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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCIÓN  E  DISPOSICIÓNS XERAIS 
 

O cooperativismo é unha alternativa que comporta unha responsabilidade libremente 
aceptada. 
 
Unha cooperativa é un grupo funcional de persoas que se crea fronte a un obxectivo. A 
medida que se desenvolve o obxectivo, vaise facendo realidade a implicación nun 
proxecto común o que xera a satisfacción da pertenza. 
 
Sentir a paixón polo traballo ben feito, estar implicado nos obxectivos da empresa, 
participar no seu futuro, experimentar a satisfacción do traballo conxunto, crea un orgullo 
de pertenza que forma parte esencial da persoa. 
 
Podemos estar, en determinados momentos,  en desacordo cunha determinada medida 
adoptada, pero sempre hai algo por encima duns e doutros que nos une; é a pertenza a 
unha realidade que sentimos nosa. 
 
A cooperativa será o que queiran as persoas socias que sexa.  
 
  
Artigo 1.- Ámbito persoal 
 
O presente Regulamento completa e amplía os Estatutos Sociais e é de aplicación 
exclusiva a todo os socios de  Xeracción S.  Coop.  Galega, calquera modificación deste 
regulamento parcial ou total, terá que ser aprobada polos 2/3 dos socios da Cooperativa. 
 
O persoal contratado rexerase polo Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención 
Social, segundo corresponda  e polo Regulamento de Réxime Interior do Centro. 
 
 
Artigo 2.- Ámbito temporal 
 
O presente Regulamento entrará en vigor o día seguinte ao da súa aprobación pola  
Asemblea Xeral, segundo o disposto no Artigo 15, dos Estatutos da Cooperativa. 
 
A duración será indefinida, sendo posible a súa modificación total ou parcial, atendendo 
ao exposto no Artigo 1. 
 
 
Artigo 3.- Valores da cooperativa 
 

a) Xustiza social: Baseada no principio de equidade, tendo en conta e respectando a 
diversidade. 

b) Axuda mutua: Fomento do sentimento de comunidade e a solidariedade. 
c) Honestidade e transparencia. 
d) Corresponsabilidade e democracia: Construción participativa dos procesos de 

transformación social, baseada na intelixencia colectiva e na cooperación. 
e) Autonomía: Fomentar o empoderamento das persoas. 
f) Igualdade: Introdución da perspectiva de xénero e da diversidade. 
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CAPÍTULO II 
 

ORGANIGRAMA E POSTOS DE TRABALLO 
 
• Organigrama da Cooperativa. 
• Descrición dos postos de traballo. 
• Funcións e responsabilidades das socias traballadoras . 
 
Artigo 4.- ORGANIGRAMA de  Xeracción,  S.  Coop.  Galega 
 

 
 
Artigo 5.- Do Consello Reitor 
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O Consello Reitor é o órgano de goberno, xestión e representación da Sociedade, 
segundo os establecido no Artigo 33 dos Estatutos Sociais. Compételle a el aplicar o 
presente Regulamento e sancionar as faltas cometidas polos socios, segundo establece o 
artigo 16 apartado 1) dos Estatutos Sociais. Nas faltas que afecten á actividade 
pedagóxica docente, o informe do Director e do Xefe de Estudos, será vinculante. 
 
 
Artigo 6. 
 
O Consello Reitor resolverá os casos non previstos no presente Regulamento previa 
consulta de Estatutos Sociais ou o Convenio ou Estatal de Intervención Social. 
 
 
Artigo 7.- Libro de incidencias 
 
O Consello Reitor dispoñerá dun Libro debidamente dilixenciado, no que se reflectirán 
todas as incidencias de socios: permisos, licenzas, vacacións, excedencias, faltas, 
sancións, etc. Este libro deberá ser asinado polos afectados, ou, ante a súa negativa, por 
dúas testemuñas. 
 
O libro será levado e custodiado polo Presidente da Cooperativa, sendo presentado ao 
Consello Reitor polo menos unha vez ao mes, ou a requirimento deste. 
 
 
Artigo 8.- Funcións 
 
Anualmente, o Consello Reitor presentará á Asemblea para a súa ratificación ou 
rectificación: 
 

a) Plan de Xestión Anual da Cooperativa. 
b) Remuneracións e compensación en horas lectivas para cargos. 
c) Retribucións, anticipos laborais, gastos desprazamentos e outros. 
d) Contías sanciones económicas. 
e) Programa de Calidade Integral.  

 
 
Artigo 9 .- Da Presidenta. 
 
Obxectivo Xeral : É  a responsable e garante a perennidade da Cooperativa. Dirixe, 
coordina, dinamiza  e supervisa a política xeral   a curto, medio e longo prazo no marco 
do establecido  pola Asemblea e  o Consello Reitor. 
 
Responsabilidades e funcións: 
 

a) Representar á Cooperativa ante os Organismos Oficiais. 
b) Convocar e presidir as reunións de Consello Reitor e Asemblea. 
c) Dar a coñecer e fomentar os principios cooperativos. 
d) Crear mecanismos de información para facilitar a comunicación. 
e) Facilitar a comunicación nas reunións de traballo. 
f) Manter informados os equipos  de traballo e ao persoal non docente. 
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g) Potenciar, solicitar, revisar  e valorar os proxectos de traballo dos equipos e 
presentalos ao  CR para a súa aprobación. 

h) Propoñer o calendario de reunións aos coordinadores de equipos e coidar que se 
cumpran. 

i) Manterse actualizado nas normativas do BOE, DOG e outros, que afecten á 
cooperativa. 

j) Facer que se cumpran os acordos tomados pola AG e o  CR. 
k) Exercer a xefatura do persoal da Cooperativa, sen prexuízo das facultades 

recoñecidas a outros órganos  unipersonales do Centro. 
l) Xestionar os Recursos Humanos e propoñer criterios ao  CR para a contratación de 

persoal. 
m) Nomear ao persoal docente e non docente a proposta do  CR. 
n) Axuntar criterios na elaboración do proxecto de formación dos           socios / as da 

Cooperativa. 
o) Realizar e presentar coa colaboración do Vicepresidente /á  Asemblea Xeral 

Ordinaria, a Memoria Social Anual. 
p) Supervisar as Contas Anuais da Cooperativa. 
q) Propoñer e coordinar en colaboración coa Xunta Directiva as políticas de 

márketing (promoción) e  comunicación global. 
r) Propoñer e coordinar a Política de Calidade Global da Cooperativa. 
s) Manter relacións con Organismos Oficiais, cooperativas, centros, etc. 
t) Vixiar o establecido no Réxime Interior da Cooperativa. 
u) Velar pola boa imaxe da Cooperativa. 
v) Potenciar técnicas para a conservación do medio ambiente. 

 
 
Artigo 10 .- Da Vicepresidenta 
 
Obxectivo xeral : Asistir á Presidencia na consecución da  Política Xeral da Cooperativa. 
Coordinar , manter informados , dinamizar, supervisar, e facer cumprir o programado pola  
Asemblea , o  CR e os equipos de traballo no ámbito da súa competencia. 
 
Responsabilidades e funcións 
 

a) Substituír a Presidenta en ausencia do mesmo. 
b) Coordinar xunto coa Presidenta o  Equipo  de servizos. 
c) Velar polo bo funcionamento e bo uso de instalacións e maquinaria. 
d) Facilitar a comunicación nas reunións de traballo. 
e) Elaborar , propoñer quendas de traballo para as actividades que lle propoña o  CR  

e velar polo seu cumprimento para unha maior eficacia e calidade. 
f) Pedir orzamentos para pequenas reparacións e presentalas ao  CR e vixiar que se 

realicen, así como controlar que se emenden os danos de urxencia. 
g) Propoñer proxectos de traballo aos responsables das actividades das que é 

coordinador  
h) Potenciar, solicitar , revisar  e valorar os proxectos de traballo das actividades das 

que sexa coordinador ,  valoralos e facilitar a súa consecución. 
i) Presentar trimestralmente ao  CR, informe sobre áreas da súa competencia. 
j) Colaborar co Presidente /a en a elaboración da Memoria Social Anual. 
k) Elaborar as estatísticas sobre, absentismo do persoal socio. 
l) Colaborar coa Presidenta na consecución das  políticas de márketing (promoción) 

e  comunicación global. 
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m) Colaborar co Presidente na consecución da Política de Calidade Total da 
Cooperativa. 

n) Xunto co Presidente /para encargarse do bo funcionamento da actividade de 
colonias de verán. 

o) ou) Velar polo cumprimento dos acordos tomados polo  CR., AG. no ámbito da 
súa competencia. 

p) Cooperar co Presidente /a para que se cumpra o RRI. 
q) Realizar aquelas tarefas que lle sexan encomendadas polo Presidente /a. 
r) Velar pola boa imaxe  da Cooperativa. 
s) Potenciar técnicas para a conservación do medio ambiente. 
t) Manter relacións de coordinación co CR, a Presidencia, e coas persoas 

coordinadoras de cada equipo. 
 
 
Artigo 11.- Da Secretaria da Cooperativa  
 
Obxectivo xeral: Ser a memoria colectiva da Cooperativa. Coordinar, planificar e 
desenvolver, as actividades de Secretaría da Cooperativa.  
 
Responsabilidades e funcións  
 

a) Redactar e custodiar os Libros Rexistros de Socios, Partes Sociais, Actas de Asemblea 
Xeral e Actas de consello Reitor, debidamente  dilixenciados. 

b) Redactar de forma  circunstanciada e en tempo e forma a Acta das sesións do  C. 
Reitor e de Asembleas, en que actúe como Secretario. 

c) Librar certificacións autorizadas coa firma do Presidente con referencia aos libros e 
documentos oficiais. 

d) Efectuar as notificacións que procedan dos acordos adoptados pola Asemblea e o  
CR ( Comunicacións, faltas, sancións, etc.) 

e) Informar sobre o funcionamento da secretaría da Cooperativa. 
f) Coñecer e informar sobre a lexislación vixente, en materia de Cooperativas, así 

como o establecido nos Estatutos Sociais, e documentos da Cooperativa. 
g) Velar pola boa imaxe  da Cooperativa. 
h) Potenciar técnicas de conservación do medio ambiente. 
i) Manter relacións de coordinación co  CR e a Presidencia 

  
 
Artigo 12  .- Do Vocal 
 
Obxectivo Xeral :   ten carácter asesor, consultivo e realizará funcións encomendadas 
pola Xunta Directiva, e así como as obrigacións que nazan das delegacións ou comisións 
de traballo que a propia Xunta encoméndeas. 
 

a) Colaborar coa Xunta Directiva na convocatoria de asembleas e desempeñar 
cargos de coordinación interna na asociación (informática, prensa, correo…) 

b) Substituír aos membros da Xunta Directiva nas asembleas no caso de que estes non 
poidan asistir 

c) Voz e voto na toma de decisións da Xunta directiva 
d) Velar pola boa imaxe  da Cooperativa. 
e) Potenciar técnicas de conservación do medio ambiente. 
f) Manter relacións de coordinación co  CR, a Presidencia e a Dirección Económica.  
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Artigo  13 .- Da Responsable do Persoal en prácticas 
  
Obxectivo xeral : Será a responsable directa do persoal en prácticas dentro da 
cooperativa  
 
Responsabilidades e funcións: 

a) Manter contacto cos colexios, institutos, universidades ou outras entidades coas 
cales haxa un contrato ou convenio de persoal en prácticas.  

b) Asinar o Convenio de Prácticas 
c) Realizar a avaliación final do Persoal en prácticas 
d) Avaliar que o persoal desempeñe as súas funcións e o seu acordo de formación 
e) Resolver posibles incidencias durante o período de aprendizaxe 
f) Dar acollida onde se explique a organización da oficina, funcións e horario.  

 
 
Artigo 14 .- Da Responsable de Formación 
 
Obxectivo Xeral: Identificar, planificar e implantar as necesidades de formación das 
socias.  
 
Responsabilidades e funcións : 
 

a) Será a encargada de buscar formación de interese para as socias da cooperativa 
b) Realizar o plan de formación que presentase ante o consello reitor 
c) Incentivar a realización de formación na cooperativa 

 
 
 
Artigo 15 .- Da Responsable de Proxectos 
 
Obxectivo xeral: Buscar, presentar e  xustificar proxectos que poida realizar a cooperativa 
 
Responsabilidades e funcións : 
1. Búsqueda de proxectos ou  subvencións ás que poida optar a cooperativa 
2. Realización da presentación ou  descrición do proxecto 
3. Presentación de forma telemática ou presencial da documentación do proxecto 
4. Realización da xustificación do proxecto 
5. Colaboración co cliente na definición e concreción dos obxectivos do proxecto. 
6. Planificación do proxecto en todos os seus aspectos, identificando as actividades para 
realizar, os recursos para poñer en xogo, os prazos e os custos previstos. 
7. Dirección e coordinación de todos os recursos empregados no proxecto. 
 
 
Artigo 16 .- Da Responsable do Control de Calidade 
 
Obxectivo xeral:  Programar, dirixir,  monitorear, supervisar e avaliar procesos de  mellora 
de calidade dos servizos prestados.  
 
Responsabilidades e funcións: 
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a) Realizar una sesión semanal (como mínimo) para comprobar a situación das 

usuarias. 
b) Convocar a reunións  
c) Organizar os temas para tratar 
d) Xestionar e motivar que todos participen 
e) Establecer un horario de reunión.  
f) Avaliar a situación 
g) Procura de solucións ante problemas que estean a ocorrer nos proxectos 
h) Implantar as solucións 
i) Realizar a avaliación final do proxecto e expoñer ante os executores do proxecto 
j) Asegurarse de que se establecen, implementan e manteñen os procesos necesarios 

para o sistema de xestión da calidade. 
k) Garantir o cumprimento das metas programadas para o sistema de calidade.  
l) Establecer relacións con clientes e provedores para asegurarse a execución de 

accións  correctivas e o cumprimento das especificacións ditadas.  
m) Asegurarse de que se promova a toma de conciencia dos requisitos do cliente en 

todos os niveis da organización. 
 
 
Artigo 17 .- Da Responsable de Prevención de Riscos Laborais 
 
Obxectivo xeral: Manter unha correcta saúde laboral dentro da empresa, levar a cabo a 
vixilancia da saúde cando haxa persoal a cargo da cooperativa 
Asesorar, tecnicamente á organización en materias de prevención de riscos propias do 
exercicio dos labores tanto operativos como profesionais, ademais de deseñar, executar e 
difundir accións permanentes de capacitación na cooperativa 
 
Responsabilidades e funcións: 
 

a) Revisión dos equipos de loita contra incendios. 
b) Informes trimestrais de  avaliación dos equipos de loita contra incendios 
c) Recoñecemento de material sanitario e  substitución se os útiles non están en bo 

estado 
d) Promover un correcto uso o material de oficina 
e) Avaliar os posibles riscos laborais 
f) Reducir ou eliminar os riscos laborais 
g) Realizar o Plan de Prevención de Riscos Laborais 
h) Implantar medidas correctoras ou eliminatorias dos posibles riscos físicos, químicos, 

biolóxicos, ergonómicos, psicosociais, mecánicos e ambientais.  
i) Implantar e executar as políticas e normativas en Prevención de Riscos  Laborais da 

empresa 
j) Coordinar e controlar a área de prevención: avaliación do risco e plan preventivo 

de todos os centros da  compañía 
k) Xestionar a actuación do servizo externo de prevención 
l) Coordinar e controlar a implantación das accións de prevención nos centros de 

traballo 
m) Representar á empresa no Comité de Seguridade e Hixiene 
n) Cooperar coa Autoridade Laboral  
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Artigo 18.- Da Responsable de Acondicionamento 
 
Obxectivo xeral:   
 
Realizar as tarefas de limpeza e mantemento de superficies e mobiliario  da cooperativa 
seleccionando as técnicas, útiles, produtos e máquinas para garantir a  higienización, 
conservación e mantemento, cumprindo coa normativa aplicable en materia de 
seguridade e saúde. 
 
Responsabilidades e funcións: 
 

a) Realizar a limpeza de cristais da cooperativa 
b) Levar a cabo a limpeza do mobiliario situado no interior dos espazos para intervir. 
c) Realizar a limpeza de chans, paredes e teitos de ofíciana 
d) Realizar a limpeza e tratamento de superficies en edificios e locais utilizando 

maquinaria. 
e) Comprobar que haxa material de limpeza e útiles dentro da oficina 

 
 
Artigo 19.- Da Responsable da Xestión de Redes Sociais (ou  Comunity  Manager) 
 
Obxectivo xeral:  Xestionar redes sociais e as comunidades dixitais, promovendo á súa vez 
unha imaxe positiva da empresa de acordo á estratexia global en social media aprobada 
polas socias.  
 
Responsabilidades e funcións: 
 

a) Dinamizar as redes e/ou comunidades mostrándose como a ligazón entre a marca, 
produtos e comunidade online. 

b) Crear contido para o blog da cooperativa 
c) Avaliar o  engagement da cooperativa  
d) Incrementar o número de seguidores ou visitas das redes sociais 
e) Publicar en redes sociais actividades, formacións ou actividades realizadas ou 

incentivadas pola cooperativa ou integrantes. 
f) Seguir a estratexia global de social media ou márketing dixital en base aos 

principios da cooperativa 
g) Seguir o plan de contidos e publicacións. 
h) Manter actualizada a información da organización nas redes sociais e Internet. 

 
 
Artigo 20 .- Da Responsable da área comercial e relacións publicas 
 
Obxectivo xeral: Elabora, pon en práctica e avalía estratexias de comunicación e de 
promoción orientadas a informar os clientes, empregados e público en xeral das iniciativas 
e políticas da empresa.  
 
Responsabilidades e funcións: 
 

a) Representante da cooperativa fóra de organismos oficiais.  
b) Mantén relación con diversos medios de comunicación en nome dos clientes e 

maila empresa 
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c) Interactuar con clientes e interesados na cooperativa 
d) Promove posibles  liñas de  intercoperación  
e) Responsable de realizar e impartir formacións 

 
 
Artigo 21.- Da Responsable do Tratamento de Datos 
 
Obxectivo xeral: Elabora, pon en marcha e avalía o tratamento da protección de datos 
en relación ás normas vixentes.  
 
Responsabilidades e funcións: 
 

a) Cooperar coa autoridade de Control 
b) Supervisar o cumprimento da normativa vixente 
c) Adecuar a documentación á normativa 
d) Xestionar os permisos de sixilo profesional de bolseiros e usuarias da  coperativa 
e) Gardar sixilo profesional 
f) Chequear que persoal da cooperativa cumpre a normativa vixente 
g) Coñecer a normativa aplicable  

 
 
Artigo 22.- Da Responsable de Facturación 
 
Obxectivo xeral: Elabora, xestiona a área financeira da empresa e prepara a 
contabilidade da empresa á xestoría para que a realice. 
 
Responsabilidades e funcións: 
 

a) Seguimento de clientes e xestión de cobros.  
b) Recoñecemento de débeda e adiamento. 
c) Realización do Excel de gastos e ingresos para a cooperativa 
d) Realización de Facturas (Electrónicas ou non) de clientes. 
e) Realización da caixa da cooperativa. 

 
 
Artigo 23.- Doutros postos de traballo 
 
Os postos de traballo non incluídos neste capítulo están definidos nos Estatutos da 
cooperativa 
 
 

Capítulo III 
 

RÉXIME DE PRESTACIÓN DO TRABALLO E POLÍTICA DE REMUNERACIÓNS 
 
 

Artigo  24 .- Calendario socio/laboral 
 
Nas Cooperativas, na prestación do traballo existen principalmente dous tipos de 
contratos: 
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a) Contrato de Traballo; por conta allea : recíbese un soldo como compensación  dun 
traballo realizado. 

 
b) Contrato de sociedade; por conta propia: asociámonos para dar solución a un 

proxecto común e facémonos cargo dos seus resultados. 
 
En resposta a estes dous tipos de contratos dos socios  cooperativistas o   Calendario 
socio/laboral será aprobado pola Asemblea Xeral a proposta do Consello Reitor. 
 
O Consello Reitor, terá en conta toda a lexislación laboral respecto diso, atendendo ás 
actividades docentes e non docentes e ás funcións específicas cooperativas asignadas 
segundo o Organigrama da Cooperativa. 
 
 
Artigo 25. - Vacacións anuais 
 
As persoas socias durante os meses de xullo e agosto terán dereito a gozar de 15 días de  
vacacións con libre distribución. 
 
Os períodos de vacacións serán recollidos nun calendario de vacacións que estará a 
disposición de tódolas socias e será aprobado dende principios de ano.  
 
Os restantes días de vacacións dependen das necesidades da Cooperativa. 
 
 
Artigo  26 .- A Xornada de Traballo 
 
A xornada de Traballo será de 9:00 - 17:30h de Luns a Venres. Pode ser modificada por 
necesidades da producción sempre e cando sexa aprobada por o Consello Rector.  
 
 
Artigo  27 .-  Anticipos laborais. 
 
Todos os socios da Cooperativa recibirán nun prazo non superior a un mes, un anticipo 
laboral variable en función da súa categoría profesional, a súa antigüidade e a súa 
responsabilidade. 
 
O anticipo laboral será proporcional á xornada laboral e en contía similar ás retribucións 
do sector de intervencción social da zona. Non poderá ser inferior en ningún caso, ao 
salario mínimo interprofesional en cómputo anual, tendo en conta a xornada laboral 
realizada dentro da lexislación vixente. 
 
 
Artigo 28.- Igualdade de retribuccións  
 
A cooperativa pagara pola prestación dun traballo de igual valor a mesma retribución, 
satisfeita directa ou indirectamente, e calquera que sexa a natureza da mesma, salarial 
ou extrasalarial, sen que poida producirse discriminación algunha por razón de sexo en 
ningún dos elementos ou condicións daquela. 
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Un traballo terá igual valor que outro cando a natureza das funcións ou tarefas 
efectivamente encomendadas, as condicións educativas, profesionais ou de formación 
esixidas para o seu exercicio, os factores estritamente relacionados co seu desempeño e 
as condicións laborais nas que ditas actividades levan a cabo en realidade sexan 
equivalentes. 
 
 
Artigo  29  .- Réxime da Seguridade Social. 
 
As cotizacións á Seguridade Social faranse en función da categoría profesional e dos 
complementos salariais que correspondan a cada socio  cooperativista e dentro do 
Réxime Especial dos traballadores por conta propia ou autónomos.  
 
 
Artigo  30  .-  Incorporación de novos socios a cooperativa 
 
Baixo o principio de portas abertas a incorporación de un novo socio será benvida sempre 
e cando a nova incorporación cumpra cos requisitos necesarios para realizar a actividade 
produtiva. 
 
Terá que realizar á aportación obrigatoria mais a cota de acceso. 
 
 
Artigo  31 .- Permisos. 
 
Toda persoa socia terá dereito  solicitar ao Consello Reitor a concesión dun permiso, 
podendo ser este : 
 
• Retribuídos 
• Non retribuídos 
 
 
Artigo 32 .- Permisos retribuídos 
 
Baixo previo aviso e xustificación á empresa, o traballador poderá ausentarse do traballo, 
con dereito a remuneración, por algúns dos motivos e polo tempo seguinte: 
 

a) Quince días naturais por matrimonio. 
b) Dous días naturais ou catro se se necesita desprazamento en caso de nacemento 

de fillo ou falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou 
intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario de 
parentes, ata o segundo grao de  consanguinidade ou afinidade.  

c) Un  dia por Traslado de domicilio habitual. 
d) O tempo indispensable : 

 Por cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal, 
comprendido o exercicio do sufraxio activo. 

 Para a realización de exames  prenatais e técnicas de preparación ao parto  
e, nos casos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento. 

 Para a asistencia ás preceptivas sesións de información e preparación e para 
a realización dos preceptivos informes psicolóxicos e sociais previos á 
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declaración de idoneidade, sempre, en todos os casos, que deban realizarse 
dentro da xornada de traballo. 

e) Unha hora de ausencia no traballo  para as socio – traballadoras por lactación dun 
fillo menor de nove meses. A duración do permiso incrementarase 
proporcionalmente nos casos de parto, adopción, garda con fins de adopción ou 
acollemento múltiples.   

f) Nos casos de nacementos de fillos/ as prematuros ou que, por calquera causa, 
deban permanecer hospitalizados a continuación do parto. 

g) Así mesmo, terán dereito a reducir a súa xornada de traballo ata un máximo de 
dúas horas, coa diminución proporcional do salario. 

 
F. O desempeño da función de xurado terá para os efectos do ordenamento laboral a 
consideración de cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal. 
 
A concreción do  gozar dos permiso fixarase mediante convenio colectivo ou a lei 
reguladora correspondente, e na súa falta de mutuo acordo entre o Consello Rector e o 
socio.  
 
 
Artigo 28 .- Permisos  non retribuidos 
 
 
Os cargos  electivos a nivel provincial, autonómico ou estatal, nas organizacións sindicais 
máis representativas terán dereito ao goce dos permisos non retribuídos necesarios para o 
desenvolvemento das funcións sindicais propias do seu cargo, podéndose establecer, por 
acordo, limitacións ao goce dos mesmos en función das necesidades do proceso 
produtivo. 
 
 
Artigo 28 .- Maternidade 
 
No suposto de maternidade e adopción de menores de 5 anos, a socia-traballadora, 
recibirá o 100 por 100 dos anticipos laborais, polo período establecido na lexislación 
vixente. Distribuíndo á súa opción os permisos fixados pola Lei, sempre dunha maneira 
continuada. 
 
A coincidencia da suspensión por maternidade co tempo de vacacións preestablecido, 
non atribúe á socio-traballadora o dereito a un novo  sinalamento para o seu goce.  
 
 
Artigo  29 .- Excedencias . 
 
Todo socio/a poderá solicitar ao  Consello Reitor a concesión dunha excedencia, 
podendo ser esta : 
 
• Forzosa. 
• Especial. 
• Voluntaria. 
 
 
Artigo 30 .- Excedencia forzosa. 
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Son  causas de excedencia forzosa: 
 
1. A  designación para un cargo público  que imposibilite a asistencia ao traballo. 
2. A designación para un cargo cooperativo na patronal cooperativa.  
3. O  exercicio de funcións sindicais. 
4. A enfermidade, unha vez transcorridos os 18 meses de incapacidade temporal, e 
por todo o tempo que o traballador permaneza en situación de incapacidade provisional  
 
O socio que goce de excedencia forzosa, ten dereito a reserva do posto de traballo, 
cómputo da antigüidade adquirida durante o tempo que aquela dure e a reincorporarse 
ao mesmo centro de traballo unha vez terminado o período de excedencia. 
 
O socio con excedencia forzosa, deberá reincorporarse no prazo máximo de 30 días 
naturais a partir do cesamento no servizo, cargo ou función que motivou a súa 
excedencia e, caso de non facelo, causará baixa definitiva como socio  cooperativista. 
 
A excedencia forzosa deberá ser  automáticamente concedida , previa presentación da 
correspondente documentación acreditativa. 
 
 
Artigo 31.- Excedencia especial. 
 
Son causas de excedencia especial : 
 

1. A atención a un familiar gravemente enfermo, dentro do primeiro grao de  
consanguinidade ou afinidade, por un período non superior a doce  meses. 

 
2. A atención ou coidado de cada fillo, por natureza ou adopción por un período  

non superior a doce meses. Cando o pai e a nai sexan socios traballadores, só un 
dos dous terá dereito  a gozar desta  excedencia especial. 

 
O socio que goce de excedencia especial, ten dereito a reserva do posto de traballo, 
cómputo da antigüidade adquirida durante o tempo que aquela dure e a reincorporarse 
ao mesmo centro de traballo unha vez terminado o período de excedencia. 
 
En caso do persoal docente, en aras a unha mellor organización  do Colexio e salvo que 
as condicións para a súa concesión cambiasen substancialmente, a finalización da 
excedencia coincidirá co comezo do curso escolar. 
 
Desaparecida a causa que motivou a excedencia, o traballador terá 30 días naturais 
para reincorporarse ao centro de traballo e, en caso de non facelo, causará baixa 
definitiva na Cooperativa. 
 
 
Artigo  32 .-  Excedencia voluntaria 
 
A  excedencia voluntaria,  poderase conceder ao socio traballador, previa solicitude por 
escrito ao  Consello Reitor con catro meses de antelación ao comezo do curso escolar, 
podendo solicitalo todo socio traballador que leve, polo menos, un ano de antigüidade  
na  Cooperativa e non gozase de excedencia no últimos catro anos.  
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O permiso de excedencia voluntaria, concederase por un prazo mínimo dun curso escolar 
e un máximo de tres, debendo coincidir coa duración dos cursos escolares, salvo mutuo 
acordo. 
 
Na solicitude expoñerase con claridade o período de excedencia que se solicita e as 
causas polas que se solicita. 
 
A situación das socias traballadoras en situación de excedencia voluntaria axustarase ás 
seguintes normas:  
 

a) Non terá dereito a reserva do o seu posto de traballo, soamente dereito preferente 
de reingreso nas vacantes de postos de traballo iguais ou similares ao que houbese 
ou se producise  na Cooperativa. Durante este tempo non computaráselle a 
antigüidade. 

b) A persoa socia deberá solicitar o posible reingreso polo menos cun mes de 
antelación  á data de finalización da excedencia,  ou se pretende reincorporarse 
antes de finalizado o prazo de excedencia, salvo acordo coa cooperativa. 

c) resto dos seus dereitos serán os establecidos no  artigo 28 da Lei de Cooperativas 
de Galicia. 

 
 

Capítulo IV 
 

DESENVOLVEMENTO DA FUNCIÓN COOPERATIVA 
 
 
Artigo 33.- Canles de Información 
 
Para unha mellor comunicación de tódalas socias a cooperativa realizara unha reunión 
semanal de control na que se fará unha exposición das actividades a realizar, 
acordaranse liñas de traballo e temas que teñan que ver con un mellor desempeño e 
coordinación das socias. 
Esta reunión e obrigatoria para toladas socias e será posta a unha hora na que todos 
estean dispoñibles quedando marcada unha franxa horaria fixa co obxectivo de dispor un 
oco nas axendas para realizar a actividade. 
Dita reunión será realizada na parte de atrás da cooperativa para así eliminar o risco de 
interrupcións. 
 
 
Artigo 34.- Toma de decisións 
 
As cooperativas son organizacións democráticas controladas polos seus integrantes, os 
que participan activamente na definición das políticas e na toma de decisións. 
Tódalas 
 
 
Artigo 35.- O Taboleiros 
 
Nun dos corredoiros da oficina colocaranse avisos, cadros de quendas e información 
necesaria para o bo funcionamento da cooperativa.  
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Capítulo V 
 

REXIMEN  DISCIPLINARIO 
 
• Faltas leves, sancións. 
• Recursos e controversias. 
 
 
Artigo 33.-  
 
Ademais das faltas e sancións contempladas no Artigo 16 dos nosos Estatutos Sociais, 
consideraranse as seguintes, clasificadas en :  
 
 FALTAS DE CARÁCTER  SOCIETARIO :  moi graves, graves e leves. 
 FALTAS DERIVADAS DA PRESTACIÓN DO TRABALLO: moi graves, graves e leves. 
 
Calquera falta deber ser denunciada por calquera socio, e moi especialmente polos 
cargos pedagóxicos, que o comunicarán ao Director/a.  Este o comunicará o Consello 
Reitor que sancionará segundo os establecido no mencionado Artigo 17 dos Estatutos 
Sociais. 
 
 
Artigo  34.-  
 
Á parte das sancións que poidan carrexar as distintas faltas, xa descritas nos Estatutos, 
Artigo  16), algunhas delas levarán parella sanción económica ou desconto polo tempo 
non traballado, a saber: as faltas de puntualidade e asistencia inxustificada ao traballo. A  
inasistencia inxustificada a Asembleas Xerais, Reunións de Claustro, e outras reunións 
pedagóxicas propias do Centro, ben con cargos pedagóxicos, con compañeiros ou con 
pais e nais de alumnos. 
 
 
Artigo  35.- Das faltas leves 
 
Son faltas leves derivadas da prestación do traballo: 
 

a) A lixeira incorrección co público ou cas outras socias da cooperativa non 
xustificables. 

 
b) As faltas de asistencia non xustificada ás sesións de organización e control ás que a 

socia traballadora fose convocado regulamentariamente. 
 

c) O atraso, neglixencia ou descoido  no  cumprimento dos seus  s tarefas. 
 

d) Neglixencia no desempeño das funcións propias do o seu posto de traballo, na  
entrega ou presentación nas datas acordadas do requerido.  

 
e) Neglixencia no uso dos materiais, utensilios ou ferramentas propias  da actividade 

ou aquelas que lle foron encomendadas. 
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f) Non observar as normas esenciais de seguridade e hixiene no traballo, establecidas 

pola cooperativa.  
 

g) A embriaguez ou inxestión de substancias psicotrópicas non habitual no traballo.  
 

h) Calquera outra falta non considerada grave ou moi grave. 
 
 
Artigo 44.- Prescrición 
 
 
As INFRACCIÓNS cometidas polos socios traballadores, prescribirán: 
 
1º.- As faltas leves aos 30 días. 
2º.- As faltas graves aos 60 días. 
3º.- As faltas moi graves aos 90 días. 
 
A prescrición corre a partir da data na que o Consello Reitor tivo coñecemento diso e en 
todo caso aos seis meses. 
 
 
Artigo 45.- Sancións 
 
As sancións que se poderán impoñer aos socios  cooperativistas polo Consello Reitor son 
as establecidas no artigo 17 dos Estatutos Sociais : 
 

a) Polas FALTAS MOI GRAVES:  Multa de , suspensión ao socio dos seus dereitos 
(emprego e soldo) ou expulsión. 

 
b) Polas FALTAS GRAVES : Multa de ; se existise reincidencia, suspensión ao socio dos 

seus dereitos (emprego e soldo), con constatación no seu expediente persoal. 
 

c) Polas FALTAS LEVES:  A sanción poderá ser de amoestación verbal ou por escrito, ou 
multa  €. 

 
 

Capítulo VI 
 
 

FORMACIÓN, OFERTAS FORMATIVAS, POLÍTICA FORMATIVA 
 
 
• Dos socios  cooperativistas. 
• Do  persoal contratado. 
 
 
Artigo  46.- A formación unha necesidade 
 
Ninguén é capaz de sabelo todo pero, aínda que o soubese nun momento dado, o 
coñecemento que se produce de forma permanente faría obsoleto este coñecemento. 



     

 

Xeracción S. Coop Galega    Rúa Moratín Nº2, Ourense    info@xeraccion.com    988613822/698131032    www.xecaccion.com 
 18 

 
Os clientes cada día impoñen novas condicións e isto obriga a adaptar os nosos servizos, 
loitando cunha competencia que está sempre disposta a dar esta satisfacción ao cliente. 
 
A cultura da aprendizaxe ten que estar asumida por todos. Pois todos temos que estar a 
adaptar as nosas mentes a unha realidade cambiante. 
 
 
Artigo 47 .- Formación cooperativa 
 
O exercicio do  cooperativismo ten que estar baseado nun profundo coñecemento dos 
dereitos e deberes que representa ser  cooperativista. Esta decisión, libremente tomada, 
obriga a unha formación específica do que esta figura, tanto xurídica como social, 
representa. 
 
Saberse propietario do negocio e desenvolver individual e colectivamente o compromiso 
do seu desenvolvemento; facendo compatible cada unha das necesidades individuais 
coas da cooperativa, é ser consecuente coa decisión adoptada de incorporarse a esta 
aventura común. 
 
 
Artigo 48.- Formación empresarial e financeira. 
 
A información inadecuada é a principal causa de problemas na relación coas persoas. 
 
A relación entre niveis na cooperativa funciona mellor desde o momento en que todos 
entenden o que representa o Negocio Común desde a faceta económico-financeira. 
 
Entender como se xera ou se destrúe valor, debe  formar parte dese coñecemento básico 
que todo  cooperativista debe saber para poder ser protagonista directo deste proxecto 
compartido que é o negocio cooperativo. 
 
 
Artigo 49.- Formación pola Calidade  
 
O compromiso da Calidade e da mellora non teñen fin e como organización cooperativa 
estamos chamados a ser estudantes permanentes. 
 
Adoptamos o concepto da  formación como “aquilo que comprende manter, 
incrementar  e potenciar as competencias profesionais encomendadas  a realizar cada 
día mellor a tarefa, e ao desenvolvemento da persoa co obxectivo de que o 
coñecemento resultante contribúa  ao logro do obxectivo xeral da empresa “. 
 
 
Artigo .- 50 
 
O Consello Reitor xunto coa Xunta Directiva, establecerá anualmente un plan de 
formación Cooperativa,  Profesional e pola Calidade Total. 


