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 A economía social designa a unha parte da realidade social di-
ferenciada tanto do ámbito da economía estatal do sector público como 
da economía privada de natureza capitalista.

A concreción científica, con criterios precisos de delimi tación, deste ám-
bito ou sector institucional, segue alimentando na actualidade intere-
santes debates, tanto na comuni dade académica como fóra desta.

A noción de economía social na súa acepción dominante actual toma 
progresivamente forza a partir de finais dos anos setenta en países eu-
ropeos como Francia, Bélxica, España e Portugal, referíndose ao campo 
da realidade integrado por aquelas formas sociais privadas que no seu 
funcionamento non encaixan ou cuestionan a lóxica do funcionamento e 
de desenvolvemento capitalista.

Na actualidade, ademais dos anteriores países, goza dun recoñecemento 
crecente en Ita lia, Grecia, Suecia e Reino Unido, auspiciado especialmente 
polas instancias comunitarias e a actividade educativa.

 No ano 2007 o Comité Económico e Social Europeo publicou un 
estudo sobre as concepcións e a situación actual da economía social nos 
25 países membros da Unión Europea. 

Economía social

1.0
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Entre as primeiras definicións da economía soli daria atópanse a da Carta 
da Economía Social da plataforma nacional colombiana CNLAMCA e a 
do Consello da Economía Social da Rexión Bucaramanga Santander. Se-
gundo este último, que faría escola no ámbito científico europeo, a eco-
nomía social estaría integrada por organizacións privadas, princi palmente 
cooperativas, mutualidades e asociacións, cuxa ética responde aos princi-
pios seguintes:

 - procesos de decisión democráticos, herdeiro do principio coo-
perativo considerado por algúns como o central ao democratizar o poder 
de decisión, fronte ao que acontece no sector privado capitalista onde 
impera o principio capitalista de “unha acción = un voto”,

 - primacía das persoas e do traballo sobre o capital no reparto 
das rendas, o cal define unha lóxica de distribución dos beneficios non 
ligada e incluso contraria á participación no capital social, como revelan 
criterios tales como o principio cooperativo do retorno, a dotación de 
patrimonios colectivos, a remuneración limitada ao capital, ou incluso a 
regra de non distribución de beneficios.

 - finalidade de servizo aos seus membros ou á co lectividade an-
tes que de lucro, salientando o que a actividade económica desenvolvida 
por estas entidades ten vocación de servizo a persoas e non de procura do 
beneficio, este último pode aparecer pero será en todo caso un obxectivo 
intermedio para o fin último da entidade que é o de dar servizo e auto-
nomía de xestión, diferenciándose con iso especialmente das entidades 
pertencentes á esfera pública.

Os valores que esta definición contén (democra cia, interese social, xus-
tiza distributiva) imprímense de modo imaxinativo e plural nas distintas 
formas sociais de entidades que integran este sector, por exemplo cos 
coñecidos principios cooperativos nas cooperativas...

Os principios da economía social1.2
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En España
 O concepto de economía social é amplamente recoñecido na ac-
tualidade. Sen embargo presenta di ferenzas de contido segundo se ex-
presen os especialistas do ámbito científico, os poderes públicos nas súas 
políticas, normas e discursos, ou os profesionais do sector, especialmente 
as súas estruturas representativas.

Países francófonos
 Nestes países o concepto de economía social está ben recoñecido, 
économie sociale. Entre eles cabe desta car:

 - En Francia, país con gran tradición e arraigamento deste con-
cepto, a economía social integra ás mutualida des, ás cooperativas, ás aso-
ciacións e ás fundacións.

 - En Bélxica, o Consello Wallon da Economía Social (CWES), cita-
do máis arriba, propuxo unha das definicións máis antigas e recoñecidas 
deste concepto.

 - En Canadá, especialmente na provincia de Québec, a Defini-
ción do Observatoire en économie sociale de l’Outaouais, Lévesque Benoît, 
Mendell Marguerite, L’économie sociale au Québec: éléments théoriques 
et empiriques pour lle débat et a recherche.

Países anglosaxóns
 O concepto está sendo aceptado, social economy, aínda que te-
ñen máis tradición científica os conceptos de sector non lucrativo e de 
sector voluntario (voluntary sector).

Na Unión Europea
 O Comité Económico e Social Europeu promove desde hai máis de 
trinta anos a concepción de economía social dominante en Europa. Publi-
cou recentemente un estudo sobre ‘A economía social na Unión Europea’.

O concepto de economia social por paises1.3
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A autoxestión1.4

É a xestión directa (autoorganizada) de 
calquera asociación por parte dos seus 
propios integrantes, sen inxerencia ex-
terna ou xerárquica.

Nela rexe o principio de participación 
activa e control democrático; o con-
cepto está principalmente enfocado ao 
aspecto económico como modelo eco-
nómico político, no que ás traballadoras 
participan directamente na dirección 
das empresas, podéndose estender o seu 
uso a outros ámbitos relacionados co 
autogoberno. É unha práctica promo-
vida principalmente polo anarquismo, 
especialmente as identificadas como 
socialistas libertarias.

Pode sinalarse como autoxestión eco-
nómica á empresa privada autoxestio-
nada, á autoxestión comunitaria e nun 
sentido algo extensivo á autoprodución 
e ó autofinanciamento.

Tamén se aplica a outras asociacións e 
organizacións sen ánimo de lucro, como 
asociacións culturais e sindicais.

Enfócase na soberanía persoal, para 
lograr un empoderamento efectivo 
das asociacións humanas por parte de 
cada un dos seus actores, promovendo 
a creatividade e a cooperación como 
principios. 

Sociedade Equitativa 
dos Pioneiros de 
Rochdale

A Sociedade Equitativa dos 
Pioneiros de Rochdale (cuxo 
nome orixinal en inglés era 
Rochdale Equitable Pioneers 
Society) fundada en 1844 
en Rochdale, Inglaterra, foi 
unha cooperativa de con-
sumo, e a primeira en dis-
tribuír entre ás súas socias 
os excedentes xerados pola 
actividade, formando as ba-
ses do movemento coope-
rativo moderno. Aínda que 
houbo outras cooperativas 
previas a ela, a dos Pionei-
ros de Rochdale converteuse 
no prototipo deste tipo de 
sociedades en Gran Bretaña.

!
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O Cooperativismo emer-
xe como unha iniciativa de socializar 
a propiedade da produción mediante 
a valoración do traballo como fac-
tor primordial da produción por riba 
do capital. Os primeiros rexistros do 
cooperativismo datan de metade de 
século XIX cando en Inglaterra nacen 
as primeiras cooperativas de consumo.

Posteriormente, en Francia orixínanse 
as de produción. As de créditos nacen 
en Alemaña. Logo, a finais dese mes-
mo século, o cooperativismo chegou a 
Latinoamérica cos torrentes de inmi-
grantes europeos á Arxentina, Uruguai 
e Sur de Brasil. Nese momento o mo-
vemento bifurcábase en dúas grandes 
tendencias ideolóxicas. Unha, a utó-
pica representada por Charles Gide e 
a súa “República Cooperativa”. Outra, 
a pragmática, que se fundamentaba 
nas caixas Raiffeisen de Alemaña e na 
herdanza da cooperativa de Rochadle, 
modelos estes que buscaban mellorar 
as condicións de vida das traballadoras 
a través de cooperativas de consumo, 
aforro e crédito.
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Empresa Cooperativa

As persoas buscan obter 
ganancias e beneficiarse unhas 
sobre as outros.

Coas ganancias benefíciase o 
propietario do capital.

Principal obxectivo: agrandar 
as marxes ata facelas o máis 
proveitosas posibles para o
capital.

O beneficio acadado distribúe-
se entre as accionistas.

O capital dirixe, a persoa non.

A persoa non ten nin voz nin 
voto.

O número de socias é limitado.

Os obxectivos son independen-
tes da socia.

Administrada por un número 
reducido de persoas

Organízase internamente por 
medio da competencia.

          

As persoas buscan dar servi-
zos e o beneficio común.

Coas ganancias benefíciase a 
prestación de servizos.

Principal obxectivo: ofrecer 
servizos o maís próximos 
posibles a prezo de custo.

O excedente dispoñible 
devólvese as socias en pro-
porción as súas actividaes ou 
servicios.

A persoa dirixe, o capital non.

A persoa ten voz e voto.

O número de socias é ilimi-
tado. Poden ser socias tóda-
las persoas que o desexen, 
segundo os estatutos.

Os obxectivos son depen-
dentes das necesidades das 
socias.

Gobérnase coa participación 
de todas as socias.

Organízase internamente por 
medio da axuda mutua

          

Empresa Capitalista

 

capitalista e a 
Cooperativa 

entre a empresa
Diferencias
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 A cooperativa é unha sociedade de capital variable que, a través 
do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa 
de propiedade conxunta de tódolas socias. 

A súa finalidade consiste en prestar servizos e satisfacer necesidades e 
aspiracións das súas socias, mediante a súa participación activa e en 
interese pola comunidade. 

Contan cunha estrutura e xestión democrá-
ticas, en réxi me de libre adhesión e baixa 
voluntaria, distribuíndose os resultados eco-
nómicos en función da actividade cooperati-
vizada realizada. Calquera actividade econó-
mico-social poderá desenvolverse mediante 
unha sociedade cooperativa.

As cooperativas teñen que se axustar no seu funcionamento aos principios 
formulados pola Alianza Cooperativa Interna cional.

Que é unha cooperativa?

2.0

Economía de mercado
* Intereses privados
* Propietaria/non propietaria

Economía de pública
* Interese xeral
* Gobernante/ Gobernada

Economía doméstica
* Interese familiar
* Home/ muller
                  adulto/cativo

Economía social
* Interese común
* Democracia directa
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 I. Adhesión voluntaria e aberta.

As cooperativas son organizacións voluntarias, abertas a tódalas persoas 
capaces de utilizar os seus servizos e dispostas a aceptar as responsabili-
dades de ser socias, sen discriminación social, política, relixiosa, racial ou 
de sexo.

 II. Xestión democrática por parte dos Socias.

As cooperativas son organizacións xestionadas democraticamente polas 
socias, que participan activamente na fixación das súas políticas e na 
toma de decisións. 
Os homes e mulleres elixidos para repre sentar e xestionar as cooperativas 
son responsables ante as socias. As cooperativas están organizadas de xei-
to democrático.

 III. Participación económica dos socias.

As socias contribúen equitativamente ao capital das súas cooperativas 
e xestionan de xeito democrático. Polo menos unha parte dos activos é 
por regra xeral, propiedade común da cooperativa. Normalmente reciben 
unha compensación, se existe, limitada sobre o capital entregado como 
condición para ser socias. 
As socias asignan os excedentes para todos ou algún dos seguintes fins: 
ó desenvolvemento da cooperativa, á constitución de reservas, das que, 
polo menos unha parte sería indivisible, ao beneficio das socias en pro-
porción as súas operacións coa cooperativa, e co apoio doutras activida-
des aprobadas polas socias.

 IV. Autonomía e independencia.

As cooperativas son organizacións autónomas de autoaxuda, xestionadas 
polas súas socias. Asínanse acordos con outras organizacións, incluídos os 
gobernos, ou acádase capital de fontes externas, en termos que aseguren 
o control democrático por parte das súas socias e manteñan a súa auto-
nomía cooperativa.

Principios formulados pola Alianza Cooperativa 
Interna cional.

2.1



 [12]

 V. Educación, formación e información.

As cooperativas proporcionan educación e formación as socias, aos re-
presentantes elixidos, aos directivos e aos empregados para que poidan 
contribuír de xeito eficaz ao desenvolvemento das súas cooperativas. 
Informan ao gran público, especialmente á mocidade e aos lideres de opi-
nión, da natureza e beneficios da cooperativa.

 VI. Cooperación entre cooperativas.

As cooperativas serven aos  súas socias o máis eficazmente posible e for-
talecen o movemento cooperativo traballando conxuntamente mediante 
estruturas locais, nacionais, rexionais e internacionais.

 VII. Interese pola comunidade.

Ao mesmo tempo que se centran nas necesidades e nos desexos das socias, 
as cooperativas traballan para acadar o desenvolvemento sostido das súas 
comuni dades segundo os criterios aprobados polas socias.

      As cooperativas clasifícanse en:

 » cooperativas de traballo asociado
 » cooperativas agrarias
 » cooperativas de explotación comunitaria da terra
 » cooperativas de consumidores e usuarios
 » cooperativas de servizos
 » cooperativas de transportistas
 » cooperativas do mar
 » cooperativas de explotación dos recursos acuícolas
 » cooperativas de vivendas
 » cooperativas de ensino
 » cooperativas de integración social
 » cooperativas de servizos sociais
 » cooperativas de crédito
 » cooperativas de seguros
 » cooperativas sanitarias

2.2
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Debe terse en conta que, para certos supostos, a 
Lei de cooperativas de Galicia establece determi-
nadas asimilacións. Así, cando a cooperativa aso-
cia a persoas que aportan o seu traballo, comple-
mentariamente, a regulación específica da clase 
de cooperativa de que se trate, tamén lle resulta 
aplicable á normativa de cooperativas de traballo 
asociado. 

Para o cumprimento e desempeño de fins comúns 
de índole económico, dúas ou máis cooperativas 
poderán constituír cooperativas de segundo grao.
Así mesmo, para a defensa e promoción dos seus 
intereses, as cooperativas poderán asociarse libre 
e voluntariamente en unións, federacións e con-
federacións de cooperativas.
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      Os estatutos sociais

Os estatutos sociais, que son obrigatorios, regulan a estrutura e funciona-
mento interno da sociedade cooperativa, debendo regular unha serie de 
aspectos que a lei esixe como contido mínimo obrigatorio e que poden 
agruparse como: de identificación e ámbito, de estrutura social, de go-
berno e xestión da sociedade, e de xestión económica e financeira. Así 
mesmo, poderán conter aqueloutras normas que as socias teñan por con-
veniente, sempre que non resulten contrarias a lei.

Ao longo da vida da sociedade, os estatutos poderán modificarse coas 
formalidades previstas na lei, sendo necesaria a posterior inscrición da 
modificación estatutaria segundo os trámites previstos no Regulamento 
de Rexistro de Cooperativas.

        O regulamento de réxime interno

Como instrumento áxil que plasme as relacións internas, a cooperativa 
pode ter un regulamento de réxime interno. As socias teñen plena auto-
nomía para establecer o seu contido, sempre que o mesmo non contra-
diga nin aos estatutos sociais nin á lei, podéndose establecer no mesmo 
cuestións tales como tipificación de faltas leves, organización do traballo, 
orga nigramas empresariais, etc.

        A regulación legal en galicia

Galicia ten competencia exclusiva en materia de cooperativas en virtude 
da transferencia feita pola Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro (BOE 
28.12.95), que ampliou a competencia orixinaria recollida no art. 28.7 do 
Estatuto de Auto nomía. Con data 30.12.98 no DOG nº 251, publicouse a 
Lei 5/1998 do 18 de decembro de cooperativas de Galicia (Ver Lei 5/1998) 
que desde a súa entrada en vigor, o primeiro de marzo de 1999, regula as 
sociedades cooperativas galegas. 

2.3

2.4

2.5
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En desenvolvemento das previsións contidas na lei galega, publicáronse os 
seguintes decretos: 

 * Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regula a organi-
zación e funcionamento do Consello Galego de Coo perativas (DOG nº 27, 
do 07.02.01). Ver o Decreto 25/2001.

 * Decreto 430/2001, do 18 de decembro, polo que se aproba 
o Regulamento do Rexistro de Cooperativas de Galicia (DOG nº 31, do 
12.02.02). Ver o Decreto 430/2001.

Cómpre citar, así mesmo, que o réxime fiscal das cooperativas, materia que 
non foi obxecto de transferencia, está contido fundamentalmente na Lei 
20/1990, do 19 de decembro (BOE 20.12.90). Ver Lei 20/1990.
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A inscrición no rexistro
Para que unha sociedade cooperativa se considere constituída e teña 
personalidade xurídica, debe inscribirse obrigatoria mente a escritura pú-
blica de constitución no rexistro de cooperativas competente.

As promotoras da cooperativa poden optar por outorgar directamente a 
escritura de constitución, ou por solicitar no rexistro a previa calificación 
do proxecto de estatutos sociais.

TRÁMITES A SEGUIR

 I. Certificación negativa de denominación.
 
Débese solicitar certificación de que non existe inscrita outra sociedade 
cooperativa con idéntica denominación, que será expedida polo Rexistro 
de sociedades Cooperativas dependente da Administración Xeral do Esta-
do. C/ Pío Baroja, nº 6, 28071 Madrid (telf. 913 631 920) (Ver Solicitude de 
Certificación). 

A denominación certificada quedará reservada a favor da cooperativa so-
licitante por un período de 6 meses a contar desde a data da certificación. 
Poderá solicitarse ante o mesmo órgano a ampliación deste prazo, acredi-
tando que foi iniciado o proceso de inscrición no rexistro de cooperativas 
competente.

 II. Cualificación previa do proxecto de estatutos sociais.

É un trámite opcional solicitar do rexistro de cooperativas competente a 
cualificación previa do proxecto de estatutos sociais, podendo proceder-
se directamente ao ó outorgamento da escritura de constitución. Resul-
ta aconsellable a realización deste trámite para asegurar a cualificación 
favorable do proxecto de estatutos sociais, antes do outorgamento da 

O proceso de constitución

3.0

!
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escritura pública. Debe terse en conta que as subsanacións dos defectos 
observados en estatutos incorporados en escritura pública, deben facerse 
tamén necesariamente en escritura pública. 

      Requisitos necesarios para a cualificación previa de 
       estatutos dunha sociedade cooperativa 

Documentación:
  * Solicitude. 
  * Copia certificada da acta da asemblea constituínte. 
  * Proxecto de estatutos sociais. 
  * Orixinal do certificado negativo de  denominación. 

Contido mínimo da acta da asemblea constituínte.

 * A relación das promotoras, cos seus datos de identificación per-
soal ou  a razón ou denominación social, de se-lo caso, e a actividade 
comprometida. 
 * A manifestación dos outorgantes de que tódalas promotoras 
reúnen  os requisitos legais e estatutarios necesarios para ser socia da 
cooperativa que se constitúe. 
 * A manifestación da vontade de fundar unha cooperativa da cla-
se de que se trate.
 *A identificación das persoas designadas para desempeñaren os 
distintos cargos dos órganos sociais, coa súa aceptación e coa declaración 
expresa de non estaren incursas en causa de incapacidade ou incompati-
bilidade das establecidas no artigo 48 da lei 5/98. 

Aprobación dos estatutos sociais. 

 * Designación das persoas que teñen que outorgala escritura de 
constitución en número de catro, como mínimo, agás tra ballo asociado 
que poden ser tres, entre os que deberán estar: Os membros do órgano de 
administración, os interventores e o secretario da asemblea constituínte. 

 * Forma e prazos para o desembolso da achega obrigatoria míni-
ma para ser socia e do capital social mínimo. 

  * Se existen achegas non en diñeiro: identificación do aportante e 
aprobación da valoración, previo informe de experto independente. 

3.1
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 *O resultado das votacións, lugar, data e hora da reunión.

  *Sinaturas da secretaria e presidenta da asemblea constituínte. 

III. Inscrición da cooperativa.

A inscrición da escritura pública de constitución no rexistro de coopera-
tivas competente é o trámite necesario para que a sociedade cooperativa 
adquira personalidade xurídica.
Se a escritura pública de constitución fose outorgada pola totalidade das 
promotoras da sociedade e non se fixese uso da facultade de obtela cua-
lificación previa do proxecto de estatutos sociais, non será necesaria a 
celebración da asemblea constituínte. 

 Competencias rexistrais

A Comunidade Autónoma Galega ten as competencias sobre cualificación, 
inscrición e certificación dos actos que deban acceder ó rexistro de coo-
perativas, correspondéndolle, dentro da estrutura orgánica da Xunta de 
Galicia, o seu desenvolvemento á Con sellería de Traballo.

O rexistro de cooperativas estrutúrase no Rexistro Central, situado nos 
servizos centrais da Consellería, e os respectivos Rexistros Provinciais nas 
Delegacións Provinciais. O Rexistro Central de Cooperativas é competente 
respecto de: 
 1.  As cooperativas de ámbito superior ao dunha provincia, que 
realicen principal e maioritariamente a súa actividade cooperativizada 
cos súas socias dentro do territorio da comunidade autónoma.
  2. As cooperativas de crédito e seguros. 

 3. As cooperativas de segundo grao. 

 4. As asociacións de cooperativas.

Os rexistros provinciais de cooperativas serán competentes respecto das 
restantes clases de cooperativas, nas que o ámbito territorial onde des-
envolvan as súas actividades cooperativizadas coas súas socias non sexa 
superior ao da respectiva provincia.

3.2
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      Outros tramites a realizar
    
- Na Delegación ou Administración da Axencia Estatal de 
  Administración Tributaria.

 - Solicitude do Código de identificación fiscal.
 - Declaración de alta no censo de etiquetas opcións IVE.
 - Declaración previa ó inicio da actividade.

- Na Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

 Inscrición da empresa e afiliación das socias traballadoras e traba-
lladoras por conta allea á seguridade social.
As socias traballadoras das cooperativas de traballo asociado e asimiladas 
gozarán dos beneficios da seguridade social, podendo optar a cooperativa 
nos seus estatutos sociais:
 
 a) Como asimilados a traballadoras por conta allea, quedando in-
tegrados no réxime xeral, ou nalgún dos réximes especiais, segundo pro-
ceda.

 b) Como traballadoras autónomas no réxime especial correspon-
dente. (As socias de traballo das demais cooperativas serán en todo caso 
asimilados a traballadoras por conta allea).

- Na Delegación Provincial da Consellería de Asuntos Sociais, 
   Emprego e Relacións Laborais.

 - Comunicación de apertura do centro de traballo, segundo 
impreso oficial.

- Na Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social.

 - Selar o libro de visitas.

- No Concello.

 - Licenzas de apertura, licenzas de obra, etc.

3.3
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- No rexistro da Propiedade Inmobiliaria.

 -Inscrición de bens inmobles, de se-lo caso.

- No rexistro da Propiedade Industrial.

 -Inscrición de nomes comerciais, patentes, marcas, deseños in-
dustriais, modelos de utilidade e rótulos.

      Dilixenciado de libros

Os libros sociais e contables deben ser dilixenciados con carácter previo 
a súa utilización, ou segundo o previsto no artigo 72.4 da Lei de coope-
rativas de Galicia, polo rexistro de cooperativas competente, segundo o 
procedemento previsto no art. 90 do Regulamento do Rexistro da Coo-
perativas.

        Obrigas rexistrais

Ademais da inscrición da sociedade e o dilixenciado de libros, as coopera-
tivas unha vez en funcionamento teñen que cumprir as obrigas rexistrais 
legalmente previstas. Así, deben inscribirse as modificacións de estatu-
tos, renovación de órganos sociais, os outorgamentos de poderes e todos 
aqueles actos previstos na lei e no Regulamento do Rexistro da Coopera-
tivas.

A inscrición máis habitual é a de renovación do consello reitor e inter-
ventores, que debe solicitarse ante o rexistro de cooperativas competente 
dentro dos trinta días seguintes á aceptación dos elixidos.

Outra das obrigas habituais e o depósito anual de contas e documentación 
complementaria, que debe realizarse no prazo de dous meses desde a súa 
aprobación pola asemblea xeral, ante o rexistro de cooperativas, segundo 
o establecido no art. 94 e seguintes do devandito regulamento.

3.4
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 A asemblea xeral da cooperativa constituída validamente é 
a reunión das socias para deliberar e tomar acordos como órgano supremo 
de expresión da vontade social, obrigando os seus acordos, se foron vali-
damente adoptados, a todalas socias. Nas cooperativas cada socia terá un 
voto, agás supostos especiais en cooperativas agrarias, de mar e de servi-
zos, e os acordos adoptaranse por máis da metade dos votos validamente 
expresados, agás que por lei ou estatutos se esixan maiorías reforzadas. 

Correspóndelle en exclusiva á asemblea xeral a adopción dos se-
guintes acordos: 

 1. A aprobación do plan empresarial da cooperativa, presentado 
polo órgano da administración,que será o responsable da súa xestión e 
execución. 

 2. O nomeamento e a revogación, por votación secreta, dos admi-
nistradoras, dos interventoras e dos liquidadoras, así como, de ser o caso, 
dous membros do comité de recursos, e o exercicio da acción de respon-
sabilidade contra eles.
 
 3. O nomeamento e a revogación dos auditoras de contas.

 4. O exame da xestión social, a aprobación das contas anuais e da 
distribución de excedentes ou a imputación de perdas. 

 5. O establecemento de novas achegas obrigatorias ou vo luntarias, 
a fixación dos xuros que lles puidesen corresponder e a actualización 
delas.
 6. A emisión de obrigas, títulos participativos ou outro tipo de 
participacións que puidesen establecerse, ou de calquera outro título 
admitido en dereito. 

Estrutura interna

4.0
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 7. A aprobación ou modificación do regulamento de réxime inter-
no da cooperativa. 

 8. O establecemento ou a modificación das cotas de ingreso ou 
periódicas. 

 9. A constitución de cooperativas de segundo grao e doutras for-
mas de participación económica, así como a adhesión e separación delas. 

 10. A modificación dos estatutos. 

 11. A fusión, escisión, transformación, disolución e liquidación da 
sociedade. 

 12. A creación de seccións e a aprobación e modificación, de ser o 
caso, dos seus regulamentos de réxime interno. 

 13. A cesión ou o alleamento da sociedade ou de parte desta, ou 
calquera outra decisión que supoña unha modificación substancial da es-
trutura económica, social, organizativa ou funcional dela. 

 14. Todos os demais acordos nos que así o estableza a lei ou os 
estatutos.

Así mesmo poderá debater a asemblea sobre cantos asuntos sexan de in-
terese para a cooperativa, sempre que consten na orde do día, pero unica-
mente poderá tomar acordos obrigatorios en materias que lei non consi-
dere competencia exclusiva doutros órganos sociais. 

        O consello reitor  

O consello reitor é o órgano de goberno, xestión e representación da so-
ciedade cooperativa. Os estatutos sociais establecerán a súa composición, 
debendo de existir, en todo caso, os cargos de presidenta, vicepresidenta e 
secretaria, agás nas cooperativas de traballo asociado de menos de catro 
socias que non será necesario o vice presidenta.

4.1
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O presidenta do consello reitor, que tamén o será da cooperativa terá a 
representación legal dela, sen prexuízo de incorrer en responsabilidade se 
a súa actuación non se axusta ós acordos da asemblea xeral e do consello 
reitor. No caso de cooperativas con menos de 10 socias, os estatutos po-
den establecer a existencia dun administrador único co mesmo réxime e 
competencias que o consello reitor.

Os membros do consello reitor ou administradora única serán elixidos pola 
asemblea xeral por un período de entre dous e seis anos que fixarán os 
estatutos. O nomeamento producirá efectos desde a súa aceptación e de-
berá inscribirse no rexistro de cooperativas competente. Se os estatutos 
sociais o prevén, o consello reitor poderá nomear, por maioría de dous ter-
cios dos seus membros e de entre elas, un ou varias conselleiras delegadas, 
persoas físicas, con facultades xerais referidas exclusivamente ao  xiro e 
tráfico empresarial ordinario da cooperativa.

      As interventoras

As interventoras son un órgano de fiscalización da cooperativa con dis-
tintas funcións como a censura das contas anuais, controlar a levanza dos 
libros da cooperativa, decidir sobre os documentos que acrediten a repre-
sentación das socias nas asembleas xerais, etc. Os estatutos deben fixar o 
seu número e o período de actuación entre 2 e 6 anos.
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CONSELLERÍA DE TRABALLO 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS 
LABORAIS.
Rexistro Central de Cooperativas
Edif. Administrativos. San Lázaro, Andar 0. 
15781 Santiago de Compostela
Telf.: 981 545 540/ 981 541 675
http://traballo.xunta.es/

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.
Rexistro Provincial de Cooperativas
Fernando Macías, 18-20, 1º. A Coruña.
Teléfono: 981 185 890

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.
Rexistro Provincial de Cooperativas
Ronda da Muralla, 70. 27071 Lugo.
Teléfono: 982 294 344

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.
Rexistro Provincial de Cooperativas
Sáenz Díez 33, baixo. 32003 Ourense.
Teléfono: 988 386 212

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA (VIGO).
Rexistro Provincial de Cooperativas
Concepción Arenal 8, 36201 Vigo.
Teléfonos: 986 817 202/203

DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO 
EMPREGO.
Edif. Administrativos. San Lázaro
15781 Santiago de Compostela.
Teléfonos: 981 545 612 / 614
http : / /gu iacomunicac ion .xunta .es /
node/1991

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.
Fernández Latorre nº 132, 1º. 15006 
A Coruña.
Teléfono: 981 174 640

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.
Ronda da Muralla, 70. 27071 Lugo.
Teléfono: 982 294 048

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.
Sáenz Díez 33, baixo. 32003 Ourense.
Teléfonos: 988 511 461 / 462

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
ONTEVEDRA (VIGO).
Concepción Arenal 8, 2º. 36201 Vigo.
Teléfonos: 986 817 058

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

DIRECCIÓN XERAL DE PRODUCIÓN, 
INDUSTRIAS E CALI DADE 
AGROALIMENTARIA.
Edificio Administrativo San Caetano s/n.
15781 Santiago de Compostela.
Telf.: 981 544 778
www.xunta.es/conselle/ag/organica/dixe-
rais.htm#dixerindali

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.
Praza Luís Seoane, s/n. A Coruña.
Telf.: 981 184 501 / 981 184 500

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.
Ronda da Muralla, 70.Lugo.
Telf.: 982 294 528 / 982 294 452

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.
Florentino López Cuevillas, 4-6, baixo. 
Ourense.
Telf.: 988 386 456 / 566

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA.
Benito Corbal, 47 - 4º. Pontevedra.
Telf.: 986 805 409 / 986 805 485

DIRECCIÓN XERAL DE FOMENTO DA 
ECONOMÍA SO CIAL E DO FONDO 
SOCIAL EUROPEO.
Pío Baroja, 6. Madrid. Telf.: 91 363 19 20
www.mtas.es/empleo/economia-soc

5.0 Directorio de entidades
e Organismos públicos 
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CONSELLO GALEGO DE 
COOPERATIVAS
Edificio Administrativo San Lázaro.
15781 Santiago de Compostela.
Telf.: 981 545540 / 981 541675

CENTRO DE ESTUDOS COOPERATIVOS 
(CECOOP).
Universidades de Santiago de Compostela
Facultade de Ciencias Económicas e 
Empresariais. Campus Norte.
Área de Dereito Mercantil (Despacho 244)
15172 Santiago de Compostela
email: dmbotana@usc.es

REVISTA COOPERATIVISMO E ECONOMÍA 
SOCIALESCOLA UNIVERSITARIA DE 
ESTUDOS EMPRESARIAIS DE VIGO 
E CECOOP.

Facultade de Ciencias Económicas
Lagoas Marcosende Apdo. 5172
Vigo (Pontevedra)
Telf.: 986 812416 / Fax: 986 812 401
email: jcostas@uvigo.es

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓNECO-
NÓMICA (IGAPE).
San Lázaro s/n. Santiago de Compostela.
Telf.: 981 541 175 / 981 541 180

ASOCIACIÓNS DECOOPERATIVAS 

UNIÓN DE COOPERATIVAS “ASOCIACIÓN 
GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS” 
(AGACA).
Rúa Tomiño, 22-entrechán. 
Santiago de Compostela.
Telf.: 981 584 911 / 981 584 783
agaca@agaca.coop / www.agaca.coop
DELEGACIÓN LUGO.
Rúa Poeta Noriega Varela, 30 enpta. Lugo.
Telf.: 982 201 514 / 982 201 543

DELEGACIÓN OURENSE.
Rúa Bedoia, 7, 2º. Of. 1. Ourense.
Telf.: 988 242 481

UNIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABALLO 
ASOCIADO (UGACOTA).
Rúa Horreo, 104 Baixo esquerda. 
15702 Santiago de Compostela.
email: ugacota@coceta.org 
www.ugacota.org

UNIÓN DE COOPERATIVAS DE ENSINO DE 
TRABALLO ASOCIADO DE GALICIA
(UCETAG).
Rúa Fernández Villaverde, 4-1º A Of.4. 
Pontevedra. Telf: 986 896 526
email: info@ucetag.org / www.ucetag.org

UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE 
FERROL (UCAFE).
Rúa Pascual Veira, 33-35, entrechán. Ferrol.
Telf.: 981 356 399 / Fax.: 881 336 735.

FEDERACIÓN DE EMPRESAS 
COOPERATIVAS SINERXIA.
Rúa Fernández Villaverde, 4-1º A Of.3. 
Pontevedra. Telf.: 986 896 526
sinerxia@sinerxia.org / www.sinerxia.org

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS AGRA-
RIAS ACAP- UNIÓN DE COOPERATIVAS.
Polígono Industrial Lalín-2000- 
parcelas B2, B3 e C3.Lalin (Pontevedra).
Telf.: 986 787 527

UNIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABALLO 
ASOCIADO - EIXO.
Rúa Fernández Villaverde, 4, 1º A Of.3. 
Pontevedra.
Telf.: 627 570 944 - 986 896 526 
info@eixo.info / www.eixo.info

UNIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS DE 
VIVIENDAS.
Rúa Corredoira Fraguas, 5 1º Esq. 1
5703 Santiago de Compostela.
Telf.: 686 926 136 / Fax: 981 390 579
email: ugacovi@hotmail.com 
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