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AS COOPERATIVAS: O EMPRENDEMENTO COLECTIVO

A incorporación ao traballo. O autoemprego

Son momentos en que resulta
complicado encontrar emprego;
se en xeral é difícil, a parte da
sociedade que máis sofre este
gran problema é a xuventude.
Unha opción moi interesante
é a do autoemprego; ademais
da posibilidade de que a persoa
interesada se dea de alta como
autónoma, está a da creación dun
tipo de empresa moi especial: unha
cooperativa.

É certo que emprender a túa
propia empresa non é fácil, xa que
se necesita vontade, esforzo e
capacidade, mais é posible aumentar
as posibilidades de éxito tentando
apostar polos proxectos que teñan
posibilidades reais de saír adiante.

EMPRENDER COLECTIVAMENTE TEN
UNHA SERIE DE VANTAXES
• Particípase e trabállase en

equipo
• Compártense coñecementos,

recursos e capacidades
• Hai complementariedade de

Neste camiño poderás ter a axuda
de orientadores laborais, axentes de
emprego e desenvolvemento local...
Explicámosche aquí algunhas claves.

perfís profesionais en función
da formación e a experiencia
• Pódese ter unha rede de apoio
mutuo e vantaxe competitiva
• Son proxectos máis inclusivos
e máis resistentes
• Compártese o risco empresarial
• Ten maior adaptabilidade
e formas para mellorar a
organización do traballo
• Posúe máis opcións de
conciliación da vida laboral e
persoal
• Supón un aforro de custos, ao
compartirse estes.
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AS COOPERATIVAS: O EMPRENDEMENTO COLECTIVO

Que son as cooperativas?

Unha cooperativa é unha empresa de
participación:
• É unha asociación de persoas, de

carácter voluntario
• Debe satisfacer as necesidades e

aspiracións económicas, sociais e
culturais dos seus socios
• É unha empresa de propiedade
conxunta e xestión democrática
Unha cooperativa é unha empresa
en que cada socio ou socia
ten un voto igual que o resto,
independentemente da súa achega:
todas as persoas socias contan
por igual. As cooperativas réxense
polos valores da axuda mutua,
da autorresponsabilidade, da
democracia, da igualdade, da
equidade e da solidariedade.
Estes valores póñense en práctica
mediante varios principios. Un
deles é a adhesión voluntaria e
aberta para todas as persoas, sen
discriminación de ningún tipo, e con
toda a liberdade tanto para entrar
como para saír da cooperativa.
Outro é a xestión democrática,

«A cooperativa é unha asociación
xa que todas as
función de
autónoma de persoas unidas
persoas socias
xestionar e
voluntariamente para resolver
participan na toma necesidades comúns mediante
traballar de xeito
de decisións, como unha empresa de propiedade
corresponsable.
conxunta e de xestión
mínimo a través
A necesidade á
democrática.»
da asemblea xeral.
que atenden é a
Declaración sobre a identidade
A participación
de emprego para
cooperativa (1995), da Alianza
económica dos
os seus socios e
Cooperativa Internacional, guía
socios e socias,
das lexislacións de todos os países socias. O obxectivo
a autonomía e
fundamental é
independencia
acadar e manter
da cooperativa —xa que depende
un emprego, e a actividade que
unicamente deles—, e a garantía
se pon en común (a actividade
de educación, formación e
cooperativizada) é o traballo. As
información destes, para potenciar
cooperativas de traballo asociado
a responsabilidade compartida, son
necesitan un mínimo de tres persoas
outros valores fundamentais. Non
socias para funcionar. É unha
menos o son a cooperación entre
fórmula esixente cos seus socios
cooperativas, para poder afrontar
e socias, xa que deben aprender a
proxectos maiores, e o interese pola
traballar en grupo e tomar decisións
comunidade en que se desenvolven,
en común, e por tanto deben tamén
dando a maior importancia á
formarse minimamente na parte
responsabilidade social da empresa.
empresarial. Pero isto permite
que as persoas socias valoren e
Entre os moitos tipos de cooperativas
se identifiquen tanto co rol de
existentes (agrarias, de servizos, de
traballador como co de empresario,
vivenda, de crédito, de consumidores
buscando as mellores condicións
e usuarios...) están as cooperativas
laborais e de traballo para os seus
de traballo asociado. Son empresas
socios e socias e para o persoal
onde as persoas asumen a dobre
asalariado.
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AS COOPERATIVAS: O EMPRENDEMENTO COLECTIVO
PODEN EXISTIR PERSOAS SOCIAS CON
DIFERENTES DEREITOS E OBRIGAS

O marco legal

• socios/as e socios/as

As cooperativas galegas están
reguladas pola Lei de Cooperativas
de Galicia (Lei 5/1998 do 18 de
decembro, modificada pola Lei
14/2011, de 16 de decembro). A
lexislación autonómica regula
ademais, a través de varios decretos,
o Consello Galego de Cooperativas, o
Rexistro de Cooperativas de Galicia
e os procedementos de conciliación
e arbitraxe cooperativa. Non
obstante, o réxime fiscal e contable
das cooperativas está regulado no
ámbito estatal, pola Lei 20/1990,
do 19 de decembro, e a Orde
EHA/3360/2010, do 21 de decembro.

• A estrutura e o funcionamento

dunha cooperativa están regulados
polos seus estatutos, que deben
conter unha serie de aspectos que
a lei esixe como contido mínimo
obrigatorio. Ademais, a cooperativa
conta usualmente cun regulamento
de réxime interno, que rexe todos
aqueles aspectos que non están
recollidos nos estatutos.
• A cooperativa ten personalidade

xurídica propia, debe estar
constituída en escritura pública e
inscrita no rexistro, en concreto no
de cooperativas.
• A cooperativa é unha sociedade de

responsabilidade limitada, polo
que as persoas socias só responden
das débedas sociais co capital
achegado.

traballadores/as, que son
aquelas persoas socias que
realizan as actividades
cooperativizadas, achegando
traballo e capital á sociedade;
• socios/as colaboradores/
as, aquel as persoas físicas ou
xurídicas, públicas ou privadas,
que, sen poder realizar
plenamente o obxecto social
cooperativo, poden colaborar
na súa consecución;
• socios/as a proba, que
permanecen nun período
de avaliación, con similares
dereitos e obrigacións que as
demais persoas socias, por
un período non superior a un
ano ata poder ser socios/as
indefinidos/as;
• socios/as en excedencia, que
cesaron na súa actividade
na cooperativa por causa
xustificada e cunha antigüidade
mínima, e que son autorizados/
as a permanecer na sociedade,
coas condicións que nos
estatutos se establezan;
• socios/as de traballo, que son
as persoas físicas que teñen
como actividade a prestación
do seu traballo persoal na
cooperativa.
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AS COOPERATIVAS: O EMPRENDEMENTO COLECTIVO

Por que unha cooperativa?

• Unha cooperativa xera empregos

estables e de calidade, e fai
convivir a rendibilidade social coa
rendibilidade empresarial.

• Garante formación e cualificación,

porque a cooperativa debe destinar
fondos específicos para formación
e promoción das persoas socias, en
atención a ese valor fundamental.

• O emprego cooperativo facilita

e permite a conciliación da vida
persoal, familiar e laboral,
porque pode establecer fórmulas
de organización baseadas na
flexibilidade e adaptabilidade.
• Nunha cooperativa, a repartición

de beneficios e a asunción de
perdas van en función da achega
de actividade cooperatizada,
non dos capitais; iso supón unha
distribución equitativa.
• A cooperativa dedica parte dos seus

excedentes a financiar a súa propia
actividade e os investimentos que
se requiran, e a compensar posibles
perdas futuras.

• Unha cooperativa conta con

axudas públicas para a súa posta
en marcha, e ten bonificacións e
exencións fiscais, especialmente a
redución de tipo e cota no imposto
de sociedades; dependendo
da tipoloxía da cooperativa,
pode chegar nese imposto a
aproximadamente un terzo do que
pagan habitualmente as sociedades
mercantís.

• A cooperativa de traballo asociado

ten a opción de escoller o réxime
da seguridade social en que
cotizan os seus socios e socias:
réxime xeral ou ben réxime especial
de autónomos (a opción debe ser a
mesma para todas as persoas socias
e debe manterse durante cinco
anos).
• Para emprender cooperativamente,

contas con apoio das
administracións públicas, con
iniciativas como a Rede Eusumo.
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UNHA FÓRMULA PARA A XUVENTUDE

Historicamente, o cooperativismo
ten contribuído á creación e a
conservación do emprego en tempos
de crise, e ten sido un instrumento
ao servizo da inserción sociolaboral
mediante a xeración de emprego
socialmente responsable, é dicir,
estable, de calidade e dirixido
preferentemente cara ás persoas
ou colectivos desfavorecidos ou
con maior risco de exclusión.

Trátase, pois, dun sector poderoso
de creación de emprego, presente
na maior parte dos ámbitos de
actividade económica e máis
sensible ao emprego que outros
sectores da economía. É un modelo
produtivo inspirado na igualdade, a
democracia e o apoio mutuo.
As cooperativas brindan á
xuventude oportunidades como
levar á práctica un proxecto

ESPECIFICIDADES PREVISTAS PARA
AS COOPERATIVAS XUVENÍS

As cooperativas xuvenís
A través da futura Lei de Economía
Social estableceranse unha
nova clase de cooperativa que
responderá á preocupación polo
alto nivel de desemprego existente
entre a xuventude galega. Esta
nova normativa galega proporá
unha solución que facilitará o
tránsito das etapas formativas
ao desenvolvemento profesional
a través do emprendemento
colectivo como saída laboral, e
lexislará as cooperativas xuvenís
como cooperativas constituídas
maioritariamente por mozos e mozas
de entre 16 e 29 anos que poñan en
común o seu traballo persoal.

profesional e vital, proxectar as
habilidades e capacidades en áreas
de coñecemento e de actividade
que resulten de interese para cada
persoa, aproveitar a formación
adquirida, mellorar a formación
e gañar en empregabilidade,
xerar expectativas e construír o
propio futuro, polo que son unha
alternativa fronte ao desemprego
xuvenil.

A súa creación tratará de facilitar o
acceso ao autoemprego cooperativo,
polo que se simplificarán os
requisitos de constitución.
Concibiranse como un paso
intermedio, e por tanto terán unha
duración limitada no tempo,
despois do cal se converterán en
cooperativas ordinarias.
Serán unha especialidade das
cooperativas de traballo asociado
e asimiladas, ou das cooperativas
de explotación comunitaria da
terra ou de explotación de recursos
acuícolas, e resultaralles aplicable
a regulación xeral e específica que
corresponda a súa clase, con varias
particularidades.

Completarán a parte obrigatoria da súa denominación
coa palabra «xuvenil» («sociedade cooperativa
galega xuvenil» ou «s. coop. galega xuvenil»).
O capital social mínimo necesario para constituírse
e funcionar será de 300 euros, que deberán estar
totalmente desembolsados desde a súa constitución.
A inscrición dos actos de constitución, modificación
de estatutos, disolución, reactivación e liquidación
das sociedades cooperativas xuvenís —ademais dos
apoderamentos e as súas revogacións— poderán
realizarse con documentos de carácter privado, é
dicir, sen necesidade de notario.
A cooperativa xuvenil constituirase por tempo
determinado, fixado estatutariamente, e cinco anos
despois da súa inscrición no rexistro de cooperativas
deberá transformarse en cooperativa ordinaria
ou disolverse.
A cooperativa xuvenil tamén se disolverá ou se
transformará en cooperativa ordinaria en caso de
que haxa unha redución do número de persoas
socias traballadoras de entre 16 e 29 anos por
debaixo da maioría, e non se restableza no prazo de
seis meses.
Anualmente deberá someterse á aprobación da
asemblea xeral un plan de formación profesional
individualizado, que alcanzará a totalidade das
persoas socias e que terá asignados os recursos
económicos precisos.
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UNHA FÓRMULA PARA A XUVENTUDE

Axudas e incentivos
para emprender

A Xunta de Galicia publica
anualmente a convoc ator ia de
axudas incluídas no programa de
fomento do emprego en empresas
de economía social e de promoción
do cooperativismo, na que se
inclúen diferentes incentivos para o
emprendemento cooperativo.
Neste programa, teñen prioridade as
cooperativas xuvenís (auméntanse
as contías para cooperativas
xuvenís dos programas de «Fomento
do emprego en cooperativas e
sociedades laborais» e no de
«Fomento do acceso á condición de
persoa socia traballadora»).

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS 2014
PROGRAMA

BENEFICIARIOS

AXUDA

Programa I:
• Cooperativas e sociedades laborais
Desde 5500 € ata 10 000 €. No caso de cooperativas xuvenís as
Fomento do
que incorporen como socios/as
contías incrementaranse nun 25 %.
emprego en
traballadores/as ou de traballo
cooperativas e
persoas desempregadas pertencentes
sociedades laborais a determinados colectivos
Programa II:
Fomento do
acceso á condición
de persoa socia
traballadora

• Persoas desempregadas (ou
demandantes de mellora de
emprego) e asalariados/as que
accedan á condición de socio/a
traballador/a ou de traballo dunha
cooperativa ou sociedade laboral.

Ata 4500 €. No caso de cooperativas xuvenís as contías
incrementaranse nun 25 %.

Programa III:
Impulso de
proxectos
empresariais
cooperativos e
asistencia técnica

• Cooperativas e sociedades laborais de
nova creación ou que acometan novos
proxectos empresariais.
• Entidades inscritas no Rexistro de
Cooperativas de Galicia que realicen
as súas actividades na área dos
servizos sociais, da integración social,
da protección ambiental e do tempo
libre.

• Axudas profesionalización e cualificación empresarial:
– Contratación de directores/as ou xerentes (ata 50 % do custo
total; máx. 20 000 €)
– Apoio ás entidades que presten servizos de natureza social e á
comunidade (ata 75 % dos custos; máx. 20 000 €)
– Cursos de formación de dirección e xestión empresarial (ata
75 % dos custos, máx. 5000 €)
• Axudas para asistencia técnica:
– Asesoramento e acompañamento de proxectos (ata 350 horas,
30 € por hora de información, formación ou asesoramento)
• Outras accións de asistencia técnica: estudos de viabilidade,
auditorías e informes (ata 75 % dos custos; máx. 3000 €) e
asesoramento para elaboración estatutos sociais e regulamentos
internos (ata 75 % dos custos; máx. 2000 €)
• Gastos de constitución (ata 75 % dos custos, máx. 1500 € para
notaría, inscrición e rexistros, e 500 € adicionais para outros
trámites)

PROGRAMA IV: «PROMOCIÓN DAS COOPERATIVAS XUVENÍS»
• Subvencións directas para o

Podes encontrar máis informac ión sobre
as axudas nos folletos espec íficos editados
pola Consellería de Traballo e Benestar, así
como no DOG.

desenvolvemento de proxectos
de cooperativas xuvenís para o
financiamento dos custos derivados do
lanzamento da actividade.
• Pódense acoller a estas medidas,
unha soa vez, as cooperativas
xuvenís de nova creación (menos de
dous anos de actividade) formadas
maioritariamente por persoas socias
traballadoras ou de traballo de entre
16 e 29 anos de idade.
• Obxecto: financiar parcialmente
gastos correntes derivados do inicio
da actividade, ata un importe máximo
do 75 % do seu custo. Límite: 15.000

euros por entidade beneficiaria,
excluídos os impostos.
• Gastos subvencionables:
arrendamento e mantemento de
locais, maquinaria e elementos de
transporte, elaboración de materiais
publicitarios, seguros, gastos
financeiros e bancarios, enerxía,
comunicacións e transportes,
material de oficina, consumibles para
equipos informáticos e maquinaria,
mantemento de equipos e sistemas,
páxinas web e sistemas telemáticos, e
roupa de traballo e material funxible
para a prevención de riscos laborais.
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UNHA FÓRMULA PARA A XUVENTUDE

A Garantía Xuvenil
En paralelo, desde a Consellería
de Traballo e Benestar proponse
unha serie de liñas estratéxicas
para a implantación e xestión en
Galicia da Garantía Xuvenil; trátase
dunha iniciativa europea que se
enmarca dentro da «Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven»
aprobada en febreiro de 2013 polo
Ministerio de Emprego e Seguridade
Social e que pretende facilitar o
acceso dos mozos menores de 25 anos
ao mercado de traballo. O obxectivo
da Garantía Xuvenil é asegurar
que todos eses mozos reciban unha
boa oferta de emprego, educación
continua, formación de aprendiz ou
período de prácticas nun prazo de
catro meses tras acabar a educación
formal ou quedar desempregados.
Para ser beneficiario da Garantía,
hai que ter nacionalidade española
ou ser cidadán da UE (ou dos Estados

parte do Acordo Económico Euro
peo ou Suíza), en exercicio da libre
circulación e residencia (ou ben ser
estranxeiro con autorización para
residir en territorio español que
habilite para traballar); ter entre
16 e 25 anos (no caso de ter un grao
de discapacidade igual ou superior
ao 33 %, entre 16 e 30 anos), estar
empadroado en calquera localida
de do territorio español; non ter
traballado nos 30 días naturais
anteriores á data de presentación da
solicitude; non ter recibido accións
educativas que supoñan máis de 40
horas mensuais nos 90 días naturais
anteriores á data de presentación da

solicitude; non ter recibido accións
formativas que supoñan máis de 40
horas mensuais nos 30 días naturais
anteriores á data de presentación
da solicitude; e presentar unha de
claración expresa de ter interese en
participar no sistema de Garantía
Xuvenil, adquirindo un compromiso
de participación activa.
A inscrición faise de forma telemáti
ca, a través de identificación electró
nica (para os supostos de persoas en
risco de exclusión social ou discapa
cidade, pódese solicitar a inscrición
de forma presencial).
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
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UNHA FÓRMULA PARA A XUVENTUDE

A Garantía Xuvenil
MEDIDAS GARANTÍA
XUVENIL

MEDIDAS COOPERATIVISMO E
ECONOMÍA SOCIAL EN GALICIA

LIÑAS DE ACCIÓN COOPERATIVISMO
E ECONOMÍA SOCIAL EN GALICIA

• Fomento da economía social
• Fomento do autoemprego mediante axudas económicas para facilitar
Obxectivo: impulsar o autoemprego
a incorporación de rapaces que non estudan nin traballan como socios
como fórmula eficaz de acceso ao emprego de cooperativas e de sociedades laborais (desembolso da achega
estable e de calidade entre os mozos e
ao capital social, financiamento da posta en marcha do proxecto
mozas con especiais dificultades de acceso empresarial, prácticas non laborais), e axudas para a incorporación de
1. Para mellorar a empregabilidade ao mercado laboral.
mozos como socios a proba e para a súa participación en iniciativas de
emprego rural de base cooperativa.

2. Para mellorar a intermediación

3. Para favorecer a contratación

4. Para favorecer o emprendemento

• Contratación de rapaces que non estudan nin traballan por
asociacións de cooperativas e entidades de economía social, e
entidades locais e outras entidades da Rede Eusumo.

• Fomento da cultura emprendedora
• Actividades formativas para mellorar as oportunidades de
Obxectivo: orientar e formar os mozos
autoemprego dos novos (desenvolvemento de capacidades
e mozas sobre as potencialidades da
emprendedoras e capacitación en materia de xestión empresarial e
fórmula empresarial cooperativa para
societaria, especialmente para a xeración e consolidación de proxectos
a xeración de emprego, impulsando
empresariais cooperativos).
especialmente o emprendemento colectivo
e proporcionando formación cooperativa e • Axudas para formación de máis de 90 horas en cooperativismo,
en xestión empresarial
emprendemento, xestión empresarial e societaria.
• Axudas para o asesoramento e acompañamento de proxectos
empresariais (desde actividades previas ao inicio de actividade ata
actividades de orientación).
• Dinamización e promoción da economía social no marco da
Rede Eusumo (asesoramento e acompañamento de proxectos de
emprendemento colectivo).
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PASO A PASO: COMO EMPRENDER COOPERATIVAMENTE

As fases iniciais
O papel central das cooperativas represéntano as persoas e as súas necesidades, polo que estas son o seu recurso máis
valioso; xa que logo, calquera proxecto empresarial debe comezar por coñecer as posibles persoas socias da cooperativa
para materializar conxuntamente a idea de proxecto cooperativo.

1

Definir a idea do proxecto
cooperativo: ese é o punto
de partida de calquera proxecto
empresarial. Unha idea boa, orixinal
e viable, que debe buscar o éxito
da cooperativa e a satisfacción das
necesidades dos seus socios e socias.
É moi importante planificar e prever
os problemas que poidan xurdir, e
preparar alternativas, para diminuír
o risco de fracaso.

O plan de empresa ou plan
de negocio é unha ferramenta
de traballo para analizar os
diferentes factores e obxectivos de
todas as áreas que van intervir na
posta en marcha da cooperativa.
Debe ser un documento claro,
conciso e realista, que inclúa
todos os elementos económicos,
de mercado e organizativos. Podes
encontrar asesoramento na
Rede Eusumo.

Na web do Consello de
Cooperativas de Galicia podes
encontrar a ferramenta «Emprego
cooperativo», que permite buscar
socios e socias cooperativistas.
http://emprego.
cooperativasdegalicia.com
Tamén podes utilizar
EmpleaCoop, da Confederación
Española de Cooperativas de
Trabajo Asociado:
http://www.emplea.coop
Outras fórmulas de busca de
persoas socias son, naturalmente,
as redes sociais —especialmente
as profesionais, como LinkedIn—,
e as webs de emprego.

2

Constituír o grupo promotor :
a fórmula da cooperativa, no
caso das cooperativas de traballo
asociado, esixe un número
mínimo de 3 socios para a súa
constitución.
O grupo promotor debe ter iniciativa,
motivación e compromiso para levar
adiante a idea de proxecto, e para
poder desenvolver un traballo en
equipo, sentirse parte dun grupo
e dar moral e forza nos momentos
difíciles.
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PASO A PASO: COMO EMPRENDER COOPERATIVAMENTE

A parte administrativa: trámites e documentación

1

Decidir o nome da futura
sociedade cooperativa e
solicitar a certificación negativa de
denominación, na Sección Central
do Rexistro de Cooperativas do
Ministerio de Emprego e Seguridade
Social (c/ Pío Baroja 6, 28009
Madrid).

escritura de constitución da socie
dade, e os resultados das votacións,
así como o lugar, a data e a hora
da reunión. A acta será certificada
por quen exerceu as funcións de
secretario da asemblea, co visto e
prace do presidente desta. Tamén
existen modelos para a redacción.

2

4

Elaborar os estatutos sociais,
que regularán o funcionamento
da sociedade cooperativa. Deberán
incluír nos seus contidos información
sobre denominación, domicilio,
ámbito, actividade e duración;
persoas socias; órganos sociais;
réxime económico; documentación
social e contabilidade, e disolución
e liquidación. Existen modelos de
estatutos que podes utilizar.

3

Desenvolver a asemblea
constituínte, que estará
integrada polos promotores da
sociedade. Todos os acordos deben
recollerse na acta da asemblea
constituínte. Nela incluirase tamén
a relación de promotores, cos datos
establecidos para o outorgamento da

Solicitar a cualificación previa
dos estatutos sociais no Rexistro
de Cooperativas da Consellería
de Traballo e Benestar da Xunta
de Galicia. É opcional, pero moi
recomendable.

5

Solicitar o Número de Identifi
cación Fiscal (NIF) prov isorio
na Axencia Tributaria, presentando
o modelo 036, e abrir unha conta
bancaria a nome da sociedade
cooperativa, na cal cada socio debe
desembolsar a parte do capital social
mínimo correspondente.

6

Asinar ante notario a escritura
pública de constitución, incorpo
rando a documentación que se xerou.

7

Solicitar a inscrición da
sociedade no rexistro de
cooperativas competente. Hai un
prazo de dous meses desde a sinatura
da escritura pública.

8

Solicitar o Número de
Identificación Fiscal (NIF)
definitivo e comunicar o inicio
da actividade da cooperativa na
Administración da Axencia Tributaria
ou delegación, presentando un novo
modelo 036.

9

Realizar a tramitación das
altas na Seguridade Social da
cooperativa e das persoas socias
traballadoras

10

Comunicar a apertura
do centro de traballo na
delegación da Dirección Xeral
de Traballo, dentro dos 30 días
seguintes ao inicio da actividade.
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11

Legalizar os libros sociais
obrigatorios no Rexistro
de Cooperativas onde figura
inscrita a sociedade cooperativa. A
cooperativa disporá, polo menos,
do libro de rexistro das persoas
socias, o libro de rexistro de
achegas ao capital social e o libro de
actas da asemblea xeral, e deberá
telos actualizados; así mesmo, é
obrigatorio o libro de visitas (debe
ter un por cada centro de traballo).

12

Solicitar as licenzas
municipais e outros permisos
necesarios para o desenvolvemento
da actividade.

O ámbito de actuación é aquel
onde se realicen principalmente
as actividades económicas e
sociais cooperativizadas ou se
centralice a xestión administrativa
e empresarial, con independencia
de que as relacións comerciais
ou as actividades de carácter
instrumental se realicen fóra dese
ámbito.

ONDE ENCONTRAR MODELOS DE DOCUMENTOS?

Pódense descargar na web do
Consello Galego de Cooperativas,
na sección «Asesoría virtual»:
www.cooperativasdegalicia.com/
asistente
A que rexistro dirixirte?
A documentación debe presentarse
no Rexistro de Cooperativas
correspondente ao ámbito
de actuación da sociedade
cooperativa: se é provincial,
no Rexistro de Cooperativas da

provincia; se o ámbito abrangue
máis dunha provincia, no Rexistro
Central de Cooperativas en
Santiago de Compostela.
Onde podes pedir axuda?
Para asesorarte podes acudir á Rede
Eusumo, que pon á túa disposición
ferramentas e documentación,
así como técnicos e orientadores
especializados en cooperativismo.
www.eusumo.coop

Podes encontrar máis detalles sobre a documentación necesaria na páxina 22
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A Rede Eusumo

A Rede Eusumo busca o fomento do
espírito emprendedor no ámbito
local, comarcal e transfronteirizo.
Para iso, efectúa accións de
formación, divulgación e
asesoramento para o autoemprego
colectivo. Está impulsada pola
Consellería de Traballo e Benestar
da Xunta de Galicia.
A rede esta composta por máis
de medio centenar de entidades,
como universidades, cámaras de
comercio, concellos, asociacións
de cooperativas, asociacións de
desenvolvemento rural e fundacións.
Dispón de 61 puntos de información,
56 aulas formativas, 17 salas de
reunión, 20 espazos expositivos,
seis viveiros de empresas, seis
espazos de coworking e unha parcela
experimental.

Algunhas actividades
da Rede Eusumo
• Ofrece información, formación,

orientación e asesoramento en
todas estas cuestións, a través do
acompañamento e asesoramento
de proxectos cooperativos
• Pon a disposición medios para o
emprendemento, como viveiros
para empresas de economía social
• Apoia a comercialización e
internacionalización, con
encontros internacionais e
transfronteirizos
• Promove e fomenta as tecnoloxías
da informac ión e comunicación,
e impulsa o I+D+i e do traballo en
rede
• Realiza análises e estudos de
economía social e desenvolvemento
local, e elabora materiais
divulgativos e formativos
Podes encontrar máis información en
www.eusumo.coop
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Proxecto Coopera+
Coopera+ é un proxecto europeo
(no marco do Programa de
Cooperación Territorial EspañaPortugal 2007-2013). O seu
obxectivo é articular medidas
para o fomento e a consolidación
das cooperativas na Eurorrexión
Galicia – Norte de Portugal, co fin
de xerar máis e mellores empregos.
Con ese obxectivo, realiza accións
de asesoramento, formación e
información dos diferentes axentes
galegos e portugueses vinculados á
promoción do cooperativismo e da
economía social.
Está cofinanciado nun 75 % polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER). Coopera+ iniciou a
súa execución en marzo de 2011 e a
súa finalización está prevista para o
31 de decembro de 2014.
O proxecto está promovido pola
Direcc ión Xeral de Traballo e
Economía Social da Xunta de
Galicia, xunto coa Associação de
Desenvolvimento da Região do Alto
Tâmega, a Cámara de Comercio de
Vigo, a Associação Empresarial de
Viana do Castelo e mais a Faculdade

de Ciênciais Sociais da Universidade
Católica Portuguesa.
Algúns dos logros de Coopera+
• A Unidade Tansfronteiriza de

Asesoramento Cooperat ivo (UTAC),
un equipo multidisciplinar técnicos
cualificados e espec ializados para
asesorar no territorio os axentes
ou técnicos intermedios para que,
á súa vez, estes poidan asesorar e
acompañar os cooperativistas.
• O REVEC (Repositorio Virtual
para a Dinamización do Emprego
Cooperativo), que recompila
toda a documentación necesaria
para emprender; e o Directorio
de axentes intermedios da rede
Coopera+, unha ferramenta de busca
que inclúe información detallada
acerca dos datos de contacto
das entidades. Ambos poden
encontrarse na web do proxecto.
• Estudos de necesidades,
potencialidades e de boas prácticas
do emprego cooperativo; accións de
divulgación sobre o cooperativismo;
catálogos de produtos e servizos;
plans de internacionalización
e comercialización; deseño
de estratexias conxuntas e

establecemento das bases para a
posta en marcha dunha marca de
calidade para as cooperativas da
eurorrexión.
Máis información en:
www.cooperamais.org

Outros recursos para
o emprendemento cooperativo
A web do Consello de Cooperativas
de Galicia ofrece moitos recursos. A
súa sección «Emprego cooperativo»
é unha ferramenta para a busca
de soc ios e oportunidades de
emprego cooperativo; a titulada
«Asesoría virtual» axuda na
realización de trámites relacionados
co Rexistro de Cooperativas;
«Teleformación cooperativa»
ofrece cursos de formación online
para facilitar a adquisición dos
coñecementos necesarios sobre a
fórmula empresarial cooperativa,
as habilidades sociais e o xeito de
xestionar e dirixir estas entidades; e
a «Biblioteca» permite o acceso en
liña a publicacións sobre cooperación
e cooperativas: manuais, revistas,
libros, normativas, etcétera.
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A continuación podes encontrar unha pequena mostra de iniciativas que representan os valores cooperativos. Son
exemplos claros de superación e creatividade, e por tanto unha probable inspiración para novas ideas e proxectos. Estas
iniciativas, de diferentes maneiras, innovaron nos seus produtos ou servizos, ou na forma de xestionar o seu traballo, e
tiveron un impacto positivo no seu contorno.

O CABLE INGLÉS
O Cable Inglés, S. Coop Galega é
unha cooperativa cultural de traballo
asociado situada en Vigo. Está
conformada por tres profesionais
especializadas en xestión,
produción, deseño e comunicación.
Ofrece servizos de xestión integral
de proxectos culturais sostibles
e implicados co territorio e cos
seus habitantes. Ademais da
experiencia achegada por cada
socia, traballan con outras persoas
socias colaboradoras en ámbitos
complementarios para ofertar un
amplo catálogo de servizos de
xestión.
Deste xeito, ese abano de servizos
inclúe o deseño e execución de
proxectos culturais ou de creación;
a produción de concertos, festivais,
exposicións, feiras e xornadas;
a xestión e contratación de
artistas; o deseño e execución de
produtos editoriais e audiovisuais

e de estratexias comunicativas;
a xestión gabinetes de prensa de
eventos e produtos culturais, e o
deseño e a imaxe gráfica, incluídos
merchandising e proxectos na web.
www.ocableingles.com
O CANTO DA BALEA
Situada en Lira (Carnota, A Coruña),
O Canto da Balea, S. Coop Galega
está conformada por un grupo de
licenciados e doutores en Bioloxía
e Ciencias do Mar, con 15 anos
de experiencia en investigación,
asesoramento técnico, formación
e divulgación. Puxeron en marcha
o seu proxecto cooperativo para
«poñer en valor e protexer a
sustentabilidade da pesca artesanal
galega», ante os problemas
identificados na explotación, na
comercialización e no consumo dos
produtos, nun momento en que
moitos consumidores non paran a
pensar de onde procede o peixe que

están a consumir nin no prezo ao que
o poden conseguir no mercado.
Ofrecen servizos de venda de
produtos procedentes de pesca
artesanal responsable, e outras
actividades como accións de
divulgación —roteiros guiados,
obradoiros sobre consumo de
peixe, actividades para escolares
e experiencias mariñeiras—,
actividades todas elas en torno
ao lema «Non se coida o que non
se ama, non se ama o que non se
coñece». Ademais, ofrecen serv izos
de asesoramento técnico, como
traballos e estudos técnicos de
carácter ambiental.
www.ocantodabalea.com
COMO CABRAS
Catro persoas socias compoñen
Como Cabras, S Coop Galega, situada
en Castro Caldelas (Ourense). A
cooperativa é unha explotación
rural que se dedica á elaboración de
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queixo de cabra de raza murcianogranadina e está enclavada nun
terreo cunha carballeira de máis de
catro hectáreas, que dá nome ao
queixo que elaboran, «Touza Vella».
A cooperativa ten gandería propia e
produce soamente leite para os seus
queixos, o que lle permite mellorar
e manter calidade estable do queixo
e do leite. O seu é un queixo feito
de leite cru de cabras, de pasta
prensada, e está dispoñible en tres
formatos —curado, cun prazo mínimo
de catro meses e medio; semicurado,
cun prazo mínimo de dous meses;
e «mini-cura», envellecida
durante dous meses—. De maneira
complementaria a esta actividade da
cooperativa, venden leite de cabra
excedente e cabritos.
www.touzavella.com

comercializar toda clase de alimentos
ecolóxicos («alimentos saborosos e
sans, libres de pesticidas e nitratos»),
a un prezo xusto tanto para quen
produce como para quen merca. Entre
as súas intencións está preservar o
sistema agrario tradicional xunto coa
súa paisaxe, conservar e potenciar a
variedade de sementes autóctonas
e contribuír á preservación dos
recursos naturais básicos.
A cooperativa dispón dun almacén
bioconstruído, onde preparan os
pedidos. Entrégaos directamente a
domicilio, con transporte propio nas
zonas de Xinzo, Allariz e Ourense,
e mediante transporte urxente ou
refrixerado aos clientes do resto
de Galicia ou doutras comunidades
autónomas.
www.daiqui.com

DAIQUÍ

FEITORÍA VERDE

A súa metodoloxía está baseada
en formatos construtivos con
dinámicas e procesos participativos
para fomentar o traballo en grupo,
partindo dos centros de interese do
colectivo.
Prestan servizos de educación
ambiental, tales como obradoiros
e actividades de sensibilización
ou formación, programas de
educación ambiental e participación
socioambiental para xerar procesos
de transformación social a través
de dinámicas de participación con
carácter prolongado no tempo,
materiais didácticos para difusión,
formación, divulgación científica ou
sensibilización e servizos de xestión
e asesoramento ambiental (plans e
estudos en espazos naturais ou plans
de igualdade e medio natural).
www.feitoriaverde.com
LUSCOFUSCO

A cooperativa de traballo Daiquí,
S. Coop. Galega está unha formada
por cinco persoas socias e sitúase
na aldea de Carballal, no concello
de Rairiz de Veiga (Ourense). Naceu
como un proxecto rural sostible co
lema «Coidamos da terra para coidar
de ti», e céntrase en producir e

En Santiago de Compostela está
situada Feitoría Verde, S. Coop
Galega, cuxo obxectivo é servir
de axente da dinamización social
e da potenciación da capacidade
de participación das persoas e
dos colectivos para mellorar a
súa relación co medio natural.

Luscofusco, S. Coop. Galega é unha
cooperativa de traballo asociado, con
sede en Teo (A Coruña). Foi creada por
tres socias, profesionais da educación
infantil. Xuntas, puxeron en marcha
un novo concepto de espazo infantil
a través do xogo, a convivencia e a
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experiencia nun ambiente familiar
coidadosamente preparado, situado
nun ámbito natural. Restauraron
unha antiga escola unitaria, coa
intención de recuperar a esencia dos
antigos colexios rurais, ao tempo
que dinamizaban a vida da contorna
en contacto directo coa veciñanza,
a partir dunha filosofía centrada nas
pedagoxías activas.
A súa actividade céntranse na
conciliación familiar e na educación
dos máis pequenos, mediante
unha metodoloxía lúdica, onde
espazos, materiais, tempos e grupo
son utilizados para favorecer o
xogo entendido como forma de
desenvolvemento persoal e grupal.
Os principais servizos que ofrecen
son «Crecemos xuntos», en horario
de mañá, para nenos de entre 2 e 6
anos; «Ludicampamentos», realizados
en épocas de vacacións, e outras
actividades dirixidas ás familias, como
horticultura ecolóxica, ioga, rutas de
sendeirismo, etcétera.

é o obxecto social de Milhulloa, S.
Coop. Galega, cooperativa situada
en Palas de Rei (Lugo). Conformada
por tres persoas socias, a cooperativa
dispón de dez hectáreas de terreo onde
realiza o seu propio cultivo, e unha
pequena industria para transformar os
seus produtos e produtos para outras
empresas mediante un proceso de
deshidratación de algas, cogomelos e
hortalizas. As súas técnicas de cultivo
ecolóxico dan como resultado produtos
de maior calidade para o consumo,
ao tempo que axudan a preservar
a biodiversidade da contorna. Un
convenio coa Universidade de Santiago
de Compostela garante a de calidade
do produto final.
Paralelamente, levan a cabo acti
vidades como obradoiros de cosmética
natural, fitofortificantes e propagación
ecolóxica de plantas medicinais, e
traballan na recuperación da flora
autóctona en perigo de extinción.
www.milhulloa.es
OTEUCARÓN

MILHULLOA
O cultivo ecolóxico, a comerc ialización
e a transformación de plantas
aromáticas e medicinais e de hortalizas

Coa finalidade de ofertar «axuda no
fogar como garantía de permanencia
das persoas no seu hábitat social»,
Oteucarón, S. Coop. Galega

pretende dar resposta á demanda
deste servizo na súa comarca.
A cooperativa ten a sede en
Nogueira de Ramuín (Ourense), e
foi creada por cinco socias; ofrece
un servizo social de integración,
fortalecendo a rede social para
evitar problemas de exclusión. As
súas actividades van encamiñadas
a que as persoas se sintan a gusto
no seu contorno habitual e non
teñan que abandonalo, fomentando
o benestar psicosocial da persoa
maior e xerando dinámicas para un
envellecemento activo e saudable.
Os seus servizos son funda
mentalmente programas indivi
duais de carácter preventivo e
rehabilitador no ámbito dos servizos
sociais. Polo seu carácter integral,
ofrecen un conxunto de servizos
e técnicas de intervención con
profesionais especializadas que
permiten unha atención persoal,
doméstica, de apoio psicosocial,
educativo e familiar.

< 20 >

5

ALGÚNS EXEMPLOS DE COOPERATIVAS GALEGAS

Algúns exemplos de cooperativas xuvenís galegas
Estas cooperativas xuvenís recibiron axudas na convocatoria de 2014 do programa
de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do
cooperativismo da Xunta de Galicia.
AVIVAI

A MEIXOEIRA

Avivai, S. Coop. Galega
Baralla (Lugo)
Ofrece servizos espec ializados de
cafetería e rest auración: unha gran
variedade de cafés e tamén unha
ampla carta de cervexas.

A Meixoeira, S. Coop. Galega
Moaña (Pontevedra)
Enfoca a súa actividade ao cultivo
hortícola e derivados, así como
a outro tipo de actividades
complementarias (fruticultura,
silvicultura, xardinería e limpeza
de leiras, cría de animais,
aproveitamento dos seus derivados).
Ofrece produtos e servizos que
apostan por unha alimentación
saudable natural respectuosa, con
trazabilidade garantida.
ameixoeiras.wordpress.com

FONTEFRÍA
Fontefría, S. Coop. Galega
Palas de Rei (Lugo)
Dedícase á explotación gandeira
ecolóxica, que busca conseguir
alimentos de máxima calidade
respectando o medio e conservando
a fertilidade do solo, sen uso de
produtos químicos de síntese. A
alimentación dos animais tamén
ten orixe exclusivamente ecolóxica,
tanto nos pastos como no penso.

VIVICO
Vivico, S. Coop. Galega
Ourense
Opera no ámbito da prestación
de servizos sociosanitarios. A
cooperativa creou unha vivenda
comunitaria para albergar cun réxime
de convivencia case familiar ata 12
persoas maiores. Situada no centro

da cidade, facilita así as visitas e o
acceso aos servizos normalizados por
parte dos maiores.
ZEN MIRROR
Zen Mirror, S. Coop. Galega
Ourense
Centra a súa actividade na
comercialización de xeles de ducha
para aliviar a fatiga muscular de
forma natural a deportistas de alto
rendemento. Realizan a súa venda
directa nunha tenda física e de
forma indirecta a clubs deportivos de
diferentes disciplinas.
www.myzenmirror.com
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Detalles e documentación para a constitución dunha cooperativa
Para desenvolver a asemblea constituínte
A asemblea deberá:
• designar as persoas que exerz an de pre
sidente e secret ario da asemblea
• nomear a persoa/s que asuma a respon
sabilidade xestora para facer todas as
tramitacións e xestións necesarias para
a constitución da cooperativa
• aprobar o proxecto de estatutos
• designar entre os promotores da coo
perativa as persoas que vaian asinar a
escritura pública de constitución (entre
eles deberán estar, polo menos, o desig
nado como secretario da asemblea cons
tituínte, os designados para desempeñar
os cargos do primeiro órgano de adminis
tración e o interventor/es)
• establecer a forma e os prazos para des
embolsar as achegas ao capital social;

o capital social mínimo para constituír
unha cooperativa é de 3005,06 euros
• aprobar o valor das achegas que non son
en diñeiro, se as hai.
Para solicitar a cualificación previa dos
estatutos sociais
Hai que achegar:
• solicitude
• certificación da acta da asemblea cons
tituínte
• certificación negativa de denominación
• un exemplar dos estatutos sociais apro
bados
Para solicitar a inscrición da sociedade
no rexistro de cooperativas
A documentación necesaria é:
• solicitude de inscrición da sociedade
cooperativa

• copia autorizada e copia simple da escri

tura pública de constitución

• xustificante de presentación do imposto

de transmisións patrimoniais e actos
xurídicos documentados; para iso debe
presentarse o modelo 600 na Consellería
de Facenda (as cooperativas están exen
tas deste imposto na súa constitución)
• xustificante de pagamento da taxa por
servizos administrativos
Para legalizar os libros sociais obrigato
rios na Xefatura Territorial da Consellería
de Traballo e Benestar
Hai que presentar:
• libros con folios complet amente en bran
co e numerados correlativamente
• solicitación de presentación dos libros
• xustificante de pagamento da taxa por
servizos administrativos

Publicacións gratuítas sobre cooperativismo
• Libro branco do cooperativismo en Galicia.

Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia, 2004. Versión pdf en: http://
traballo.xunta.es/export/sites/default/
Biblioteca/Documentos/Publicacions/
Libro_Blanco_do_Cooperativismo.pdf
• Babío Arcay, María Rosario, e Manuel
Jordán Rodríguez: Informe de síntese
2010. Santiago de Compostela: Xunta
de Galicia, 2013. Versión pdf en:
http://www.cooperativasdegalicia.
com/pesga/docs/sintese/Informe_
cooperativas_2010_marcadores_.pdf
• Ideas cooperativas en acción. Manual
para a posta en marcha de proxectos de
autoemprego cooperativo, Santiago de
Compostela: Xedega/Eixo/Ugacota/
Sinerxia, 2005. Versión en liña e pdf en:
http://www.cooperativasdegalicia.coop/
ideas/

• Manual de cooperativismo e autoemprego,

Santiago de Compostela: Consello
Galego de Cooperativas, 2013. Versión
pdf en: http://www.cooperamais.org/
index.php/gl/revec-4/documentos-3/
finish/90-ferramentas-de-dinamizacionda-rede-eusumo/409-manual-decooperativismo-e-autoemprego/0
• Xente nova e cooperativas. Alternativa
de autoemprego colectivo. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2004.
Versión pdf en: http://traballo.xunta.
es/export/sites/default/Biblioteca/
Documentos/Publicacions/Xente_
Nova_e_Cooperativas.pdf
• Emprende baixo a fórmula cooperativa.
Coopera en positivo, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 2014.
Versión pdf en: http://www.cooperamais.
org/index.php/gl/estudos-do-projeto-

coopera/finish/60-estudios-proyectocoopera/621-emprende-baixo-aformula-cooperativa/0
• A cooperativa: unha empresa 10. Guía

de cooperativismo da Rede Eusumo.
Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia, 2012. Versión pdf en: http://
www.cooperamais.org/index.php/gl/
revec-3/documentos-3/finish/88-outrasferramentas-para-o-asesoramento/383a-cooperativa-unha-empresa-10/0
• O cooperativismo en Galicia, Santiago
de Compostela: Xunta de Galicia,
2012. Versión pdf en: http://www.
cooperativasdegalicia.com/docs/
Cooperativismo_GAL_final_web_121026.
pdf
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Enderezos útiles
Xunta de Galicia
Consellería de Traballo e
Benestar
Dirección Xeral de Traballo e
Economía Social
Rexistro Central de
Cooperativas
Edificio Adm. San Lázaro
15781 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 675
http://traballo.xunta.es
Rexistros provinciais de
cooperativas
A Coruña
Avda. Salvador de Madariaga,
9-1.º
15008 A Coruña
Tel.: 981 182 392 / 981 185 890
Lugo
Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Tel.: 982 294 288
Ourense
Avda.da Habana, 79-7.º
32004 Ourense
Tel.: 988 386 401 / 988 386 389
Pontevedra
Concepción Arenal, 8-2.º
36201 Vigo
Tel.: 986 817 005 / 986 817 686

Consello Galego de
Cooperativas
Edificio Adm. San Lázaro, 2.º
andar
15781 Santiago de Compostela.
Tel.: 881 999 268
www.cooperativasdegalicia.com
Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE)
San Lázaro s/n
15781 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 175 / 981 541 180
www.igape.es
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social
Subdirección General de
la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las
Empresas
Pío Baroja, 6
28009 Madrid
Tel.: 91 363 18 10
www.meyss.es/es/organizacion/
empleo
Federación de Empresas
Cooperativas Sinerxia
• Rúa Fernández Villaverde,
4-1.º A of. 3
36002 Pontevedra
Tel: 986 896 526
sinerxia@sinerxia.org
www.sinerxia.org
• Trav.de San Xosé, 10 entr. A
15002 A Coruña
Tel.: 881 887 456

Unión de Cooperativas de
Traballo Asociado (Ugacota)
• Rúa Horreo, 104 baixo esq.
15701 Santiago de Compostela.
Tel.: 981 575 578
ugacota@ugacota.coop
www.ugacota.org
• Trav. de San Xosé, 10 entr. A
15002 A Coruña
Tel.: 881 887 456
• Rúa Teixugueiras, 28 entr. B,
Navia
36212 Vigo
Tel.: 986 136 592
Unión de Cooperativas de
Ensino de Traballo Asociado de
Galicia (UCETAG)
• Rúa Fernández Villaverde,
4-1.º A of. 4
36002 Pontevedra
info@ucetag.org
www.ucetag.org
• Rúa Teixugueiras, 28 entr. B
Navia
36212 Vigo
Tel.: 986 866 149
Unión de Cooperativas
«Asociación Galega de
Cooperativas Agrarias»
(AGACA)
• Rúa Tomiño, 22 entr.
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 584 911 / 981 584 783
agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

• Rúa Poeta Noriega Varela,
30-entr.
27004 Lugo
Tel.: 982 201 514 / 982 201 543
agacalugo@agaca.coop
• Rúa Bedoya, 7-2.º of. 1
32004 Ourense
Tel.: 988 242 481
agacaourense@agaca.coop
Unión de Cooperativas
Agrarias de Ferrol (UCAFE)
Rúa Pascual Veiga, 33-35 entr.
15403 Ferrol
Tel.: 981 356 399
Centros de desenvolvemento
cooperativo
Centro de Desenvolvemento
Cooperativo Transfronteirizo
de Verín
Parque Empresarial de Pazos
32619 Verín, Ourense
Tel.: 988 413 412
Rede Eusumo
Tel.: 981 558 008
info@eusumo.coop
www.eusumo.coop

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
«O FSE inviste no teu futuro»

