde kooperatiboen bileretan, aste gogor batean. Aste horretako 
ekitaldi nagusia euskal kooperatibismoaren aitorpen handiena 
Nazioarteko Lankidetza Aliantzari (ACI) ematea izan zen. Europako 
gizarte ekonomiak ere ekitaldi oso nabarmena izan zuen Denon 
Artean sariaren testuinguruan; izan ere, salbuespen gisa, Europako 
Parlamentuko  Gizarte Ekonomiako Taldea (Intergroup on the Social 
Economy deritzona) Donostian bildu zen, hainbat europarlamentari 
bertan zirela, eta CSCE-EKGK-k ekitaldi horretan parte hartu zuen.

Nazioarteko oihartzunak Seulen jarraitu zuen, euskal ordezkaritza zabal 
bat bertan izan baitzen Munduko 33. Kooperatiba Biltzarrera joanda. 
Han, gure esperientzia kontatzeko aukera izan genuen, kooperatiben 
munduko entitate berezia garen neurrian. Munduko hitzordu horretan, 
CSCE-EKGK-k “Bi hanka” partitura CICOPAri (Industria eta Zerbitzu 
Kooperatiben Nazioarteko Erakundea) eman zion, kooperatibismoaren 
munduko ereserki bihurtzeko konpromisoarekin.

Kooperatibek euskal gizartean duten pertzepzioa ezagutzeko CSCE-
EKGK-k eskatutako ikerketa soziologikoaren emaitzek ere poz 
handia eman digute. Euskal kooperatibismoak gizarte mailan duen 
aintzatespenaren ondorioz, gogotsuago sentitzen gara balio eta 
printzipio kooperatiboak lantzen eta zabaltzen jarraitzeko.

Eta jarraitzen dugu berdintasunaren alde ere lan egiten. 2021a, 
"Kooperatiba gehiago, berdintasun gehiago" mezuarekin estreinatu 
genuen, 
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martxoaren 8arekin bat eginez, jardunaldi berri bat antolatuz, 
kooperatibismoak genero arrakala murrizteko egindako ekarpenari 
balioa emateko, hiru kooperatiba nabarmenen berdintasunaren arloko 
lan aitzindaria aitortuz.

Uztaileko lehen larunbatean ospatu genuen Kooperatiben Nazioarteko 
Eguna, ACIk aukeratutako leloarekin Berreraiki hobeto elkarrekin. 
Egun hori ospatzeko, CSCE-EKGK-k bideo bat argitaratu zuen 
euskal kooperatibak sustatzeko helburuarekin. Bertan, hamar bat 
kooperatibista agertzen ziren, urtean zehar abian jarritako ekintzekin 
lotutako balio kooperatiboak nabarmentzen.

Urtean zehar, kooperatibismoa sustatzen eta bultzatzen jarraitu dugu, 
bai eta Administrazioari laguntzen ere. Horrela, Gizarte Ekonomiako 
Zuzendaritzarekin lankidetzan aritu gara Kooperatiben Erregistroaren 
dekretu berria egiteko, eta Goren Kontseiluak Euskadiko Kooperatiben 
Legeari buruzko Iruzkinak argitaratu ditu, arau berria interpretatzeko 
zuzenbide arloko profesionalei laguntzeko helburu nagusiarekin. 
Iruzkin horiek zuzenbide kooperatiboan adituak diren 25 lagunen 
lanari eta dedikazioari esker lortu dira. Horrez gain, hainbat bilera 
instituzional egin dira, irizpenak eman, kooperatibak desegiteko 
espedienteei buruzko informazioa eman, gatazketan bitartekaritza 
egin, eta ELKARLANen bidez 149 kooperatiba berri sortu.

Era berean, Eusko Jaurlaritzari Lankidetza Akordioaren zirriborro 
bat proposatu diogu, euskal kooperatibismoarekiko jarrera 
konprometituagoa lortzeko. Orain, Asmoen Akordioak Foru Aldundiei 
helarazi behar dizkiegu, foru aldundiak Kontseiluaren Osoko Bilkuran 
sartzea aukera handitzat jotzen dugu-eta.

Laburbilduz, oso urte bizia izan da, jarduera askokoa, non CSCE-EKGK 
indartuta atera den, Euskal Kooperatiba Mugimenduak beste behin 
ere erakutsi duelako ekarpen handia egin dezakeela gure herriaren 
berreraikuntzan.  

  

Patxi Olabarria

Presidentea
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CSCE-EKGKren osaera 2021-12-31n:

CSCE-EKGKren osaera

Patxi Olabarria jn. 
(Presidentea/Konfekoop)

Eugenio Jimenez jn. 
(Kontseilukidea/ 
Eusko Jaurlaritza)

Mikel Amundarain jn. 
(Kontseilukidea/ 
Eusko Jaurlaritza 2021-09ra arte)

Joseba Mariezkurrena jn. 
(Kontseilukidea/Bizkaiko Foru 
Aldundia)

Jokin Diaz jn. 
(Presidenteordea/Eusko Jaurlaritza)

Iker Estensoro jn. 
(Kontseilukidea/Gipuzkoako  
Foru Aldundia)

Ana Camacho and. 
(Kontseilukidea/Eusko Jaurlaritza 
2021-10etik aurrera)

Javier Hernando jn. 
(Kontseilukidea/Arabako Foru 
Aldundia)
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Mikel Larrea jn. 
(Kontseilukidea/Konfekoop)

CSCE-EKGKren osaera

Iñaki Nubla jn. 
(Kontseilukidea/Konfekoop)

Rosa Lavin and. 
(Kontseilukidea/Konfekoop)

Alejandro Elejabarrieta jn. 
(Kontseilukidea/Konfekoop)

Pablo Durana jn. 
(Kontseilukidea/Konfekoop)

Idurre Maortua and. 
(Kontseilukidea/Konfekoop)

Iñigo Albizuri jn.  
(Kontseilukidea/Konfekoop)

Jon Loroño jn.  
(Kontseilukidea/Konfekoop)
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Euskadiko Kooperatiben Goren  
Kontseiluko langileak
Plantillaren osaera 2021-12-31n:

Belen Balerdi and. 
(Idazkari nagusi teknikoa)

Santiago Merino jn. 
(Letradu Aholkularia)

Ion Azpiazu jn. 
(Administraria)

CSCE-EKGKren osaera

Oier Lizarazu jn. 
(Kontseilukidea/Konfekoop)

Ainara Udaondo and. 
(Kontseilukidea/Mondragon 
Unibertsitatea)

Aitor Bengoetxea jn. 
(Kontseilukidea/Euskal  
Herriko Unibertsitatea)

Marta Enciso and. 
(Kontseilukidea/Deustuko 
Unibertsitatea)



Kooperatibismoa 
sustatzean  

eta hedatzea
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2.1. Sustapena

2.1.1.  Martxoak 8: “Kooperatiba gehiago,  
berdintasun gehiago”

CSCE-EKGK-k martxoaren 8a, Emakumearen Eguna, ospatu zuen, 
Kooperatibismoak benetako berdintasuna lortzeko egindako ekarpenari 
balioa emateko, KONFEKOOPekin batera. Idoia Mendia lehendakariorde 
eta Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enpleguko sailburua CSCE-EKGKren 
egoitzan izan zen ospakizun horrekin bat egiteko. Ospakizun horrekin, 
kooperatiba enpresa garrantzitsuek berdintasunaren arloan egindako 
ekarpenei balioa eman nahi izan zitzaien.

Lehendakariordeak omenaldi hunkigarri eta sentitua egin zien hiru 
kooperatibei, eta berdintasunaren alde egindako ibilbide konprometitua 
aitortu zitzaien: Auzo Lagun S.Coop., Grupo SSI S. Coop. eta Eroski S. 
Coop.

Funtzioak
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Funtzioak

Auzo Lagun 17 emakume ezkonberrik sortu zuten, eta independentzia 
ekonomikoaren alde borrokatzea erabaki zuten, bizitza bateratu ahal izateko 
Familiarra eta lanekoa. Kooperatiba txiki hura Ausolan Taldea bihurtu da, 
13.000 laguneko plantillarekin, horietatik %95 emakumeak izanik.

Grupo SSI, Gizarte Zerbitzu Integratuak, aitzindaria izan da esku 
hartze sozialean, 1983an Bilbon Etxeko Laguntza Zerbitzua martxan jarri 
zuenetik. Gaur egun 550 langile baino gehiago ditu, eta horietatik %97 
emakumeak dira. Emakumeek soilik osatutako Kontseilu Errektorea du. 

Eroski izan zen Espainiako banaketa sektoreko lehen enpresa 
hipermerkatu bateko emakume kudeatzaile bat izendatzen. 2005etik 
Berdintasunerako Behatokia du, "Complices" markarekin. Gaur egun, 
langileen %80 baino gehiago emakumeak dira, eta erantzukizuneko 
postuen %72 betetzen dituzte.

M8ko ospakizuna sare sozialetan zabaldutako bideo batekin osatu 
zen, non lau emakume kooperatibisten testigantzak jaso ziren: Idurre 
Maortua (Kurutziaga Ikastola), Gema Vega (Laboral Kutxa), Marta 
Pardo (Ategi) eta Edurne Madina (A+G). 
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2.1.2. Kooperatiben nazioarteko eguna
ACI Nazioarteko Kooperatiba Aliantzak 2021eko Kooperatiben 
Nazioarteko Egunerako aukeratu zuen leloa, uztaileko lehen 
larunbatean ospatu zena, elkarrekin hobeto berreraikitzea izan zen. 

Egun hori ospatzeko, CSCE-EKGK-k bideo bat argitaratu zuen euskal 
kooperatibak sustatzeko. ACIren mezua abiapuntu hartuta, hamar bat 
kooperatibista Arantzazun elkartu ziren interbentzio batzuk grabatzeko, 
non urtean abiarazitako ekintzekin lotutako balio kooperatiboak 
nabarmendu ziren. Bideoan honako kooperatiba hauek parte hartu 
zuten: LagunAro, Bioservice, Garraio Elkartuko Kooperatiba, Erreka, 
Irizar, Txantxiku Ikastola, Urolako Komunikazio Taldea, Eroski, RPK, 
Kaiku, Euskaber eta Elkar-Lan.

Funtzioak
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Funtzioak

Kooperatiben Nazioarteko Egunaren bezperan, prentsaurreko baterako 
deialdia egin zen Bilbon, eta bertan parte hartu zuten Patxi Olabarria 
Goren Kontseiluko presidenteak, Rosa Lavin KONFEKOOPeko 
presidenteak eta Elena Perez Barredo Eusko Jaurlaritzako Lan eta 
Gizarte Segurantzako sailburuordeak. Agerraldi horretan, kooperatibek 
berreraikuntza ekonomiko eta sozialean duten zeregina nabarmendu 
zen, kooperatibismoaren indarguneak jasotzen dituen azterketa 
soziologikoaren ondorioak aurkeztu ziren (aurrerago zehaztuko dugu) 
eta ACIk emandako datu nagusiak zabaldu ziren, munduko gobernuz 
kanpoko erakunderik handienetakoa den aldetik, 3 milioi kooperatiba 
eta 1.000 milioi kooperatibista baino gehiagorekin.

Ekitaldi horien osagarri, komunikazio kanpaina bat egin zen irrati 
iragarkiekin, eta irratian eta telebistan erreportajeak eman ziren.

2.1.3. Denon Artean
Denon Artean Sariaren banaketa dela-eta Euskadiko Kooperatiben 
Goren Kontseiluak (CSCE/EKGK) erakunde kooperatibo 
garrantzitsuenen bilera eta jarduera ugariren anfitrioi lanak egin zituen 
urriaren 1etik 7ra, Donostian, aste horretan hiria kooperatibismoaren 
munduko hiriburua bihurtuta.

Urriaren 1ean, “Kooperatiben Euskal Legea nazioarteko zuzenbide 
kooperatiboaren testuinguruan” izeneko jardunaldia egin zen. 
Gezki-UPV/EHUko Zuzenbide Kooperatibo eta Gizarte Ekonomiaren 
Institutuak antolatu zuen jardunaldia, Goren Kontseiluarekin 
lankidetzan, kooperatiben euskal legea nazioarteko zuzenbidearen 
testuinguruan aztertzeko. Jardunaldi horretan bost kontinenteetako 
adituek parte hartu zuten.

CSCE-EKGK-k Estatuko egitura kooperatiboak biltzea lortu zuen 
Donostian, hainbat topaketa egiteko.

Lan Elkartuko Kooperatiben Konfederazioak (COCETA) urteko 
batzarra egin zuen Donostiako Tabakalera eraikinean. Esparru berean, 
Espainiako Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben Federazioak (CAE) 
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Funtzioak

jardunaldi bat antolatu zuen, Kooperatiben Estatuko Legea aldatzeko 
proposamena aztertzeko. Era berean, beste bilera batzuk ere egin ziren, 
hala nola Gizarte Ekonomiaren Espainiako Enpresa Konfederazioaren 
(CEPES) zuzendaritza batzordea edo Irakaskuntza Kooperatiben 
Batasunak (UECOE) lanbide heziketari buruz antolatutako lan mahai 
bat. Eta irakaskuntzako eta nekazaritzako elikagaien konfederazioetako 
eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Kooperatiben Espainiako 
Konfederazioko (HISPACOOP) kontseilu errektoreak egin ziren.

Europako gizarte ekonomiak ere ekitaldi garrantzitsua izan zuen 
Denon Artean sariaren testuinguruan. Salbuespen gisa, Europako 
Parlamentuko Social Economy taldea Donostian bildu zen, hainbat 
europarlamentariren presentziarekin. Bilera horretan Goren Kontseiluko 
presidente Patxi Olabarriak parte hartu zuen eta Social Economy 
Europe erakundeak antolatu zuen. Erakunde hori Europako gizarte 
ekonomiaren erreferentea da, eta Europako gizarte ekonomiako 2,8 
milioi enpresa eta erakunde ordezkatzen ditu. Erakundeak taldearen 
idazkaritza lanak egiten ditu, aholkularitza estrategikoarekin, eta gizarte 
ekonomiako ekosistema osoarekiko elkarrizketa errazten du.
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Urriko lehen aste honetako ekitaldi nagusia Denon Artean euskal 
kooperatibismoaren aitortzarik handienaren banaketa izan zen. 
Bigarren edizio honetan, Nazioarteko Aliantza Kooperatiboari 
(ACI) eman zitzaion saria, eta Ariel Guarco presidenteak jaso zuen, 
Kursaalen egindako ekitaldi batean. Idoia Mendia lehendakariorde eta 
Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enpleguko sailburua izan zen bertan, baita 
Euskadiko enpresa, kooperatiba, gizarte, erakunde eta Legebiltzarreko 
ordezkari ugari ere.
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Funtzioak

Gainera, CSCE-EKGK-k Gasteizen duen egoitzan egin zen bilera. Goren 
Kontseiluaren osoko bilkurak eta Konfekoopeko Kontseilu Errektoreak 
ACIren lehendakariarekin urriaren 4an egin zuten.
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Funtzioak

ACIren presidentearen bisita zela eta, CSCE-EKGK-k agenda 
instituzional bat antolatu zuen, eta bertan Ariel Guarco Iñigo Urkullu 
Lehendakariarekin, Markel Olano Gipuzkoako Foru Diputatuarekin eta 
Eneko Goia Donostiako alkatearekin bildu ahal izan zen.
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Funtzioak

2.1.4. Munduko Kooperatiben Biltzarra
Abenduaren lehenengo egunetan, Munduko Kooperatiben 33. Biltzarra 
egin zen Seulen, eta bertan euskal kooperatibismoak presentzia 
nabarmena izan zuen. CSCE-EKGK-k, KONFEKOOPek, hiru euskal 
unibertsitateek, Mondragon Korporazioak eta Eusko Jaurlaritzak osatu 
zuten euskal ordezkaritza.

Patxi Olabarria Goren Kontseiluko presidenteak “Gure nortasun 
kooperatiboa gobernu elkarteen bidez” izeneko txostenarekin parte 
hartu zuen. Bere hitzaldian, presidenteak CSCE-EKGKren historian 
zehar ibilbide bat egin zuen, bere funtzio nagusiak aurkezteaz gain, 
kooperatiben munduan izaera publiko-pribatua duen entitate berezi 
bakar gisa duen baliagarritasunaren adibide gisa jartzeko.

Seulen, euskal ordezkaritzak Koreako kooperatiben esperientziak eta 
proiektuak ezagutzeko aukera ere izan zuen.
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Munduko hitzordu horretan, 
CSCE-EKGK-k “Bi  hanka” 
partitura CICOPAri (Industria 
eta Zerbitzu Kooperatiben 
Nazioarteko Erakundea) eman 
zion, kooperatibismoaren 
munduko ereserki bihurtzeko 
konpromisoarekin. Konpromiso 
hori CICOPAk (Industria eta 
Zerbitzuetako Kooperatiben 
Nazioarteko Erakundeak) Seulgo 
Kongresuan bertan egindako 
batzarrean gauzatu zen.



24 TXOSTENA2021

Funtzioak

2.2. Hedapena

2.2.1. Kooperatiben Legeari buruzko Iruzkinak
2021ean, CSCE-EKGK-k Euskadiko Kooperatiben Legeari buruzko 
Iruzkinak argitaratu zituen, barruan 11/2019 Legea eta horren 
ondorengo 5/2021 aldaketa hartuta. Argitalpen horrek legearen testu 
artikulatuari buruzko Iruzkinak biltzen ditu, eta abenduan aurkeztu zen, 
Elena Perez Barredo Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantzako 
sailburuordearen presentziarekin.

Lan horren helburu nagusia da zuzenbideko profesionalei arau berria 
interpretatzen laguntzea. Horrela, lege testuaren zabalkundean Goren 
Kontseiluari esleitutako funtzioetako bat betetzen da, testuak dioena 
behar bezala betetzea lortzeaz gain.

Lege berriaren artikuluak eta xedapenak komentatu dituzten 25 
adituren lanari eta dedikazioari esker egin ahal izan dira Iruzkinak.



TXOSTENA2021 25

Funtzioak

Ospe handiko 25 legelari izan dira, Santiago Merino Euskadiko 
Kooperatiben Goren Kontseiluko letraduak koordinatuta, eta 
zuzenbide kooperatiboaren ezagutza sakona erakutsi dute 165 artikulu 
eta xedapenei buruz Iruzkinak egiteko.

Horiek egin duten lan xehe eta zorrotz horri esker, Euskadiko 
Kooperatiben Goren Kontseiluak legearen gaineko Iruzkinen 
bilduma hori argitaratu du, zeina zuzenbideko profesionalentzat, 
kooperatibentzat eta beren bazkideentzat, eta ikerketarekin zerikusia 
duten pertsona guztientzat ere ezinbesteko tresna izango den.

CSCE-EKGK-k Iruzkin horien zabalkunderik handiena lortzeko 
ahalegina egin du, eta baliagarriak izan ahal zaizkien eragile guztiei 
bidali die, hala nola euskal profesional eta legelariei, baina baita estatu 
mailako unibertsitate eta zuzenbide fakultateei, gizarte graduatuei eta 
zuzenbide kooperatiboarekin lotutako hainbat erakunderi ere.



26 TXOSTENA2021

Funtzioak

Aldi berean, CSCE-EKGK-k abenduaren 20ko 11/2019 Kooperatiben 
Legearen edizio berezia ere egin zuen, urriaren 7ko 5/2021 Legeak 
aldatua. Legegintzako testu hau Euskadiko enpresa kooperatibo 
guztiei bidali zitzaien.

Argitalpen horiekin, zuzenbide kooperatiboarentzat oso garrantzitsua 
izan den ekitaldia osatu da; gainera, hasiera ona da, etorkizun 
hurbilean, euskal legelariek zuzenbide kooperatiboaren inguruan 
eztabaida emankorra izatea bultzatzeko.

Euskadiko Kooperatiben Legearen testua eta Euskadiko Kooperatiben 
Goren Kontseiluak argitaratutako lege horren gaineko iruzkinak CSCE-
EKGKren webgunean daude, interesa duen ororen eskura. 
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2.2.2. Azterketa soziologikoa
Otsailean, Adimenek, merkatuen gaineko ikerketa proiektuak eta 
txosten soziologikoak egiten dituen euskal enpresak, azterlan bat egin 
zuen, CSCE-EKGK-k aginduta, jakiteko zenbateraino ezagutzen duen 
euskal gizarteak kooperatibismoa eta jakiteko, halaber, zer irudi duten 
sozietate kooperatiboek eta zer enpresa diren ezagunenak.

Ikerketa horren ondorio nagusia da sozietate kooperatiboak direla 
gizartean aitortzarik handiena duten enpresa sozietateak.

Kooperatibismoaren irudi on hori berretsita geratzen da, gainera, 
kooperatibismoa hurbil sentitzen den zerbait delako eta partaidetza, 
aberastasun partekatua eta pertsonen konpromisoa bezalako 
ezaugarriekin lotzen delako, bai eta askok kalitateko enpleguarekin 
eta enplegu iraunkorrarekin lotu eta lan alternatiba gisa gomendatuko 
luketelako ere.

Azterketak erakusten du, halaber, euskal gizarteak badaukala 
kooperatibismoaren berri; izan ere, 10 pertsonatik 9k sozietate 
kooperatibaren bat ezagutzen dute, eta 3tik 2k kooperatiba batean 
lanean ari den senide edo lagun bat dute.

Hurbiltasun sentimendua da ikerketa egin den gizarteko segmentu 
guztietan pertzibitzen zerbait; halere, zehaztu beharko litzateke 
Gipuzkoan sentimendu hori apur bat handiagoa dela (%38), Araban 
(% 28) eta Bizkaian (% 25) baino.

Badira kontzeptu batzuk sozietate kooperatiboei modu esklusiboan 
lotzen zaizkienak. Aberastasun partekatua (%79,7), pertsonen 
partaidetza (%78,5) eta langileen konpromisoa (%60,2) dira horietako 
batzuk. Gainerako enpresak, ostera, onura pribatuaren kontzeptuarekin 
lotzen dira nagusiki.

Bereizgarri positibo gisa, elkartasuna, gardentasuna, idealismoa eta 
pertsona erdigunean jartzea azpimarratu behar dira, horiek dira-
eta kooperatibekin gainerako enpresekin baino lotura handiagoa 
duten ezaugarriak. Beste kontzeptu batzuek, hala nola berrikuntzak, 



28 TXOSTENA2021

Funtzioak

eraginkortasunak edo iraunkortasunak ez dute alde handirik sozietate 
moten artean.

Ezaugarri positibo horrek egiten du sozietate kooperatiboak, oro har, 
beste sozietateak baino gomendatuagoak izatea lan egiteko leku gisa, 
kalitateko enplegua eskaintzen dutela uste baita.

Azterketa honen ondorioak oso positiboak badira ere, hiru erronka 
nagusi planteatzen dira:

1.  Kooperatiben sektorea eta dauden askotariko kooperatiben 
onarpena handitzea. 

2.  Gazteenen artean, bereziki, kooperatiba elkarteen ezagutza 
handitzea, talentua erakartzeko gaitasuna handitzeko. 

3.  Jendearentzat duen ezaugarri positiboaz baliatzea, 
enpleguaren kalitatea, iraunkortasuna, aukera berdintasuna edo 
eraginkortasuna bezalako atributuak indartzeko, balio horiek 
onartuak direnean atxikimendu handiagoa lortzen baita.

Ikerketa horren emaitzak iritzi publikoari aurkeztu zitzaizkion 
prentsaurreko batean, Kooperatiben Nazioarteko Eguna ospatzen 
zen egunean.
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2.3. Lankidetzak

2.3.1. Erakunde laguntzaileekin hitzarmenak
Kooperatiben sustapenerako eta hedapenerako programak 
garatzeko, CSCE-EKGK-k erakunde laguntzaileak ditu, hala nola 
hauek: KONFEKOOP, Garraiolarien Kooperatiben Federazioa, EAEko 
Unibertsitateetako Ikasketa Kooperatiboen Institutuak, bai eta 
Kontseilu honen partaidetzarekin eratutako erakundeak ere, hala 
nola:

•  Kooperatiba berrien sustapena (Elkar Lan S. COOP.).

•  Finantza abalak ematea (ELKARGI SGR).

Esandako erakunde laguntzaileek jardute ildo horien garapenerako 
aurkeztu dituzten proposamenak aukeratu ondoren, 2021eko 
ekitaldian 139.718,61€ bideratu dira guztira programa hauen 
kofinantzaketarako:  

Zk. Jarduera / Programak 2021 Erakundea

 1 Kooperatiban Berdintasun Plana ezartzeko 
programa KONFEKOOP

 2 Ingelesezko negoziazioa hobetzeko ikastaroa KONFEKOOP

 3 Elkar Euskaraz zerbitzua KONFEKOOP

 4 Kooperatiba berrien sustapena ELKAR-LAN

5 Finantza abalak ematea ELKARGI, SGR
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2.3.2. Mondragon City Challenge
Arrasateko Udalak, Eusko Jaurlaritzak, Mondragon Korporazioak, 
Mondragon Unibertsitateak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskadiko 
Kooperatiben Goren Kontseiluak eta KONFEKOOPek elkarrekin 
sustatutako ekimena izan da lehen Ekintzailetza Kooperatiboaren 
Nazioarteko Txapelketa. Lehiaketaren helburua da gazteen artean 
ekintzailetzaren kultura eta balio kooperatiboak sustatzea. Lehen 
hautaketa baten ondoren, 18 talde sailkatu ziren enpresa proiektu 
kooperatibo bat garatzeko. Aurkeztutako ideiak banaka ebaluatu 
zituen epaimahai batek, Belen Balerdi CSCE-EKGKren idazkari nagusi 
teknikoa epaimahai horren parte zela, eta kategoria bakoitzeko hiru 
talde finalistak erabaki ziren bertan. Finala azaroaren 19an izan zen, 
Arrasaten. 
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Mondragon City Challengeren lehen edizio horretan 7 herrialdetatik 
etorritako 279 pertsonak parte hartu zuten, 84 taldetan, eta guztira 20 
proiektu kooperatibo garatu zituzten.

16-18 urteko eta 19-24 urteko kategorietan saria eskuratu zuten 
proiektuak, biak euskaldunak, hauek dira:

•  AG4 (Gipuzkoa). Tolosaldeko nekazari eta bizilagunekin bitartekari 
lana egingo duen enpresa kooperatiboa. Baserritarrei beren 
produktuak saltzeko bermeak eta babesa eskaintzen dizkie. 
Horretarako, urte osoan eta astero-astero Tolosako herritarren 
eskura jarriko ditu elikagai natural osasungarriak, zero hondakin 
eragiten dutenak eta Km0 produktu direnak, betiere garapen 
iraunkorreko nekazaritza erraztuta. Itsaso Andueza Urruzola, Iune 
Lahidalga Otamendi, Saioa Ugowe Balza eta Maialen Goikoetxea 
Aginagaldek osatutako taldea.

•  LUP (Gipuzkoa eta Araba). LUP proiektua ikusmen txikia duten 
pertsonei egunerokoa errazteko helburuarekin sortu da, hainbat 
irtenbide eskainiz (produktuak, zerbitzuak eta esperientziak). 
Lehenengo irtenbidea poltsikoko lupa adimenduna da. Taldeko 
kideak: Uxue Mancisidor Laskurain, Apurva San Juan eta Eneko 
Calvo Postigo.
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2.3.3. Ekiolaren aurkezpena
Maiatzaren 13an Goren Kontseiluaren Osoko Bilkura egin zen, eta 
han egin zen bertatik bertara Ekiola Energia Sustapenak energia 
jasangarria sortzeko herritarren kooperatibak sustatzeko ekimen 
publiko-pribatuaren aurkezpena. Ekiola EEEk (Energiaren Euskal 
Erakundeak) eta KREAN ingeniaritzak bultzatzen dute. Energiaren 
sektorean kooperatibak sortuta beste bultzada bat ematen zaie 
kooperatibismoak sustatzen dituen balioei, hau da, partaidetzaren, 
iraunkortasunaren eta berrikuntzaren balioei. Kontseiluaren Osoko 
Bilkurak oso positibotzat jo zuen tokiko kooperatibak izatea, horietan 
kontsumitzaileek zuzenean parte hartzen baitute kudeaketan, 
eta, beraz, eredu kooperatiboaren hedatzeko konpromisoa ez ezik 
lurraldean errotzea ere sustatzen baita.



Harremana 
eta lankidetza

Administrazioarekin
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Kooperatiben 11/2019 Legearen 165.1 artikuluak adierazten duen 
bezala, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua Euskadiko 
administrazio publikoen aholkularitzarako eta kontsultarako erakunde 
publikoa da, kooperatibismoari eragiten dioten gai guztietarako.

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

Aholku emateko erakunde publikoa den aldetik, Goren Kontseilua da 
euskal administrazio publikoen aholkularitzaren arloko erreferentzia 
kooperatibismoari eragiten dioten gai guztietarako. Funtzio hori 
ekitaldi honetan egindako nahitaezko txosten horietan gauzatu da. 

•  Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2022. urteko jaiegunen 
egutegi ofiziala onartzen duen dekretua.

•  Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enplegu 
sailburuaren Agindua, zeinaren bitartez Euskal Autonomia 
Erkidegoko gizarte ekonomiako enpresetan laguntza teknikoa 
emateko emango diren laguntzak arautzen eta iragartzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta enplegu 
sailburuaren Agindua, zeinaren bitartez Gizarte Ekonomian 
ekimenak egiteko eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte 
ekonomiako enpresen lurralde sustapena modu planifikatuan 
egiteko laguntzak arautzen eta iragartzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enplegu 
sailburuaren Agindua, zeinaren bitartez gizarte ekonomian enpresa 
arteko lankidetzarako laguntzak iragartzen eta arautzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enplegu 
sailburuaren Agindua, zeinaren bitartez enpresetan langileek parte 
hartu dezaten laguntzak iragartzen eta arautzen diren.
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•  Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enplegu 
sailburuaren Agindua, zeinaren bitartez gizarte ekonomiako 
enpresetan bazkideak sartzeko laguntzak iragartzen eta arautzen 
diren.

•  Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enplegu 
sailburuaren Agindua, zeinaren bitartez Euskal Autonomia 
Erkidegoko gizarte ekonomiako enpresen eta erakundeen elkarte 
egiturak sendotzeko laguntzak iragartzen eta arautzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enplegu 
sailburuaren Agindua, zeinaren bitartez gizarte ekonomian 
prestatzeko laguntzak iragartzen eta arautzen diren.

•  Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enplegu 
sailburuaren Agindua, zeinaren bitartez Euskal Autonomia 
Erkidegoko Enpresen Gizarte Erantzukizuna hedatu eta ezartzeko 
laguntzak iragartzen eta arautzen diren.

•  Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolakuntza eta 
Funtzionamendu Erregelamendua arautzen duen Dekretua.
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3.2. Kontsultak
Euskal Kooperatibismoaren eremuan, letradu aholkulariak interpretazio 
juridiko orokorrari buruzko hainbat kontsultari erantzun die. Hau da 
kontsulta horien laburpena, kooperatiba moten arabera eta landutako 
gaien arabera.

KONTSULTAK
(Landutako gaiaren tipologia)

Eratzea  28

Organo sozialak  55

Araubide ekonomikoa  26

Ekintzen argitalpenari 
buruzko gaiak

 21

Likidazioa 148

Eraldaketa  36

Hainbat gai  13

GUZTIRA 327

KONTSULTAK
(Kooperatiba motaren arabera)

LAN ELKARTUA 182

ETXEBIZITZAK 112

IRAKASKUNTZA  14

KONTSUMOA   3

GARRAIOLARIAK  10

KREDITUA   0

NEKAZARITZA   6

GUZTIRA 327

3.3. Kooperatiben Erregistroari buruzko Dekretu berria
Kooperatiben 11/2019 Legea onartzearen ondorioz, 2021ean 
arauak Kooperatiben Erregistroaren dekretu berriari buruz ezartzen 
duena bete da. Horrela, Eusko Jaurlaritzako Gizarte Ekonomiako 
Zuzendaritzarekin elkarlanean aritu gara hori lantzen. CSCE-EKGKren 
ekarpenek euskal kooperatibismoaren administrazio betebeharrak 
betetzen lan egiten duten operadore juridikoen abala eta laguntza 
izan zuten.

Proposamen horiekin, adostasun zabala lortu da, eta hori aurrerapauso 
bat da, Kooperatiben Erregistro berrian izapideak eta gestioak modu 
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digitalean egitea ahalbidetzeko; erregistro berria, berriz, 2022ko 
udaberrian onartuko dela aurreikusten da.

3.4. Asmoen Akordioak eta lankidetzakoak
Goren Kontseiluaren Osoko Bilkura martxoan elkartu zen, Eusko 
Jaurlaritzako lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburu Idoia 
Mendiaren presentziarekin, eta erabaki zuen Asmoen Akordioa 
berritzea, Euskadiko Kooperatiben Mugimenduaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren arteko lankidetzarako tresna gisa, Euskadiren gizarte 
eraikuntzan laguntzeko. Dokumentu hau CSCE-EKGKren historiako 
hirugarren akordioa izango litzateke.

Maiatzean Eusko Jaurlaritzari aurkeztutako zirriborroan, Goren 
Kontseiluak Kooperatiben Legearen arau garapena proposatzen du, 
bai eta kooperatiben jarduera oro har sendotzearen aldeko beste 
proposamen batzuk ere.

Halaber, Eusko Jaurlaritzak kooperatibismoa sustatzea eta hedatzea 
eskatzen da, Euskadiko ekonomia eta enplegua suspertzeko Berpiztu 
planak eta 2030erako Enpleguaren Esparru Estrategikoak ezartzen 
dituzten helburuak lortzen laguntzeko.

Bestalde, euskal Kooperatiben Mugimenduak, kooperatibismoa 
sustatuz eta hedatuz, aukerak areagotzen lagun dezake, pertsonei 
aukera ematen baitiete epe luzera kalitatezko eta oparotasuneko 
enpleguak sortzen dituzten enpresa iraunkorrak sortzeko, justizia 
eta berdintasuna lehenesten dituzten balio eta printzipioetan 
oinarrituta. Proposamen horrek zerikusia du euskal kooperatiben 
indar produktiboarekin, tokikoarekin eta endogenoarekin, eraldaketa 
ikuspegitik, deslokalizaziorako arriskurik gabe, eta nazioarteko eta 
mundu mailako erreferentziazko proiekzio ezagunarekin. Horrela, 
euskal Kooperatiben Mugimenduak Eusko Jaurlaritzaren esku jartzen 
ditu bere nazioarteko sareak, Euskadiren nazioarteko proiekzioari 
balioa emateko, Basque Country indartuz eta, horrela, proiektu berriak 
Euskadira erakar ditzaketen harreman interesgarriak bultzatuz.
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•  Lehendakariordeak Euskadiko Kooperatiben Goren 

Kontseiluaren Osoko Bilkura presiditu du

2021eko martxoaren 17an, Idoia Mendia lehendakariorde eta Lan eta 
Enpleguko sailburua Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren 
osoko bilkura presiditu zuen. Bere hitzaldian nabarmendu zuen 
kooperatiben mugimendua erresilientziarako eta egokitzapenerako 
gaitasun handia erakusten ari dela osasun krisiaren une honetan. 
Bestalde, Patxi Olabarriak, CSCE-EKGK-ko presidenteak, asmoen 
akordio berri bat berrargitaratzea proposatu zuen, Euskadiko 
Kooperatiba Mugimenduak euskal erakundeekin lankidetzan aritzeko 
tresna gisa, ahalegin publiko eta pribatuak bateratuz, Euskadiren 
gizarte eraikuntzan laguntzeko.

Funtzioak



TXOSTENA2021 39

Funtzioak

• Bilerak foru aldundiekin

11/2019 Legea indarrean sartzearen ondorioz, hiru foru aldundiak 
Goren Kontseiluaren Osoko Bilkuran sartu direnez, urtean zehar 
bilerak egin dira foru aldundietako arduradunekin. Topaketa horietan 
CSCE-EKGK-k bere historiako etapa berri honen balorazio positiboa 
egin du, eta esan du proiektuei dagokienez oso emankorra izatea 
espero dutela. Goren Kontseiluak probetxugarritzat jotzen du foru 
erakundeen beste begirada bat iristea, lurralde bakoitzeko ekonomian 
duten pisuagatik, enpresa sarearekiko duten hurbiltasunagatik eta 
ekintzaileekin duten konpromisoagatik.

Diputazio bakoitza enpresaren, berrikuntzaren eta ekintzailetzaren 
gaietan dagokion saileko arduradun batek ordezkatzen du, 
eta pertsona horrek bere ezagutza eta esperientzia emateko 
aukera izango du, CSCE-EKGKren helburu nagusiari laguntzeko: 
Kooperatiben mugimendua sustatzea eta hedatzea.
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•  Bilera Lan Ministerioko Gizarte Ekonomiako zuzendariarekin

Lan Ministerioko Lan Autonomoaren, Gizarte Ekonomiaren eta 
Enpresen Gizarte Erantzukizunaren zuzendari nagusi Maravillas 
Espinek Euskadi bisitatu zuen maiatzean, euskal kooperatiben 
mugimendua eta 2019ko abenduan onartutako Kooperatiben Legea 
ezagutzeko. 

Funtzioak

Maravillas Espin CSCE-EKGKren egoitzara joan zen Elena Perez 
Barredo Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuordearekin eta Jokin 
Diaz Arsuaga Gizarte Ekonomiako zuzendariarekin batera, eta bilera 
bat izan zuten Goren Kontseiluko eta Konfekoopeko ordezkariekin.

•  Bilera Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Ogasun Sailekin

Euskadira erabilera lagapeneko eta babes ofizialeko erregimeneko 
lehen etxebizitza kooperatiba iritsi zela eta, bilerak egin dira Eusko 
Jaurlaritzarekin. Testuinguru horretan, eta zerga trataerari eta hainbat 
gairi buruzko lege zalantzak argitze aldera, Etxebizitza eta Ogasun 
Sailekin bilerak egin dira.



Kooperatiben 
Erroldako 

datuak
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2021EAN INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBA BERRIAK, 
KOOPERATIBA MOTAREN ETA LURRALDE 

HISTORIKOAREN ARABERA
MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

IRAKASKUNTZA   2  -   1  1
MISTOAK   5  2  -  3
ENPRESA ZERBITZUAK   9  6  -  3
LAN ELKARTUA  171 22  81 68
ETXEBIZITZAK  38  5  29  4
GUZTIRA 225 35 111 79

4.1. Kooperatiba berriak

2012-2021 bilakaera

Urtea

K
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o
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er
at
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a 

b
er

ri
ak

2012

204

2013

196

2014

213

2015

199

2016

219

2017

182

2018

176

2019

178

2020

138

2021

225

225

138

178176182

219
199

213
196204
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4.2. Kooperatibak azkentzea Eraldaketak  
eta likidazioak
CSCE-EKGKri legez esleitutako funtzioetako bat da kooperatiben 
azkentze prozesuetan esku hartzea, kooperatiba formulari dagokionez. 
Esku hartze hori eraldaketa sozietarioak homologatzeko edo 
kooperatibak likidatzeko espedienteak izapidetuz gauzatzen da. 
Zentzu horretan, 2021ean kooperatiba eraldatu eta beste formula 
juridiko bihurtzeko 12 espedienteri buruzko akordioak hartu dira, bai 
eta likidazioen 65 espedienteri buruzkoak ere.

Bi kasuetan CSCE-EKGKren esku hartuta, 11/2019 Legean hala 
jasota baitago, bermatuta geratzen da funts banaezinak eta likidazio 
prozesuetako azken emaitza ere bere esku jartzea. Ildo horretan, 
kopuru horiek CSCE-EKGKren esku geratu ondoren, kooperatibismoa 
sustatzeko eta zabaltzeko aplikatzen dira.

Lehen aipatutako espedienteetan esku hartzeagatik, guztira, 
212.140,76 € itzuli dira.

LIKIDATUTAKO KOOPERATIBAK
(Kooperatiba motaren arabera)

LAN ELKARTUA 38

ETXEBIZITZAK 23

NEKAZARITZA  3

GARRAIOLARIAK  1

GUZTIRA 65

ERALDATUTAKO KOOPERATIBAK
(Kooperatiba motaren arabera)

LAN ELKARTUA 12

GUZTIRA 12
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Kooperatiben Erroldako datuak

INSKRIBATUTAKO KOOPERATIBAK GUZTIRA, 2021.12.31N
MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

NEKAZARITZA  114  55   30   29
ENPRESA TALDEAK    1   1   -  -
KONTSUMOA   41   6   16   19
KORPORAZIO KOOPERATIBOAK    1  -   -    1
KREDITUA    1  -    1  -
BIGARREN GRADUKOAK 
EDO GORAGOKOAK

  46  10   13   23

IRAKASKUNTZA  104  13   48   43
ERKIDEGOAN USTIATZEKOAK    5   3    1    1
MISTOAK   45   7   10   28
ENPRESA ZERBITZUAK   49  14   11   24
ZERBITZU PROFESIONALAK   41   7   20   14
LAN ELKARTUA 2.550 322 1.225 1.003
LAN ELKARTUA - 
JUNIOR KOOPERATIBA

   4  -  -    4

GARRAIOAK    1  -    1  -
ETXEBIZITZAK  490  98  315   77
GUZTIRA 3.493 536 1.691 1.266

4.3. Kooperatibak guztira

KOOPERATIBAK GUZTIRA, KOOPERATIBA MOTAKA  
ETA LURRALDEKA, 2021-12-31N

MOTA Guztira ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
KOOPERATIBAK 1.998 352  925  721
KOOPERATIBA TXIKIAK 1.495 184  766  545
GUZTIRA 3.493 536 1.691 1.266



Arbitraje 
Zerbitzua:

Bitartu
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Arbitrajeko Zerbitzua

Kooperatiben 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 sortzen diren gatazkak prozedura judizialaren ordezko 
tresnen bitartez ebazteko.

Horretarako, BITARTUk orientazio zerbitzua jartzen du kooperatiben 
eta kooperatibisten esku, bertako langileek kontsultei erantzunez eta 
gatazken ebazpenerako 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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Arbitrajeko Zerbitzua

Zentzu horretan, 2021eko ekitaldian honako esku hartze hauek egin 
dira:

KONTSULTAK
(Aztertutako gaien arabera)

BAZKIDEEN 
ESKUBIDEAK

Informazio 
Eskubidea

 12

Zigor erregimena   5

Bazkideen  
eta lan eskubideak

 21

ORGANO SOZIALAK

Erabakiak aurkaratzea  15

Beste gai sozietario 
batzuk

 23

ARAUBIDE EKONOMIKOA

Diru kopurua 
erreklamatzea baja 
sozietarioagatik

 41

Beste gai ekonomiko 
batzuk

  1

HAINBAT  11

GUZTIRA 129

KONTSULTAK
(Kooperatiba motaren arabera)

LAN ELKARTUA  48

ETXEBIZITZAK  47

IRAKASKUNTZA  11

KONTSUMOA   3

GARRAIOLARIAK  17

KREDITUA   0

NEKAZARITZA   3

GUZTIRA 129
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Arbitrajeko Zerbitzua

Auzigaia (ADISKIDETZEAK)

Ekarpenak itzultzea  1

Kalte ordainak  1

Eszedentziaren negoziazioa  1

Bajaren kalifikazioa  1

Diru kopurua erreklamatzea  7

Zehapen espedientea  1

Batzar Nagusiaren erabakiak 
aurkaratzea  4

Informazio eskubidea  4

Barne bidea agortzea  1

Batzarraren deialdia  1

Informazio eskubidea / 
Administratzailearen erantzuk.  1

Konkurtso deklaratzea  1

Bazkidea kooperatibatik irtetea  1

Akordioa ez betetzea  1

Bazkidea kanporatzea aurkaratzea  1

Bazkidearen irteeragatiko kalte 
ordaina  1

GUZTIRA 28

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

Hasiera batean, adiskidetzearen 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.

2021ean, honako adiskidetze hauek egin dira:
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Auzigaia (ARBITRAJEAK)

Ekarpenak itzultzea  1

Diru kopurua erreklamatzea  9

Kapital soziala errefusatzea aplikatzea  1

Administratzailearen erantzukizuna  1

Kontseilu Errektorearen erabakiaren aurka egitea  1

Kanporatzea aurkaratzea  2

Batzarraren erabakia aurkaratzea  1

GUZTIRA 16

Azkenik, eta azken errekurtso gisa, aurkakotasunekoak ez diren 
suntsiarazte bide guztiak agortu ondoren, bai barnean, bai Zerbitzuan 
bertan, gatazka modu loteslean konpon dezake BITARTUk ere. Kasu 
horretan, arbitrajean, Erregelamenduak ezartzen duen prozedura 
arautuaren mende jartzen dira alderdiak, eta zerbitzu honen esku 
uzten dute arbitro bat izendatzea. 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:

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





Erakunde 
partaidetuak
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6.1. 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.

CSCE-EKGK jaio zenetik da erakunde horretako bazkidea, 
Konfekoopekin batera, eta une honetan hiru ordezkari ditu bere 
hango Kontseilu Errektorean: Patxi Olabarria eta Pablo Durana dira hiru 
ordezkari horietako bi, Osoko Bilkurako presidentea eta kontseilukidea 
diren heinean, eta hirugarren ordezkaria Belen Balerdi da, CSCE-EKGK-
ko idazkari nagusia den heinean.

2021ean, 149 kooperatiba sortu dira, 379 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:

Erakunde partaidetuak
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Erakunde partaidetuak

Lurralde 
Historikoa

2021ean sortutako 
kooperatiben kopurua

2021ean sortutako 
enpleguak

Araba  16  43

Bizkaia  81 178

Gipuzkoa  52 158

GUZTIRA 149 379

6.2. Elkargi, SGR.
22.000 euskal enpresak baino gehiagok osatzen duten Elkar 
Bermatzeko Sozietatea da, eta kooperatibek eta kooperatibista 
presentzia handia dute bertan.

Administrazio Kontseilua da bere gobernu organoa. Organo horrek 
irailaren 25eko Ohiko Batzar Nagusian berritu zituen bere kideak. Hala, 
Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren ordezkari gisa, Belen 
Balerdik, idazkari nagusi teknikoak, Agustin Mendiola ordezkatu du 
osaera berri honetan.

Elkargik hazkunde eta eraldaketa prozesuari eusten dio. Ekitaldi 
honetan, 2022-2024 aldirako Plan Estrategikoa idatzi du. Bertan, 
finantza irtenbideak emateko misioari eutsi dio, eta 4 erronka 
estrategiko finkatu ditu: kultura eraldaketa, hazkundea, digitalizazioa 
eta talentuaren kudeaketa. Bere ikuspegia: baloreak dituzten finantza 
zerbitzuak eskaintzea.

2021ean, finantza jarduera 370 milioi euro baino gehiago finantzatuta, 
ia %25 hazi da 2019arekin alderatuta, eta %50 inguru 2018arekin 
alderatuta. Bi ekitaldi horiekin konparatu da antzeko ekitaldiak izan 
direla, izan ere, 2020ko finantza jarduera guztiz ezohikoa izan baitzen, 
pandemia hasi zelako.





Ekitaldi 
ekonomikoa

2021
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2021 Gauzatua Aurrekontuan 
jasoa

SARRERAK 1.070.898 € 1.067.144 €

Diru sarrera arruntak 621.546 € 621.546 €

Egitura Sarrerak 444.513 € 443.738 €

Beste diru sarrera batzuk 4.839 € 1.860 €

GASTUAK 1.050.040€ 1.067.144 €

Langileen gastuak 221.967 € 221.860 €

Funtzionamendu gastuak 138.457 € 99.347 €

Zuzeneko Gauzatzeen 
gastuak 245.879 € 302.200 €

Egitura gastuak 443.737 € 443.737 €

Emaitza 20.858 € - €

2021eko ekitaldi ekonomikoa

CSCE-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 2021eko aurrekontua eta aurrekontu horretatik 
gauzatutakoa, salbuespenik gabe ikuskatu eta gero.


