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INTRODUCIÓN
E CONCEPTOS
PREVIOS
: Introdución

Cidadania é un equipo de referencia no ámbito da democracia participativa, e
vén desenvolvendo a súa actividade desde 1999: conducindo procesos de
participación cidadá, incorporando a investigación-acción participativa ao
repertorio das metodoloxías de investigación social, potenciando a gobernanza e
a implicación da cidadanía nas políticas públicas, promovendo a economía social
e formando en dinámicas de relación colaborativas.
Un dos ámbitos de traballo de Cidadania é o das cooperativas e entidades da
economía social, onde ten realizado labores de acompañamento, asesoramento
e formación para a consolidación da organización societaria e a dinámica de
participación e traballo en equipo que son propias deste modelo empresarial.
É un ámbito no que non existen moitas publicacións que ofrezan pautas ou
modelos de funcionamento. Neste contexto, Cidadania marcouse o obxectivo de
poñer en valor a súa experiencia reflectíndoa en forma de cursos e publicacións
de carácter moi práctico que poidan servir de apoio para a mellora da saúde
participativa e a mellora organizativa das entidades da economía social.
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: Organizarse a contracorrente
As organizacións englobadas na economía social caracterízanse polos seus valores e por un
modelo horizontal de organización: son experiencias de democracia económica. Constitúen
unha alternativa aos modelos de organización e relación maioritarios, caracterizados pola
xerarquía, as relacións de competencia entre organizacións e entre persoas, a primacía do
capital, etc.
Como modelo alternativo, podemos dicir que as entidades da economía social van
contracorrente. Pero ir contracorrente non é sempre fácil e por iso consideramos preciso
reforzar as referencias e os instrumentos que permitan a estas iniciativas desenvolver
plenamente o seu carácter social e democrático. A partir da nosa experiencia e dos estudos
que temos realizado relativos á organización interna das cooperativas e doutras fórmulas
asociativas, sabemos cales son os aspectos máis difíciles de desenvolver ou os obstáculos
máis recorrentes á hora de deseñar modelos de organización virtuosos e fieis aos principios
da economía social.

: Aprender facendo
En base a esta experiencia, consideramos que a mellor forma de aprender sobre estes
aspectos é sempre en forma concreta, directamente aplicable á cooperativa: aprender
facendo. Por iso nos centramos aquí nun instrumento concreto: o regulamento de réxime
interno (RRI).
Calquera cooperativa preocupada por mellorar a súa organización interna pode utilizar este
instrumento. Porque a través do regulamento interno pode deseñar o seu organigrama,
pautar o seu funcionamento, fixar con claridade o que se espera de cada quen. E tamén
porque o proceso de elaboración e aprobación do regulamento interno implica un proceso
de reflexión colectiva sobre a propia organización, onde podemos pensar sobre cuestións
que van máis alá do puramente normativo, onde podemos reinventar a nosa cooperativa e
reforzar a identificación de todos os socios e socias con ela.

: Obxectivos
Os obxectivos desta guía son, polo tanto:
» Presentar os diferentes aspectos da organización interna dunha cooperativa.
» Ofrecer criterios a tomar en conta para deseñar un modelo propio adaptado a cada
cooperativa.
» Dar a coñecer en que consiste e cal é a función dun RRI na cooperativa.
» Formular pasos e instrumentos que axuden a organizar o proceso de deseño ou revisión
dun regulamento interno.
» Presentar modelos de regulación que faciliten a elaboración dun RRI propio.
Antes de entrar no regulamento, é positivo presentar algúns conceptos relativos ás
cooperativas, xa que imos empregalos ao longo da guía e seguramente conveña clarificalos
ou recordalos.
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: Cooperativa
Empecemos polo principio: a definición de cooperativa.
Unha cooperativa é unha asociación autónoma de persoas que se unen de xeito voluntario
para satisfacer as súas necesidades económicas, sociais ou culturais en común mediante
unha empresa de propiedade conxunta e de xestión democrática.
Esta definición forma parte da “Declaración sobre a identidade cooperativa” adoptada pola
Alianza Cooperativa Internacional en 1995, que é un referente da lexislación de todos os
países.
Empresa
Autónoma
Persoas (físicas ou xurídicas) que comparten unha necesidade común
Asociación voluntaria
Busca satisfacer en común as necesidades comúns
Propiedade conxunta, pertencendo a todas as persoas socias
Xestión democrática
Unha cooperativa é outra forma de facer empresa, onde priman as persoas e a aposta por
unir forzas para acadar obxectivos comúns.

: Principios cooperativos
Todas as cooperativas do mundo están baseadas en principios fundacionais que, ademais
de definilas, orientan o seu funcionamento e organización. Os principios cooperativos,
recoñecidos a nivel internacional, acórdanse no seno da Alianza Cooperativa Internacional
(ACI). Desde o seu Congreso de Manchester en 1995, están vixentes os seguintes
principios:
Adhesión voluntaria e aberta
As cooperativas están abertas a todas as persoas que compartan a necesidade común e
acepten a responsabilidade de ser socias, sen discriminación social, política, relixiosa, étnica,
de xénero nin ningunha outra.
Xestión democrática
Na Asemblea Xeral, máximo órgano da cooperativa, están chamadas a participar todas as
socias e socios. Cada persoa ten un voto, independentemente da achega de capital que teña
depositado na cooperativa. Deste xeito todas as persoas contan o mesmo á hora de tomar
decisións.
Participación económica
Para facer parte da cooperativa é preciso achegar capital. Pero este capital ten un carácter
instrumental, orientado a servir ao cumprimento do fin social, que é a satisfacción das
necesidades comúns.
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Autonomía e independencia
As cooperativas dependen exclusivamente das persoas que as forman, sen que outras
institucións ou organizacións poidan determinar os seus obxectivos ou estratexias.
Educación, formación e información
A cooperativa debe garantir formación e información aos seus socios e socias, incidindo nas
súas capacidades, no seu empoderamento e potenciando o exercicio da responsabilidade
compartida.
Cooperación entre cooperativas
A lóxica de primar a cooperación sobre a competitividade vai máis alá das portas da nosa
cooperativa e leva á cooperación entre cooperativas.
Interese pola comunidade
As cooperativas están ligadas ás súas comunidades e na medida das súas posibilidades
contribúen ao seu desenvolvemento.
As cooperativas están baseadas nos valores de axuda mutua, participación, igualdade,
equidade, responsabilidade, transparencia e solidariedade.

: Tipos de cooperativas
Para comprender que son as cooperativas precisamos distinguir con claridade as diferentes
clases, xa que terán necesidades organizativas distintas. A Lei que regula ás cooperativas
galegas, Lei 5/1998 de 18 de decembro de Cooperativas de Galicia, modificada pola Lei
14/2011, do 16 de decembro, de modificación da Lei de Cooperativas, distingue unha longa
lista de clases de cooperativas. Pero antes de entrar nelas, imos realizar un exercicio de
simplificación para identificar e distinguir o fundamental neste abano.
Para esta simplificación temos que concentrar a atención nunha parte da propia definición de
cooperativa: asociación autónoma de persoas que se unen de xeito voluntario para satisfacer
as súas necesidades económicas, sociais ou culturais en común mediante unha empresa de
propiedade conxunta e de xestión democrática.
É dicir, que a cooperativa son ‘persoas que teñen unha necesidade común e se unen
para resolvela en común’. Coñecer cal é a necesidade común vainos permitir entender o
fundamental das diferencias entre as clases de cooperativas. Existen tres grandes tipos de
necesidades comúns que poden satisfacerse a través dunha cooperativa:
Acceder a bens ou servizos nas mellores condicións de calidade e prezo
As primeiras cooperativas que existiron creáronse precisamente con este fin: na revolución
industrial en Inglaterra as clases traballadoras promoveron cooperativas para acceder a
produtos de consumo que lles estaban a resultar inaccesibles.
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Cando falamos de acceder a bens ou servizos nas mellores condicións de calidade e prezo
pensamos en persoas, familias ou unidades domésticas que son consumidoras finais deste
tipo de bens. Os bens ou servizos son, por exemplo, alimentos, roupa, servizos médicos,
vivenda, servizos educativos, libros, etc.
Poida que antes de constituír a cooperativa, as condicións do mercado lles dificultaran o
acceso a este tipo de bens, por ser moi caros. Poida que non atoparan no mercado a calidade
que precisaban ou querían. Uníndose en cooperativa poden reducir o número de entidades
intermediarias, elixir ás empresas provedoras en función da calidade requirida e acceder a
mellores prezos grazas ao volume de compra.
Mellorar o rendemento ou a viabilidade dunha explotación ou negocio
Pensemos en pequenos negocios dun mesmo sector. Por exemplo en droguerías. Existen
algúns elementos con gran peso no rendemento ou viabilidade de todas as pequenas
droguerías, como pode ser o poder de negociación de prezos que teñan respecto das
empresas provedoras. Se se unen terán máis poder de negociación, máis volume de compra
e opción a mellores prezos. Este factor pode ser determinante á hora de competir con
grandes establecementos ou cadeas.
Esta necesidade pode parecerse á explicada no punto anterior, pero existe unha diferencia
relevante: non se trata de consumidores finais de produtos ou servizos, senón de negocios,
empresas ou explotacións que perseguen gañar en rendemento ou viabilidade económica e
perciben que cooperando con outros negocios ou explotacións similares poden conseguilo.
Acceder a un emprego ou mellorar a calidade do mesmo
Finalmente, outra das necesidades ás que as cooperativas poden dar resposta é a do acceso ao
emprego ou a mellora nas condicións do mesmo. Neste caso, persoas en desemprego ou con
aspiracións de mellora crean os seus propios postos de traballo a través da cooperativa.
Poden dedicarse a calquera tipo de actividade económica, en función dos seus recursos e
perfís profesionais: desde a pesca ao comercio, desde a informática á investigación científica,
desde o transporte á agricultura, desde a construción á educación, etc. Producen ou prestan
servizos para terceiras persoas ou para outras empresas. A súa retribución polo traballo virá
ligada á riqueza que sexan quen de xerar.
Sempre co obxectivo de acadar un emprego digno e satisfactorio para as persoas socias.
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: Consumir, mellorar a viabilidade dun negocio
e acceder ao emprego
No modelo conceptual e simplificado, a diferenza máis clara entre as tipoloxías de cooperativas
é a marcada por cal é a necesidade común que se pretende atender. Recollemos na táboa
resumo as tres grandes necesidades identificadas.

Necesidade

Acceder a
bens e servizos

Mellorar
viabilidade negocio

Emprego

Quen

Estatuto das
persoas socias

Acceder a bens ou
servizos nas mellores
condicións de calidade e
prezo.

Persoas físicas ou
unidades domésticas. Son
consumidoras finais de
produtos ou servizos.

Socias-consumidoras ou
usuarias

Mellorar o rendemento ou
a viabilidade dunha
explotación ou negocio.

Titulares dunha
explotación ou negocio
(unha farmacia, unha
explotación gandeira, unha
horta, unha droguería...).

Socias de servizos

Acceder a un emprego ou
mellorar a súa calidade.

Persoas físicas que queren
acadar un posto de traballo.

Socias traballadoras

: Correspondencia cos tipos recollidos na Lei
A lexislación galega diferenza quince clases de cooperativas. Un dos elementos que pode
dificultarnos a comprensión das mesmas é que en moitas das denominacións de tipoloxía
faise referencia a sectores de actividade pero, pode suceder que:
» Unha cooperativa se dedica a un sector de actividade pero non se corresponde coa
tipoloxía definida por este sector. O exemplo máis claro son as cooperativas de traballo
asociado que desenvolven unha actividade agraria. Cando o obxectivo directo da
cooperativa é xerar emprego para as súas socias e socios que traballan conxuntamente
na mesma explotación, a pesar da súa actividade, non se trata de cooperativas agrarias,
senón de cooperativas de traballo asociado.
» Unha mesma tipoloxía pode incluír dous modelos de cooperativa ben diferenciados. Por
exemplo, dentro da tipoloxía de cooperativas de ensino, existen dúas realidades ben
diferentes: as cooperativas de ensino creadas polo profesorado para acadar un emprego
e as creadas polo alumnado ou as súas familias para acceder a un servizo educativo.
Tendo esta prevención respecto dos nomes das tipoloxías e a referencia a sectores de
actividade, imos ver con detalle cal é a correspondencia entre o modelo conceptual
simplificado e estas quince clases:
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NECESIDADE
COMÚN COMÚN
DOS SEUS
E SOCIAS
NECESIDADE
DOSSOCIOS
SEUS SOCIOS
E SOCIAS
Tipoloxía
Lei
TIPOLOXÍA
LEI

Acceder a bens e servizos

Mellorar viabilidade

De
TRABALLO
ASOCIADO
Busca mellorar o
rendemento e a viabilidade
de explotacións agrarias ou
gandeiras. Asocia a estas
explotacións.

AGRARIA

Asocia a persoas que
pertencen a algún dos
seguintes grupos:
a) titulares de bens
susceptibles de
explotación agraria;
b) persoas que prestan o
seu traballo;
c) persoas que cumpren as
dúas condicións anteriores
(por exemplo, achegan
terras e traballo). Todo o
traballo realízase baixo
unha única empresa.

De
EXPLOTACIÓN
COMUNITARIA
DA TERRA

De
CONSUMO

De
SERVIZOS

De
TRANSPORTISTAS

Une a persoas ou
unidades domésticas en
calidade de consumidoras
finais, co obxectivo de
acceder en mellores
condicións de calidade e
prezo a bens e servizos.
Busca mellorar o
rendemento e a viabilidade
de negocios pertencentes
a diferentes actividades.
Pode asociar a negocios
de transporte (empresas
ou persoas dadas de alta
como autónomas), co
obxectivo de mellorar a
súa viabilidade.

De
MAR

Pode dar emprego aos
seus socios e socias, no
sector do transporte.
Neste caso chámanse
cooperativas de
transportistas de traballo
asociado.
Asocia a persoas que
pertencen a algún dos
seguintes grupos:
a) titulares de uso e
aproveitamento de bens
relacionados cos recursos
acuícolas;
b) posuidores de títulos
administrativos
habilitantes para esta
actividade (por exemplo,
permisos de marisqueo);
c) persoas que prestan o
seu traballo, sen achegar
títulos ou dereitos. Todo o
traballo realízase baixo
unha única empresa.

De
EXPLOTACIÓN
DE
RECURSOS
ACUÍCOLAS
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Emprego
O emprego é o obxectivo.
Asocia a persoas físicas.
Pode desenvolver todo
tipo de actividades.

Busca mellorar o
rendemento e a viabilidade
de explotacións acuícolas,
empresas pesqueiras, etc.
Asocia a estas explotacións.

De
EXPLOTACIÓN
DE
RECURSOS
ACUÍCOLAS

Tipoloxía Lei

acuícolas;
b) posuidores de títulos
administrativos
habilitantes para esta
actividade (por exemplo,
permisos de marisqueo);
c) persoas que prestan o
seu traballo, sen achegar
títulos ou dereitos. Todo o
traballo realízase baixo
NECESIDADE COMÚN DOS SEUS SOCIOS E SOCIAS
unha única empresa.
Busca mellorar o
rendemento e a viabilidade
de explotacións acuícolas,
empresas pesqueiras, etc.
Asocia a estas explotacións.

De
MAR

De
INTEGRACIÓN SOCIAL

Prové de bens e servizos
a persoas con
dificultades de inserción
social (ao mesmo tempo,
pode outorgarlles un
emprego)

De
VIVENDA

Une a persoas ou
unidades domésticas, co
obxectivo de acceder en
mellores condicións de
calidade e prezo a unha
vivenda.

De
ENSINO

Une a persoas para
acceder a servizos
educativos para si
mesmas ou para os seus
fillos e fillas. Neste caso
chámanse cooperativas
de ensino de persoas
consumidoras e usuarias

Une a profesionais do
ensino para xerar o seu
posto de traballo neste
sector. Neste caso
chámanse cooperativas
de ensino de traballo
asociado.

Une a profesionais de
servizos sociais para xerar
o seu posto de traballo
neste sector. Aplícaselles
a mesma regulación que
ás de traballo asociado.

De
SERVIZOS SOCIAIS

De
CRÉDITO

Atenden ás necesidades financeiras activas e pasivas
das persoas socias. Poden asociar persoas físicas a
título particular e tamén a negocios, explotacións ou
empresas.

De
SEGUROS

Atenden ás necesidades de seguros das persoas
socias. Poden asociar persoas físicas a título particular
e tamén a negocios, explotacións ou empresas.

SANITARIA

Promove, organiza e
comercializa os produtos
ou servizos do traballo
das persoas socias, que
teñen dificultades de
inserción. Outórgalles,
polo tanto, un emprego
(ao mesmo tempo, pode
prover de bens e servizos
a estas persoas).

As cooperativas
sanitarias de persoas
consumidoras e usuarias
perseguen o acceso á
prestación sanitaria para
os seus socios e socias.

As cooperativas
sanitarias de traballo
asociado unen a
profesionais do sector
para xerar o seu posto de
traballo nel.

As cooperativas sanitarias de seguros cobren os
riscos relativos á saúde das persoas ou negocios
asegurados.
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: Cooperativas de primeiro e de segundo grao
Calquera cooperativa pertence a unha soa destas quince clases. Pero ademais clasifícase
tamén en función do seu grao, aplicando un criterio moi simple:
» Cooperativa de primeiro grao: aquela formada por persoas físicas ou titulares de
negocios ou explotacións.
» Cooperativa de segundo grao: formada por cooperativas de primeiro grao.
» Cooperativa de terceiro grao: formada por cooperativas de segundo grao.
» E así sucesivamente.
A creación de cooperativas de segundo e ulterior grao responde á necesidade de cooperar
entre cooperativas. En Galicia só temos exemplos significativos entre as cooperativas
agrarias.

: Outras clases de cooperativa máis excepcionais
Como dixemos, calquera cooperativa defínese por unha das quince clases contempladas e
polo seu grao. Ademais disto, a lexislación galega recolle outras tipoloxías, se ben de carácter
máis excepcional:
Cooperativas sen ánimo de lucro
Poden solicitar ser cualificadas como cooperativas sen ánimo de lucro aquelas que cumpren
os seguintes criterios:
» Teñen como obxecto a mellora da calidade de vida.
» Prestan servizos de tipo social, educativo, cultural, artístico, deportivo ou de tempo libre
de interese colectivo ou titularidade pública, ou actividades para a integración social ou a
superación da exclusión.
» Non reparten beneficios entre os socios e socias.
» Non se recibe un xuro polo capital máis alá do prezo legal do diñeiro.
» Os cargos no Consello Reitor non son retribuídos.
» A retribución das socias traballadoras ou socias de traballo non pode superar o 150% da
retribución de referencia establecida no convenio para a categoría profesional da que se trate.
Para ilustrar a superposición de tipoloxías pensemos que poderiamos constituír unha
cooperativa de ensino de traballo asociado de primeiro grao sen ánimo de lucro.
Cooperativas mixtas
Son aquelas cooperativas de traballo asociado nas que existen cooperativistas co dereito
de voto ponderado en función da súa achega ao capital. Estas achegas chamaranse “partes
sociais con voto”.
O seu obxecto é facilitar a captación de capital de terceiras persoas nos proxectos
cooperativos. É unha figura excepcional e o seu obxectivo é facilitar ás persoas que traballan
nunha gran empresa optar á propiedade dela, co apoio doutras persoas ou entidades no
papel de inversoras.
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: Traballo asociado: a tipoloxía do autoemprego
Se deixamos a un lado as diferenzas que poidan derivarse do sector económico concreto,
os elementos que definen ás cooperativas de traballo asociado, ás de ensino de traballo
asociado, ás de inserción social (cando incorporan o acceso ao emprego dos seus socios e
socias), ás de transportistas de traballo asociado, ás sanitarias de traballo asociado e ás de
servizos sociais son os seguintes:
Todas as persoas socias-traballadoras desenvolven o seu traballo na cooperativa
A cooperativa organiza os recursos e o traballo de forma conxunta, ao contrario, por exemplo,
do que sucede na cooperativa agraria, na que cada persoa socia se encarga da súa propia
explotación.
Elección do réxime de cotización á Seguridade social
Existe a posibilidade de elección do réxime de cotización á seguridade social: Réxime Especial
de Traballadores Autónomos ou Réxime Xeral. Dita opción terá que manterse durante 5 anos
e afectará a todas as persoas socias-traballadoras.
O vínculo coa cooperativa é un contrato societario e non laboral
Independentemente do réxime de cotización que se escolla, non existe contrato laboral entre
as persoas socias-traballadoras e a cooperativa. Isto implica que os dereitos e deberes son
os regulados na lexislación cooperativa e nos propios acordos válidos tomados nos órganos
sociais.
A retribución do traballo chámase anticipo societario
A retribución percibida polo traballo establécese en función dos resultados económicos
previstos, e vai ligada a ditos resultados. Polo tanto, non é un salario.
Límites á contratación de persoas non socias
Nas cooperativas de traballo asociado e análogas, coma en calquera outra empresa, pode
contratarse persoal asalariado necesario para acadar os seus obxectivos: por exemplo
persoal técnico, administrativo, xerencial ou o que de modo puntual se precise. Neste caso,
dita contratación si está regulada pola normativa laboral.
Pero existen límites a dita contratación: o peso do persoal asalariado no conxunto non debe
superar o 30% das horas anuais realizadas polas persoas socias. Nesta porcentaxe permitida,
de traballadores e traballadoras por conta allea, non computan:
» as persoas incorporadas por subrogación legal ou afectados por actividades subrogadas,
» as persoas que substitúan a outra en excedencia, incapacidade temporal, baixa por
maternidade, adopción ou acollemento,
» as que sexan contratadas en prácticas ou para a formación,
» as afectadas por medidas de fomento de emprego de persoas con discapacidade,
» o persoal asalariado que se negue explicitamente a ser socio traballador.
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As persoas poden formar parte da cooperativa de distintas formas, asumindo diferentes graos
de compromiso, do mesmo xeito que unha mesma persoa pode formar parte, ao mesmo
tempo, de varias cooperativas. Pode ser socia traballadora dunha de traballo asociado e
socia consumidora dunha cooperativa de consumo e formar parte ao mesmo tempo dunha
cooperativa de crédito ou de vivenda.

: Tipos de socios e socias
As persoas que forman parte dunha cooperativa en calidade de socia ou socio, pódeno facer
como:
Socias de pleno dereito
Son as persoas que forman a cooperativa e comparten a necesidade común que lle dá
sentido. Participan, polo tanto, na actividade cooperativizada, sexa esta o traballo, o consumo
ou o uso dos servizos, segundo o tipo de cooperativa do que se trate. Poden ser as que a
constitúen ou as que se incorporan posteriormente.
Nas cooperativas de consumo denomínanse socias consumidoras ou usuarias porque o
seu compromiso coa cooperativa é facer uso dos servizos e produtos que esta lles ofrece.
Nas de servizos chámanse socias de servizos e nas de traballo asociado reciben o nome
específico de socias traballadoras, porque ademais de ser socias comprométense a traballar
nela, teñen o seu emprego na cooperativa. A cambio do seu traballo teñen dereito a percibir
mensualmente un anticipo societario (a remuneración do traballo) a conta do resultado final
do exercicio.
Socias colaboradoras
Aquelas persoas físicas ou xurídicas que, sen realizar a actividade cooperativizada, poden
colaborar na súa consecución, por exemplo achegando capital. En ningún caso o seu número
será superior a un terzo dos socios da cooperativa, nin a súa achega de capital superior a
unha terceira parte do total. Reciben unha retribución polo capital non suxeita a resultados,
senón un tipo de interese de carácter fixo, acordado pola Asemblea Xeral e nunca máis de
seis puntos superior ao prezo legal do diñeiro.
Socias a proba
Persoas que, desde a súa incorporación a unha cooperativa, están en período de proba,
durante un máximo de doce meses (seis nas cooperativas de traballo). O número máximo de
socios e socias en situación de proba que exista en cada momento non poderá ser superior
a un quinto do total de socios e socias da cooperativa.
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Socias excedentes ou en excedencia
Aquelas que, por causa xustificada, deixen temporalmente de participar na actividade da
cooperativa (deixan de traballar, utilizar os seus servizos ou consumir) pero seguen a manter
a súa condición de socio ou socia.
Socias de traballo
Reciben este nome as socias de calquera cooperativa agás as de traballo asociado, que
ademais de ser socio ou socia traballen na cooperativa. Terían en gran medida as mesmas
condicións que unha socia-traballadora, pero en cooperativas agrarias, de consumo, etc.
Cotizan sempre polo réxime xeral.
Unha vez clarificados estes conceptos que imos empregar ao longo da guía, podemos entrar
xa a explorar que é e para que serve un RRI.
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02
QUE É E
PARA QUE
SERVE UN RRI
: Que é un regulamento de réxime interno?
O regulamento interno é un documento onde se recollen de forma ordenada as normas que
a cooperativa establece para si mesma.
Ten a forma dun texto con diferentes artigos, semellante ao que pode ser unha lei ou uns
estatutos sociais.
Non é obrigatorio ter un regulamento interno, pero, cando a cooperativa ten RRI, si é
obrigatorio cumprir o que nel se establece.
En función das necesidades de regulación que a cooperativa considere, o RRI pode ser máis
ou menos amplo.
Para que teña validez como norma, debe ser aprobado pola Asemblea Xeral da cooperativa.
Como non regula as relacións da cooperativa con terceiras persoas, senón só as que se
establecen internamente, non é preciso depositalo en ningún rexistro público, nin ten que
validarse ante notario.
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: Por que facer un regulamento interno?
Cales son as súas vantaxes?
Detalla aspectos de regulación interna non recollidos nos estatutos sociais.
Ao ser un documento de carácter interno, sen custos de notario ou rexistro para a súa
modificación, é flexible e pode ser adaptado con facilitade aos cambios que se consideren
precisos.
Permite, polo tanto, que se revisen e actualicen os criterios que vén aplicando a cooperativa
en canto á participación, xestión e goberno da mesma.
Permite regular diferentes situacións con carácter previo a que sucedan, sendo unha
ferramenta de prevención e resolución de posibles conflitos.
No seu caso, fixa os dereitos e deberes das persoas que son socias-traballadoras e socias de
traballo das cooperativas, no que respecta á prestación deste traballo. Isto é moi importante
dado que o vínculo destas persoas coa cooperativa é societario, é dicir, que non lle son de
aplicación os convenios colectivos.
Dado que ten que ser aprobado en Asemblea Xeral, o proceso de elaboración ou revisión do
regulamento interno invita á reflexión e á creatividade de todas as socias e socios sobre a
propia organización da súa cooperativa.
Pode ser de axuda para novos socios e socias, para informarse da organización e do seu
funcionamento e adaptarse con máis facilidade.

: A cooperativa ten marxe para a autorregulación
Cómpre lembrar que existe un marco lexislativo que regula ás cooperativas. Dado que a
competencia en materia de cooperativas é autonómica, para as cooperativas galegas o marco
fundamental é a Lei 5/1998 de 18 de decembro de Cooperativas de Galicia, modificada pola
Lei 14/2011, do 16 de decembro, de modificación da Lei de Cooperativas.
A partir deste marco establécense dous instrumentos de autorregulación que recollen dun
xeito formalizado os criterios propios de organización, contribuíndo a visualizalos.
Por unha parte, os estatutos sociais, que teñen un carácter obrigado (a constitución da
cooperativa require do seu rexistro), e que establecen as normas públicas que rexerán o
funcionamento da cooperativa.
En segundo lugar, o RRI, que ten un carácter voluntario, e complementa aos estatutos ao
desenvolver en maior medida as normas de funcionamento de carácter interno: convivencia,
dereitos laborais, etc.
Do mesmo xeito que os estatutos sociais non poden recoller ningún artigo ou norma que
vaia en contra da lei, tampouco o RRI pode recoller normas ou acordos que contradigan o
establecido nos estatutos sociais ou na lei.
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: Estatutos sociais
Os estatutos teñen carácter obrigatorio, e forman parte dos documentos para a constitución
da cooperativa. Son ademais un documento de carácter público, ao estar depositados no
correspondente Rexistro de cooperativas e suxeitos a consulta.
A Lei galega de cooperativas establece uns contidos mínimos dos estatutos sociais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

A denominación da sociedade.
O domicilio social.
O obxecto social.
O capital social mínimo.
O ámbito territorial.
A duración da sociedade.
As condicións e requisitos para adquirir a condición de persoa socia e
o réxime de baixa.
A cuantificación e o establecemento do réxime da participación mínima
da persoa socia na actividade cooperativa.
As obrigas e os dereitos das persoas socias.
As normas de disciplina social, a tipificación das infraccións e sancións,
o procedemento sancionador e os recursos.
A forma de publicidade e o prazo para convocar a Asemblea Xeral,
ordinaria e extraordinaria, en primeira e segunda convocatoria.
A achega obrigatoria mínima ao capital social para adquirir a condición
de socio ou socia da cooperativa.
A composición do órgano de administración e, se é o caso, do de
Intervención e/ou do Comité de Recursos da cooperativa, así como a
duración do mandato dos seus membros.
O réxime de transmisión das achegas das persoas socias, así como o
seu dereito de reembolso sobre elas.
O réxime das seccións que se creen, se é o caso, na cooperativa.
As causas de disolución da cooperativa.

: Características xerais do regulamento interno
Como dixemos, o RRI é un documento aprobado pola Asemblea Xeral da cooperativa para
regular aqueles aspectos de carácter interno non contemplados nos estatutos sociais.
A existencia dun RRI nunha cooperativa non é obrigatoria, senón que é unha autorregulación
potestativa. A cooperativa elaborará e aplicará o seu regulamento se considera que con isto
mellora a súa xestión e organización. Non existe un contido mínimo. Cada cooperativa pode
determinalo en función das súas necesidades.
Non debe someterse á fiscalización e inscrición no Rexistro de cooperativas correspondente.
Regula relacións internas á cooperativa, non relacións con terceiras persoas alleas a ela.
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Xerarquía normativa
Os regulamentos de réxime interno (RRI) deben respectar as normas fixadas pola Lei e as
contempladas nos estatutos sociais da cooperativa.
En concreto, un RRI non poderá nunca contravir as disposicións legais relativas por exemplo
aos dereitos e obrigas xerais de toda persoa socia, ás competencias atribuídas legalmente a
cada órgano social, réxime económico, etc… así como o contido mínimo que deberán conter
os estatutos sociais non poderá ser relegado a regularse a través dun RRI.
Que aspectos regula?
Os RRI abren a posibilidade de que as cooperativas revisen e actualicen os criterios que veñen
aplicando en canto á participación, xestión e goberno. No caso das sociedades cooperativas
de traballo asociado, adoitan tamén fixar criterios para aspectos como as vacacións, os
permisos retribuídos, a conciliación da vida familiar e laboral, etc.
A relación dun socio ou socia traballadora ou de traballo coa súa cooperativa, aínda que teña
aspectos laborais, é unha relación societaria. Non está incluída no ámbito de aplicación do
Estatuto dos Traballadores.
Os convenios colectivos do sector non son de aplicación para cooperativistas de traballo
asociado ou para socios e socias de traballo noutros tipos de cooperativas, e non son de
obrigado cumprimento á hora de elaborar, aprobar e implantar un regulamento interno.
É preciso puntualizar que as persoas que traballan por conta allea na cooperativa, é dicir, as
persoas vinculadas cun contrato laboral, si están suxeitas ao convenio colectivo de referencia
e ao Estatuto dos Traballadores.
Utilidade: o RRI prevén os conflitos e clarifica as regras
Servirá para regular determinadas situacións antes de que ocorran, sendo un instrumento
para previr e superar conflitos, para fixar os criterios da cooperativa no que se refire a dereitos
e deberes sociais e laborais e, en definitiva, para o desenvolvemento da organización.
Quen elabora o regulamento interno?
A participación activa de todas as persoas socias na elaboración do regulamento é unha
oportunidade para a posta en común das aspiracións e valores persoais. A transparencia e
o coñecemento mutuo dos respectivos intereses, obxectivos e criterios é un paso vital para
a consolidación dun proxecto compartido. Será a partir desta aberta comunicación como se
establezan con boa base os obxectivos organizativos e se favoreza a corresponsabilidade de
todas as persoas no seu cumprimento.
Como se aproba?
A aprobación ou modificación do RRI corresponde en exclusiva á Asemblea Xeral. A normativa
non establece un quórum cualificado para a aprobación ou a modificación do RRI, pero a
cooperativa pode establecer dito quorum nos seus propios estatutos sociais, se considera
que isto pode darlle maior lexitimidade.
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: Contidos do RRI
Un regulamento interno pode recoller un só artigo ou infinidade deles. Pode abranguer
diferentes ámbitos, como o funcionamento das Asembleas, a organización do traballo, a
incorporación de novas persoas socias... ou pode centrarse nun só aspecto, como por
exemplo a conciliación da vida persoal, laboral e familiar.
Iso vai depender do que a cooperativa considere que é preciso regular. Un regulamento pode
facerse moi completo desde o inicio ou pode ir facéndose pouco a pouco, incorporando
novos capítulos e normas conforme se consideran precisos.
É importante que o regulamento sexa útil e se aplique. Por iso non se recomenda incorporar
regulacións complexas de cuestións que están lonxe da realidade da cooperativa. En todo
caso, e como referencia, presentamos un listado do que sería un regulamento amplo nunha
cooperativa que ademais de ordenar as relacións societarias tamén conta con persoas que
son socias-traballadoras ou socias de traballo e busca regular dito traballo.
Disposicións Xerais
Neste capítulo pódense desenvolver os aspectos que definen e diferencian á cooperativa:
a súa identidade, os seus principios e valores, os obxectivos que se marca, as razóns da
elección da fórmula cooperativa e calquera pauta xeral de actuación que se fixa, sexa a nivel
social, sexa a nivel empresarial.
O obxectivo deste epígrafe é concretar unha referencia común de carácter interno. Reforza
a identidade interna con estes valores e obxectivos e favorece a súa comprensión para
novas persoas que poidan incorporarse ao proxecto.
Contidos Societarios
Regula a relación en tanto que socios e socias. Poden recollerse aspectos como:
1. Das persoas socias
Pode abordar a política de promoción da incorporación de novas persoas en
calidade de socias. Por exemplo, períodos máximos de permanencia das persoas
como asalariadas, e outras pensadas para favorecer o relevo xeracional e a
sostibilidade da cooperativa.
Tamén pode fixar pautas para que todas as persoas socias accedan a formación
sobre cooperativismo. Pode establecer algunhas pautas sobre as persoas que son
socias colaboradoras, as socias a proba, excedentes, etc.
2. Dos órganos sociais
Recóllense aspectos propios dos órganos sociais da cooperativa, tales como:
» Da Asemblea Xeral. Poderá definirse o desenvolvemento das Asembleas xerais
con máis detalle que nos estatutos sociais. Poden regularse mecanismos de
información complementarios aos fixados nos estatutos, ou de elección dos
días e horas de reunión, etc. Tamén o papel da moderadora ou moderador,
as técnicas que se empregan para garantir a participación activa, a eficiencia
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e o mellor clima grupal, a forma de resolución dos asuntos, a avaliación e
mellora continua das Asembleas ou as formas de seguimento dos acordos
adoptados, entre outras.
» Do Consello Reitor. As cuestións relativas ao funcionamento do Consello
deben establecerse nos estatutos. A partir do fixado neles, ten capacidade
de elaborar a súa propia normativa interna, aínda que debe sometela á
Asemblea Xeral. Polo tanto, o que pode regularse no RRI son cuestións
como: os procesos electorais (con ou sen candidaturas, desenvolvemento
das votacións, etc…), a existencia de cotas por xénero, ou medidas que
favorezan a rotación neste órgano, entre outras.
No caso de que os estatutos así o establezan, poden regularse os órganos de
Intervención de contas, Comité de Recursos ou tamén órganos deseñados pola
propia cooperativa á medida das súas necesidades, como pode ser o caso de
Comisións de traballo en áreas específicas, sexan comisións permanentes ou
temporais.
3. Do Réxime Económico
Desenvólvense aspectos tales como:
» Condicións e prazos para o desembolso do capital social: a Lei permite que a
achega mínima obrigatoria sexa entregada a prazos, sempre que haxa unha
achega inicial do 25% como mínimo, para evitar que poida ser un obstáculo
para a incorporación de novas persoas socias.
» Determinación de xuros que remuneran ao capital social: o capital social pode
retribuírse cuns xuros que non excedan en 3 puntos o prezo legal do diñeiro.
O regulamento pode establecer os prazos e formas de abonalo (ingreso en
conta, en especie, etc.)
» Forma e supostos de distribución de excedentes: despois de dotar os
fondos obrigatorios e de contabilizar impostos, a cooperativa pode repartir
excedentes entre as persoas socias, sempre en función da actividade
cooperativizada. No regulamento poden concretarse os criterios que se
utilizarán para dito retorno cooperativo, así como os prazos e formas de
pago. Tamén pode regularse a dotación de fondos e priorizar esta dotación
sobre o reparto entre as persoas socias.
» Forma e supostos de imputación de perdas ás persoas socias. Sería
semellante ao epígrafe anterior, pero en vez de repartir excedentes, o que
se fai é regular o modo en que se asumen por parte dos socios e socias
as perdas do exercicio: contra fondos voluntarios e obrigatorios, contra
posibles beneficios de anos seguintes, contra a achega de capital ou esixindo
o ingreso na conta da cooperativa da cantidade correspondente por parte de
cada persoa socia, entre outras posibles.
» Incumprimento de obrigas económicas. Regúlanse os pasos que se darán
para evitar ou solucionar os diferentes incumprimentos.
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Contidos laborais, de organización da produción
1. Organigrama da Cooperativa
Neste capítulo desenvólvese a organización interna da cooperativa en canto á súa
xestión produtiva. Desenvólvese a estrutura orgánica, diferenciando os postos de
traballo, as relacións entre eles e o conseguinte organigrama.
Pódese establecer o modo de exercer as funcións, a frecuencia e tipos de reunións,
información analizada, etc. Así mesmo poderase establecer a forma e métodos de
seguimento e avaliación do traballo.
2. Condicións Laborais
Neste capítulo estableceranse as condicións laborais do persoal socio de
traballo ou das persoas socias traballadoras. Ter en conta que os traballadores e
traballadoras por conta allea regularanse pola lexislación laboral, concretada no
Estatuto dos Traballadores e os convenios colectivos do sector. En consecuencia,
neste capitulo do RRI desenvolveranse as condicións laborais exclusivamente
dos socios e socias traballadoras e de traballo. Conterá a regulación aplicable en
cuestións tales como:
Tempo de Traballo:
» Xornada laboral. Horario. No seu caso, flexibilidade horaria e a súa regulación.
» Calendario anual.
» Horas extraordinarias, se se recoñecen e como.
» Festas.
» Permisos retribuídos.
» Suspensión da obriga de prestar o traballo.
» Excedencias.
» Vacacións.
Os anticipos societarios:
» Sistema retributivo.
» Determinación da táboa de retribucións.
» Liquidación e pago.
» Pagas extraordinarias.
» Baixa por Incapacidade persoal. Incapacidade temporal, incapacidade
permanente total.
Réxime disciplinario laboral:
» Concepto. Principios do réxime disciplinario laboral.
» Faltas leves.
» Faltas graves.
» Faltas moi Graves.
» Sancións.
» Procedemento. Expedientes sancionadores.
» Caducidade e prescrición.
Regulación da folga
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Pautas para a resolución de conflitos
Neste Capitulo regúlanse as medidas de mediación, arbitraxe ou calquera outras que se
desenvolverán na cooperativa para resolver os conflitos, antes de acudir á aplicación de
sancións ou á vía xudicial.
Disposición Final
A Disposición Final de todo RRI contén, fundamentalmente, a determinación do órgano
competente para interpretar o texto do RRI en cuestións que susciten dúbida ou conflito
entre as persoas socias ou entre a cooperativa e os seus socios e socias.
Na gran maioría dos textos de RRI o órgano de interpretación do devandito texto será o
Consello Reitor como órgano de xestión e representación da cooperativa, sen prexuízo de
trasladar á Asemblea os criterios de interpretación que vaia adoptando respecto da aplicación
do RRI e as normas nel contidas, así como da posibilidade de modificar ou corrixir o RRI
naquilo que xere problemas ou non sexa de fácil aplicación.
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03
PROCESO DE
ELABORACIÓN
OU REVISIÓN DO
REGULAMENTO
INTERNO
: Un proceso participativo
O regulamento interno, como vimos dicindo, é un documento onde se cristaliza o modelo de
organización que a cooperativa deseña para si mesma. O reto do regulamento é conseguir
traducir a normas internas os obxectivos e valores da cooperativa, así como as necesidades
de funcionamento interno que ela teña.
A participación activa de todos os socios e socias no proceso de elaboración ten vantaxes
de varios tipos:
» Como en calquera traballo en equipo, integrar diferentes puntos de vista introduce riqueza
e maior calidade ao documento. A persoa máis sabia da cooperativa é “todas as persoas
da cooperativa pensando xuntas”.
» Favorece a implicación. Facer achegas e tomar unha actitude activa no proceso de deseño
do modelo de organización vai vincular ás persoas a dita organización e a dito modelo.
» Outorga lexitimidade á norma. Canto máis esforzo se faga por integrar posicións e buscar
fórmulas de consenso, maior lexitimidade terá o documento. Cando isto non sexa de
todo posible, a opción maioritaria da Asemblea lexitima as decisións. As persoas que
son cooperativistas saben asumir que a Asemblea é quen ten a última palabra e moi
probablemente “quen ten razón”.
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: Manexar as expectativas
En moitas ocasións temos observado que os socios e socias dunha cooperativa depositan
demasiadas expectativas nun regulamento interno como solución case “máxica” ao que
consideran problemas ou vicios da organización.
Se se elabora ben e sobre todo se se aplica ben, un regulamento interno será sen dúbida un
instrumento de mellora da organización. Pero non é o único instrumento e probablemente
non sexa suficiente. Como os estatutos sociais, o regulamento sitúase no ámbito das normas.
Pero a dinámica interna da cooperativa non se reduce simplemente a normas. As regras de
xogo da cooperativa conteñen sempre disposicións persoais ou subxectivas, pactos non
escritos, hábitos espontáneos... e está ben que sexa así, porque a cooperativa debe funcionar
como un organismo vivo e non totalmente previsible, se non quere perder a súa capacidade
creativa e de adaptación ao cambio.
A reflexión en torno ao regulamento tamén pode servirnos para incorporar outros instrumentos
que vaian máis alá das normas: incorporar dinámicas que melloren a comunicación, realizar
encontros informais que favorezan o coñecemento e a confianza mutua, establecer sistemas
de aprendizaxe baseados no intercambio interno, etc.

: O máis importante do regulamento é aplicalo
Aínda que nesta guía veremos sobre todo como elaborar un RRI, o certo é que o máis
importante non é a elaboración senón a aplicación do mesmo. Temos que medir as forzas
da cooperativa e non desequilibrar os esforzos: non esgotarnos na elaboración e quedar sen
forzas para a súa aplicación.
É mellor facer un regulamento pequeno que se aplique que un regulamento moi completo
que finalmente quede nun caixón ou só se aplique parcialmente. Se imos iniciar o proceso
de elaboración ou revisión do noso regulamento, temos que formularnos se vai existir algún
obstáculo para aplicalo e como imos salvar dito obstáculo. Sen garantías de aplicabilidade, é
probable que non mereza a pena o esforzo de deseño.

: Condicionantes para o modelo de organización
Non existe ningún modelo de organización universal nin podemos polo tanto presentar aquí
o modelo de regulación definitivo. Cada cooperativa terá que deseñar o seu regulamento a
medida. Algúns dos elementos que adoitan influír no modelo de estrutura e funcionamento
elixido por unha cooperativa son:
Tipo de cooperativa
Nas cooperativas de traballo asociado as socias e socios adoitan traballar xuntos e teñen
un vínculo moi intenso coa cooperativa, ao ser o seu medio de vida. Nas cooperativas de
consumo, agrarias, etc. non se dá esta relación diaria e o vínculo pode ser, en consecuencia,
algo máis laxo. Un indicador desta diferencia é, por exemplo, a porcentaxe de persoas socias
que asisten ás Asembleas nunhas e noutras clases de cooperativas. Se nas de traballo
asociado tenden a asistir o 100% das persoas, noutras clases como as grandes cooperativas
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de consumo e agrarias, estas porcentaxes sitúanse bastante por debaixo do 50% (salvo que
se aborden temas moi candentes).
O tipo de necesidades de regulación será distinto por esta razón e tamén porque nas de
traballo asociado será sempre oportuno regular a relación laboral, mentres que nas outras
esta necesidade só se dará se existen socios e socias de traballo.
Sector de actividade
A organización do traballo, o que se require das persoas ou as posibilidades de autonomía dos
postos non son iguais en actividades como o ensino, os servizos a empresas, a fabricación
industrial en cadea, ou a horta ecolóxica, por poñer un exemplo. Se o traballo se desenvolve
maiormente en cadea, será pouco viable incorporar flexibilidade horaria. Se estamos no
ensino regrado, non poderemos fixar nós as vacacións cando queiramos. Igualmente, nun
sector estacional poida que precisemos distribuír as horas de traballo de forma desigual ao
longo do ano.
O tipo de actividade que desenvolva a cooperativa vai marcar unhas condicións de posibilidade
de regulación e unhas necesidades de funcionamento e de seguimento distintas.
Cualificación
As capacidades dos socios e socias para ocuparse con garantías de diferentes funcións e
responsabilidades na cooperativa poden ser moi diferentes entre as persoas ou estar máis
próximas. No segundo caso serán máis viables mecanismos de rotación que no primeiro.
No primeiro caso, cando as competencias son moi dispares, é fácil que existan diferentes
departamentos e niveis e que tamén conveña regular as formas de promoción interna.
Ás veces nas cooperativas de traballo asociado só se dá cabida como socios e socias a un
tipo de postos, e se recorre a persoal asalariado para outros. Por exemplo, é frecuente que
nunha cooperativa de ensino todos os socios e socias sexan profesorado, mentres que o
persoal de administración ou limpeza (de habelo) é contratado. Tamén hai cooperativas nas
que todas as persoas socias son operarias e se contrata persoal para a área de xerencia. En
calquera destes casos podería reflexionarse sobre a posibilidade de incorporar diferentes
perfís como socios e socias, establecendo a través do regulamento as pautas para dita
incorporación.
Cultura organizativa
As persoas que forman a cooperativa, e o grupo mesmo, poden ter unha cultura organizativa
diferente. Poden ter gran experiencia e traxectoria asociativa, atribuír gran importancia ás
cuestións ideolóxicas, ou mostrar un interese máis discreto polas cuestións da filosofía
cooperativa. Indudablemente a cultura e sensibilidade do grupo vai notarse nas opcións de
regulación que adopten.
Posición no mercado
As cooperativas que operan como subcontrata para un único cliente non adoitan precisar
dunha xestión comercial nin soen ter unha estratexia empresarial autónoma, xa que dependen
de forma moi directa das condicións que dito cliente marque. Este feito vai traducirse na
organización.
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Tampouco poden organizarse igual as actividades intensivas en man de obra pouco
cualificada, que basean a súa competitividade na redución de custos, que aquelas dedicadas
á investigación ou á consultoría, onde os equipos son cualificados e os traballos menos
estandarizables, baseando a súa competitividade na innovación e a diferenciación.
Momento da cooperativa
Na fase de arranque da cooperativa adoita darse maior peso á participación horizontal, á
rotación e a fórmulas elixidas segundo criterios sociais. Nestas fases a enerxía e a implicación
das persoas cara á cooperativa soe ser moi alta. Nas fases de consolidación dáse máis
importancia á eficiencia e poden incorporarse modelos onde cada persoa está máis
especializada, nos que se procura tirar máis rendemento dun saber facer contrastado e, polo
tanto, os procesos de traballo poden pautarse máis. Nesta fase, pode existir unha menor
implicación persoal, polo que é pertinente incorporar instrumentos que corrixan este relativo
“desapego”.
Traxectoria organizativa
A traxectoria de cada organización determinará que aspectos se considera preciso regular,
corrixir ou potenciar. Non será o mesmo se a cooperativa sufriu conflitos que continúan
mal resoltos ou se viviu experiencias negativas con algún modelo de organización, que
se as experiencias foron sempre positivas e os conflitos se resolveron cooperativamente,
contribuíndo ao crecemento e á aprendizaxe como organización.
O tamaño da cooperativa
Unha cooperativa pequena, na que a relación entre as persoas socias sexa moi directa e
cotiá, adoita establecer uns lazos de confianza e unhas canles de comunicación áxiles que lle
permiten prescindir en maior medida dunha regulación normativa escrita. Pola contra, unha
cooperativa grande, onde eses lazos de confianza e comunicación se tornan máis difíciles,
precisará en maior medida de instrumentos de regulación normativa.

: Encadrar o regulamento nunha reflexión
sobre o modelo organizativo
Se queremos garantir que o regulamento exprese fielmente o que somos e o que queremos
ser como organización, é preciso encadralo nunha reflexión sobre dito modelo organizativo.
A organización interna dunha cooperativa definirase a partir de dous eixos. Dunha parte está
o que a cooperativa ten que proporcionar ás persoas socias, é dicir, as necesidades para as
cales foi fundada ou as novas necesidades que queremos que atenda. Doutra parte está o
que a cooperativa precisa dos seus socios e socias para cumprir esta misión. Pode dicirse
que estes dous eixos forman o núcleo do pacto cooperativo.
Se a nosa cooperativa é de traballo asociado, estes dous eixos poderían describirse coma
no cadro.
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A satisfacción das nosas
necesidades comúns dentro do
marco cooperativo.

A funcionalidade e adecuación das
persoas en tanto que recursos humanos
para o mantemento e a mellora:

» Condicións laborais
» Crecemento profesional

» Da dinámica empresarial da cooperativa...
» Da súa actividade
» Da súa función social...

» Etc.

Polo tanto, deben ser abordados, e clarificados, a partir dun diálogo aberto e construtivo. Este
diálogo pode ser orientado por unha serie de preguntas clave, que orientarán e facilitarán a
reflexión sobre a organización interna, asentando bases de acordo. A través del podemos
identificar contradicións entre as perspectivas persoais, que terán que ser resoltas a través
do pacto, de cara ao axeitado deseño da organización interna.

QUE ESIXIMOS NÓS
DA COOPERATIVA?

QUE ESIXE A
COOPERATIVA DE NÓS?

» Estabilidade laboral
» Salario digno
» Realización profesional
» Riqueza do traballo en equipo
» Bo ambiente de traballo
» Autonomía
» Xornada laboral compatible con outras
adicacións
» Etc., etc.

» Cualificación
» Responsabilidade
» Visión empresarial
» Capacidade de comunicación e traballo
en grupo
» Cumprimento de obrigas
» Valores cooperativos
» Dispoñibilidade para a formación
» Etc., etc.

: Pensar e deseñar a organización
Non existe un modelo único de organización cooperativa, nin un modelo univocamente mellor
que os demais. O modelo que se adopte debe, en todo caso, estar ben asentado no pacto
instituínte. En moitas ocasións óptase por modelos de organización espontáneos ou informais,
que non parten dunha toma en consideración destes elementos de forma sistemática. É algo
que desaconsellamos. Estes modelos confórmase por adaptación improvisada ás distintas
circunstancias que se van sucedendo. E, por esta razón, son máis sensibles a problemas
como:
» Perda de operatividade ou atrancos para afrontar melloras na actividade.
» Frustración de expectativas.
» Sobrecarga de traballo e “queime”.
» Falta de implicación, desencanto.
» Conflito interno, ruptura da cohesión grupal.
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: Como podemos dinamizar e ordenar
esta reflexión previa?
Queremos facilitar un achegamento entre as expectativas persoais, así como compartir unha
visión dos requirimentos da cooperativa cara ás persoas. Tamén permitir o establecemento
dalgunhas referencias organizativas claras e dalgunhas metas estratéxicas claras. Queremos
que neste debate ou reflexión participen todos os socios e socias ou o maior número
posible.
Partir da reflexión persoal
Podemos elaborar un guieiro que favoreza unha reflexión persoal. Deste xeito se favorece o
posicionamento e as achegas dos diferentes putos de vista existentes.
Que lle pido eu á cooperativa? Reflexión en torno a temas como o da estabilidade, o anticipo
societario, a realización profesional, etc. Se non é de traballo, incorporar as necesidades e
aspiracións de consumo ou as relativas á mellora da viabilidade das explotacións, etc.
Que esixe a cooperativa de nós? Reflexión en torno a temas como a cualificación, as
habilidades, a responsabilidade, a visión profesional e empresarial, etc. Igualmente, se a
cooperativa non é de traballo asociado haberá que adaptar estes epígrafes.
Este guieiro envíase a todas as persoas que integran a cooperativa. Trátase dunha reflexión
aberta que deben poñer por escrito.
O debate: pechar acordos preferiblemente por consenso
Transcorrido o tempo que se considere suficiente para dita reflexión persoal, celébrase unha
Asemblea para abordar a posta en común das respostas que cada quen pensou para as dúas
preguntas, así como un debate para establecer acordos de consenso ao respecto delas.
A Asemblea poderá iniciarse cunha quenda de intervencións, na que as persoas irán
expresando a súa opinión ao respecto das preguntas formuladas (no caso de ser unha
Asemblea moi numerosa, o traballo pode facerse primeiro en grupos pequenos e despois
realizar unha posta en común en plenario).
É recomendable que as respostas sexan recollidas nun panel, encerado ou similar, cunha
columna para cada cuestión ou ámbito. O panel permitirá visualizar puntos de maior consenso
e puntos que concitan un maior disenso, sobre os cales establecer o debate oportuno. O
resultado deste debate (que pode desenvolverse, se é preciso, en varias reunións), será a
guía que oriente a elaboración das normas concretas.

: Decidir que queremos regular
En base ao debate anterior, ou a unha diagnose sobre o propio funcionamento da cooperativa,
debemos poñernos de acordo sobre cales son os aspectos que nos será útil regular. O ideal
sería que estableceramos, nun primeiro momento, un listado de aspectos sobre os cales
cremos que sería de utilidade fixar unhas normas internas. Isto pode facerse a través dunha
choiva de ideas.
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En segundo lugar é conveniente facer unha priorización dos temas a regular, en base a
preguntas como: Cales son os aspectos que consideramos máis importantes? Cales son as
normas que maior impacto positivo terán sobre a organización? Para a priorización non é
preciso extremar os esforzos de consenso: entendemos que pode ser suficiente con dar un
debate previo e decidir por votación.
Priorizar os temas ten sentido, xa que ao mellor non temos enerxía ou tempo suficiente para
facer un regulamento moi extenso.

: Comisión de traballo para facer un borrador
Desenvolver o articulado non é un traballo que deba facerse en Asemblea. Vai resultar máis
eficiente nomear a unha comisión que poida organizarse e repartirse o traballo para facer unha
proposta base sobre a cal poder debater. Tamén pode contratarse a unha persoa experta,
se así se considera. Trátase dun traballo moi operativo, destinado a facilitar o proceso de
participación, e que non ten ningunha dimensión resolutiva nin decisoria.
O documento base pode ter unha ou varias das características que presentamos a
continuación:
» Borrador de regulamento. Sería un documento coas normas ordenadas por temas e
dispostas artigo por artigo. Sobre este documento o resto de socios e socias poden ir
facendo e debatendo enmendas ou textos alternativos.
» Redacción de diferentes opcións para un mesmo artigo. En vez de presentar unha soa
forma de regular, o documento base pode incluír nalgún apartado diferentes alternativas
sobre as cales deberá posicionarse a Asemblea (ou propoñer outras).
» Xustificación do articulado. Pode incorporarse unha explicación ou xustificación que axude
a comprender por que se redactou así un artigo. Tamén poden expresarse as vantaxes e
inconvenientes que se lles ve a cada unha das posibles opcións. Este tipo de explicacións
poden facilitar que se dea un debate máis activo.
» Referencias tomadas doutros regulamentos. Poden indicarse como foron regulados eses
temas noutras cooperativas, sempre que teñamos dita información. Pode axudar a marcar
diferenzas ou incorporar boas ideas.

: Tempo para revisión e dúbidas
Antes de levar o debate sobre o regulamento á Asemblea é preciso enviar o borrador a todos
os socios e socias con tempo suficiente para que poidan lelo e analizalo con calma. Pensando
en que a Asemblea sexa o máis dinámica e resolutiva, trataremos de resolver previamente as
cuestións que sexan de carácter informativo, en especial a resolución de dúbidas.
O ideal é que a través de correo electrónico ou dalgún outro medio ao alcance de todos os
socios e socias, podamos realizar as nosas preguntas á comisión e estas sexan respondidas
antes da celebración da Asemblea. Tamén será positivo que estas preguntas e respostas
lles cheguen a todas as persoas. Deste xeito poderemos dedicar o tempo da Asemblea aos
debates, ás análises e aos acordos, que son os temas nos que estar todos e todas supón
unha importante achega de valor.
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Xunto co borrador, tamén pode enviarse unha proposta de calendario de Asembleas (se
consideramos preciso realizar máis de unha) e unha proposta de metodoloxía de traballo das
mesmas: orde do día, forma en que vai abordarse cada punto, tempo estimado, etc.

: Modelo de metodoloxía de Asemblea
Formulamos unha proposta que podería orientar a celebración dunha Asemblea para tomar
acordos respecto do regulamento interno no seu conxunto ou de parte do seu articulado.
Dando por sentado que as dúbidas están resoltas, o primeiro paso sería identificar cales
son os artigos ou temas nos que é preciso debater. Podemos ter preparado nun panel un
esquema de todo o regulamento elaborado e ir marcando cada quen os temas ou artigos
nos que non está de acordo coa proposta ou quere facer algunha matización. Incluiríamos
aquí tamén todos os temas nos que se recollía máis dunha opción no propio borrador. Non
se trata de entrar a debatelos, senón de facernos unha composición de lugar respecto de
canto de extenso vai ser o traballo de debate e acordo.
Pode servirnos para organizar os tempos que deberemos dedicarlle a cada asunto. De feito, o
segundo paso podería ser marcar unha referencia destes tempos, para que todas as persoas
que forman parte da Asemblea poidan comprometerse a facer intervencións sintéticas e
axudar a axilizar a reunión.
O terceiro e sucesivos pasos serán abordar os diferentes puntos do articulado. O ideal é que
en cada punto se recollan as diferentes opcións de redacción (mellor escritas nun encerado
ou proxectadas). Que se indiquen as vantaxes e inconvenientes que se ven a cada unha
delas. Que se recollan propostas integradoras, se é posible (aquelas que aproveiten todas as
vantaxes e descarten todos os inconvenientes) e, se se esgota o debate sen consenso, se
pase a votar.
Antes de rematar con todos os puntos podemos facer unha valoración global na que
valoremos se nos vai ser útil, se responde ao noso modelo, etc. En base a esta valoración, se
cadra é positivo poñer en axenda novas cuestións a regular.
Cómpre sinalar que a Lei non esixe que os acordos relativos ao regulamento interno sexan
tomados por maiorías cualificadas. Basta, en principio, unha maioría simple, sempre que nos
estatutos non se teña recollido a necesidade dunha maioría de 2/3 dos votos ou outras
maiorías cualificadas.

: Aplicación do regulamento
O momento da verdade: a aplicación do regulamento. Temos que prever os medios necesarios
para que o regulamento se aplique: que sexa coñecido por todas as persoas que teñen que
cumprilo, que se apliquen as sancións cando así se teña establecido e que non se permita
que quede en papel mollado.
O regulamento, sempre que non sexa contrario a dereito, ten validez xurídica, como calquera
outro acordo validamente adoptado polos órganos sociais da cooperativa. Para garantir dita
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validez é preciso que o acordo de aprobación sexa recollido na acta da Asemblea, no libro de
actas legalizado.
É responsabilidade do Consello Reitor da cooperativa o que ten que ver co cumprimento
interno de normas: chamar a atención, dar audiencia ás persoas que cometen infracción e
abrir, no seu caso, expediente para sancionar. Non é unha tarefa grata para o Consello, pero
é importante que a faga, xa que doutro xeito a autorregulación da cooperativa quedaría en
papel mollado.
Por parte das persoas socias, é importante comprender que as normas deben aplicarse.
Mesmo se á vista dun caso concreto nos parece que a norma non foi afortunada ou pode
resultar inxusta, iso non xustifica o incumprimento. Se non estamos de acordo coas normas,
a canle que temos a disposición é a Asemblea: podemos propoñer que se inclúa un punto na
orde do día para revisar dita norma.
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04
REGULAR A
RELACIÓN
DAS PERSOAS
SOCIAS
Os módulos seguintes céntranse no contido dos RRI. Para facer máis práctica esta guía,
optouse por poñer exemplos de articulado, que ofrecen unha visión concreta e aplicable
de cada un dos temas a tratar. Sen embargo, é preciso advertir que os textos propostos
non servirían, uníndoos, como un modelo de regulamento sobre o que traballar. En efecto,
empregamos como exemplo propostas de articulado pensadas para diferentes clases de
cooperativas e tamén propostas que poden responder a filosofías e modelos de organización
diferentes. Insistimos, polo tanto, na advertencia: “non empregues o conxunto dos artigos
como modelo”. Se cres que pode serche útil contar con modelos, recomendámosche
que selecciones só aqueles artigos que poden adaptarse á túa cooperativa e ás súas
necesidades.
Neste módulo abordamos os capítulos iniciais do regulamento interno. Propoñemos algunhas
alternativas de articulado, que teñen a función de servir de ilustración ou referencia no
proceso de elaboración dun regulamento interno, que debe ser, sen embargo, propio e á
medida de cada cooperativa.
Cómpre lembrar que á hora de redactar os artigos dun regulamento, é preciso evitar termos
ambiguos e concretar o máximo posible, de forma que non se presten a diferencias de
interpretación.
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: Exposición de motivos
O presente RRI regula mediante os seus artigos aquelas materias que a Lei 5/1998, de 18 de
decembro, de Cooperativas de Galicia, modificada pola Lei 14/2011, do 16 de decembro e os
estatutos sociais de ......................., S. Coop. Galega permite que se precisen ou se determinen
mediante o pertinente acordo da Asemblea Xeral, pola maioría que se teña predeterminado
nos estatutos sociais.
As normas contidas no presente Regulamento serán de obrigado cumprimento para todos
os socios e socias da cooperativa, correspondendo ao Consello Reitor a vixilancia da súa
correcta aplicación e interpretación, sen prexuízo do recurso que puidese interpoñer a persoa
socia traballadora desconforme, ante a Asemblea Xeral, no caso de que así procedese.
A vixencia do presente Regulamento é indefinida, salvo modificación do mesmo adoptada
pola Asemblea Xeral e/ou por disposicións lexislativas de obrigado cumprimento para a
cooperativa.
Entra en vigor desde o momento da súa aprobación en Asemblea Xeral.
Esta normativa interna abarca as relacións sociais e as relacións socio-laborais para os socios
e socias traballadoras da cooperativa (ou de traballo).

: Principios e valores da cooperativa
Se así se considera, o regulamento pode iniciarse co enunciado dos principios e valores
da cooperativa. Nalgúns casos pode considerarse oportuno recoller os principios e valores
cooperativos, para reforzar a identificación deste proxecto co movemento cooperativo no
seu conxunto. Tamén poden enunciarse os fins ou obxectivos da cooperativa. Poñemos o
exemplo dunha cooperativa de consumo e, a continuación, o dunha cooperativa de traballo.
Principios da cooperativa (de consumo)
O consumo consciente e responsable, entendido como a toma de consciencia por
parte das consumidoras de como as políticas de produción, distribución e consumo
de alimentos, produtos e servizos afectan á comunidade local e internacional e a
consecuente toma de responsabilidade para a transformación destas políticas nun
proceso xusto e beneficioso para todas.
A economía social, entendida como o conxunto de axentes organizados
(asociacións, cooperativas, organizacións...) nos que prevalece o interese xeral
sobre o particular e nos que a toma de decisións realízase de modo democrático e
participativo. Na economía social priman as persoas e o traballo sobre o capital.
A soberanía alimentaria: o dereito dos pobos a decidir sobre a produción, elaboración
e consumo dos seus alimentos, produtos e servizos, recoñecendo e respectando
especialmente a actividade e dereitos das mulleres.
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A ecoloxía social, que é o estudo dos sistemas humanos en interacción cos seus
sistemas ambientais, e na que tanto os dous sistemas como a súa interacción
teñen a mesma importancia.
O custo enerxético: proponse un proceso de transformación e de transición cara
a outro modelo de consumo baseado nunha relación harmónica co medio natural
e social, que necesariamente pasa por iniciar procesos de decrecemento para
diminuír o impacto ecolóxico que supón o actual modelo de produción, distribución
e consumo.
A busca de relacións directas entre persoas produtoras e persoas consumidoras
e, polo tanto, o intercambio digno campo-cidade.
A dignificación do rural. Valoración, coñecemento e goce do medio rural e as
persoas que nel desenvolven a súa actividade vital e profesional, recoñecéndoo
como imprescindíbel para a vida humana. É necesario que desde unha perspectiva
urbana se establezan dinámicas de aprendizaxe do entorno rural, fortalezan as
relacións rural-urbano e se asimilen como propias as loitas en defensa do medio
rural e os seus habitantes.
A transformación social. Enténdese como a transformación da sociedade actual
fundamentada nos valores de competitividade, individualismo, xerarquía e
desigualdade por unha outra sociedade baseada nos valores de solidariedade,
colectividade, horizontalidade e igualdade. Esta transformación só pode ser
construída desde a participación colectiva e individual de todos os sectores de
base da sociedade.
A xustiza social (incluída a xustiza Norte-Sur), que constitúe a necesidade de
conseguir un reparto equitativo dos bens sociais. Nunha sociedade con xustiza
social os Dereitos Humanos son respectados e as clases sociais máis desfavorecidas
contan con oportunidades de desenvolvemento.
Principios da cooperativa (traballo asociado)
A dignidade do traballo. A constitución desta empresa, como sociedade
cooperativa de traballo asociado, débese ao propósito das persoas integrantes
da mesma de que o traballo humano goce das prerrogativas inherentes da súa
dignidade, mediante a supeditación estrutural dos demais elementos necesarios
en todo proceso produtivo, sendo o capital un instrumento complementario do
supremo valor do traballo desenvolvido polos socios e socias traballadoras.
A solidariedade. As persoas socias desta empresa cooperativa proclaman a
virtualidade da cooperación e traballo en equipo, considerando que ditos principios
ofrecen maiores oportunidades de desenvolvemento persoal e profesional para
todas as persoas que integran a cooperativa, que calquera outra resposta de
carácter individual ou competitiva.
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A igualdade, un valor cooperativo
A cooperativa realiza unha lectura dos principios cooperativos desde unha perspectiva de
xénero:
Libre adhesión ou porta aberta: garante o acceso das mulleres como socias, sen
que poida producirse discriminación para a súa admisión.
Xestión democrática: o principio de “unha persoa-un voto” garante a participación
en igualdade, o que favorecerá a presenza activa das mulleres nos distintos niveis
da empresa e nos espazos ou órganos de toma de decisións.
Formación e información son os piares que sosteñen a participación e a autoxestión
cooperativa. Tanto para creala, como para acceder a espazos de xestión e
dirección, a ferramenta básica é a formación.
Compromiso coa sociedade, a implicación do movemento cooperativo co
desenvolvemento sostido da comunidade na que se establece, esixe o respecto
á diversidade, á defensa da igualdade de oportunidades e á posta en valor das
persoas.
Balance social
Pode establecerse un mecanismo de seguimento para medir en que grao se están a cumprir
os principios e obxectivos sociais da cooperativa. Un exemplo é o balance social ou balance
de responsabilidade social cooperativa. O regulamento pode establecer a necesidade de
medir os indicadores e elaborar unha memoria anual do balance social. Ademais de ser un
instrumento de seguimento interno, de cara aos socios e socias da cooperativa, tamén pode
ser un instrumento para visibilizar cara ao público xeral o impacto positivo que a cooperativa
ten nos planos social e ambiental.
A cooperativa actuará con responsabilidade social, e levará un sistema de
indicadores e informes anuais empregando o modelo RSCoop.

: Adquirir a condición de socio ou socia
Nas cooperativas de consumo e de servizos en xeral, cantas máis persoas socias se
incorporen á cooperativa máis capacidade e forza terá a propia cooperativa para alcanzar os
seus obxectivos. As economías de escala son moi importantes nestas clases de cooperativas.
Por iso cómpre facer unha regulación que facilite dita entrada.
Ao mesmo tempo, esta vocación de ser grandes en canto á base social ten consecuencias
no grao de implicación e identificación de cada persoa coa súa cooperativa. Normalmente,
canto máis grande é a cooperativa, máis difícil resulta manter un compromiso e identificación
alto de todas as persoas ao longo do tempo. Cando se pautan as formas de entrada, pode
tomarse este punto en conta, para tratar de incidir positivamente na conciencia cooperativa
e potenciar esta implicación.
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Incorporación de novas persoas socias
Conforme á Lei e aos estatutos sociais, as persoas que queiran incorporarse á
cooperativa como socias deberán solicitalo por escrito ao Consello Reitor. Anexarán
un formulario para recabar os seus datos de contacto e a súa motivación. Antes da
valoración de dita solicitude polo Consello Reitor manterase unha entrevista coa
persoa interesada co obxecto de explicarlle o que é unha cooperativa, os deberes
e dereitos das persoas socias, o funcionamento interno e demais aspectos, así
como resolver as dúbidas que a persoa poida formular. O obxectivo é ofrecer
información suficiente para promover unha actitude corresponsable, activa
e participativa. Unha vez aceptada dita solicitude polo Consello Reitor, darase
un prazo para ingresar a achega de capital social e a cota de entrada, que non
debe ser superior a dous meses. Durante este proceso achegarase información e
documentación sobre a cooperativa, incluíndo os seus estatutos e regulamento
interno. Os dereitos e deberes sociais non se aplicarán ata o ingreso de ditos
importes, por ser requisito imprescindible para a participación como socia ou
socio.
Pola súa parte, nas cooperativa de vivenda adoita ter relevancia a antigüidade de cada socio ou
socia, por exemplo para establecer a orde de elección das vivendas. Por iso o procedemento
de entrada debe permitir fixar estas datas de alta na cooperativa con claridade.
A persoa solicitante entregará na sede social da cooperativa, debidamente
cumprimentado o documento denominado ‘solicitude de admisión’, ao que
achegará copia do xustificante do ingreso da achega obrigatoria inicial.
Unha vez recibida a solicitude, o Consello Reitor procederá á súa avaliación e se se
cumpren todos os requisitos, declarará ao solicitante como socio da cooperativa. A
antigüidade do socio virá determinada pola data de ingreso da achega obrigatoria
inicial.
Esta decisión será publicada no taboleiro oficial da cooperativa, e seralle comunicada
ao novo socio por escrito, segundo o indicado nos estatutos sociais. Adxunto a
este documento incluirase outro denominado ‘acta de aceptación de persoa socia’
que dita persoa deberá remitir, asinado á cooperativa, nun prazo máximo de 30
días naturais a contar desde a emisión do escrito. O incumprimento do prazo, sen
prexuízo do exposto no seguinte punto, será considerado como falta leve.

: Adquirir a condición de socia traballadora
ou socio traballador
As cooperativas de traballo asociado adoitan ter unha capacidade limitada de incorporar
novas persoas socias: a súa capacidade efectiva de xerar emprego. Ao contrario das clases
de cooperativas citadas, nas que a incorporación representa sempre un fortalecemento
da cooperativa, nas cooperativas de traballo esta incorporación está condicionada pola
sostibilidade dos empregos no tempo. Non podemos ser máis persoas socias que empregos
podemos soster no tempo.
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Ademais desta característica, que podemos considerar unha limitación obxectiva, está
contrastado que nas cooperativas de traballo asociado existen reticencias de tipo máis
subxectivo de cara á incorporación de novas persoas como socias:
» Os socios e socias existentes consideran a cooperativa como a súa propiedade. Favorecer
a entrada enténdese como un agasallo ás novas incorporacións, que non tiveron que
pasar os esforzos da constitución e consolidación.
» Dificultades para que as potenciais novas persoas socias se sitúen de forma activa como
cooperativistas.
» Descoñecemento da fórmula cooperativa, do seu principio de porta aberta e das limitacións
para a contratación de persoas asalariadas.
» Falta de protocolos e guías que favorezan a incorporación de novos socios e socias.
O regulamento interno pode axudar a reflexionar sobre esta cuestión e pautar as normas
internas que máis favorezan o carácter aberto da cooperativa.
Consolidación de postos na cooperativa
Un posto de traballo que se mantén durante dous anos na cooperativa será
considerado un posto de traballo estable e deberá ser ocupado por unha persoa
socia. Isto implica que unha persoa que é contratada como asalariada non poderá
permanecer na cooperativa como tal asalariada durante un tempo superior a 24
meses consecutivos. Chegada esta situación se lle proporá a incorporación como
socia. En caso de que non acepte esta incorporación o Consello Reitor emitirá un
informe analizando a opción de dar continuidade á relación laboral ou a de formular
a rescisión do seu contrato e a incorporación dunha nova persoa, presentando os
pros e contras para tomar unha decisión.
As persoas contratadas son potencialmente futuras cooperativistas
Aínda que a curto prazo se pense en contratación asalariada, cando se deseñen e desenvolvan
procesos de selección de novas persoas para postos que teñan a posibilidade, certa ou
probable, de consolidarse como estables, debe incorporarse a ditos procesos o estudo do
perfil societario e empresarial das persoas candidatas, ademais da medición das competencias
profesionais. No perfil societario e empresarial intégranse capacidades e potencialidades de
implicación no proxecto, traballo en equipo, participación activa, identificación coa fórmula
cooperativa, rol empresarial, iniciativa, habilidades comerciais, etc. Deseñaranse a tal efecto
cuestionarios, guieiros de entrevista e calquera outras probas que poidan ofrecer información
sobre a adecuación da persoa en tanto que potencial socia.
Unha vez rematado o proceso e contratada a persoa, ofreceráselle información sobre a
fórmula cooperativa, a prestación de traballo e a normativa interna da mesma, a través dunha
charla e da documentación que se estime pertinente. O obxectivo é que a persoa coñeza
que a situación como ‘asalariada’ non é a maioritaria nin propia da cooperativa de traballo
asociado, e que se espera que, de consolidarse o posto, a persoa asuma a responsabilidade
como socia.

:38

Acompañamento a novas persoas socias
As persoas que veñen de incorporarse como socias gozarán, durante un período
dun ano, dun acompañamento no seu proceso de adaptación. Asignaráselle a outra
socia ou socio como persoa de referencia e apoio, para que poida formularlle todas
as súas dúbidas. Esta persoa deberá mostrar interese polo proceso de adaptación
e dar apoio ou facilitar as canles para obtelo.
Igualmente, no primeiro ano como socias (cando non se puidera ter dado antes), as
persoas terán acceso gratuíto a un mínimo de 20 horas de formación cooperativa.
Terán así mesmo a obriga de realizar dita formación, salvo demostración de que
xa dominan as materias obxecto da mesma.

: Formación cooperativa e outra formación
A formación é un principio cooperativo que pode ser impulsado a través do regulamento
interno. Pode entenderse como un dereito e a lexislación cooperativa tamén o contempla
como un deber das persoas socias. Tamén pode recollerse de forma específica o acceso a
esta formación por parte das persoas que ocupan cargos sociais.
A Asemblea fixará as liñas prioritarias de formación de interese para a cooperativa.
A formación que se inscriba nesas liñas pode ser solicitada polos socios e socias
ao Consello Reitor quen valorará a oportunidade da mesma tendo en conta as
cargas laborais ou os custos da formación, entre outras. En caso de aprobarse, as
horas dedicadas a dita formación computan dentro da xornada laboral.
Cando as liñas marcadas para a cooperativa impliquen a necesidade de formarse
todas as persoas socias ou parte delas, terá o carácter de formación obrigatoria
para a socia ou o socio. Quen organice dita formación terá en conta a necesidade de
conciliación da vida persoal, familiar e laboral á hora de realizar a programación.

: Información e comunicación
O dereito de información vén recollido na lexislación e nos estatutos sociais. No regulamento
poden establecerse mecanismos complementarios que favorezan e axilicen a información
interna.
Ademais de cumprir a publicitación e prazos establecidos por lei, a convocatoria
das Asembleas será enviada aos correos electrónicos de todos os socios e
socias, xuntando a documentación que poida favorecer o desenvolvemento da
mesma, con tempo suficiente para a súa lectura e contraste de dúbidas previos á
celebración da Asemblea. Este tempo nunca será inferior a 10 días naturais.
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Para favorecer o acceso á información, todos os socios e socias que forman parte
dalgún órgano social ou comisión teñen a obriga de deixar copia dos documentos
de traballo relativos a ditos órganos ou comisións nun servidor común, seguindo
para iso os criterios de ordenación que estean vixentes.

: Baixa das persoas socias
Salvo cando así o contemple a lexislación, a devolución da achega de capital
ás persoas que se dan de baixa, incluídas as persoas que se xubilan, realizarase
no mesmo tipo de prazos permitidos para as novas incorporacións: un 25% no
momento da baixa e a cantidade restante en prazos mensuais por un período
máximo de dous anos.

:40

05
ÓRGANOS
SOCIAIS
: Órganos sociais da cooperativa
A empresa cooperativa ten unha vertente social e outra empresarial. Na primeira atopamos
a Asemblea Xeral e o Consello Reitor, na segunda, o organigrama empresarial que pode ser
diferente en función da actividade, número de persoas socias, diversidade de funcións e
capacidades ou opcións organizativas das persoas socias.
Na cooperativa poden existir outros órganos: Intervención de contas e Comité de Recursos.
Tamén poden existir comisións de traballo, sexan permanentes ou de carácter puntual, creadas
cun obxectivo concreto e que deixan de funcionar unha vez alcanzan dito obxectivo.

: Asemblea Xeral. Marco legal
A Asemblea Xeral é o órgano supremo de expresión da vontade da cooperativa, no que
poñemos en práctica o principio de participación en igualdade. A Asemblea Xeral é a reunión
de todos os socios e socias da cooperativa formalmente constituída para adoptar acordos
sobre aqueles asuntos que sexan da súa competencia segundo o recollido na lei e nos
estatutos. É, polo tanto, un foro de debate e de toma de decisións que vincula a todos os
socios e socias presentes e ausentes.
Existen dous tipos de Asembleas: ordinaria e extraordinaria. A Asemblea ordinaria ten
carácter obrigatorio e debe realizarse unha vez ao ano. Ten por obxecto principal examinar
a xestión social, aprobar, se procede, o plan empresarial e as contas anuais e resolver sobre
a distribución de excedentes ou imputación de perdas. Ademais destes, pode incluír na orde
do día calquera outro asunto propio da súa competencia.
A Asemblea pode debater sobre calquera asunto de interese para a cooperativa, sempre que
conste na orde do día, pero non pode tomar acordos sobre asuntos que son competencia
doutros órganos sociais.
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Certos temas só poden acordarse en Asemblea. Isto quere dicir que se toman estas decisións
outros órganos, ditas decisións non son válidas. É competencia exclusiva da Asemblea Xeral
adoptar acordos sobre:
» A aprobación do plan empresarial presentado polo Consello Reitor.
» O nomeamento e cese das persoas que ocuparán os órganos sociais: o Consello Reitor, e a
súa Presidencia e Vicepresidencia, e outros órganos recollidos nos estatutos (Intervención
de contas, Comité de Recursos) así como exercer accións de responsabilidade contra
eles.
» O nomeamento e revogación das persoas que asumen a auditoría de contas.
» O exame da xestión social, aprobar as contas e a distribución de resultados.
» O establecemento de novas achegas de capital.
» A fixación de xuros.
» A emisión de obrigas, títulos participativos e similares.
» A aprobación e modificación do RRI.
» O establecemento e modificación de cotas de ingreso ou periódicas.
» A constitución de cooperativas de segundo grao e doutras formas de participación
económica, así como a adhesión e separación delas.
» A modificación de estatutos.
» A fusión, escisión, transformación, disolución e liquidación da cooperativa.
» A creación de seccións.
» A cesión ou alleamento da sociedade ou parte dela, ou calquera decisión que supoña unha
modificación substancial da estrutura económica, social, organizativa ou funcional dela.
» Calquera outra cuestión que estableza a lei ou os estatutos.
A lexislación tamén establece a forma e prazos de convocatoria, as porcentaxes de asistencia
requiridas para comezar en primeira ou segunda convocatoria, a elección da persoa que
preside a Asemblea, o reconto de persoas participantes e delegacións de votos, etc. (Ver
artigos 30 a 40, ambos incluídos, da Lei 5/1998 de 18 de decembro de Cooperativas de Galicia,
modificada pola Lei 14/2011, do 16 de decembro, de modificación da Lei de Cooperativas).

: Que pode incluírse no regulamento
sobre a Asemblea Xeral?
Algunhas das razóns que poden levarnos a regular o funcionamento da Asemblea son as
seguintes:
» Considérase conveniente pautar a forma en que se desenvolven a Asembleas, para
garantir na medida do posible un alto grao de participación, eficiencia e bo clima grupal.
» Considérase necesario detallar en maior medida algunhas das cuestións recollidas na Lei
e nos estatutos sociais.
» Concíbese que a participación nas Asembleas é un deber e non só un dereito das persoas
socias.
» Vese a necesidade de articular unha das posibilidades contempladas na Lei: “Se os
estatutos o prevén, ... as persoas socias poderán asistir por medios telemáticos que
garantan debidamente a súa identidade” (Artigo 35.3)
Recollemos exemplos de articulado en relación a estas necesidades.
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A Presidencia da Asemblea será asumida preferentemente por unha persoa que
non sexa membro do Consello Reitor, para favorecer o exercicio do seu papel como
facilitadora e moderadora da mesma. Procurarase a rotación deste papel ao longo
do desenvolvemento de distintas Asembleas, que afectará a todas as persoas
socias salvo ás que formen o Consello Reitor. A persoa será elixida formalmente
pola propia Asemblea, pero poderá preparar con carácter previo dita Asemblea
dada a previsibilidade que outorga o sistema rotatorio.
Cando un socio ou socia teña faltado dúas veces consecutivas ás Asembleas
da cooperativa, será contactado persoalmente ou por teléfono para interesarse
por esta falta de participación, identificar as causas e comunicarlle cales foron
os principais temas abordados e as decisións aprobadas. Procúrase, deste xeito,
que non se perda o vínculo societario e animar á participación nas seguintes. Será
responsable desta comunicación directa quen ostente a Secretaría do Consello
Reitor e deberá facelo no prazo dun mes desde a celebración da Asemblea,
levando un rexistro de cada contacto ou chamada.
A votación poderá ser secreta ou a man alzada. A decisión sobre a modalidade de
dita votación, será competencia da Presidencia da Asemblea, atendendo esixencias
funcionais e natureza do tema, excepto naqueles supostos nos que a lei ou os
estatutos sociais esixan a votación secreta preceptiva, do mesmo xeito que cando
o soliciten polo menos o 10% das persoas socias presentes e representadas.
Os acordos da Asemblea Xeral serán executivos desde o momento da súa
adopción, sen esperar á aprobación da Acta correspondente, que se levará a
efecto nos prazos e coas formalidades legalmente establecidas.
A falta non xustificada a dúas Asembleas consecutivas ou dúas Asembleas no
mesmo ano será considerada falta leve.
A seguinte regulación, respecto da asistencia telemática, só é oportuna se dita posibilidade
está contemplada nos estatutos.
Cando unha ou varias persoas socias o soliciten por correo electrónico con catro
días laborables de antelación á celebración da Asemblea, disporanse na mesma os
medios técnicos precisos para facilitar a participación telemática.

Defender ás Asembleas
A Asemblea é o máximo órgano de expresión da vontade social da cooperativa. O que nela
se aborda ten gran transcendencia para a cooperativa e, por iso, pode ser conveniente
evitar que poida ser obxecto de boicot. As medidas que enunciamos ata agora respecto da
Asemblea encádranse nun contexto de cultura democrática. Pero pode ser que algunhas
persoas non teñan integrada dita cultura ou non teñan vontade de facer achegas positivas
neste eido. Se a cooperativa considera que pode haber risco deste tipo de situacións, convén
que se protexa pautando con claridade os límites do que está permitido e non o está nas
Asembleas. Os seguintes modelos de articulado teñen este sentido.
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Cando unha persoa monopolice a palabra, perderá a súa quenda e non se lle dará
a palabra ata pasados 20 minutos. Entenderase como monopolizar a palabra
estenderse máis de 5 minutos, salvo que a propia asemblea, polo interese da
cuestión presentada, lle outorgue ese permiso por dous terzos dos votos.
Cando unha persoa falte ao respecto a algún membro da Asemblea, insulte,
interrompa, realice algún acto de boicot, menosprece as opinións alleas ou exhiba
acenos agresivos, perderá a quenda de palabra ata pasados 20 minutos.
En caso de reincidencia nas faltas ou incumprimento dos tempos sen quenda de
palabra, a persoa será expulsada da asemblea durante 30’.
En caso de desacordo respecto da aplicación destas pautas pola presidencia da
asemblea, someterase a votación áxil entre os membros da asemblea, sen dedicar
tempo a discutir a cuestión.

: Consello Reitor. Marco legal
O Consello Reitor é o órgano de goberno, xestión e representación da sociedade cooperativa,
con suxeición á Lei, aos estatutos da cooperativa e á política xeral fixada pola Asemblea Xeral.
O goberno inclúe aspectos societarios e empresariais a través de actividades de coordinación,
revisión, seguimento e control. Nas persoas que forman parte dos órganos de goberno recae
unha importante responsabilidade que deben exercer con dilixencia e lealdade.
O número de persoas que forman parte do Consello Reitor non pode ser inferior a tres
(Presidencia Vicepresidencia, Secretaría), agás nas cooperativas de traballo asociado
formadas por tres persoas, nas que se elimina a Vicepresidencia. Así mesmo, nas cooperativas
nas que o número de persoas socias sexa inferior a dez, os estatutos poden establecer a
existencia dun administrador ou administradora única que debe ter a condición de socia e
substitúe ao Consello Reitor. Os cargos teñen unha duración fixada nos estatutos, que debe
ser de entre dous e seis anos.
O Consello Reitor é o encargado da:
»
»
»
»
»
»
»
»

Aplicación e cumprimento da lei e dos estatutos sociais.
Xestión e execución do plan empresarial aprobado pola Asemblea Xeral.
Representación da cooperativa.
Goberno e xestión da cooperativa.
Resolver as solicitudes de admisión e baixa de socios e socias.
Aplicación do procedemento sancionador.
Convocar a Asemblea Xeral en prazo e forma.
Facer a proposta de distribución de resultados, para a súa posterior aprobación pola
Asemblea.

A persoa que preside o Consello ostenta a Presidencia da cooperativa e, polo tanto, a súa
representación legal.
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: Que podemos incorporar ao regulamento
sobre o Consello Reitor?
Xa indicamos que o Consello Reitor pode elaborar a súa propia normativa interna, que
será sometida a votación na primeira Asemblea que se realice. O regulamento interno da
cooperativa pode recoller cuestións relativas a: procesos electorais, existencia de cotas por
xénero, medidas que favorezan a rotación neste órgano, ou as compensacións económicas,
entre outras.
Rotación nos cargos
É importante coñecer se existe, ou se prevé que poda existir, unha dificultade de relevo
nos cargos, como ocorre en moitas cooperativas. Se é así, o regulamento pode servir como
reflexión colectiva sobre esta cuestión e para establecer pautas que favorezan a máxima
participación, xa que esta rotación é un indicador da vitalidade e compromiso societario na
cooperativa.
A cooperativa promoverá a participación de todas as persoas socias nos espazos
de decisión e organización da entidade, fomentando a rotación de persoas nos
cargos. A tal efecto, establécese un límite máximo de 8 anos de permanencia no
consello, sexa nun ou outro cargo específico. Despois destes 8 anos, non poderá
volverse ao consello ata pasados dous anos.
En moitas cooperativas considérase negativo que os cambios nos cargos sexan completos,
na medida en que pode custar máis poñerse ao día sobre as cuestións que se veñen
traballando no Consello Reitor. Neste sentido, poden regularse relevos parciais, pero deben
facerse constar nos estatutos para que teñan validez.
A renovación dos cargos do Consello Reitor prodúcese garantindo un mínimo grao
de continuidade, de cara a non perder o coñecemento directo dos asuntos que
estean en axenda e a acompañar e dar un período de adaptación ás novas persoas
que entran no consello: cada dous anos renóvanse a metade dos cargos.
Igualdade de xénero
Promoverase a igualdade de xénero, aplicando un sistema de cotas cunha
porcentaxe mínima do 30% para o xénero menos representado. Para acadar este
equilibrio, o proceso de elección realizarase en papeletas como as seguintes:
Papeleta para elección das 5 persoas que conforman o Consello Reitor
En atención ao equilibrio de xénero no Consello Reitor, elixe como mínimo a dúas mulleres e
como mínimo a dous homes. Elixe tamén a unha persoa socia independentemente do seu sexo.
Lembra que non podes elixir a quen xa leve 8 anos no Consello, salvo que pasaran dous anos
desde que o deixou.
O meu voto para o
Consello Reitor é para os
seguintes socios:

O meu voto para o
Consello Reitor é para as
seguintes socias:

Quero elixir a
unha persoa máis:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:
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Asunción dos cargos e apoios
Todas as persoas son elixibles, sen que sexa precisa unha candidatura previa. A
persoa elixida para asumir un cargo ten o deber de aceptalo, salvo causa de forza
maior.
As persoas que se incorporan por primeira vez ao Consello Reitor, teñen o dereito
e a obriga de cursar formación específica en materia de xestión cooperativa
(salvo que acrediten contar xa con dita formación) no prazo de seis meses desde
o nomeamento.
Cando os membros do consello consideren que os asuntos que deben tratar van
máis alá das súas capacidades e coñecementos, poderán buscar asesoramento
externo, elixindo a persoas expertas neses asuntos que orienten o seu labor e
deliberacións. Dótase un orzamento anual máximo de 3.000 euros destinado a
este fin. Se fora preciso un gasto maior, dito gasto debe ser sometido á aprobación
da Asemblea.
Remuneración dos cargos
A asignación dalgún tipo de remuneración aos membros do Consello Reitor pode vir fixada
nos estatutos ou ser aprobada en Asemblea. Os gastos que lles orixine a súa función, agás a
asistencia ás reunións da Asemblea Xeral deben ser sempre compensados, tal como establece
a lexislación. Polo tanto, se non está recollido nos estatutos, pódese valorar se é positivo dar
algunha compensación económica polo exercicio do cargo ou non, e recollelo así no RRI. Por
exemplo, nalgunhas cooperativas de Ensino nas que os cargos do equipo directivo escolar
están compensados cun suplemento, teñen acordado complementos semellantes para os
cargos do Consello Reitor.
Os membros do Consello Reitor terán un complemento de 20 euros mensuais no
seu anticipo societario, que será de 40 euros mensuais no caso da persoa que
asuma a presidencia.
Noutros casos, establécense dietas vinculadas á realización de reunións. E en moitos
outros, regúlase especificamente que os cargos non son remunerados (por exemplo, nas
cooperativas de vivenda está expresamente prohibida por lei dita remuneración).
Transparencia e apertura
Nalgunhas cooperativas regúlanse sistemas de apertura e transparencia do Consello Reitor,
como a publicación das súas actas ou a posibilidade de asistir ás reunións.
As reunións do Consello Reitor teñen carácter aberto e calquera socio ou socia
pode participar nelas, con voz pero sen voto. A tal efecto, as reunións publicitaranse
a través de medios telemáticos.
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: Intervención de contas. Marco legal
Non se trata dun órgano obrigatorio, polo que pode haber cooperativas que non o teñan
contemplado nos seus estatutos. A Intervención de contas ten como función a de supervisar
e fiscalizar a actividade económica e social da cooperativa. É o órgano que controla ao
Consello Reitor, é dicir, que vixía a xestión económica da cooperativa, analizando se é
correcta, e informando ao resto das persoas socias.
Teñen as seguintes competencias:
» A censura das contas anuais e da proposta de distribución de resultados realizada polo
Consello Reitor, emitindo o correspondente informe que será recollido no libro de informes
da censura de contas.
» Convocar a Asemblea Xeral nos supostos establecidos pola lei.
» Controlar a levanza dos libros da cooperativa.
» Solicitar do Consello Reitor todas aquelas informacións sobre a marcha da cooperativa
que considere oportunas no exercicio da súa función.
» Decidir sobre a idoneidade do escrito ou poder que acredite a representación nas
Asembleas xerais.
» Impugnar ante a Asemblea Xeral, se é o caso, a valoración das achegas en especie
acordada polo Consello Reitor.
» Fiscalizar o cómputo de asistentes á Asemblea.
» Calquera outra función que lles encomende a lei ou os estatutos.
Pode solicitar asesoramento externo, se o prevén os estatutos.

: Que podemos incorporar ao regulamento
sobre a Intervención de contas?
Se se considera preciso, o regulamento pode detallar as condicións de acceso á información
que ten o órgano de Intervención, mellorando as garantías legais. Se os estatutos recollen a
posibilidade de que a Intervención de contas poda contar con asesoramento externo para o
exercicio das súas funcións, poden detallarse as condicións orzamentarias ou doutro tipo, para
dito acceso. Tamén poden regularse a forma e prazos en que este órgano informa ao conxunto
de socios e socias, se se quere mellorar dita información respecto dos mínimos legais.
Para favorecer a transparencia na xestión e o acceso a información, as actas e
os documentos contables do Consello Reitor gardaranse nun arquivo informático
a que ten acceso directo o órgano de Intervención de contas, para o cal se lle
facilitarán as claves.
Cando a Intervención de contas considere que os asuntos que deben tratar van
máis alá das súas capacidades e coñecementos, poderá buscar asesoramento
externo. Dótase un orzamento anual máximo de 2.000 euros destinado a este
fin. Se fora preciso un gasto maior, dito gasto debe ser sometido á aprobación da
Asemblea.

:47

A Intervención de contas elaborará os seus informes en linguaxe clara e pedagóxica,
facilitando a comprensión dos mesmos por parte de todos os socios e socias.
Ademais da súa presentación en Asemblea, os informes e demais información e
actuacións da Intervención de contas, estarán a disposición de todos os socios e
socias no arquivo informático, intranet ou espazo privado da web.

: Outros órganos
Se o prevén os estatutos, a Asemblea pode elixir a tres ou máis persoas socias para formar
o Comité de Recursos, encargado de resolver os recursos contra as sancións impostas a
socios ou socias polo Consello Reitor e os demais recursos que prevean a Lei e os estatutos.
En ausencia deste órgano, a Asemblea asume as súas funcións.
Cando as cooperativas teñan a obriga de auditarse, ou así o acorden, o informe de auditoría
substituirá ao Informe de censura de contas da Intervención de contas e deberán nomear
a unha persoa no rol de Letrada Asesora, persoa allea á cooperativa que ditaminará se os
acordos que adopten os órganos sociais da cooperativa que é preciso inscribir en rexistro se
axustan a dereito.
Comisións de traballo
Ademais destes órganos, recollidos na lei, o regulamento pode establecer as pautas para a
creación de comisións de traballo e de ferramentas de organización societaria que considere
oportunas. Poñemos o exemplo dunha cooperativa de consumo.
Para canalizar a participación activa dos socios e socias nas diferentes funcións
e traballos da mesma, organizaranse comisións permanentes de traballo. As súas
funcións son:
» Desenvolver a actividade referente ao seu campo de actuación de forma
autónoma, salvo aquelas decisións que pola súa relevancia correspondan a
outros órganos.
» Seguir as liñas de traballo acordadas na Asemblea e noutros órganos segundo
as necesidades da cooperativa.
» As funcións específicas de cada grupo de traballo deberán ser aprobadas
pola Asemblea Xeral ou o Consello Reitor. Estas funcións deberán recollerse
nun documento interno que será accesible a todas as socias. As funcións e
ámbitos que abarca cada grupo de traballo serán definidos polas persoas que
formen parte dese grupo de traballo. Tamén a Asemblea ou o Consello Reitor
poderán suxerir novas funcións aos diferentes grupos de traballo segundo as
necesidades da cooperativa.
» As responsabilidades básicas de funcionamento da cooperativa que
desenvolverán os grupos de traballo son: xestión económica e financeira,
comunicación, relación coas persoas e empresas produtoras, xestión do local,
informática e sensibilización.
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» Integrantes: formarán parte dos grupos de traballo as socias que así o desexen,
podendo formar parte simultaneamente de máis dun grupo de traballo.
Excepcionalmente poderán colaborar no funcionamento dos grupos de traballo
persoas alleas á cooperativa cando estea suficientemente xustificado.
Roles nos grupos de traballo:
» Dinamizadora: será a persoa encargada de velar polo bo funcionamento do
grupo de traballo. Deberá vixiar que mantén unha actividade continuada
no tempo, que se convocan reunións regulares, que se acadan os
resultados planificados, que se realizan as actas das reunións, etc. Elixirase
preferentemente por consenso e se non é posible por maioría entre as persoas
que formen parte do grupo de traballo, nunha reunión do mesmo convocada
polo menos cunha semana de antelación e sendo esta elección anunciada na
convocatoria dentro da orde do día. Poderá variar en calquera momento polo
mesmo procedemento.
» Representante na Coordinadora: será, entre outras funcións, a persoa
encargada de informar do funcionamento do grupo de traballo na Coordinadora.
Elixirase por consenso ou maioría (no caso de non existir consenso) entre as
persoas que formen parte do grupo de traballo, nunha reunión do mesmo
convocada polo menos cunha semana de antelación e sendo esta elección
anunciada na convocatoria dentro da orde do día. Poderá variar en calquera
momento polo mesmo procedemento.
» Poderán xurdir novos grupos de traballo a suxestión de calquera socia, sendo
necesaria a aprobación da creación pola Asemblea ou o Consello Reitor.

Para funcións ou actividades específicas por tempo limitado poderán constituírse
comisións de traballo. As súas funcións serán:
» Desenvolver un traballo ou actividade específica e durante un tempo limitado,
cando esta actividade non corresponda a ningún grupo de traballo ou requira da
participación de integrantes de diferentes grupos, podendo xurdir por iniciativa
da Asemblea, da coordinadora ou das comisións de carácter permanente.
» Seguir as liñas de traballo acordadas na Coordinadora para a realización
deste traballo ou actividade e a súa coordinación coa actividade do resto da
actividade da Cooperativa.
» Integrantes: formarán parte das Comisións as socias que así o desexen.
Excepcionalmente poderán colaborar no funcionamento das comisións
persoas alleas á cooperativa cando estea suficientemente xustificado.
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Para artellar o traballo das diferentes comisións e do Consello Reitor da cooperativa,
se crea a coordinadora. As súas funcións son:
» Impulsar as liñas xerais de actuación da cooperativa establecidas en Asemblea,
prestando especial interese na planificación a medio e longo prazos, así como
na revisión no cumprimento dos obxectivos. Neste sentido, integra aos
membros do Consello Reitor e das diferentes comisións de traballo para ter
unha visión global da cooperativa.
» Velar polo rigoroso cumprimento dos valores e principios básicos da
cooperativa.
» Actuar de apoio e guía dos diferentes grupos de traballo e comisións. Realizará
un seguimento da súa actividade e coordinará as tarefas que afecten a varios
grupos de traballo simultaneamente.
» Comunicar regularmente a todas as socias a evolución da cooperativa,
prestando especial atención en informar de calquera cambio relevante o antes
posible.
» Integrantes: formarán parte da coordinadora os membros do Consello Reitor
e unha ou máis representantes de cada comisión de traballo constituída e en
funcionamento.
» As integrantes do Consello Reitor terán o dereito e o deber de formar parte
da coordinadora, así como de convocar as súas reunións e tomar acta das
mesmas.
» Para formar parte da coordinadora é necesario coñecer o funcionamento
da cooperativa e ter participado na mesma. Non é posible formar parte
da coordinadora se non existe participación previa nalgunha comisión de
traballo.

Comisión de igualdade
Outro dos elementos que poden dar soporte ao fomento da igualdade na cooperativa é a
creación dunha Comisión de igualdade na mesma. No regulamento poden establecerse a súa
composición, competencias, recursos dos que dispón e as pautas de relación cos órganos
sociais e con outras comisións, de ser o caso. Pode establecerse tamén un listado de temas
ou decisións que deben ser informados previamente por dita comisión antes de acordarse
de forma definitiva.
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06
RÉXIME
ECONÓMICO
: Achega de capital das novas socias e socios
Prazos para a achega de capital social
A Lei permite que a achega mínima obrigatoria sexa entregada a prazos, para evitar que
poida ser un obstáculo para a incorporación de novas persoas socias, sempre que haxa unha
achega inicial do 25% como mínimo.
Para favorecer a incorporación de novas socias e socios á cooperativa, establécese
a posibilidade de facer a achega de capital en prazos. O desembolso inicial para
adquirir a condición de persoa socia debe ser un mínimo do 25%, tal como
establece a lexislación. Ofrecerase a posibilidade de acollerse a un pago mensual
da cantidade restante, durante un prazo máximo de dous anos. Para recoñecer o
esforzo de quen deposite o capital social íntegro nun só pago, se lle bonificará a
cota de entrada nun 50%.
Proporcionalidade da achega esixida a cada categoría
Outra das cuestións que pode tamén regularse ten que ver cos criterios de achega de
capital que se establezan. Pode ser a mesma achega para calquera socio ou socia ou poden
establecerse criterios que, sempre preservando a equidade, permitan adaptar as achegas a
diferentes perfís de persoas socias.
Nalgunhas cooperativas de traballo asociado aplícase un criterio segundo o cal a achega de
capital é proporcional ao anticipo societario. Deste xeito, cando existen diferentes categorías
profesionais e se lles asigna unha retribución distinta, regúlase que aquelas persoas de
categorías con menor retribución fagan tamén menor achega ao capital social.
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Tendo en conta que as diferentes categorías profesionais teñen un nivel retributivo
distinto, considérase xusto establecer diferentes importes de achega de capital
social ás diferentes categorías profesionais. Aplicarase a tal efecto a mesma
porcentaxe: as porcentaxes de diferencia entre as achegas ao capital social que
se esixen serán semellantes ás porcentaxes de diferencia de retribución entre as
categorías profesionais.

: Cotas de ingreso e periódicas
A cooperativa pode establecer unha cota de ingreso para novas persoas socias, que ten
o carácter de non retornable á persoa socia. O importe de dita cota adoita vir xustificado
polos gastos de xestión que dita incorporación xera. En todo caso, a lexislación establece
un límite ao importe da cota de entrada que é o 50% da achega de capital social esixida en
cada momento.
A cooperativa poderá establecer unha cota de ingreso ás novas persoas socias, que
nunca poderá ser superior ao 20% do capital social esixido en cada momento.
Todos os socios e socias de pleno dereito teñen a obriga de abonar unha cota
periódica destinada a sufragar gastos fixos da cooperativa. O importe de dita cota
será establecido na Asemblea Xeral ordinaria.
Habilitarase un sistema de domiciliación bancaria do pago, para facilitar a xestión.
Para aquelas persoas que o queiran realizar por outros medios, establécese un
prazo de 5 días desde o vencemento do período (cando a cota é mensual, debe
pagarse nos cinco primeiros días do seguinte mes).
O incumprimento deste prazo nunha ocasión será considerado falta leve.
Importe da cota periódica proporcional á actividade cooperativizada
O importe da cota periódica pode ser igual para todas as persoas socias. Sen embargo, por
circunstancias da cooperativa, pode considerarse conveniente que a cota non sexa por un
importe semellante para todas as persoas socias. Por exemplo, pode establecerse algún tipo
de proporcionalidade en función do uso de servizos que cada quen realiza. Neste sentido,
segundo cal sexa o comportamento que a cooperativa considere máis xusto ou queira
incentivar, a proporcionalidade pode ser directa ou inversa: pode pagar máis cota quen máis
uso fai da cooperativa, ou pode considerarse que debe “premiarse” a quen fai maior uso da
cooperativa e, polo tanto, reducírselle a cota.
A primeira opción pode ser útil cando, por exemplo nunha cooperativa agraria, hai explotacións
grandes e pequenas e se considera xusto que cada unha pague a súa cota en proporción ao
volume de compras e vendas que ten coa cooperativa.
As cotas periódicas establécense en tres tramos, en función do volume de
compras e vendas que cada explotación socia tivo coa cooperativa no exercicio
anterior. A cota “maxi” é a que pagan as entidades que superan un volume de
50.000 euros de facturación coa cooperativa ao ano (sumando as facturas de
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compra e as facturas de venda). A cota “mini” é a que pagan as entidades socias
cun volume de menos de 6.000 euros no último exercicio. A cota “media” é a das
entidades que se atopan entre estas dúas cantidades: de 6.000 ata 50.000 euros.
A cota “maxi” será 10 veces superior á cota “mini”. A cota “media” será a metade
da cota “maxi”.
Un exemplo de aplicación de cotas neste mesmo sentido o temos nos regulamentos
dalgunhas cooperativas de vivenda.
Fíxase unha cota periódica anual para o mantemento das actividades propias da
cooperativa. Esta cota será proporcional á achega obrigatoria para o pago da
vivenda, establecéndose nun 3% da mesma.
A adxudicación, terá valor á sinatura do contrato de adxudicación provisional da
vivenda e/ou local adxudicado, momento en que se realizará o pago da cota.
Para o cálculo do valor da vivenda e/ou local adxudicado diferenciaranse os
seguintes supostos:
» VPO. O valor calcularase atendendo aos módulos vixentes no momento da
sinatura.
» Libre. O valor será o estimado no estudo de estimación de custos realizado
antes da adxudicación.
A opción da proporcionalidade inversa en función do volume de actividade económica
coa cooperativa pode ser útil en casos como o dunha cooperativa de consumo que quere
premiar a aquelas familias ou unidades domésticas que realizan un maior consumo a través
da cooperativa.
Os socios e socias que superen os 1200 euros de consumo semestral, quedarán
exentos de pagar as cotas mensuais correspondentes ao seguinte semestre.
Establécense para dito cómputo dous períodos semestrais: primeiro semestre, do 1
de xaneiro ao 30 de xuño; e segundo semestre, do 1 de xullo ao 31 de decembro.

: Xuros que remuneran ao capital social
O capital social efectivamente desembolsado pode retribuírse cuns xuros que non excedan
en 3 puntos o prezo legal do diñeiro. O regulamento pode establecer os prazos e formas de
abonalo (ingreso en conta, en especie, etc.). Unha fórmula de regulamentación pode ser a
seguinte:
No caso de que a Asemblea decida remunerar o capital social obrigatorio cun xuro,
o pago de ditos intereses realizarase nos dous meses seguintes á aprobación das
contas do exercicio. Ofrecerase a cada persoa socia a posibilidade de transformar
os ditos xuros nunha achega voluntaria ao capital social.
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: Distribución de excedentes e
imputación de perdas
Despois de dotar os fondos obrigatorios e de liquidar impostos, a cooperativa pode repartir
excedentes entre as persoas socias, sempre en función da actividade cooperativizada. Se os
estatutos non recollen outro criterio, aplicarase o retorno en proporción ao anticipo societario
cobrado por cada socio ou socia ao longo do ano. Tamén pode regularse a dotación de
fondos e priorizar esta dotación sobre o reparto entre as persoas socias.
Os retornos que cada socio ou socia traballadora deberá percibir se o resultado
do exercicio é positivo e así o acordase a Asemblea Xeral, será medido en función
do sumatorio dos anticipos societarios con que fosen retribuídos pola cooperativa
durante o devandito exercicio económico a cada persoa socia. Non se consideran
anticipos societarios as cantidades que perciban os socios ou socias traballadoras
da seguridade social por calquera continxencia, nin os complementos que a
cooperativa realizase ao seu favor durante os períodos que non estiveron de alta
para prestar o seu traballo.
A forma e supostos de imputación de perdas ás persoas socias sería semellante ao paragrafo
anterior, pero en vez de repartir excedentes, o que se fai é regular o modo en que se asumen
por parte dos socios e socias as perdas do exercicio: contra fondos voluntarios e obrigatorios,
contra posibles beneficios de anos seguintes, contra a achega de capital ou esixindo o ingreso
na conta da cooperativa da cantidade correspondente por parte de cada persoa socia, entre
outras posibles.
Con carácter xeral, a distribución de perdas, nos exercicios en que as houbera,
farase imputando aos socios e socias a parte que estatutariamente lles corresponda,
seguindo o mesmo criterio de proporcionalidade respecto dos importes anuais de
anticipo societario percibido. Se ditas imputacións provocasen a perda total das
súas achegas obrigatorias, a persoa socia ten a obriga de repoñer o saldo negativo
ata o importe fixado como achega obrigatoria mínima para seguir mantendo a súa
condición de tal, no prazo previsto estatutariamente a requirimento do Consello
Reitor.

: Creación de fondos persoais
Para reducir o impacto que pode ter sobre as persoas socias unha política de retorno de
beneficios e imputación de perdas, algunhas cooperativas teñen desenvolvido un sistema de
fondos persoais que teñen a función de amortiguar dito impacto.
O retorno que cada socio ou socia traballadora deberá percibir se o resultado
do exercicio é positivo irá destinado a un fondo depositado nunha conta da
cooperativa, pero asignado a dita persoa, mentres dito fondo non acade a
cantidade de 6.000 euros. A cantidade que sobrepase deses 6000 euros será
entregada ao socio ou socia.
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En caso de perdas imputables á persoa socia, responderá delas con cargo a este
fondo persoal mentres a cantidade dispoñible sexa suficiente, e só deberá ingresar
aquelas cantidades que sobrepasen o importe de dito fondo. Isto significa que en
exercicios posteriores nos que se retornen excedentes, deberá volver a deixalos
no fondo ata cumprir o importe de 6.000 euros.
En caso de baixa, a persoa ten dereito ao retorno de dito fondo, salvo que se
apliquen descontos porque teña que responder por sancións ou débedas.
O importe destes fondos non se retribúe con xuros.

: Ampliación das achegas obrigatorias
A cooperativa estará rexida por unha correcta e esixente política financeira
que posibilite a súa supervivencia e desenvolvemento futuro. A Asemblea
Xeral establecerá, a proposta do Consello Reitor, os parámetros de equilibrio
tecnicamente correctos para a estrutura financeira da cooperativa. Cando para
manter ou restablecer o equilibrio financeiro preestablecido só caiba o recurso
a novas achegas obrigatorias das persoas socias, e en todo caso cando o
autofinanciamento resulte insuficiente e o acceso ao crédito exterior non sexa
posible, ou desborde os límites de endebedamento establecidos, o Consello Reitor
incluirá na orde do día da primeira Asemblea Xeral que se celebre a proposta
pertinente de novas achegas obrigatorias ao capital social. As ampliacións
obrigatorias rexeranse polas seguintes regras básicas:
» A contía total da ampliación definirase en función da situación e evolución dos
parámetros financeiros que se estableceron.
» A ampliación efectuarase mediante achegas de todas as persoas socias,
excluídos os socios e socias inactivas e colaboradoras.
» As disposicións de aplicación das ampliacións obrigatorias de capital, en
particular as que fixen contías, prazos e condicións de desembolso, serán
fixadas pola Asemblea Xeral, de conformidade coa lexislación vixente.

: Transmisión das achegas
As cooperativas teñen un réxime económico diferente do das sociedades limitadas ou
anónimas. A condición de persoa socia está relacionada expresamente coa persoa e as
súas condicións para ser socia, e non tanto co capital que subscribe. Noutras palabras, a
participación na cooperativa non se pode comprar nin vender. Nunha sociedade limitada
ou anónima, para que unha persoa se dea de baixa como socia debe “vender” as súas
participacións no capital a outra persoa. Nas cooperativas, cando unha persoa se dá
libremente de baixa, ten dereito á devolución do capital. Para que unha persoa se dea de
alta, ten a obriga de achegar capital: ambos movementos non teñen por que coordinarse nin
relacionarse entre si: non é necesario que unha persoa se dea de alta para que outra poida
darse de baixa nin viceversa.
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Tendo isto claro, a lexislación cooperativa permite a transmisión das achegas de capital
nalgúns casos concretos:
» Unha persoa que se vai dar de baixa pode transmitir a súa achega a outra que cumpra
os requisitos para ser socia, solicite a alta e sexa admitida. Tamén pode transmitila a outro
socio ou socia da cooperativa.
» Por sucesión, cando a persoa socia morre, pode transmitise a súa achega de capital social
a unha persoa que sexa herdeira, sempre e cando cumpra os requisitos para ser socia,
solicite a alta e sexa admitida.
O regulamento pode detallar en maior medida estes supostos, e tamén pode prohibir
comportamentos contrarios aos principios cooperativos en torno a ditas transmisións.
No caso de transmisión das achegas de capital entre unha persoa que causa baixa
e outra que se dá de alta, queda expresamente prohibido solicitar ou efectuar o
pago de importes que superen o valor recoñecido pola cooperativa do capital
social da persoa que causa baixa. Dito valor pasa a ser recoñecido á nova persoa
socia de forma íntegra. Prohíbense, polo tanto, accións especulativas respecto do
capital social ou a adquisición do dereito de ser socio ou socia.

: Incumprimento de obrigas económicas
Regúlanse os pasos que se darán para evitar ou solucionar os diferentes incumprimentos.
A persoa socia que se negue a realizar as achegas económicas que lle correspondan
conforme aos estatutos sociais, este Regulamento, e acordos validamente
adoptados, quedará automaticamente suxeita á aplicación do réxime de disciplina
social, excepto cando por motivo de dita negativa cause baixa societaria, voluntaria
ou obrigatoria.
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07
ORGANIZACIÓN
DO TRABALLO
: Organigrama
Reparto de funcións e responsabilidades: organigrama.
Unha das eivas detectadas en cooperativas de traballo asociado e tamén noutro tipo de
cooperativas é a carencia de sistemas claros e pautados de organización de postos. O
compromiso e a implicación na cooperativa poden suplir con voluntarismo o deseño funcional
da organización do traballo, pero esta espontaneidade organizativa pode ter tamén os seus
puntos febles, sobre todo no medio e longo prazo. Asociadas a esta falta de definición clara
das funcións e responsabilidades de cada posto adoitan aparecer tamén outras cuestións
como:
» Centralidade dos postos de traballo directo e minusvaloración dos postos de administración,
xestión, comercial, etc.
» Pouca disposición ou mesmo rexeitamento á diferenciación interna de postos: diferencias
de categorías e / ou diversificación profesional.
Pautar as tarefas e responsabilidades axuda a non deixar desatendido ningún elemento
importante para a cooperativa, e a canalizar as enerxías e recursos dispoñibles cara ás
funcións máis prioritarias. Non significa necesariamente que adoptemos unha organización
ríxida e xerárquica: existen moitos modelos de organizarse, e a cooperativa debe apostar por
un modelo propio. O que defendemos aquí é que haxa algún modelo pautado. O regulamento
interno é o documento máis axeitado para expoñer e clarificar dito modelo.
Podemos diferenciar as estratexias segundo o tamaño da cooperativa, no que se refire ao
emprego ou ao número de persoas que desenvolven traballo nela. As cooperativas de tres
ou catro persoas probablemente non deban perder moito tempo nun deseño organizativo
complexo, xa que o máis probable é que teñan que ser internamente flexibles e axudarse
mutuamente en moitas funcións.
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Ordenación de postos
Trátase de definir o organigrama ou sistema de postos e as funcións e responsabilidades
propias de cada posto. Para poder facer unha definición efectiva de postos, os pasos son
os seguintes:
a) Listar todas as funcións necesarias para o funcionamento da cooperativa (incluídas as
de produción directa, as auxiliares, de mantemento e administración, e as comerciais,
de análise e estratexia empresarial, etc.)
b) Ordenar as diferentes función en postos, da maneira máis racional.
Tamén podemos definir os procedementos, especificando como se realizan as tarefas e
funcións: en que orde, con que maquinaria, materiais, tecnoloxía, con que sistemas de
seguimento, etc.
E determinar as pautas de coordinación e comunicación, especificando con quen se fan as
cousas, cales son os fluxos de comunicación e coordinación, ante quen é responsable cada
quen en materia de tal cousa, etc.
A que chamamos posto de traballo
O posto é a unidade mínima dentro do organigrama, e nel defínese o conxunto de:
a) Funcións e tarefas nas que se descompón.
b) Responsabilidades que contén.
c) Tipo de relación de coordinación, subordinación ou dirección con outros postos.
d) Condicións materiais necesarias: espazo, maquinaria, ferramentas, tecnoloxía,
dispositivos de prevención de riscos.
e) Horarios e outras condicións.
Os postos son independentes das persoas que os ocupan. Se unha persoa marcha ou a
sección medra e se integran máis persoas co mesmo posto, ou se alguén promociona cara
outra área, iso non ten por que recompoñer a organización de postos.
Organización xerárquica
Na empresa convencional, e moito máis na cooperativa, é máis eficiente dar cabida á
participación e implicación dos traballadores en distintos niveis de decisión da empresa. Sen
embargo, o máis tradicional é basear a organización no principio de obediencia xerárquica,
establecendo niveis de mando que se asocian a niveis de coñecemento e a outras fontes de
autoridade como a propiedade da empresa, o parentesco, etc.
Neste modelo xerárquico, os organigramas responden a unha estrutura piramidal que
concentra as decisións e a responsabilidade no vértice superior, mentres os postos da
base da pirámide soen desenvolver as funcións directas: operarios e operarias que fabrican
materiais ou obxectos de consumo, prestan directamente servizos, etc. O tipo de relación
máis relevante é a relación superior-subordinada, sendo de menor importancia as relacións
entre distintos postos do mesmo nivel (relacións horizontais).
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Aínda que a organización dunha empresa cooperativa se asenta no principio da democracia
laboral, baixo o órgano decisorio máximo que é a Asemblea, existen multitude de
cooperativas que combinan esta estrutura de decisión democrática e responsabilidade
compartida, con organigramas moito máis parellos á organización convencional. Nestes
casos conviven un modelo democrático e igualitario no ámbito societario (de participación,
decisión e corresponsabilidade en tanto que socios e socias) e un modelo convencional no
ámbito produtivo (orientado á produción baixo fórmulas de reparto desigual de funcións,
responsabilidades, retribucións, etc.)
Organización horizontal
Por outra banda, existen tamén moitas cooperativas que adoptan modelos máis acordes coa
identidade cooperativa. Estes modelos privilexian as relacións horizontais (de coordinación,
fluxos de información e coparticipación decisoria) sobre as verticais (de obediencia
xerárquica).
O principio da organización horizontal sería un reparto equitativo de funcións e
responsabilidades: todas as persoas teñen un grao de responsabilidade e decisión de igual
nivel ou dificultade. Por outra parte, adoitan incorporar un importante traballo en equipo.
Nas empresas de moi pequena dimensión, non resulta operativo facer un reparto de funcións
e responsabilidades moi ríxido: é posible que todo o mundo, nalgún momento, teña que facer
de todo. Sen embargo, non facer ningún reparto de funcións adoita resultar paralizador,
desconcertante e crear dependencias con respecto ás persoas con máis iniciativa e
empuxe.
Unha solución a este paradoxo é a organización por proxectos, na que non existe tanto
unha diferenciación por funcións senón por responsabilidades (coa excepción dos apartados
de xestión, que poden ser especializados: administración e captación de financiamento/
clientes). Constitúe un modelo de organización do traballo horizontal con gran necesidade
de coordinación interna, pero tamén con alto grao de autonomía de cada responsable.
As persoas fanse cargo cada unha dun ou varios proxectos. Cada proxecto é un tipo de
produto ou servizo concreto destinado a un cliente concreto, ou ben a agrupación de varios
homólogos. Por exemplo, nunha empresa de educación ambiental, un proxecto pode ser a
xestión dunha aula da natureza; ou a realización dunha unidade didáctica sobre a reciclaxe.
Cada persoa é responsable dun proxecto (como mínimo) e pídelle axuda ás outras persoas
do equipo para colaborar naquelas cuestións nas que poidan ter maior competencia ou
dispoñibilidade.

: A quen corresponde o deseño do organigrama
É interesante recoller no regulamento a quen corresponde o deseño ou a aprobación do
organigrama. A opción estará entre a Asemblea Xeral e o Consello Reitor, sendo frecuente
inclinarse pola primeira en coopertivas pequenas, cunha dinámica Asemblearia moi activa;
e pola segunda opción no caso de cooperativas con moitas persoas socias e unha maior
delegación de funcións no consello. Nunha gran cooperativa industrial, con máis de 200
socios-traballadores ou socias de traballo, podería regularse así:
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Corresponde ao Consello Reitor, a proposta da xerencia, aprobar os organigramas
xerais da estrutura da cooperativa.
A xerencia será nomeada polo Consello Reitor. As persoas responsables da
dirección dos departamentos ou de áreas serán nomeadas polo Consello Reitor a
proposta da xerencia, promovendo a presencia igualitaria de homes e mulleres no
desenvolvemento de ditas responsabilidades, de forma que en conxunto, non haxa
menos dun 40% do sexo menos representado en cada nivel xerárquico. O resto
de mandos que resulten necesarios para a realización do obxecto social serán
nomeados pola xerencia, a proposta da dirección de área na que deba integrarse,
contando coa aceptación do Consello Reitor. Neste caso tamén se promoverá a
presencia igualitaria de mulleres e homes.

: Artigos que regulan a organización
Ademais do propio deseño organizativo, o regulamento pode conter artigos que pauten o
comportamento ou as normas relacionadas coa organización.
Os socios e socias traballadoras estarán obrigados a cambiar e a realizar o traballo
que se lles encomende, calquera que fose o seu contido e cometido profesional.
Todos os socios e socias traballadoras teñen a obriga de realizar o seu traballo
coa dilixencia e colaboración esixidas polos estatutos sociais, este Regulamento
e as ordes e instrucións emanadas das persoas investidas de mando no exercicio
regular das súas funcións.
As persoas directivas e mandos de cooperativa exercerán as facultades que lle
competan e responderán das obrigas que se lles asignen. Deberán:
» Dirixir de forma participativa, dando entrada no que corresponda a
colaboradores e colaboradoras na toma de decisións e na fixación dos
obxectivos de traballo.
» Favorecer un bo e eficiente clima de traballo.
» Manter informados aos seus colaboradores e colaboradoras sobre as materias
relacionadas co seu traballo.
» Intentar resolver os conflitos que se susciten a través do diálogo e a
negociación.
» Esixir o cumprimento das obrigas laborais dos seus colaboradores e
colaboradoras.
» Fomentar a formación e o desenvolvemento profesional dos seus
colaboradores e colaboradoras, presentando o correspondente plan de
formación personalizado.
A cooperativa adoptará os medios de formación necesarios para que responsables
da dirección e mandos poidan desempeñar con eficacia as súas funcións tanto
técnicas como directivas ou de condución de persoas, sempre dentro da xornada
de traballo.
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A cooperativa poderá verificar os estados de enfermidade ou accidente que
sexan alegados polas persoas socias para xustificar as súas faltas de asistencia ao
traballo. A negativa á verificación do seu estado poderá conlevar a suspensión dos
dereitos económicos correspondentes aos estados descritos.
Medidas para evitar a segregación horizontal
As campañas de selección empregarán os medios e os lugares de comunicación que
garantan chegar do mesmo xeito a ambos sexos. Incluír, por exemplo, asociacións
de mulleres, prensa escrita especializada, radio, etc. No caso da promoción interna,
coidarase especialmente que as posibilidades de promoción sexan coñecidas por
todo o persoal, e que as condicións favorecedoras da dita promoción non sexan
sesgadas, é dicir, que poidan ofrecer máis ou menos oportunidades en función do
xénero, salvo cando se opte conscientemente por medidas de acción positiva.
Promover a participación equitativa de homes e mulleres nos comités de selección
de persoal: cotas de participación.
Corrección da linguaxe sexista empregada nas ofertas de emprego, probas
escritas, entrevistas, etc. Por exemplo, pode regularse que sexan sometidas a
exame da Comisión de igualdade, de existir esta.
Contratar mulleres en postos nos que se atopen subrepresentadas.
Descrición das funcións propias de cada cargo e establecemento de criterios de
valoración do desempeño do mesmo (responsabilidade, iniciativa, autonomía...)
para evitar desvalorizacións por sexo ou segregacións en determinados postos.
Realizar contratos de substitución en casos de permisos ou excedencia por
maternidade asegurando que a substituta sexa unha muller.
Acceso da muller a postos de responsabilidade
Existen algunhas pautas que poden incorporarse ao Regulamento interno para favorecer o
acceso das mulleres a postos directivos.
» Regulación de medidas de acción positiva para deseñar e aplicar modos de promoción
xustos e igualitarios: establecemento de cotas, obrigatoriedade de asunción de cargos
por sistema de rotación, obrigatoriedade de participación na formación especializada da
empresa.
» Arbitrar medidas compensadoras de tal modo que, a igual mérito e capacidade, acceda a
persoa cuxo sexo se atope subrepresentado nunha categoría ou función determinada.
Acceso á formación
Pode regularse a formación como dereito das persoas socias e das que traballan na
cooperativa, especialmente cando a falta de formación poida constituír un obstáculo para o
desenvolvemento persoal e profesional en iguais condicións para todas as persoas. Tamén
pode regularse o modo en que se deseña e organiza dita formación. Por exemplo:
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» Facilitar os horarios para que o persoal participe en procesos de formación presencial e a
distancia.
» Facilitar a incorporación de mulleres e de homes en cursos de formación laboral nos que
estes colectivos se atopen subrepresentados.
» Contemplar as achegas da Comisión de Igualdade, se a houbese, ao deseño dos plans
formativos, dando cabida, por exemplo a: formación en temas relacionados coa igualdade
de oportunidades, cursos de formación para mulleres, en liderado, xestión e organización
do tempo e motivación e accións formativas dirixidas a reforzar a autoestima e habilidades
sociais.
» Establecer e introducir a formación dentro da duración da xornada laboral habitual.
» Incorporar ás mulleres que abandonaron o seu posto de traballo para dedicarse ao coidado
da familia aos colectivos destinatarios da formación, co obxecto de motivalas ao reingreso
laboral.
» Establecer cotas de participación que garantan a presenza de mulleres ou de diferentes
perfís profesionais nas accións formativas.
» Regular a selección de equipos docentes atendendo á representación equitativa de
homes e mulleres e a evitar que poidan reforzar unha asignación estereotipada de roles
de xénero.
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08
TEMPO DE
TRABALLO
: Quen toma decisións sobre a xornada laboral
A duración do tempo de traballo no seu cómputo anual establecerase en función das
necesidades da cooperativa, respectándose en todo caso a lexislación cooperativa vixente e
determinarase anualmente no plan de xestión, aprobado pola Asemblea Xeral.
Cando se produzan paros por causa de forza maior, accidentes atmosféricos, non
imputables á cooperativa, as horas non traballadas poderán recuperarse a razón
dunha hora diaria nos días laborais seguintes ou nos términos que se acorden polo
Consello Reitor. A xerencia poderá establecer un calendario de traballo distinto
do xeral preestablecido, cando ao seu xuízo concorran razóns suficientes de tipo
técnico, económico, financeiro ou de mercado.

: Conciliación da vida persoal, laboral e familiar
Son diversas as medidas que pode tomar a cooperativa para favorecer a conciliación da
vida laboral, familiar e persoal das súas socias e socios. Moitas destas medidas deben
ser recollidas no RRI, como deberes e dereitos. Algunhas están recollidas como tales en
diferentes lexislacións estatais e autonómicas.
Medidas en relación á flexibilidade horaria
» Horas de entrada e saída flexibles, cumprindo un determinado número de horas por día
(entrada de 8 a 10 / saída de 13 a 15, por exemplo).
» Xornada laboral comprimida: poder traballar máis horas un día a cambio de librar o mesmo
número de horas outro día.
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» Horario de verán. Establecemento de xornada continua co obxectivo de adiantar a hora
de saída ou ter unha ou varias tardes libres á semana, sempre que se cumpra coas horas
globais establecidas. Permite gozar desta época do ano, sobre todo pensando nas persoas
con fillas ou fillos, nestes meses que están de vacacións.
» Planificación das Asembleas dentro do horario laboral, para non obstaculizar as
responsabilidades persoais. Mesmo establecendo un día fixo para as reunións das
Asembleas e poder planificarse mellor (por exemplo, último xoves de mes).
Redución de horas de traballo
» Por diferentes motivos tipificados: nacemento, lactación, coidado de fillos menores de oito
anos, enfermidade dun familiar, etc.
Empregos compartidos
» No caso de dúas persoas socias (ou traballadoras) con xornada a tempo parcial que
comparten o emprego de xornada completa, podendo decidir entre elas quen traballa en
que momento.
Permisos retribuídos
» Permiso de maternidade: 16 semanas ininterrompidas recoñecidas por lei. O descanso é
obrigatorio durante as seis semanas posteriores ao parto. Pasado este período, o pai pode
optar a gozar do resto do tempo do período de baixa por maternidade. No caso de parto
múltiple o permiso amplíase ata dúas semanas por cada filla ou fillo.
» Permiso de paternidade: 15 días recoñecidos por Lei. Poderase gozar simultaneamente co
permiso de maternidade do outro ou outra proxenitora ou unha vez finalizado o mesmo,
e, en ambos casos, a tempo completo ou parcial.
O permiso de paternidade é de 20 días, no caso de que co novo nacemento ou adopción
a familia adquira a condición de numerosa.
No suposto de parto, adopción ou acollemento múltiples, o permiso amplíase en 2 días
máis por cada filla ou fillo a partir do segundo. Excedencias para o coidado de fillas, fillos
ou familiares. A excedencia por coidado dun fillo/a, por un período de non máis de tres
anos, a contar desde a data de nacemento, adopción ou acollemento. A excedencia por
coidado dun familiar pode ser de ata dous anos. A excedencia por coidado de filla ou fillo
ou dun familiar ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade que non poida valerse
por si mesma, considérase período cotizado.
» Permisos por adopción: permiso de ata 1 mes para atender aos trámites e xestións
derivados dos procesos de adopción internacional, nacional ou de acollemento.
» Días para asuntos propios.
Medidas de traballo desde o fogar ou teletraballo
» Posibilitar a realización do traballo desde a casa, establecendo quen dota dos medios
técnicos para iso (a cooperativa ou a propia persoa interesada), así como os sistemas de
control e seguimento do traballo.
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: Control de horas de traballo e
horas extraordinarias
Adoita ser preciso clarificar cal vai ser o seguimento de horas de traballo, sobre todo se existe
traballo non presencial e horarios flexibles. Tamén ter reflexionado sobre a consideración das
horas extraordinarias, as horas realizadas en fin de semana, etc.
Horario flexible e control de cumprimento de horario
É facultade da Asemblea a aprobación de horarios flexibles, en toda a empresa ou
parte dela. A xerencia poderá propor a determinados socios e socias traballadoras
a realización dunha xornada concreta e fixa, sen prexuízo do horario flexible dos
demais, por razóns obxectivas de traballo (atención ao público, etc).
A xornada laboral é de 40 horas semanais, distribuídas da seguinte maneira:
» 35 horas de traballo efectivo
» 2,5 horas de tempo para descanso, en espazos de 30 minutos diarios, non
acumulables.
» 2,5 horas de traballo dedicado ás comisións e órganos sociais da
cooperativa.
A xornada habitual será dende as 9:00 de luns ata 20:00 do venres.
A xornada realizada en fin de semana terá a oportuna compensación, que pode
ser en horas de descanso ou retribución, aplicando o criterio de 1,3 euros por cada
euro de custo da hora de traballo normal e de 1,3 horas de descanso por hora de
traballo en fin de semana realizada.
Cando se establece un horario flexible na cooperativa, é positivo utilizar aplicacións
informáticas para compartir a información sobre dito horario ou sobre as horas efectivas
de traballo que ten realizado cada quen, así como os días de vacacións programados ou
xa utilizados, etc. No regulamento poden establecerse as obrigas relativas á utilización do
sistema informático de control de horas traballadas, marcando a periodicidade na que deben
ser proporcionados ditos datos.
O seguimento do horario efectivo de traballo levarase a través dunha aplicación
informática. É unha obriga de todos os socios e socias traballadoras, en condicións
normais, introducir diariamente os datos de horario efectivo na aplicación. Por
motivos xustificados, establécese un prazo máximo de unha semana para manter
actualizados ditos datos, considerándose falta leve o non cumprimento do
mesmo.
Horas extraordinarias
Como principios de política xeral, a cooperativa tratará de reducir ao máximo o
recurso ás horas extraordinarias na planificación do traballo e de minimizar os
custos económicos provenientes da súa realización.
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A regularización das horas extraordinarias realizadas farase, ata onde sexa posible,
por medio de horas e días libres, permisos complementarios ou outros equivalentes,
previa formulación dos correspondentes acordos persoais relacionados coa forma
e tempo de proceder a dita regularización.
Terán o carácter de horas extraordinarias todas aquelas que pasen, no mes, ás
normais adxudicadas no calendario laboral aos días laborais do mesmo no tipo de
xornada que se desenvolva, salvo que se trate de recuperacións (é dicir, cando se
compense a non realización de horas en meses anteriores).
A compensación das horas extraordinarias axustarase ás seguintes regras:
» As horas extras realizadas ao cabo dun mes, serán compensadas con horas
libres na mesma contía.
» Ao finalizar cada semestre natural, as horas extraordinarias provenientes do
semestre anterior, que non puideran compensarse, serán liquidadas como
tales, coa seguinte retribución: 1,3 euros por cada euro de custo da hora de
traballo normal desa categoría ou posto.
» As horas en exceso consecutivas a unha xornada previa de sete horas como
mínimo darán dereito a unha pausa, preceptiva e intermedia, con carácter de
traballo efectivo. A duración de devanditas pausas será de dez minutos por
cada hora en exceso completa a realizar.
Traballo a quenda
É facultade da xerencia a proposta de quendas ou substitucións, sempre que
existan razóns de orde empresarial que os xustifiquen, tales como responder a
demandas crecentes, saturar e rendibilizar instalacións e procesos, amortizar
grandes investimentos, previr a obsolescencia de determinadas instalacións ou
maquinaria e, en xeral, reducir os custos de produción ou mellorar a produtividade
e eficacia organizativa.
A súa concreción en termos de aplicación práctica requirirá da negociación previa
e a aprobación por maioría do grupo de persoas afectadas.
O establecemento de quendas de noite ou outros que con carácter xeral esixan o
traballo en domingo, festivo ou sábado con carácter estable requirirá a aprobación
da Asemblea Xeral.
Descanso semanal
As persoas socias terán dereito a un descanso semanal de día e medio
ininterrompido, que xeralmente comprenderá a tarde do sábado ou no seu caso a
mañá do luns e o día completo do domingo. O descanso semanal non poderá ser
substituído por unha remuneración económica.
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Festas
Serán festas laborais as sinaladas polas disposicións legais vixentes, debéndose
incluír nos calendarios laborais.
Permisos
Permisos retribuídos: os socios e socias traballadoras teñen dereito a permisos
retribuídos a efectos do anticipo societario, previo aviso e xustificación, sempre que
se atopen nalgún dos supostos e polo tempo que a continuación se enumeran:
» Caso de parella de feito, matrimonio do socio ou socia traballadora, quince
días naturais.
» Caso de nacemento de fillo ou filla, ou enfermidade grave ou falecemento de
parentes ata o segundo grado de consanguinidade ou afinidade, catro días
naturais.
» Caso de traslado do domicilio habitual do socio ou socia traballadora, un día
natural.
» Caso de falecemento de cónxuxe ou parella de feito, sete días naturais.
» Caso de separación ou divorcio, cinco días naturais.
» Caso de matrimonio de pais, fillos ou fillas ou irmáns ou irmás consanguíneas
ou políticas, un día natural, sempre que a data de nupcias coincida coa xornada
laboral do socio ou socia traballadora.
» Lactancia para fillo menor de 9 meses: redución da súa xornada normal en
media hora. Este dereito poderao solicitar a nai ou o pai.
» Por consultas médicas persoais, de fillas e fillos ou doutras persoas ao cargo,
o tempo necesario para a asistencia á mesma.
» Para a realización de funcións de representación no movemento cooperativo,
cando dita representación sexa autorizada polo Consello Reitor.
Considéranse supostos de permisos non retribuídos previo aviso e xustificación e
polo tempo que se cuantifica, os seguintes:
» Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable de
carácter público e persoal.
» Os socios e socias traballadoras, previo aviso con 24 horas de antelación salvo
forza maior e explicación dos motivos, poderán faltar ao traballo, sen dereito
a remuneración, ata 3 días naturais consecutivos por motivos persoais, sen
que esta clase de permisos poida exceder de 5 días naturais durante o ano.
A denegación deste permiso será razoada e tramitada con igual modalidade,
verbal ou por escrito, á utilizada na solicitude.
Días de libre disposición
Establécense un total de 4 días de libre disposición anuais, o que significa ausencia
ao traballo por motivos persoais que non teñen que ser xustificados. Estes días
non se poderán fraccionar en horas. Contabilízanse no ano natural en curso.
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Vacacións
As persoas socias teñen dereito a unhas vacacións anuais retribuídas non
substituíbles por compensación económica. A súa duración será de vinte días
laborables.
A duración retribuída de vacacións será proporcional aos meses en activo da
persoa socia. Os períodos de goce de vacacións fixaranse con arranxo ás seguintes
regras:
» Teranse en conta as necesidades derivadas das obrigas asumidas pola
cooperativa como empresa.
» Normalmente, tomaranse no período comprendido entre o 1 de xuño e o 30
de setembro, por prazos de 10 ou 20 días laborables, podendo ser outro en
función das necesidades de conciliación das persoas socias.
Excedencias
Os socios e socias traballadoras, con polo menos tres anos de antigüidade na
cooperativa, poderán solicitar ao Consello Reitor, cunha antelación mínima de
dous meses, unha excedencia voluntaria por un prazo non superior a tres anos.
A situación dos socios e socias traballadoras en situación de excedencia voluntaria
axustarase ás seguintes normas e condicións:
» Non terán dereito á reserva do seu posto de traballo, senón unicamente o
dereito preferente ao reingreso nas vacantes dos postos de traballo iguais ou
similares ao seu, que houbese ou se produciran na cooperativa.
» Que non estea suxeito a sanción disciplinaria ou a iniciación de expediente por
falta moi grave, se se presume que a excedencia ten por obxecto anular ou
diferir os efectos da sanción.
» Que transcorran un mínimo de catro anos desde que finalizou o goce doutra
excedencia voluntaria.
» Que non poida ser utilizada para prestar os seus servizos profesionais,
remunerados ou non, nunha empresa ou entidade que sexa competencia da
cooperativa.
» A duración da excedencia estará comprendida entre tres meses e dous anos,
prorrogables ata un máximo de tres anos.
» A persoa socia, unha vez finalizada a excedencia e no caso de que non fixese
antes, deberá solicitar a súa reincorporación ao traballo, no prazo máximo de
dous meses a contar desde aquela data.
Pluriemprego
Queda expresamente prohibido compatibilizar o traballo na cooperativa con
calquera outro traballo remunerado, salvo traballos vinculados coa arte e a
cultura que non interfiran cos horarios da cooperativa, ou outros traballos previa
autorización da mesma.
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09
ANTICIPOS
SOCIETARIOS
: Pautas para a retribución do traballo
A aprobación dos importes de anticipo societario é unha cuestión que se aborda en Asemblea
Xeral Ordinaria, como parte da aprobación do plan económico. Sen embargo, no RRI poden
recollerse os criterios xerais que se tomarán en conta á hora de tomar esta decisión, criterios
que tamén serven para guiar a proposta que o Consello Reitor leve á Asemblea.
A cooperativa se marca como obxectivo un incremento da anualidade do anticipo
societario en función da evolución do índice de prezos ao consumo e dos niveis
retributivos do sector. Dito obxectivo estará condicionado pola conta de resultados
e situación económica da cooperativa, cuestión intrínseca ao propio concepto de
anticipo societario.
Tal como fixa a lexislación, o anticipo societario correspondente a unha xornada completa
non será nunca inferior ao salario mínimo interprofesional.
Pero a cuestión onde pode haber máis marxe para a regulación, e onde efectivamente existe
un gran abano de solucións entre unhas cooperativas e outras, é a cuestión das diferenzas
de retribución.
Diferenzas entre persoal asalariado e persoas socias
Xa sabemos que a retribución do persoal asalariado debe cumprir como mínimo os requisitos
marcados no convenio colectivo de referencia. Por iso, non é materia do RRI. O que si é
posible recoller no RRI, ou cando menos facer esa reflexión nas cooperativas de traballo
asociado, é cales deberan ser as diferenzas de retribución entre as persoas socias e o persoal
asalariado.
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Co obxectivo de fomentar a posible incorporación como socias das persoas que
son asalariadas da cooperativa, entre outras medidas, considérase necesario
procurar que a retribución polo traballo das persoas socias sexa un 20% superior
á das persoas contratadas no mesmo posto ou categoría.
Outra opción no mesmo sentido é formular unha igualdade retributiva entre persoas socias
e contratadas, que se compensa cun reparto anual de excedentes entre as persoas socias.
É preciso tomar en conta, sen embargo, que cando existe este retorno cooperativo, a Lei
de Cooperativas de Galicia establece que o persoal asalariado debe participar tamén deses
beneficios, como mínimo nun 25% do que se lles recoñece ás persoas socias (pode ser unha
porcentaxe maior se así o establecen os estatutos).
Co obxectivo de fomentar a posible incorporación como socias das persoas que
son asalariadas da cooperativa e de recoñecer o esforzo societario, con carácter
xeral e salvo previsións económicas que o desaconsellen, repartirase o 50% dos
beneficios, en calidade de retorno cooperativo, conforme ao establecido na lei
vixente.
O que se procura cos anteriores artigos é non desincentivar a entrada como socios ou socias.
Temos observado algúns casos de cooperativas onde as condicións económicas das persoas
contratadas eran mellores que as das persoas socias. Se ben estas circunstancias poden
darse nun período excepcional, marcado por un forte investimento ou un ciclo económico
negativo, non deberan normalizarse. En caso contrario, ser cooperativista reportaría máis
prexuízos que beneficios e, consecuentemente, sería difícil que as persoas quixeran entrar
como socias.
O máis interesante desta reflexión é poder anticiparse aos efectos que unha ou outra elección
pode ter sobre a futura incorporación á cooperativa de novas persoas socias. Por suposto,
a compensación entre prexuízos e beneficios de ser socio ou socia pode salvagardarse
noutro tipo de condicións non estritamente económicas: estabilidade laboral, medidas
suplementarias de conciliación ou desenvolvemento profesional, etc.
Diferenzas entre traballo voluntario e traballo retribuído
Existe un número significativo de cooperativas cun obxectivo que transcende á dimensión
económica. As cooperativas de “consumo consciente” poden ser un bo exemplo, como
tamén algunhas cooperativas de traballo asociado vinculadas a fins de transformación social,
sexa no ámbito educativo, social, ambiental ou noutros.
Nestes perfís de cooperativas poden convivir traballo remunerado e traballo voluntario. No
RRI poden clarificarse os límites entre ambos e as condicións que levan asociadas. Coma
noutros puntos do RRI, clarificar este marco serve para previr conflitos e dar seguridade e
claridade ás persoas socias.
Este módulo leva o título de anticipo societario. Polo tanto, imos referirnos á retribución
das persoas que son socias traballadoras en cooperativas de traballo asociado ou socias
de traballo noutros tipos de cooperativas. Estas persoas realizan un traballo na cooperativa
polo que reciben un anticipo societario, normalmente traballo relacionado directamente
coa actividade económica da mesma. Nunha cooperativa de consumo, este traballo pode
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ser vender na tenda da cooperativa no horario establecido. Pero ademais dese traballo, as
mesmas persoas poden realizar outro tipo de tarefas que se consideran traballo voluntario:
seguindo co exemplo, pode ser asistir a unha feira un domingo; participar fóra de horario
laboral, xunto coas persoas que son socias consumidoras, nas reunións semanais o mensuais
do consello reitor ou dalgunha comisión de traballo; impulsar a intercooperación con outras
cooperativas, etc.
Temos comprobado que as persoas que son socias de traballo, ou algunhas delas, tenden a
realizar un volume de traballo voluntario maior que o resto de socios e socias de consumo.
Isto pode xerar “queime” por parte destas persoas ou mesmo conflitos relacionados coas
expectativas que cada quen ten sobre as obrigas dos demais. Por iso convén analizar e
especificar onde acaba o traballo remunerado e empeza o voluntario. É dicir, cales son as
tarefas obrigadas e cales as tarefas que se asumen ou non en función da propia vontade.
Tamén especificar se existe algún tipo de recoñecemento ou compensación para as tarefas
voluntarias.
Considéranse tarefas obrigatorias asociadas a persoas socias de traballo e que
deben ser desenvolvidas dentro do horario laboral ou tratadas conforme ao
disposto neste RRI para as horas extraordinarias, as seguintes:
» Funcións de secretaría, administración e apoio ao Consello Reitor, o que implica
asistencia ás súas reunións e labores administrativas e de xestión solicitadas
polo mesmo.
» Busca de empresas ou persoas provedoras, compilación de información sobre
os mesmos e os seus produtos ou servizos e relación con eles, así como as
reunións con outras cooperativas para este fin.
Para as persoas que son socias de traballo, considéranse tarefas voluntarias,
suxeitas a unha compensación de 1/3 do importe do anticipo correspondente ás
horas obrigatorias, as seguintes:
» Asunción das seguintes funcións de representación: trámites obrigatorios
ou decididos pola cooperativa que deban ser asumidos pola persoa socia
de traballo en virtude dos seus cargos societarios; asistencia ás reunións ou
congresos das asociacións de cooperativas, redes e cooperativas de segundo
grao das que a cooperativa forme parte, así como as reunións con outros
axentes sociais cando se asiste en representación das mesmas.
» Realización de reunións de comisións de traballo da cooperativa, así como de
actividades establecidas por estas.
As restantes actividades voluntarias non terán compensación retributiva.
Este tipo de diferenciación pode ser tamén oportuna, como xa dixemos, para algunhas
cooperativas de traballo asociado.
Diferenzas por categorías profesionais
As cooperativas onde existe unha diversidade significativa de categorías profesionais entre
as persoas socias traballadoras ou socias de traballo, as cooperativas que teñen un número
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importante de socios e socias deste tipo ou aquelas que veñen dunha empresa en crise e
adoptan o mesmo organigrama funcional adoitan considerar que o sistema retributivo máis
xusto é aquel que toma en conta as diferencias de retribución por categoría.
Nestes casos, é de utilidade coñecer o establecido nos convenios colectivos, sexa para
incorporar as súas pautas sen máis, sexa para establecer criterios propios e modificacións
sobre esa referencia. Un exemplo abreviado de táboa salarial recollida nun convenio é o
seguinte, para o sector da formación non regrada:
CATEGORÍAS PROFESIONAIS

€ anuais

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

€ anuais

Profesor/a titular

13.247,17

Orientador/a profesional

11.873,76

Profesor/a de taller

13.247,17

Auxiliar administrativo

10.205,14

Profesor/a Auxiliar ou Adxunto/a

11.771,66

Redactor/a- Corrector/a

10.205,14

Instructor/a ou Experto/a

11.034,17

Axente comercial

10.095,83

Educador/a social

13.247,17

Auxiliar non docente

10.095,83

Xefe/a de Administración

14.992,17

Monitor/a – Animador/a

10.095,83

Un exemplo, en relación a unha táboa salarial como esta, podería ser:
O anticipo societario establécese para cada categoría profesional polo importe
recollido no convenio colectivo do sector incrementado nun 15%.
Outra opción é simplificar as categorías profesionais, ligándoas aos niveis de estudos precisos
para o desenvolvemento dos postos de traballo.
Establécese unha proporcionalidade no importe dos anticipos societarios en
función do nivel de estudos preciso para desempeñar os postos de traballo. Se o
anticipo societario correspondente ás categorías profesionais que só requiren de
estudos básicos e obrigatorios (primaria e ESO) é 1, o das categorías que requiren
de estudos medios (bacharelato e ciclos formativos) será 1,2 e o correspondente
a estudos universitarios será 1,5.
Diferenzas por obxectivos
Por último, á hora de fixar o anticipo societario existe a posibilidade de introducir como criterio
o cumprimento de obxectivos. É o que se coñece coloquialmente como “cobrar a comisión”
e adoita ser máis habitual en postos comerciais, aplicándose unha comisión en función das
vendas producidas. Normalmente non se vincula toda a retribución a este criterio variable,
senón que se establece unha contía fixa e outra que variará en función de resultados. O
incentivo ou comisión pode aplicarse individualmente ou a equipos de traballo.
Unha parte do anticipo societario será de carácter fixo, en contía igual a todos os
socios e socias. Haberá outra parte variable, en función dos seguintes criterios e
porcentaxes:
» Por consecución dunha venda ou contrato, un 7% sobre o importe de dita
venda.

:72

» Por produtividade, establecerase un importe do 5% sobre a facturación
correspondente ao traballo realizado.
» Cando as vendas ou os traballos sexan colectivos, será o equipo quen marque
os criterios de reparto de ditos incentivos, en función do peso que cada persoa
tivera na consecución dos mesmos.
Igualdade retributiva
Outra opción que poden aplicar as cooperativas, sobre todo cando se dá moita importancia
á igualdade entre as persoas socias, é establecer unha única pauta de retribución: o importe
do anticipo laboral irá en relación ás horas de traballo que realiza cada socio ou socia, sen
distinguir por categoría profesional.
Todos os socios e socias, sexa cal sexa a súa categoría profesional, de acordo a
unha xornada de traballo semellante, recibirán o mesmo anticipo societario.
Limitacións á desigualdade retributiva
Se a igualdade total non responde á realidade ou valores da cooperativa pero si se quere
establecer un sistema onde as diferenzas non sexan moi grandes, unha das formas é limitar a
diferencia máxima de retribución. Nos primeiros tempos da Corporación de Cooperativas de
Mondragón, ese límite situábase nunha escala de 1 a 3. En función do tamaño da cooperativa,
da diversidade interna de categorías profesionais, actuais ou previstas, e da identificación con
este valor da igualdade, pódese establecer unha escala de retribución máxima que conteña a
posible desigualdade dentro dunhas marxes que se consideren xustas.
A cooperativa limita a diferencia de retribución entre as persoas socias acoutándoa
a unha escala de 1 a 2. Para a mesma xornada laboral de referencia, a diferencia
máxima no importe do anticipo societario entre diferentes categorías profesionais
será a seguinte: o importe do anticipo societario máis alto será, como máximo, o
dobre do importe do anticipo societario máis baixo.

: Outras regulacións
Liquidación e pago
O abono dos anticipos societarios, na súa parte fixa, realizarase mensualmente e
por períodos vencidos, ingresándose o último día hábil do mes, como data tope.
O abono dos anticipos societarios na súa parte variable, realizarase mensualmente,
ingresándose xunto coa parte fixa do mes seguinte.
Pagas extraordinarias
Os socios e socias traballadoras terán dereitos -proporcionalmente ás súas horas
traballadas- a dúas pagas extraordinarias, en xullo e Nadal.
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As pagas extraordinarias, terán a consideración de anticipos societarios para todos
os efectos e constitúen un sumando máis da retribución anual.
Cada paga extraordinaria, retribuirase cun importe equivalente ao dun mes de
anticipo societario, en función das horas que veu traballando en cada semestre.
Baixa por Incapacidade temporal
A cooperativa procederá neste suposto, con respecto aos socios e socias
traballadoras, tal e como determina a lexislación vixente en materia de Seguridade
Social. Sen embargo, complementará a retribución que a Seguridade Social realiza
para garantir o mesmo nivel de ingresos que a persoa socia obtería de seguir
traballando con normalidade.
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10
RÉXIME
DISCIPLINARIO
LABORAL
E OUTROS
: Disciplina laboral
Os problemas en relación á disciplina laboral poden resultar un obstáculo para o bo
desenvolvemento da actividade da cooperativa e para a cohesión do grupo. Estes problemas
poden previrse a través dunha reflexión aberta e dunha especificación clara de cales son as
obrigas asociadas ao exercicio do traballo por parte dos socios e socias traballadoras ou de
traballo. Para isto serve precisamente o RRI.
En efecto, a orixe dos problemas relacionados coa disciplina no traballo derívase das seguintes
situacións:
» Non aplicación do réxime sancionador cando se cometen faltas.
» Tampouco se emprega o diálogo ante o cumprimento de faltas.
» Non asunción de cargas laborais novas (facer o traballo de quen está de baixa, asunción
de novas tarefas...).
» Carencia dun regulamento de réxime interno e de referencias comúns e explícitas a
respecto dos dereitos e deberes.
Por outra parte, cómpre salientar que moitas das cuestións relativas a este ámbito están xa
reguladas na Lei de Cooperativas de Galicia, en concreto no artigo 108:
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1. As faltas e sancións derivadas da actividade da prestación de traballo
deberán estar tipificadas estatutariamente, polo menos as que teñan
carácter de moi graves e graves. As leves poderán ser consideradas no
regulamento de réxime interno ou acordadas pola Asemblea xeral.
2. A competencia sancionadora, que é indelegable, correspóndelle ó
Consello Reitor da cooperativa.
3. O socio traballador só poderá ser sancionado mediante a incoación do
oportuno expediente sancionador; respectarase en todo caso a previa
audiencia del en tódalas instancias resolutorias.
4. A impugnación do acordo do Consello Reitor ante o Comité de Recursos
ou, no seu defecto, ante a Asemblea Xeral formularase no prazo de
quince días desde a súa notificación.
O órgano competente resolverá por votación secreta no prazo máximo
de dous meses. O acordo de expulsión da persoa socia só poderá ser
impugnado ante a Asemblea Xeral.
5. O acordo de expulsión só será executivo desde que sexa ratificado polo
correspondente órgano ou transcorrese o prazo para recorrer ante el.
Non obstante, a cooperativa poderá suspender á persoa socia no seu
emprego, conservando este todos os seus dereitos económicos.
6. Desde que o acordo sexa executivo poderá instarse á súa revisión ante
a xurisdición da orde social, que tamén resolverá sobre a transcendencia
económica derivada do período de tramitación.
7. Se non recaese resolución expresa nos prazos establecidos, os recursos
interpostos entenderanse estimados.
8. As faltas leves prescribirán ao mes, as graves aos dous meses e as moi
graves aos tres meses, desde que o Consello Reitor tivo coñecemento
delas. En todo caso as faltas prescribirán aos doce meses desde a data
na que se cometeron.
Como se indica, é necesario que as faltas graves e moi graves estean reflectidas nos
estatutos para que teñan validez. Tamén é preciso que figuren nos estatutos as sancións
que poden aplicarse. A marxe de regulación no RRI é, polo tanto, a relativa ás faltas leves.
Sen embargo, respectando estes termos (sendo fiel aos textos legais e dos estatutos), pode
resultar positivo que o RRI recolla no seu articulado todas as tipoloxías de faltas e sancións,
para facilitar unha visión global do réxime de disciplina no traballo e do réxime sancionador.
Exemplos de faltas leves
Poden estar tamén recollidas nos estatutos ou nas actas da Asemblea Xeral.
Consideraranse faltas leves as seguintes:
a) A neglixencia e desidia que afecta simplemente á boa marcha nos labores e
responsabilidades encomendados a cada persoa socia.
b) A falta ao traballo por unha suma de dúas horas nun mes sen causa xustificada
ou de máis de cinco horas nun semestre natural.
c) As faltas leves de atención e consideración entre compañeiros e compañeiras
de traballo.
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d) As faltas de precaución ou imprudencia no desenvolvemento do traballo
se dela se derivan riscos e perigos físicos ou económicos. En todo caso,
entenderase como imprudencia o non uso das pezas e aparellos de seguridade
obrigatorios.
e) Non cursar en tempo oportuno, a baixa correspondente cando se falte ao
traballo, por enfermidade ou accidente a non ser que se probe imposibilidade
para telo feito.
f) O abandono do traballo ou do servizo sen causa xustificada, aínda cando
sexa por breve tempo.
g) Neglixencias pequenas na conservación de materiais ou ferramentas.
h) Non atender ao público ou a persoas alleas da empresa coas que deban
relacionarse polo seu traballo coa corrección e dilixencias debidos.
Exemplos de faltas graves
Deben estar recollidas do mesmo xeito nos estatutos.
Consideraranse faltas graves as seguintes:
a) A falta ao traballo por máis de dúas horas, nun mes sen causa xustificada ou
máis de dez horas nun semestre natural sen previa autorización ou causa
xustificada.
b) Dedicarse a xogos, distraccións e lecturas alleas ao traballo, dentro da xornada
de traballo.
c) A desobediencia ás ordes e instrucións dos mandos no exercicio regular das
súas facultades directivas.
d) Non comunicar puntualmente os cambios familiares que poidan afectar ás
prestacións de protección á familia.
e) Simular a presenza no traballo doutras persoas socias, asinando, contestando
ou fichando por elas.
f) Causar accidentes de traballo leves por neglixencia ou imprudencia
inescusable.
g) A embriaguez ou manifestación de toxicomanía durante o horario de
traballo.
h) A neglixencia ou desidia no traballo con consecuencias negativas de
importancia para a cooperativa.
i) Realizar traballos particulares durante a xornada, así como empregar, sen
permiso, ferramentas, materiais e pertenzas da cooperativa.
j) A realización de traballo remunerado fóra da cooperativa sen a preceptiva
autorización.
k) Simulación de enfermidade, accidente ou calquera outra causa de ausencia
ao traballo durante non máis dun día.
l) Diminución voluntaria no rendemento normal do traballo.
m) Orixinar rifas e pelexas con compañeiros e compañeiras de traballo.
n) Extralimitarse no exercicio da autoridade, por parte de directivos e mandos.
o) O incumprimento das sancións impostas por faltas leves.
p) A reincidencia en 3 faltas leves nun período de tres meses, cando fosen
sancionadas.
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Exemplos de faltas moi graves
Deben estar recollidas do mesmo xeito nos estatutos.
Consideraranse faltas moi graves as seguintes:
a) A falta de traballo por máis de 20 horas, non xustificadas nun semestre
natural.
b) Desobedecer de forma obstinada, desoíndo as advertencias para depoñer tal
actitude, ou facer manifestacións públicas de indisciplina.
c) Incitar a outras persoas a desobedecer e incumprir as ordes e instrucións
lexítimas dos mandos no exercicio regular das súas facultades directivas e,
en xeral, provocar ou participar en accións de desobediencia e indisciplina de
carácter colectivo.
d) A falsidade ou omisión maliciosa na achega de datos familiares que poidan
afectar a obrigas fiscais da cooperativa ou, no seu caso, ás prestacións de
protección á familia.
e) Causar accidentes de traballo graves ou graves prexuízos á cooperativa por
neglixencia ou imprudencia inescusable no traballo.
f) A embriaguez ou manifestación de toxicomanía habitual dentro do traballo
que afecte de forma continuada ao mesmo.
g) Facer desaparecer, inutilizar, esnaquizar ou causas estragos en materias
primas, útiles, ferramentas, maquinaria, aparellos, instalacións, edificios e
documentos da cooperativa, intencionadamente ou por neglixencia grave.
h) Simular enfermidade ou accidente e utilizar enganos para conseguir permisos,
ou xustificar calquera outra ausencia ao traballo, cando a ausencia sexa
superior a un día laborable.
i) Violar o segredo da correspondencia ou de documentos reservados da
cooperativa ou revelar a terceiras persoas datos de reserva obrigada e, en
xeral, o quebrantamento do segredo profesional cando cause prexuízo grave
á cooperativa e/ou a terceiras persoas.
j) A falsificación ou secuestro de documentos e datos relacionados co servizo.
k) Abandonar o traballo en postos de responsabilidade e, en xeral, o abandono
do traballo, sen causa xustificada, así como a realización de actividades non
relacionadas co traballo, con entidade grave.
l) A estafa, desfalco, malversación, apropiación indebida e equivalentes; o
fraude, deslealdade ou abuso de confianza nas xestións encomendadas; o
furto ou roubo, tanto aos compañeiros e compañeiras de traballo como á
cooperativa ou a calquera persoa, realizando dentro das dependencias da
mesma ou durante actos de servizo en calquera lugar.
m) Xestionar ou admitir directa ou indirectamente, de clientes da cooperativa ou
terceiros en xeral, remuneracións, promesas, vantaxes ou prerrogativas de
calquera xénero, por cumprir ou ter cumprido un servizo dela.
n) Dedicarse a actividades ou traballos fóra da cooperativa, cando expresamente
sexa requirido a non facelo por motivos de falta de rendemento ou colaboración
normal na cooperativa ou cando impliquen competencia coa mesma.
o) Orixinar frecuentes rifas ou pelexas con compañeiros e compañeiras de
traballo.

:78

p) Os malos tratos de palabra ou obra que lesionen a integridade moral ou
física, así como a súa dignidade ou reputación, das persoas coas que o
agresor teña relacións de tipo persoal, laboral ou social por razón de traballo,
independentemente das súas categorías profesionais.
q) O abuso de autoridade por parte de directivos e mandos, considerándose
como tal o que no seu exercicio comentan actos arbitrarios con infracción de
precepto legal ou norma vixente na cooperativa e prexuízo notorio para unha
persoa socia, dependa ou non dela.
r) A diminución voluntaria e continuada no rendemento do traballo previa
advertencia.
s) O incumprimento das sancións impostas por faltas graves.
t) A reincidencia en 2 faltas graves, aínda que sexan de distinta natureza, sempre
que se cometan dentro dun trimestre e sexan sancionadas.
u) O abuso, a agresión física ou verbal e o acoso físico ou psíquico por razóns
de xénero.
Exemplos de sancións
Deben estar recollidas do mesmo xeito nos estatutos.
Por faltas leves:
»
»
»
»

Amoestación verbal.
Amoestación por escrito.
Suspensión de emprego e anticipo societario de ata dous días.
Sanción pecuniaria de ata un 5% da contía da achega obrigatoria inicial vixente
en cada momento.

Por faltas graves:
» Todas as do apartado anterior.
» Suspensión de emprego e anticipo societario de ata quince días.
» Sanción pecuniaria de ata o 10% da contía da achega obrigatoria inicial vixente
en cada momento.
» Cambio de posto dentro da cooperativa.
» Descenso de clasificación profesional, por tempo de ata un ano, con
independencia do posto de traballo ocupado.
Por faltas moi graves:
»
»
»
»
»

Todas as dos dous apartados anteriores.
Suspensión de emprego e anticipo societario de ata sesenta días.
Desconto parcial ou total dos retornos ao traballo do ano.
Descenso de clasificación profesional, por un período de ata tres anos.
Inhabilitación para ascender de categoría por un tempo dado con independencia
do posto ocupado.
» Cambio de posto, incluído o traslado forzoso a outra localidade sen dereito a
indemnización.
» Sanción pecuniaria de ata o 100% da contía da achega obrigatoria inicial
vixente en cada momento.
» Expulsión e baixa na cooperativa.
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Procedemento sancionador e prescrición
Seguirase o procedemento fixado na lexislación vixente. Igualmente, os prazos de
prescrición son os fixados na lexislación de cooperativas en vigor.

: Outras regulacións
Regulación da folga
Dado que as persoas socias da cooperativa son propietarias da mesma, reúnen a condición
de empresarias cooperativistas. De aí que o dereito de folga, entendida como medida
de presión das persoas traballadoras fronte ás medidas consideradas inxustas das súas
empresas, parece un recurso innecesario. Sen embargo, cando se trata de folgas xerais ou
convocadas cunha reivindicación que trascende á cooperativa, a folga pode ter sentido para
as persoas cooperativistas.
As folgas por razóns alleas ou externas poderán ser secundadas, con aviso previo
para solucionar posibles necesidades de “servizos mínimos”.
Así mesmo, no caso de folgas deste tipo, poderanse designar as persoas que,
por necesidades inescusables da cooperativa ou mantemento de instalacións ou
servizos mínimos da mesma, deban cumprir as súas funcións laborais.
Pautas para a resolución de conflitos
O regulamento é unha ferramenta para a prevención e a resolución de conflitos na cooperativa.
Pero non é a única ferramenta posible. Existen unha serie de habilidades sociais cooperativas
que deben fomentarse, e que están relacionadas coas formas correctas de comunicación,
empatía ou asertividade, e tamén poden definirse unhas pautas e instrumentos non puramente
normativos dos que a cooperativa se dotará para a mellora das relacións e a convivencia.
Neste sentido, pódese incorporar ao regulamento interno un sistema para a resolución de
conflitos de disciplina interna, que poida poñerse en funcionamento con carácter conciliador,
como paso previo á aplicación das sancións.
En calquera conflito de carácter interno o primeiro paso que debe darse é a reunión
persoal entre as partes implicadas. Enténdese que son partes implicadas as que
están afectadas directamente polo conflito, ben porque padecen as consecuencias
do mesmo, ben porque as provocan ou algunha parte ten algún fundamento para
pensar que o fan.
Preferiblemente esta reunión persoal se dará sen necesidade de intervención do
Consello Reitor, salvo cando está afectado como unha das partes. En todo caso, pode
solicitarse de mutuo acordo entre as partes a presenza dalgún membro do mesmo.
O obxectivo desta reunión é expoñer a vivencia que cada quen ten dos feitos,
escoitar e tratar de comprender as visións dos demais e procurar chegar a un
acordo que solucione o conflito. Sexa co apoio dunha figura mediadora ou non, as
pautas de comportamento na reunión serán as seguintes:
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» A escoita activa: o esforzo de cada parte por escoitar as razóns da outra e
poñerse no seu lugar.
» A comunicación positiva: o esforzo de cada parte por comunicar as súas
necesidades ou os prexuízos que sofre en relación ao conflito.
» A capacidade de aprofundar no conflito: analizar e entender colectivamente
de que se trata en realidade. Aprofundar no conflito significa descubrir se
detrás do desencadenante ou síntoma se atopa un conflito maior ou doutro
tipo.
» A busca colectiva de solucións ao conflito: a partir da comprensión das partes,
esforzaranse en acadar unha solución. Se se trata dun conflito de intereses,
promoverase a busca dunha solución de suma positiva, é dicir, na que todo o
mundo saia gañando.
» A asunción da solución por todas as partes: é necesario poñer por escrito
a solución que se dá e deixala dispoñible (en principio en sobre pechado) a
cargo da Secretaría da cooperativa, por se no futuro é preciso dar outros
pasos na resolución.
» O establecemento conxunto de prazos, así como de medidas que se aplicarían
no caso de que non se acate a solución acordada. Recolleranse as propostas
no escrito citado.
Como segundo paso, se o problema persiste, e non se realizou aínda, farase unha
reunión das persoas implicadas co Consello Reitor, na que se procurará responder
ás mesmas pautas indicadas.
Se algunha das partes denuncia que o conflito persiste, ou obxectivamente é
visible que é así, aplicaranse as normas e sancións contidas no RRI.
En casos excepcionais e con consecuencias graves para as persoas, a valoración
do Consello Reitor, pode propoñerse contar cunha mediación externa profesional,
sempre que sexa aceptada polas partes. No mesmo sentido, poden solicitarse
arbitraxes externas.
Disposición Final
A Disposición Final de todo RRI contén, fundamentalmente, a determinación do órgano
competente para interpretar o texto do RRI en cuestións que susciten dúbida ou conflito
entre as persoas socias ou entre a cooperativa e os seus socios e socias.
En xeral, o órgano de interpretación do devandito texto será o Consello Reitor como órgano
de xestión e administración da cooperativa, sen prexuízo de trasladar á Asemblea os criterios
de interpretación que vaia adoptando respecto da aplicación do RRI e as normas nel contidas,
así como da posibilidade de modificar ou corrixir o RRI naquilo que xere problemas ou non
sexa de fácil aplicación.
A interpretación do presente RRI é competencia exclusiva do Consello Reitor, e
cando realice algunha función neste sentido será exposta ante a Asemblea Xeral
primeira que se celebre para a súa ratificación, sen prexuízo da súa aplicación
directa en base á interpretación efectuada polo Consello Reitor.
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Esperamos que esta guía fora de interese e resulte útil.
Para calquera dúbida ou cuestión podes poñerte en contacto con cidadania:
cidadania@cidadania.coop | www.cidadania.coop
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