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CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, RÈGIM LEGAL, DURADA, DOMICILI, OBJECTE,
EXERCICI SOCIAL I ÀMBIT
Article 1.- Denominació.

Amb la denominació de “ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA,
SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA”, es practica l’adaptació d’estatuts d’una
cooperativa de consumidors i usuaris, que es regira per l’establert al Decret Legislatiu
2/2015 de 15 de maig, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana, dotada de plena personalitat jurídica i amb responsabilitat
limitada dels seus socis i sòcies per les obligacions socials.
Aquesta Societat adapta els seus estatuts a aquesta Llei i és continuadora
ininterrompudament amb el mateix nom de la fundada l’any 1.924, inscrita en el
Registre de Cooperatives de València amb el número CV-2067.

Article 2.- Durada.

La durada de la present Cooperativa és indefinida.

Article 3.- Domicili.

El domicili social de la Cooperativa s’estableix en la localitat de Biar (Alacant),
Avinguda d’Alacant núm. 30, podent ser traslladada a qualsevol altre lloc dins del
mateix terme municipal per acord del Consell Rector, segons l’establert en l’article 73
de la Llei. Aquesta decisió serà comunicada immediatament a tots els socis i sòcies.
La seu electrònica de la cooperativa es fixa en www.coopelectricabiar.com. Per a la
creació, supressió i trasllat d’aquesta seu s’aplicarà l’article 6.2 del Decret Legislatiu
2/2015 de 15 de maig, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana i les altres normes recollides en el mateix.

Article 4.- Objecte.
1.- L’objecte de la present Cooperativa de consumidors i usuaris serà el
subministrament de béns i serveis per a ús i consum dels socis i dels qui convisquen
amb ells, així com la defensa, informació i promoció dels drets dels consumidors i
usuaris, en especial:
a) La compravenda i comercialització de tot tipus de productes energètics,
en particular l’energia elèctrica, així com tots els serveis i activitats relacionades
directament o indirectament amb aquestes operacions;
b) El comerç i instal·lació elèctrica en general de maquinària, aparells i materials
elèctrics i electrònics de tot tipus;
c) La prestació de serveis de telecomunicacions i transmissió de veu, dades,
imatge i so;
d) La prestació de serveis en general, i en particular, d’assessorament tècnic en
matèria energètica.
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e) La cooperativa també podrà prendre participació en la totalitat o en part del
capital de societats, l’objecte social exclusiu de les quals, siga la distribució d’energia
elèctrica, respectant, en tot cas, el que es preveu en l’article 12 de la Llei 24/2013, de
26 de desembre, del Sector Elèctric i el previst en aquest article.
En els termes previstos en l’article 102 Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana,
aquestes societats podran integrar-se en el consorci cooperatiu elèctric que, en el
seu cas, constituïsca la cooperativa, actuant aquesta com a societat capçalera del
consorci.
Així mateix, la Cooperativa podrà ser titular d’accions o participacions en
Societats, amb objecte idèntic o anàleg, auxiliar o complementari al de la mateixa
Cooperativa, recollit als presents Estatuts.
2.- La Cooperativa tindrà la doble condició de majorista i minorista, i podrà
produir els béns i serveis que subministre als socis i sòcies.
3.- La Cooperativa podrà realitzar operacions pròpies de la seua activitat
cooperativitzada amb tercers no socis fins al límit del 50% del total de les operacions
realitzades.
4.- A tots els efectes, s’entendrà que en el subministrament de béns i serveis de la
Cooperativa als socis no hi ha transmissions patrimonials, sinó que són els mateixos
socis els qui, consumidors directes, els han adquirit conjuntament de tercers.
La Cooperativa serà considerada a efectes legals com consumidor directe.

Article 5.- Exercici Social.

L’exercici social estarà comprés entre els dies 1 de gener i 31 de desembre.

Article 6.- Àmbit territorial.

La Cooperativa realitzarà majoritàriament les seues activitats cooperativitzades
en la Comunitat Valenciana, sense perjuí que les relacions amb tercers o activitats
instrumentals de l’objecte social es realitzen fora d’aquesta.

CAPÍTOL II

DELS SOCIS I SÒCIES
Article 7.- Persones que poden ser socis o sòcies.

Podran ser socis o sòcies de la Cooperativa les persones físiques i jurídiques quan
el fi i l’objecte social d’aquestes no siga contrari als principis cooperatius, ni a l’objecte
social de la Cooperativa, que tinguen el caràcter de consumidors dels serveis i/o
usuaris dels elements patrimonials de la cooperativa, i que tinguen el caràcter de
consumidors de conformitat amb l’Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat
Valenciana.		
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Article 8.- Requisits d’admissió.

Per a l’admissió d’una persona com a soci o sòcia, hauran de complir-se els següents
requisits:
A) El senyalat a l’article anterior.
B) Sol·licitar del Consell Rector l’ingrés per escrit, acceptant els presents
estatuts, en especial, assumint el compliment dels deures que l’incumbeixen com a
soci i el seu compromís de participació en l’activitat cooperativitzada.
1.- Quant a la seua participació econòmica, els nous socis i sòcies de la Cooperativa
efectuaran les aportacions obligatòries exigibles en el moment de la seua entrada,
actualitzades segons l’Índex de Preus al Consum i en les condicions que establisca
el Consell Rector, que en cap cas seran menys beneficioses que les que van tindre la
resta de socis i sòcies.
2.- Els socis i sòcies que ingressen en la Cooperativa podran satisfer la quota
d’ingrés en un termini no superior a un any. La seua quantia no podrà excedir del
resultat de dividir la reserva obligatòria pel nombre de socis i sòcies existents en la
data de sol·licitud de l’admissió. La Cooperativa podrà cobrar-la, en tot cas, amb
càrrec a retorns d’exercici.

Article 9.- Procediment d’admissió.

1.- Les decisions sobre l’admissió de nous socis i sòcies corresponen al Consell
Rector de la Cooperativa, que podrà denegar-la per causa justificada derivada de
l’activitat o de l’objecte social.
Es considerarà justificada la no admissió pel Consell, quan el sol·licitant haja causa
baixa injustificada o haja sigut expulsat de la Cooperativa en els cinc anys anteriors
a la nova sol·licitud d’ingrés. Si la baixa haguera sigut motivada per l’incompliment
dels seus deures econòmics, no s’admetrà al sol·licitant, tret que prèviament fera
efectiu el pagament del deute pendent, actualitzat d’acord amb l’interés general.
2.- L’acord favorable o no a l’admissió es comunicarà per escrit al sol·licitant o
representant legal en un termini no superior a dos mesos des de la sol·licitud,
transcorregut el qual sense resolució expressa s’entendrà acceptada aquesta. La
resolució es publicarà al tauler d’anuncis del domicili social de la Cooperativa.
3.- Contra l’acord podran recórrer tant el sol·licitant com qualsevol dels socis o
sòcies anteriors de la Cooperativa davant l’Assemblea General, en el termini d’un mes
des de la notificació o des de la publicació de l’acord corresponent. Les impugnacions
seran resoltes en votació secreta en la primera Assemblea General que es reunisca.
4.- Als efectes d’aquest article, seran vàlides les comunicacions realitzades per
mitjans electrònics, sempre que aquest sistema haguera sigut acceptat pel soci o sòcia.

Article 10.- Responsabilitat.

1.- La Cooperativa respondrà pels seus deutes amb tot el seu patrimoni present i
futur, excepte el corresponent al Fons de Formació i Promoció Cooperativa que sols
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respondrà de les obligacions estipulades per al compliment de les seues finalitats.
2.- La responsabilitat dels socis i de les sòcies pels deutes socials estarà limitada
a l’import nominal de les seues aportacions al capital social, tant obligatòries com
voluntàries i sempre del capital subscrit.
3.- La responsabilitat dels socis pel compliment de les obligacions que contraguen
amb l’ús dels serveis cooperatius serà il·limitada.

Article 11.- Drets dels socis i sòcies.

Els socis i les sòcies tenen dret a:
1.- Elegir i ser elegits o elegides per als càrrecs socials de la Cooperativa.
2.- Formular propostes en les condicions establertes en la Llei i a participar amb
veu i vot en les Assemblees Generals i altres òrgans dels quals forme part.
3.- Participar en l’activitat econòmica i social de la Cooperativa sense cap
discriminació.
4.- Cobrar, si és procedent, dels interessos fixats en les aportacions socials.
5.- L’actualització del valor de les seues aportacions en les condicions previstes en
la Llei i en aquests Estatuts.
6.- Percebre, en els termes senyalats en l’article 39 dels presents estatuts, la liquidació
de les aportacions al capital social en cas de baixa o de liquidació de la Cooperativa.
7.- Exigir i rebre informació en els termes establerts en l’article següent.
8.- Rebre, en el seu cas, la part corresponent de l’excedent d’exercici repartible, en
proporció a l’ús que haja fet dels serveis cooperatius, que se li acreditarà en la forma
que acorde l’Assemblea General.
9.- Tots aquells que es deriven dels presents Estatuts i la mateixa Llei.

Article 12.- Dret i informació.

El soci de la Cooperativa té com a mínim dret a:
1.- Rebre còpia dels presents Estatuts, del Reglament de Règim Intern i de les seues
successives modificacions amb menció expressa del moment de l’entrada en vigor
d’aquestes.
2.- Examinar en el domicili social i en el termini que intervinga entre la convocatòria
de l’Assemblea i la seua celebració, els documents que vagen a ser sotmesos a la mateixa
i en particular els comptes anuals, l’informe de gestió i l’informe d’auditoria. Els socis
i sòcies que ho sol·liciten per escrit, tindran dret a rebre gratuïtament còpia d’aquests
documents amb antelació a la celebració de l’Assemblea. En les convocatòries de
l’Assemblea General es manifestarà expressament el dret de qualsevol soci i sòcia de
rebre gratuïtament els documentes abans esmentats, així com la memòria escrita de
les activitats de la Cooperativa.
3.- Sol·licitar per escrit, amb antelació a qualsevol Assemblea, o verbalment en el
curs de la sessió, l’ampliació dels informes i els aclariments que considere necessaris
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sobre els punts de l’Ordre del Dia. El Consell Rector no podrà negar les informacions
sol·licitades, excepte si la seua difusió suposa un perill per als interessos de la
Cooperativa o haja de mantenir reserva sobre aquestes dades en compliment d’una
obligació legal. En el primer cas, l’Assemblea General decidirà per votació secreta si
s’ha de donar la informació sol·licitada.
4.- Rebre informació sobre la marxa de la Cooperativa i, així mateix, rebre aquella
informació que afecte els seus drets econòmics i socials, que haurà de ser facilitada
pel Consell Rector en el termini màxim d’un mes. Si el Consell Rector estima que la
informació és d’interés general, la inclourà en l’Ordre del Dia de la següent Assemblea
que es vaja a celebrar.
5.- Sol·licitar i rebre còpia de l’Acta de les Assemblees Generals que hauran de ser
facilitades en el termini màxim d’un mes des de la sol·licitud.
6.- Examinar, en el domicili social, el Llibre Registre de socis i sòcies de la
Cooperativa.
7.- Ser notificat dels acords que suposen obligacions o càrregues greument
oneroses no previstes estatutàriament adoptades en la seua absència dins dels 15 dies
següents a la seua aprovació.
D’acord amb l’article 25.2 Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, les comunicacions
entre la cooperativa i els socis a les que es refereix aquest article, sempre que no
tinguen previst un altre mitjà específic en la Llei, podran realitzar-se per mitjans
electrònics, sempre que aquest sistema haguera sigut acceptat pel soci. Així mateix,
els drets d’informació del soci podran fer-se efectius mitjançant la publicació en la
seu electrònica de la cooperativa de la informació corresponent, sense perjuí de la
notificació individual dels acords que es refereixen a la relació particular del soci amb
la cooperativa.

Article 13.- Deures dels socis i sòcies.

Els socis i sòcies deuen:
1.- Desemborsar les aportacions compromeses en la forma establerta pels Estatuts
i per l’Assemblea General.
2- Assistir a les reunions dels òrgans socials dels quals siga part.
3.- Complir els acords socials vàlidament adoptats.
4.- Participar en l’activitat de la Cooperativa, obligant-se a consumir l’energia
elèctrica de la Cooperativa, en la forma i quantia establerta en aquests Estatuts i en
els acords social vàlidament adoptats.
5.- Mantenir secret sobre els acords i les dades de la Cooperativa, en els termes
previstos en la legislació vigent, podent procedir civilment contra els responsables de
l’incompliment si les conseqüències foren perjudicials per a la Cooperativa.
6.- No realitzar activitats que perjudiquen la Cooperativa, com operacions en
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competència amb ella, per compte propi o d’altre, excepte els que siguen autoritzats
expressament per l’Assemblea General o pel Consell Rector.
7.- Participar en les activitats de formació i promoció de la Cooperativa.
8.- Comunicar formalment al Consell Rector els canvis del domicili a efecte de
notificacions. A aquests efectes, seran vàlides les comunicacions realitzades pels
mitjans electrònics, sempre que aquest sistema haguera sigut acceptat pel soci o sòcia.

Article 14.- Faltes dels socis i sòcies.

Les faltes dels socis i sòcies es classificaran en lleus, greus i molt greus.
1.- Seran faltes lleus:
a) L’incompliment per ignorància inexcusable dels acords dels òrgans de la
Cooperativa.
b) La inassistència sense causa justificada als actes socials i, particularment, a
les Assemblees Generals.
c) Quantes infraccions es cometen per primera vegada i no estiguen previstes
en els presents Estatuts com a greus i molt greus.
2.- Seran faltes greus:
a) Les accions o omissions, doloses o culposes que suposen un incompliment
de les obligacions assumides front a la Cooperativa o que puguen perjudicar els seus
interessos o els dels socis i sòcies i que no tinguen la consideració de falta molt greu.
b) La inassistència injustificada a les Assemblees Generals degudament
convocades, quan el soci ja haja sigut sancionat dues vegades per falta lleu per la
mateixa causa en els últims cinc anys.
c) L’incompliment de les obligacions econòmiques del soci, en especial les
relatives a la falta de pagament del subministrament d’electricitat o dels altres conceptes
vinculats al consum elèctric, ja siguen facturats directament per la cooperativa, ja per
les societats participades per aquesta, que coadjuven al compliment del seu objecte
social.
d) La comissió d’una falta lleu, quan el soci ja haguera sigut sancionat per tres
faltes lleus de qualsevol naturalesa en el període de dos anys anteriors.
3.- Seran faltes molt greus:
a) La realització d’activitats o manifestacions que puguen perjudicar els
interessos de la Cooperativa, com operacions en competència amb ella, exceptuant
el que està disposat en l’article 27.e de la llei; o el frau en les aportacions o altres
prestacions degudes a la cooperativa.
b) L’incompliment del deure de participar en l’activitat econòmica de la
Cooperativa, d’acord amb els mòduls fixats en els Estatuts Socials i, en el seu cas, en
el reglament de règim intern.
c) L’incompliment de l’obligació de desemborsar les aportacions a capital social.
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d) L’incompliment persistent o reiterat de les obligacions econòmiques
assumides front a la Cooperativa.
e) Prevaler-se de la condició de soci o sòcia de la Cooperativa per a realitzar
activitats especulatives o il·lícites.

Article 15.- Sancions.

Les sancions a imposar pels fets tipificats en l’article anterior són les següents:
1.- Per a faltes lleus, totes o algunes de les següents sancions: amonestació escrita
dirigida al soci; multa de sis a seixanta euros; privació durant sis mesos com a màxim
dels serveis assistencials a càrrec del Fons de Formació i Promoció Cooperativa.
2.- Per a faltes greus, totes o algunes de les següents sancions: multa de quantia
estimada proporcionalment a criteri del Consell Rector d’entre seixanta-u i tres-cents
euros i/o suspensió de fins a sis mesos de tots o alguns dels següents drets: assistència,
veu i vot en les Assemblees Generals; ser elector i elegible per als càrrecs socials.
3.- Per faltes molt greus: multa mínima de tres-cents un euro i un màxim de siscents un euro; suspensió de sis mesos i un dia fins a un any de tots o alguns dels drets
de socis; i expulsió.

Article 16.- Procediment sancionador.

1.- Les faltes lleus seran sancionades per acord del Consell Rector, que podrà
recórrer-se pel soci o sòcia davant l’Assemblea General en el termini de quinze dies
des de la notificació, sense perjuí de la seua immediata executivitat.
2.- Les faltes greus seran sancionades per acord del Consell Rector, que podrà
recórrer-se en el termini de quinze dies davant d’aquest mateix òrgan. En un segon
acord del Consell Rector es confirmarà i s’executarà la sanció o s’anul·larà. El soci
disconforme podrà recórrer en el termini de quinze dies des de la notificació del
segon acord davant l’Assemblea General.
3.- Les faltes molt greus seran sancionades per acord del Consell Rector, mitjançant
l’obertura d’expedient en el qual seran explicats els motius amb tota claredat.
Posteriorment, es donarà audiència a l’interessat perquè en el termini de quinze dies
des de la comunicació de l’expedient, faça les al·legacions que estime oportunes.
L’expedient serà resolt per un segon acord del Consell Rector en el termini màxim
de dos mesos des de la data de l’acord d’obertura d’aquest. Aquest últim acord podrà
ser recorregut pel soci o sòcia afectats en el termini d’un mes des que li va ser notificat
davant l’Assemblea General, que resoldrà en votació secreta de manera definitiva, en la
primera sessió es celebre, bé anul·lant la sanció, o bé fent-la executiva. Transcorreguts
els terminis esmentats sense haver-se resolt i notificat el recurs, s’entendrà que aquest
ha sigut estimat.
En el cas que el recurs no siga admès o es desestime, l’acord de l’Assemblea General
podrà sotmetre’s en el termini d’un mes, des de la notificació de l’acord corresponent,
a l’arbitratge cooperatiu o impugnar-se davant del Jutge competent pel curs previst
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en l’article 40 de la Llei.
4.- Les faltes prescriuran si són lleus al cap de tres mesos, si són greus al cap de sis
mesos i si són molt greus al cap de dotze mesos des que es van cometre. El termini
s’interromprà en incoar-se el procediment sancionador i, transcorreguts els terminis
estatutàriament previstos per a dictar resolució, s’entendrà sobresegut l’expedient.
5.- Als efectes d’aquest article, seran vàlides les comunicacions realitzades pels
mitjans electrònics, sempre que aquest sistema haguera sigut acceptat pel soci.

Article 17.- Baixa del soci.

1.- El soci o sòcia de la Cooperativa podrà donar-se de baixa, mitjançant un escrit
dirigit al Consell Rector.
2.- Amb independència de la notificació de la baixa, el soci o sòcia haurà de complir
els acords que prèviament li obliguen en relació a la Cooperativa, abans que la baixa
siga efectiva, si malgrat açò, el soci o sòcia incomplira els deures preestablerts, la
Cooperativa podrà reclamar contra ell mitjançant qualsevol procediment legal, en
base als danys i perjuís causats a aquesta.
3.- El Consell Rector, en tot cas, qualificarà la baixa de justificada o de no justificada
i determinarà i determinarà els efectes d’aquesta, tot això mitjançant acord que se li
comunicarà en un termini màxim de tres mesos des que va rebre la notificació de
baixa de soci. Aquesta comunicació deurà incloure, en el seu cas, el percentatge de
deducció que se li aplica i si es fa ús de l’ajornament previst en l’article 61 de la Llei o,
almenys, indicar el percentatge màxim de deducció aplicable i la possibilitat d’ajornar
el reemborsament en el terme de l’article 39 dels estatuts.
La falta de comunicació en el termini previst permetrà considerar la baixa com a
justificada als efectes de la seua liquidació i reemborsament.
4.- Tindrà la consideració de baixa justificada la que siga conseqüència de la
disconformitat del soci amb un acord de l’assemblea general dels previstos en l’article
36.6 de la Llei de Cooperatives (imposició de noves aportacions obligatòries, imposició
de noves obligacions per als socis no previstes als estatuts, modificació de la classe
de cooperativa o del seu objecte social, agreujament del règim de responsabilitat
dels socis, pròrroga de la societat, dissolució, fusió, escissió, transformació o cessió
d’actius i passius). El soci que no haja votat a favor de l’acord, haurà de comunicar
la seua baixa en el termini màxim de quaranta dies des del següent al de l’adopció
de l’acord, o al de la recepció de l’acord en el cas què estiguera absent en l’assemblea.
També es considerarà justificada la baixa quan s’acredite que la cooperativa ha
negat reiteradament al soci l’exercici dels drets econòmics i polítics reconeguts en
l’article 25 de la Llei, amb l’excepció de l’establert en l’apartat e) del mateix (rebre la
liquidació de la seua aportació en cas de baixa o de liquidació de la cooperativa).
5.- El soci o sòcia serà baixa obligatòria quan perda els requisits per ser-ho
conforme a la Llei o els estatuts. La baixa obligatòria serà acordada, prèvia audiència
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de l’interessat o interessada, pel Consell Rector, bé d’ofici, bé a petició del propi afectat
o afectada o de qualsevol altre soci o sòcia.
En cas de defunció del soci o sòcia, els seus hereus podran optar per succeirli en la Cooperativa segons estableix l’article 60.4 de la Llei o per reclamar el
reemborsament, si és procedent, conforme al previst en l’article 39 dels presents
estatuts, de les seues aportacions de capital, una vegada practicada la liquidació
corresponent, segons estableix l’article 61 de la Llei.
6.- Les qüestions que es plantegen entre el Consell Rector i el soci o sòcia sobre la
qualificació i efectes de la baixa seran recurribles davant l’Assemblea General, en el
termini d’un mes des que li va ser notificada, la qual resoldrà en la primera reunió
que es celebre. Transcorregut el termini sense haver-se resolt i notificat el recurs,
s’entendrà que aquest ha sigut estimat. En el cas que el recurs no siga admès o es
desestime, l’acord de l’Assemblea General podrà sotmetre’s en el termini d’un mes,
des de la notificació de l’acord corresponent, a l’arbitratge cooperatiu regulat en la llei
o impugnar-se davant del jutge competent pel curs previst en l’article 40 d’aquesta.

Article 18.- Responsabilitat i obligacions del soci que ha estat baixa.

1.- En el cas de baixa o expulsió, el soci respondrà personalment pels deutes
contrets per la Cooperativa durant la seua permanència en aquesta, prèvia excussió
de l’haver social, per un període de cinc anys a contar des de la data de la baixa o
expulsió i per l’import que li haja sigut liquidat.
A més, seguirà obligat al compliment dels contractes i altres obligacions que haja
assumit amb la Cooperativa, que per la seua naturalesa no s’extingisca amb la pèrdua
de la condició de soci o sòcia.
2.- Com a garantia de rescabalament dels perjuís causats per l’incompliment de
les obligacions esmentades en el segon paràgraf de l’apartat anterior, la Cooperativa
podrà retenir la totalitat de les aportacions del soci o sòcia fins que es determine
l’import de tals perjuís.
A tal fi, el Consell Rector de la Cooperativa haurà de fixar la valoració dels perjuís
en el termini de tres mesos des de l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici en què
s’ha produït la baixa. Contra aquesta valoració, el soci podrà interposar demanda
davant els Tribunals i demanda d’arbitratge en el termini de tres mesos des de la
notificació del corresponent acord.
3.- Als afectes d’aquest article, seran vàlides les comunicacions realitzades pels
mitjans electrònics, sempre que aquest sistema haguera sigut acceptat pel soci.

CAPÍTOL III

DELS ASSOCIATS I ASSOCIADES
Article 19.- Adquisició de la condició d’associat o associada.

1.- Podran ser associats o associades les persones físiques o jurídiques, públiques o
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privades que realitzen aportacions voluntàries que corresponen i es comprometen a
complir amb l’establert en la Llei i en els presents Estatuts, que els hi seran d’aplicació.
2.- De la mateixa manera, podran ser associats aquells socis que havent sigut baixa
voluntària justificada o baixa obligatòria, així ho sol·licitaren convertint les seues
aportacions obligatòries en voluntàries.

Article 20.- Règim jurídic de l’associat i associada.

No podran tindre la condició d’associat aquelles persones que siguen
simultàniament socis de la Cooperativa.
Els associats podran assistir a les assemblees generals, amb veu però no tindran
dret a vot i tampoc podran ser membres del Consell Rector ni formar part dels altres
òrgans socials de la Cooperativa.

Article 21.- Condicions econòmiques dels associats i associades.

1.- Els associats i associades realitzaran aportacions voluntàries al capital social,
per les quals percebran l’interés que establisca l’Assemblea General, no podent ser
aquest superior a sis punts per damunt de l’interés legal dels diners.
2.- Les aportacions dels associats i associades i la seua retribució es sotmetrà al
règim previst en aquests Estatuts per a les aportacions voluntàries.

Article 22.- Baixa dels associats.

1.- L’associat comunicarà immediatament la seua baixa al Consell Rector. Les
aportacions voluntàries es reemborsaran en el moment en què la baixa haja d’assortir
efectes, llevat que aquest acord haguera previst un règim diferent.
2.- Els associats i associades podran ser expulsats de la Cooperativa per la comissió
de faltes molt greus previstes per als socis, tramitant-se el procediment conforme al
previst en els presents Estatuts.
3.- No serà transmissible mortis causa la condició d’associat o associada ni tampoc
les seues aportacions socials, havent de ser posades a disposició dels qui acrediten ser
els seus hereus legals en el moment en el qual corresponga el reemborsament, segons
l’establert en l’acord d’emissió.

CAPÍTOL IV

REPRESENTACIÓ I GESTIÓ DE LA COOPERATIVA
Article 23.- Òrgans Socials.

Són òrgans socials de la Cooperativa:
a) L’Assemblea General
b) El Consell Rector.
c) Els liquidadors i liquidadores, quan la Cooperativa es dissolga i entre en
liquidació.
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Article 24.- Competències de l’Assemblea General.

1.- L’Assemblea General pot debatre qualsevol assumpte de la cooperativa i prendre
acords obligatoris en matèries que la Llei no considere de competència exclusiva
d’altre òrgan social.
2.- Són competències no delegables i no derogables de l’Assemblea General les
següents:
a) Nomenament i revocació del Consell Rector, dels Auditors de comptes, dels
Liquidadors i de les comissions delegades de l’Assemblea General.
b) Examen o censura de la gestió social, aprovació dels comptes, distribució
dels excedents d’exercici o imputació de pèrdues.
c) Imposició de noves aportacions obligatòries al capital i actualització del valor
de les aportacions.
d) Emissió d’obligacions i de títols participatius, conformement a l’establert en
l’article 62 del Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
e) Modificació dels Estatuts Socials.
f) Fusió, escissió, transformació i dissolució.
g) Transmissió del conjunt de l’empresa o patrimoni de la cooperativa, integrat
per l’actiu i el passiu; o de tot l’actiu; o d’elements de l’immobilitzat que constituïsquen
més del 20% d’aquest, sense perjuí de la competència del Consell Rector per a l’execució
de l’esmentat acord, així com la transmissió de les accions o de participacions socials
que la cooperativa ostente en societats mercantils constituïdes en compliment de la
normativa del sector elèctric sobre la incompatibilitat d’activitats lliures i regulades i
a les que s’hagen aportat per qualsevol mitjà actius de titularitat cooperativa.
h) Creació, adhesió o baixa de consorcis, grups cooperatius o unions de
cooperatives de caràcter econòmic, i de les unions o federacions de caràcter
representatiu, creació de cooperatives de segon grau o de crèdit o adhesió a aquestes,
quan la subscripció de capital o altres obligacions econòmiques compromeses
suposen, en el moment de la incorporació, més del 20% dels fons propis de la
cooperativa.
i) Regulació, creació i extinció de seccions de la Cooperativa.
j) Exercici de l’acció social de responsabilitat contra els membres del Consell
Rector, els Auditors de Comptes i Liquidadors.
k) Aprovació i modificació del Reglament de Règim Intern de la Cooperativa.
l) Tots els altres acords exigits per la Llei o pels Estatuts socials.

Article 25.- Convocatòria de l’Assemblea General.

1.- L’Assemblea General podrà ser convocada pel Consell Rector a iniciativa pròpia
o a petició de, almenys, un deu per cent o, quan la cooperativa compte amb més de
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1000 socis o sòcies, almenys 100 socis o sòcies, amb l’Ordre del Dia proposat per ells i
elles. Quan el Consell no convoque en el termini legal l’Assemblea General Ordinària
o no atenga la petició de la minoria abans esmentada podrà procedir-se segons
l’establert en l’article 33.2 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
2.- La convocatòria es farà mitjançant anunci destacat en el domicili social i en
cadascun dels centres de treball, en la seu virtual, carta enviada al domicili del soci
o sòcia amb una antelació mínima de quinze dies i màxima de seixanta o mitjançant
qualsevol altre sistema que assegure la recepció d’aquesta pel soci destinatari, sent
vàlida la remissió per mitjans electrònics, si aquest sistema haguera sigut acceptat
pel soci
3.- L’Ordre del Dia serà fixat pel Consell Rector, però aquest quedarà obligat a
incloure els temes sol·licitats pel deu per cent o cinquanta socis o sòcies amb els
requisits i pel procediment establert per la Llei.
4.- L’Assemblea es reunirà on designe el Consell Rector.
5.- La convocatòria ha d’expressar amb claredat l’Ordre del Dia o assumptes a
tractar, el lloc, el dia i l’hora de la reunió, en primera i en segona convocatòria, entre
les quals haurà de transcórrer com a mínim mitja hora. A més, en la convocatòria
s’esmentarà expressament el dret a obtindre de forma gratuïta fotocòpia dels
documents a debatre en l’Assemblea General Ordinària, així com de la Memòria,
indicant-se el règim de consultes amb el domicili social, amb un mínim de dues
hores diàries de consulta, exceptuant els dies no hàbils.
6.- En l’Ordre del dia s’inclourà necessàriament un punt que permeta als socis i
sòcies fer suggeriments i preguntes al Consell Rector. Els suggeriments i preguntes
dels socis i sòcies es faran constar en Acta.
7.- Quan s’anuncie la modificació d’estatuts socials, en la convocatòria s’indicarà
de forma expressa el nou text que, el Consell Rector o la minoria que haja pres la
iniciativa, pretén sotmetre a votació. La reforma es justificarà per mitjà d’un informe
que posarà a disposició dels socis i sòcies d’acord amb el previst en el punt cinc.
En cas que la documentació a la qual es refereix la petició es trobara en la pàgina
web de la Cooperativa, aquesta garantirà l’autenticitat dels documents publicats en
eixa pàgina, així com l’accés fàcil i gratuït a aquesta, amb possibilitat de descàrrega i
impressió d’allò inserit en ella.

Article 26.- Constitució de l’Assemblea General.

1.- L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria
quan assistisquen, presents o representats i representades, més de la meitat dels socis
i sòcies; i en segona convocatòria sempre que assistisquen un 10% dels socis i sòcies
o cinquanta d’ells i elles.
2.- Podran assistir tots els socis i sòcies que ho siguen en la data en què siga
convocada l’Assemblea i mantinguen aquesta condició en el moment de la seua
celebració.
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3.- La Mesa de l’Assemblea estarà formada pel President o Presidenta i Secretari o
Secretària, que seran els del Consell Rector. A falta d’aquests per qualsevol causa, la
mateixa Assemblea elegirà d’entre els assistents, als socis que exerciran aquesta funció
durant la sessió. En els supòsits de cessament durant una cessió s’actuarà conforme al
que està previst en aquests Estatuts en l’article 30.4.
4.- Cada soci o sòcia pot fer-se representar per a una Assemblea concreta,
mitjançant poder escrit en el qual es podrà indicar les instruccions sobre cada
assumpte de l’Ordre del Dia, per altre soci, pel cònjuge, ascendent, germà o persona
que convisca amb el soci o sòcia. La representació és revocable. Cada soci o sòcia no
podrà representar a més de dos socis o sòcies absents.
5.- Les funcions del President durant la sessió seran les següents:
a) Ordenarà la confecció del llistat d’assistents, a càrrec del Secretari o Secretària,
decidint sobre les representacions dubtoses. El 5% de socis i sòcies assistents podran
designar a un d’ells i elles com a Interventor o Interventora en la confecció del
llistat. Seguidament, proclamarà l’assistència de quòrum i la constitució i inici de
l’Assemblea.
b) Dirigirà les deliberacions, fent respectar l’Ordre del Dia i el de les intervencions
sol·licitades.
c) Donarà per suficientment debatut cada assumpte de l’Ordre del Dia i ordenarà
passar a votació els temes que així ho requerisquen conforme a l’establert en l’article
següent.
d) Podrà decidir sobre l’admissió de l’assistència de persones no sòcies quan
ho considere convenient per a la Cooperativa, excepte quan l’Assemblea haja d’elegir
càrrecs i quan ho rebutge la mateixa Assemblea per acord majoritari.
e) Podrà expulsar de la sessió als assistents que facen obstrucció o no respecten
a l’Assemblea o a algú dels assistents.

Article 27.- Adopció d’acords.

1.- Per a deliberar i prendre acords sobre un assumpte serà indispensable que conste
en l’Ordre del Dia de la convocatòria, o en l’aprovat a l’inici de l’Assemblea General
Universal, exceptuant els casos previstos en l’article 36.1 de la Llei de Cooperatives
de la Comunitat Valenciana.
2.- Cada soci o sòcia té un vot.
3.- El President o President quan no hi haja assentiment unànime a la proposta
d’acord feta per la mesa, o sempre que algun soci o sòcia ho sol·licite, sotmetrà el tema
a votació, en forma alternativa, primer a favor i després en contra de la proposta. La
votació podrà fer-se a ma alçada, mitjançant manifestació verbal del vot o mitjançant
paperetes. Serà secreta sempre que ho sol·licite almenys el 10% dels socis i sòcies
assistents o cinquanta d’ells i elles o afecte a la renovació dels membres del Consell
Rector i quan ho considere el Consell Rector, com a conseqüència del nombre massiu
-15-

d’assistents i per les qüestions a decidir.
4.- El 10% dels socis i sòcies presents i representats o representades o cinquanta
d’ells i elles, tindran dret a formular propostes de votació sobre els punts de l’Ordre
del Dia.
5.- Els acords quedaran adoptats com a regla general quan voten a favor de la
proposta més de la meitat dels socis i sòcies presents i representats o representades
en l’Assemblea, exceptuant el cas de l’elecció de càrrecs on seran elegits els candidats
i candidates que obtinguen la major quantitat de vots, i amb l’excepció també dels
supòsits establerts en l’apartat següent, que es requerirà majoria reforçada.
6.- Els acords de l’Assemblea General obliguen a tots els socis, fins i tot als absents i
dissidents, llevat que tractant-se de noves obligacions o càrregues greument oneroses
no previstes en els Estatuts, modificació de la classe de Cooperativa o del seu objecte
social, agreujament del règim de responsabilitat dels socis i sòcies, pròrroga de la
societat, dissolució, fusió, escissió, transformació o cessió d’actius i passius, el soci
disconforme o absent comunique la seua baixa en el termini màxim de quaranta dies
des del següent al de l’adopció de l’acord, o al de la recepció de l’acord en el cas que
no estiguera present en l’Assemblea.
7.- Els acords que exigiran la majoria dels vots en dos terços dels socis i sòcies
presentes i representades són les següents:
a. La modificació d’estatuts.
b. La revocació dels membres del Consell Rector, quan no conste en l’ordre
del dia de la convocatòria, a més del vot favorable dels dos terços dels vots presents
i representats en l’assemblea, exigeixen per a la seua adopció que aquesta haja
sigut constituïda amb un quòrum d’assistència de, almenys, el 20% dels socis de la
cooperativa. Si la revocació consta en l’ordre del dia, serà suficient la majoria prevista
en l’apartat e) d’aquests estatuts.
c. L’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del consell rector.
d. Els acords que comporten imposició de noves aportacions obligatòries, de
noves obligacions per als socis no previstes en els estatuts, modificació de la classe
de cooperativa o del seu objecte social, agreujament del règim de responsabilitat dels
socis, pròrroga de la societat, dissolució, fusió, escissió, transformació o cessió d’actius
i passius, a més del vot favorable dels dos terços dels vots presents i representats en
l’assemblea, exigeixen per a la seua adopció que aquesta haja sigut constituïda amb
un quòrum d’assistència de, almenys, el 10% dels socis de la cooperativa.

Article 28.- Impugnació dels acords socials.

1.- Podran ser impugnats els acords de l’Assemblea General que siguen contraris a
la Llei, s’oposen als Estatuts o lesionen, en benefici d’un o més socis o de tercers, els
interessos de la Cooperativa.
2.- Seran nuls els acords contraris a la Llei. Els altres acords als quals es refereix en
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número anterior seran anul·lables.
3.- No procedirà la impugnació d’un acord que haja sigut deixat sense efecte o
substituït vàlidament per altre. Si fóra possible eliminar la causa d’impugnació, el
jutge o l’àrbitre, atorgarà un termini raonable per a què aquella poguera ser esmenada.
4.- L’acció d’impugnació d’acords nuls podrà ser exercitada per tots els socis, els
membres del Consell Rector i qualsevol tercer amb interés legítim, i caducarà en
el termini d’un any, amb excepció dels acords que, per la seua causa o contingut,
resulten contraris a l’ordre públic.
5.- L’acció d’impugnació dels acords anul·lables podrà ser exercitada pels socis
assistents que hagueren fet constar, en l’Acta de l’Assemblea General o mitjançant
document fefaent entregat dins de les quaranta-huit hores següents, la seua oposició
a l’acord, els absents i els que hagueren sigut il·legítimament privats del vot, així com
pels membres del Consell Rector o els membres de la comissió de control de la gestió.
L’acció caducarà al cap de quaranta dies.
6-. Els terminis de caducitat previstos en aquest article es computaran des de la
data d’adopció de l’acord o, si es poguera inscriure, des de la data de la seua inscripció
en el Registre de Cooperatives.

Article 29.- El Consell Rector. Competències.

1.- El Consell Rector és l’òrgan de representació, govern i gestió de la Cooperativa
amb caràcter exclusiu i excloent. La representació s’estendrà a tots els actes
compresos en l’objecte social. Qualsevol limitació de les facultats representatives dels
administradors serà ineficaç davant de tercers.
2.- El Consell té les següents facultats:
a) Establir les directrius generals de la gestió, de conformitat amb la política
fixada per l’Assemblea General.
b) Representar legalment a la Cooperativa en totes les actuacions davant de
tercers, tant extrajudicials com judicials, incloent-hi les què exigeixen decisió o
autorització de l’Assemblea General.
c) Controlar permanentment l’exercici de les facultats que en el seu cas delegue.
d) Presentar a l’Assemblea General Ordinària els comptes de l’exercici, l’informe
sobre la gestió i la proposta de distribució o assignació dels excedents i d’imputació
de les pèrdues.
e) Prestar avals, fiances i garanties reals a favor d’altres persones, exceptuant en
les Cooperatives de crèdit.
f) Atorgar poders generals, que hauran d’inscriure’s en el Registre.

Article 30.- Composició del Consell Rector.

1.- El Consell Rector es compon de huit membres titular, que seran elegits per
l’Assemblea General d’entre els socis, en votació secreta, per un període de quatre
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anys, sense detriment de la seua elecció.
2.- Els càrrecs del Consell Rector seran President o Presidenta, Vicepresident o
Vicepresidenta, Secretari o Secretària, Tresorer o Tresorera i quatre Vocals i l’elecció
es realitzarà per l’Assemblea General en virtut del procediment establert en el paràgraf
següent.
3.- L’elecció dels membres i càrrecs del Consell Rector per l’Assemblea General
s’efectuarà per candidatures en llistes tancades, sent firmades pels candidats amb
expressió del nom i D.N.I., resultant elegits la llista de candidats que obtinguen
major nombre de vots. A tal fi, el termini de presentació de candidatures davant el
Consell Rector serà de quatre dies hàbils amb antelació a la celebració de l’Assemblea
General. Les candidatures presentades davant la mesa, hauran de ser acceptades per
tots els socis que figuren com a candidats.
Cada elector votarà una de les llistes de candidats presentades en vot secret. En cas
d’empat, es realitzarà novament la votació limitada als qui hagen resultat empatats,
utilitzant el mateix procediment anterior.
El nomenament serà inscrit en el Registre de Cooperatives, fent constar l’acceptació
dels elegits i elegides.
4.- Els membres del Consell Rector cessaran per mort, incapacitació,
incompatibilitat, renúncia, o revocació. Si durant una Assemblea General, un
nombre de socis que represente un 10% dels assistents o 50 d’ells, proposen a
votació la revocació o exigència de responsabilitat dels i les Consellers i Conselleres
que ocupen la Presidència o Secretaria de l’Assemblea, aquestes persones cessaran
immediatament en aquesta funció, sent substituïts o substituïdes per dos Consellers
o Conselleres no afectats. En cas de no existir aquests o en cas que es veja afectat tot
el Consell Rector, s’elegiran per majoria simple d’entre els socis a dues persones que
exerciran les funcions de President o Presidenta i Secretari o Secretaria per a aquesta
sessió i immediatament es procedirà a elegir una comissió executiva provisional que
assumirà l’administració fins a la presa de possessió del nou Consell Rector.
5.- En el cas que durant el període per al qual va ser elegit un conseller es
produïra el seu cessament per qualsevol de les causes anteriors, el consell rector
podrà designar un substitut, que exercirà el càrrec amb caràcter provisional, el qual
cessarà automàticament en finalitzar la primera assemblea general que es reunisca
després del seu nomenament i, en tota cas, pel transcurs del termini d’un any des de
la seua designació, sense perjuí que l’assemblea general acorde la seua elecció com a
conseller, que quedarà limitada al temps que restara per a la finalització del mandat
del conseller substituït.

Article 31.- Funcionament del Consell Rector.

1.- El Consell Rector haurà de reunir-se almenys una vegada cada mes i sempre
que el convoque el seu President o Presidenta, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de
qualsevol Conseller o Consellera. Si la sol·licitud no és atesa en el termini de deu
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dies, podrà convocar-lo els Consellers o Conselleres que representen, com a mínim,
un terç del Consell.
2.- El Consell Rector s’entén constituït amb la presència de més de la meitat dels
seus components. Els membres absents no podran donar la seua representació a
un altre Conseller. Els acords s’adoptaran pel vot favorable de més de la meitat dels
Consellers i Conselleres assistents. Cada Conseller tindrà un vot.
Les sessions del Consell Rector podran celebrar-se íntegrament per mitjans
telemàtics, sempre que es garantisca degudament el compliment dels requisits de la
seua constitució; la identitat dels Consellers i de les altres persones que participen
en la sessió; la participació dels Consellers en la deliberació i presa d’acords, que
assegurarà, a més, la possibilitat que els altres participants en la sessió puguen
conéixer la integritat de les seues manifestacions en aquesta; que els Consellers
puguen plantejar suggeriments i preguntes, així com l’exercici del dret de vot i, en el
seu cas, el secret d’aquest.
La convocatòria haurà d’especificar els terminis, formes i maneres d’exercici
dels drets dels socis que hagen previst els administradors per a permetre l’ordenat
desenvolupament de la sessió. Així mateix, en la convocatòria podrà preveure’s que
qualsevol dels Consellers participe en la sessió mitjançant l’ús de mitjans telemàtics,
tals com la videoconferència, conferència telefònica, correu electrònic, posta i
altres mitjans telemàtics. En el cas de participació mitjançant videoconferència, el
Conseller que opte per aquesta via, haurà de comunicar-ho al President del Consell
Rector amb l’antelació suficient per a poder disposar dels mitjans necessaris per a fer
efectiva aquesta participació.
3.- Els acords del Consell Rector que es consideren nuls o anul·lables podran ser
impugnats de conformitat amb el que es disposa en l’article 40 del Decret Legislatiu
2/2015 de 15 de maig, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la
Comunitat Valenciana.
Poden exercitar l’acció judicial d’impugnació dels acords contraris a la Llei (acords
nuls) tots els socis, incloent els membres del Consell Rector que hagueren votat a
favor de l’acord o els que s’hagueren abstingut. En el cas dels acords que s’oposen
als estatuts o lesionen, en benefici d’un o més socis o de tercers, els interessos de
la cooperativa (acords anul·lables), poden exercir l’acció judicial d’impugnació els
assistents a la sessió del Consell en la que es va adoptar l’acord que hagueren fet
constar la seua oposició a aquest, així com els Consellers absents i els qui hagen sigut
il·legítimament privats d’emetre el seu vot, els membres de la Comissió de Control i
el 5% dels socis.
El termini per a la impugnació serà de dos mesos per als acords nuls i d’un mes
per als anul·lables. El còmput del termini serà des de la data d’adopció de l’acord
si l’impugnant és membre del Consell i va estar present en l’adopció de l’acord; en
els altres casos, des que els impugnants tingueren coneixement d’aquell, o en el seu
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cas des de la seua inscripció en el Registre de Cooperatives, sempre que no haguera
transcorregut un any des de la seua adopció.
La impugnació es realitzarà conforme al que s’estableix per a la impugnació
d’acords de l’Assemblea General.

Article 32.- El President o Presidenta.

1.- El President del Consell Rector serà, al seu torn, el President de la Cooperativa
i tindrà atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació legal d’aquesta i,
excepte els supòsits en els quals la Llei dispose altra cosa, ostentarà la presidència de
l’Assemblea General. En conseqüència li correspon:
a) Ostentar la representació legal de la Cooperativa judicial i extrajudicialment
en tota classe d’actes i contractes, i actuar en nom de la societat davant tota classe
d’autoritats, organismes, tribunals, corporacions i altres ens públics i privats.
b) Presidir les sessions de l’Assemblea General i les del Consell Rector, i dirigir
els debats i deliberacions de tots ells i elles.
c) Vetlar per l’execució dels acords del Consell Rector i executar-los quan
aquesta funció no corresponga a altre càrrec.
d) Quantes altres funcions li deleguen l’Assemblea General o el Consell Rector
o resulten de la Llei o dels presents Estatuts.
e) Tindre vot diriment en cas d’empat en les reunions del consell rector.
2.- L’exercici de la representació pel President s’ajustarà a les decisions vàlidament
adoptades pel Consell Rector i l’Assemblea General.
3.- L’execució dels acords, excepte que es prenga decisió expressa en contra,
correspon al President.

Article 33.- El secretari o secretària.

Al Secretari o Secretària li correspondrà la redacció de les actes de les sessions del
Consell Rector i de les Assemblees en les quals exercisca el seu càrrec, així com el
lliurament de certificacions, autoritzades amb la firma del President, amb referència
als llibres i documents socials.

Article 34.- Delegació de facultats i designació de Director.

1.- El consell rector podrà delegar, de forma permanent o per un període
determinat, les seues facultats en un dels seus membres a títol de Conseller Delegat,
així com més membres formant una Comissió Executiva, o diverses Comissions
amb competències específiques, mitjançant el vot favorable de dos terços dels seus
components. L’acord haurà d’inscriure’s en el Registre de Cooperatives en el termini
d’un mes des que es va adoptar. En qualsevol moment el Consell Rector podrà revocar
la delegació efectuada. El règim de funcionament de l’òrgan delegat serà el previst
pel Consell Rector, excepte les previsions que s’establisquen en l’acord de delegació.
Seran d’aplicació als seus acords o decisions el procediment d’impugnació previst en
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l’article 46.6 del Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i en els presents Estatuts.
3.- El Consell Rector podrà designar un Director, que representarà a la Cooperativa
en tots els assumptes relatius al gir o tràfic d’aquests. El seu nomenament haurà
d’atorgar-se en escriptura de poder autoritzada per Notari, que haurà de ser inscrita
en el Registre de Cooperatives. Per al règim d’incompatibilitats, responsabilitat i
revocació serà d’aplicació el que es disposa en la Llei. El Director o Directora no
podrà ser membre del Consell Rector.

Article 35.- Conflicte d’interessos.

Es requerirà la prèvia autorització o posterior ratificació de l’Assemblea General,
per a la realització de contractes i l’assumpció d’obligacions entre qualsevol membre
del Consell Rector, del Director, o dels seus parents fins al quart grau de consanguinitat
o segon d’afinitat, sempre que l’objecte d’aquests no estiga comprés entre les activitats
econòmiques pròpies de l’objecte social establert en aquests Estatuts. Els socis afectats
no podran prendre part en la corresponent votació.

CAPÍTOL V

RÈGIM ECONÒMIC DE LA COOPERATIVA
Article 36.- El capital social.

1.- El capital estarà constituït per les aportacions realitzades en tal concepte pels
socis i sòcies i, en el seu cas, pels associats i associades.
2.- El capital social mínim es fixa en 6.000 euros.

Article 37.- Aportacions obligatòries.

1.- Cada nou soci o sòcia haurà d’efectuar una aportació obligatòria al capital
social de 6,01 euros.
2.- L’Assemblea General podrà acordar la imposició de noves aportacions
obligatòries, per la majoria de l’article 36.6 de la Llei (açò és, amb el vot favorable
dels dos terços dels vots presents i representats en l’assemblea, sempre que aquesta
haja sigut constituïda amb un quòrum d’assistència de, almenys, el 10% dels socis
de la cooperativa), amb les condicions de subscripció i desemborsament que
establisca l’acord. En aquest últim cas cada soci o sòcia podrà imputar les aportacions
voluntàries que tinga subscrites al compliment de la nova obligatòria. El soci o sòcia
disconforme podrà donar-se justificadament de baixa.
3.- Les aportacions obligatòries no reportaran interessos.
4.- Les aportacions obligatòries es regiran pel que s’estableix en la Llei de
Cooperatives quant a la seua acreditació, subscripció i desemborsament, així com a
l’entrega i sanejament en cas de tractar-se d’aportacions no dineràries.
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Article 38.- Aportacions voluntàries.

1.- El Consell Rector, sense perjuí de la facultat de l’Assemblea General per a això,
podrà acordar l’admissió d’aportacions voluntàries de socis i sòcies i d’associats i
associades, fixant les condicions de subscripció, sense que el termini no puga excedir
els sis mesos des de l’acord d’emissió i, així mateix, el termini de reemborsament no
podrà ser inferior a tres anys des de la subscripció.
2.- Cada acord d’emissió regularà les condicions de retribució de la corresponent
emissió, i si escau, els criteris per a la modificació d’aquestes condicions. En cap cas,
la retribució serà superior a sis punts per damunt de l’interés legal dels diners.
3.- Si el nombre de sol·licituds de subscripció excedeix les que s’hagueren acordat
admetre, s’haurà de respectar la proporcionalitat de les aportacions a capital social
realitzades fins al moment pels socis i sòcies i pels associats i associades.

Article 39.- Reemborsament de les aportacions.

1.- El soci o sòcia podrà exigir el reemborsament de les seues aportacions
obligatòries, en cas de baixa de la cooperativa; tanmateix, segons el previst en l’article
55 de la Llei de Cooperatives Valenciana, aquest reemborsament podrà ser refusat
incondicionalment pel consell rector.
Per al cas que s’admeta el reemborsament, la liquidació de les aportacions
obligatòries es farà amb efectes al tancament de l’exercici social en el curs del qual
haguera nascut el dret al reemborsament, i el seu import es determinarà segons
s’estableix a continuació:
a.- Del valor acreditat, i en el seu cas actualitzat, de les aportacions obligatòries
es deduiran les pèrdues imputades i imputables al soci o sòcia, reflectides en el balanç
de tancament de l’exercici en què es produïsca la baixa, ja corresponguen a aquest
exercici o provinguen d’altres anteriors i estiguen sense compensar, sense perjuí de
qualsevol altra responsabilitat prevista en aquesta Llei.
b.- Sobre l’import liquidat de les aportacions obligatòries, el consell rector
podrà practicar les deduccions que s’acorden en cas de baixa injustificada o
expulsió, respectant el límit màxim que no podrà excedir del vint o trenta per cent
respectivament.
2.- El consell rector, en el termini de dos mesos des de l’aprovació dels comptes de
l’exercici en què haja sigut baixa el soci o sòcia, li comunicarà l’import a reemborsar,
la liquidació efectuada, les deduccions practicades, si escau, i li farà efectiu el
reemborsament, excepte que faça ús de la facultat d’ajornament a què es refereix el
següent apartat.
3.- El consell rector podrà ajornar el reemborsament de la liquidació per un
termini que no serà superior a cinc anys en cas d’expulsió, a tres anys en cas de baixa
no justificada, i a un any en cas de defunció o de baixa justificada, a comptar en tot
cas des de la data de tancament de l’exercici en què el soci va ser baixa.
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Les quantitats ajornades reportaran l’interés legal del diner, des de la data de
tancament de l’exercici en què el soci va ser baixa, i no podran ser actualitzades.
Quan el consell rector acorde la devolució de les aportacions previstes en l’article
55.1.b, no podrà fer ús de l’ajornament i el seu reemborsament haurà de realitzar-se
en el termini màxim de tres mesos.
4.- Les aportacions voluntàries es reemborsaran, liquidades, en les condicions
que determine l’acord que va aprovar la seua emissió o transformació. Exceptuant
que aquest acord haguera previst un règim distint, les aportacions voluntàries es
reemborsaran en el moment en què la baixa haja de sortir efectes. En cap cas podran
practicar-se deduccions sobre les aportacions voluntàries ni se li podrà aplicar
l’ajornament previst en el punt anterior.
5.- En el supòsit que no s’hagueren actualitzat les aportacions a capital, el soci o
sòcia que haja sigut baixa i que hi haguera estat almenys cinc anys en la cooperativa,
tindrà dret a la seua actualització, en els termes establerts en la Llei de Cooperatives
Valenciana.
6.- El soci o sòcia disconforme amb l’import a reemborsar, o amb l’ajornament,
podrà impugnar-lo pel procediment previst en l’article 22.7 de la Llei de Cooperatives
Valenciana.
7.- Quan els titulars d’aportacions previstes en l’article 55.1.b de la Llei hagen sigut
baixa, el reemborsament que, si escau, acorde el consell rector, s’efectuarà per ordre
d’antiguitat de les sol·licituds de reemborsament o, quan no hi haja tal sol·licitud, per
ordre d’antiguitat de la data de la baixa.

Article 40.- Distribució i assignació dels excedents nets i retorn
cooperatiu.

1.- Els excedents nets cooperatius de l’exercici econòmic, s’aplicaran de la següent
manera:
a) Almenys un trenta per cent (30%) dels excedents al Fons de Formació i
Promoció Cooperativa, i
b) Almenys un vint per cent (20%) a la Reserva Obligatòria, fins que aquesta
aconseguisca la xifra del capital social subscrit en la data de tancament de l’exercici.
En el supòsit que la Reserva Obligatòria es quede en un exercici per davall de la xifra
de capital subscrit, tornarà a ser obligatori a la dotació al referit fons fins a aconseguir
de nou el límit referit.
2.- La resta dels excedents, per decisió de l’Assemblea General, excepte que
l’Assemblea acorde una altra cosa, podran destinar-se:
a) A dotar una reserva estatutària col·lectiva no repartible entre els socis i
que podrà aplicar-se a les finalitats de consolidació de la cooperativa, de millora de
l’entorn mediambiental municipal, de protecció i difusió de la cultura, a l’atenció a
objectius de finalitat social i, en general, a qualsevol ús d’interés general per a la
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Cooperativa i el municipi de Biar.
b) Distribuir-se entre els socis i sòcies en concepte de retorns, en proporció a
la seua participació en l’activitat cooperativitzada desenvolupada en el corresponent
exercici econòmic. Per a poder distribuir retorns, serà necessari que la reserva
obligatòria siga almenys igual al capital social estatutari. En Assemblea General es
decidirà si els retorns es paguen en efectiu, s’incorporaran a capital o si es crea un
fons de retorns en els termes establerts en la Llei.

Article 41.- Assignació dels beneficis.

La totalitat dels beneficis nets resultants de les operacions amb tercers no socis i,
com a mínim, el 50% dels beneficis extraordinaris es destinaran, una vegada deduïdes
les pèrdues d’exercicis anteriors, a la reserva obligatòria o al fons de formació i
promoció cooperativa. La resta dels beneficis extraordinaris es destinaran a la reserva
estatutària prevista en l’article 44 dels estatuts.

Article 42.- Imputació de pèrdues.

1.- Les pèrdues derivades de l’activitat cooperativitzada amb els socis i sòcies,
podran imputar-se:
a) Als socis, en proporció a l’activitat cooperativitzada per cada soci en
l’exercici econòmic. En la imputació de pèrdues al soci o sòcia, si la seua activitat
cooperativitzada en l’exercici econòmic haguera sigut inferior a la que com a mínim
estava obligat o obligada estatutàriament, la imputació es realitzarà en proporció a
aquesta activitat mínima.
b) A la reserva voluntària.
c) A la reserva obligatòria. Tanmateix, no podrà fer-se imputació de pèrdues
cooperatives a la reserva obligatòria que facen disminuir la seua xifra per davall
del què s’estableix en l’article 70.1 de la Llei sense que, simultàniament i per quantia
equivalent, s’imputen aquestes pèrdues als socis i sòcies, o a la reserva voluntària.
2.- La liquidació del deute de cada soci i sòcia derivada de la imputació de les
pèrdues anteriors es satisfarà d’alguna de les següents formes:
a) Amb el seu pagament en efectiu durant l’exercici en què s’aproven els comptes
anteriors.
b) Amb càrrec als retorns que puguen correspondre al soci o sòcia en els cinc
exercicis següents, si bé hauran de ser satisfetes pel soci o sòcia en el termini d’un
mes si, transcorregut el període assenyalat, quedaren pèrdues sense compensar.
c) Si existira un fons de retorns, es podrà imputar a aquest el percentatge que
fixe l’Assemblea General.
d) Amb el seu pagament mitjançant la reducció proporcional de les aportacions
voluntàries del soci o sòcia al capital social.
e) Amb el seu pagament mitjançant la reducció proporcional de l’import
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desemborsat de les aportacions obligatòries al capital social. Si, com a conseqüència
d’aquesta reducció, l’aportació obligatòria del soci o sòcia quedara per davall del
mínim exigible, aquest haurà de reposar de nou aquest import en el termini màxim
d’un any.
f) Amb càrrec a qualsevol crèdit que el soci o sòcia tinga contra la Cooperativa,
podent-lo fraccionar en els següents cinc anys.
L’Assemblea General decidirà la forma en què es procedirà a la satisfacció del deute
de cada soci i sòcia. En tot cas, el soci o sòcia podrà optar pel seu pagament en
efectiu. Si s’acorda el pagament mitjançant la reducció de les aportacions al capital
social, es reduiran en primer lloc les aportacions voluntàries del soci o sòcia, si les
tinguera, i a continuació l’import desemborsat de les seues aportacions obligatòries.
3.- Les pèrdues extra cooperatives i extraordinàries s’imputaran a la reserva
obligatòria i a les reserves voluntàries. Si l’import d’aquestes fóra insuficient per a
compensar les pèrdues, abans d’imputar-se a capital, la diferència podrà recollir-se
en un compte especial per a la seua amortització ens els deu anys següents.

Article 43.- Reserva obligatòria.

1.- La Cooperativa està obligada a constituir i mantenir una reserva obligatòria
destinada a la consolidació, desenvolupament i garantia de la cooperativa, l’import
de la qual serà, almenys, igual al del capital social estatutari. Mentre no s’aconseguisca
aquest import no es podrà donar una altra destinació als excedents i beneficis, abonar
interessos o actualitzar les aportacions a capital.
2.- A la reserva obligatòria es destinaran:
a) Les quotes d’ingrés.
b) Els excedents i beneficis que acorde l’Assemblea General, de conformitat
amb el que es preveu en l’article 68 de la Llei.
c) L’assignació que corresponga com a conseqüència de la regularització del
balanç.
d) Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en cas de baixa o expulsió
de socis.
3.- La reserva obligatòria no és repartible entre els socis. Tanmateix, una vegada
compensades les pèrdues que legalment puguen imputar-se-li, podrà destinar-se a:
a) Actualitzar el capital que es restitueix al soci en els casos de baixa, fusió o
liquidació de la cooperativa.
b) Afavorir l’accés dels tercers a la condició de soci, segons el que s’estableix en
l’article 65.4.
c) Afavorir l’accés dels socis a altres cooperatives, mitjançant la seua aplicació
a quota d’ingrés, en els supòsits de baixa justificada del soci o liquidació de la
cooperativa. Així mateix, podrà aplicar-se, en els processos de fusió, a la quota o
aportació econòmica que hagen de desemborsar els socis amb destí a la reserva
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obligatòria de la cooperativa resultant.
4.- Amb independència de la reserva obligatòria, la cooperativa haurà de constituir
i dotar els fons que, per la normativa que li resulte d’aplicació, s’establisquen amb
caràcter obligatori en funció de la seua activitat o qualificació.

Article 44.- Reserva estatutària.

Per acord de l’Assemblea General es podrà constituir una reserva col·lectiva i no
repartible entre els socis que haurà d’aplicar-se a les finalitats de consolidació de la
cooperativa, de millora de l’entorn mediambiental municipal, de protecció i difusió
de la cultura, a l’atenció a objectius de finalitat social i, en general, a qualsevol ús
d’interés general per a la Cooperativa i el municipi de Biar.

Article 45.- Fons de Formació i Promoció Cooperativa.

1.- El Fons de Formació i Promoció Cooperativa té com a finalitats la formació
dels socis i sòcies i treballadors i treballadores de la Cooperativa en els principis i
tècniques cooperatives, econòmics i professionals, el foment del desenvolupament
del cooperativisme, especialment en l’entorn social de la cooperativa, i la realització
d’activitats intercooperatives de caràcter formatiu o de foment del cooperativisme
i la promoció cultural, professional i social de l’entorn local o de la comunitat en
general; i, fonamentalment, la defensa dels drets dels consumidors i usuaris, tal com
determina l’article 90.5 de la Llei.
A tal finalitat, la dotació del Fons podrà ser aportada totalment o parcialment a la
Federació de Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana.
Fins al moment de la seua despesa o inversió els seus recursos es conservaran
en efectiu o materialitzats en béns de fàcil liquiditat. L’import del fons que s’haja
aplicat haurà de materialitzar-se dins de l’exercici econòmic següent en dipòsits,
en intermediaris financers o valors de deutes públics, els rendiments dels quals
s’aplicaran a la mateixa finalitat. Aquests dipòsits o valors no podran ser pignorats ni
afectats a préstecs o a comptes de crèdit, i vindran representats en el passiu del balanç
per la corresponent partida. Si aquest fons o part d’aquest es materialitzara en béns
de l’immobilitzat, s’haurà de fer en el seu cas, expressa referència en el Registre de la
Propietat, al seu caràcter inembargable.

Article 46.- Actualització de les aportacions.

El soci o sòcia que haja sigut baixa i que haguera estat almenys 5 anys en la
Cooperativa, tindrà dret a l’actualització de les seues aportacions obligatòries amb
càrrec a reserves, limitant-se aquesta actualització a corregir els efectes de la inflació
des de l’exercici en què van ser desemborsats aquelles.
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CAPÍTOL VI

DISSOLUCIÓ, LIQUIDACIÓ I EXTINCIÓ
Article 47.- Dissolució de la Cooperativa.

1.- La cooperativa quedarà dissolta i, excepte els casos de fusió i escissió, entrarà
en liquidació per les causes següents:
a) Compliment del termini fixat en els estatuts socials, excepte que l’Assemblea
General acorde la pròrroga, l’escriptura pública de la qual, haurà de presentar-se en
el Registre de Cooperatives abans de l’expiració del termini.
b) Finalització de l’objecte social o impossibilitat de realitzar-lo.
c) Paralització dels òrgans socials o de l’activitat econòmica de la cooperativa
durant dos anys consecutius.
d) Reducció del nombre de socis per davall del mínim legal necessari per a
constituir la cooperativa, si no es restableix en el període d’un any.
e) Reducció de la xifra del capital social per davall del mínim establert en els
estatuts, si es manté durant un any, excepte que es reduïsca la xifra estatutària. Això
mateix, serà causa de dissolució la reducció del capital social per davall del capital
mínim legal, si no es restitueix en el mateix termini.
f) Fusió i escissió total.
g) Acord de l’Assemblea General amb el vot favorable de dos terços dels socis
presentes i representats.
h) Acord de l’Assemblea General adoptant, com a conseqüència de la declaració
de la cooperativa en situació concursal, amb el vot favorable de la majoria simple dels
socis presents i representats.
i) La desqualificació de la cooperativa d’acord amb la Llei.
j) Qualsevol altra causa establerta en la Llei.
El Consell Rector convocarà l’Assemblea General en el termini de dos mesos a
comptar des que s’aprecie l’existència de casa de dissolució. Si, excepte que concórrega
justa causa que ho impedisca, l’Assemblea no fóra convocada o no es reunira en el
termini estatutàriament establert, o reunida l’Assemblea, no poguera adoptar-se
l’acord de dissolució o s’adoptara un acord contrari a aquesta, el Consell Rector haurà
de sol·licitar la dissolució judicial de la cooperativa. Així mateix, la podrà sol·licitar
qualsevol interessat.

Article 48.- Liquidació.

1.- La liquidació anirà a càrrec dels socis liquidadors i sòcies liquidadores que en
nombre de tres haurà d’elegir l’Assemblea en el mateix acord de dissolució o en el
termini d’un mes. Les operacions seran efectuades pels liquidadors i liquidadores
atenent a les normes legals en vigor.
2.- Fins al nomenament dels liquidadors, el Consell Rector i, si escau, la direcció,
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continuaran en les funcions gestores i representatives de la societat. Durant el període
de liquidació es mantindran les convocatòries i reunions de l’Assemblea General, que
es convocarà pels liquidadors, els qui la presidiran i donaran compte de la marxa de
la liquidació.
3.- En qualsevol moment, l’Assemblea General podrà adoptar un acord de
reactivació de la Cooperativa, sempre que encara no s’haja distribuït l’haver social
líquid i desaparega la causa que va motivar la dissolució. Els creditors socials podran
oposar-se a l’acord de reactivació, en les mateixes condicions i amb els mateixos
efectes previstos en la Llei per a la fusió.

Article 49.- Adjudicació d’haver social.

Els liquidadors i liquidadores faran inventari i balanç inicial de la liquidació,
procedint a la realització dels béns socials i al pagament dels deutes. A continuació,
satisfaran a cada soci i sòcia l’import de la seua quota o aportació líquida actualitzada,
començant per les aportacions voluntàries i seguint amb les aportacions obligatòries.
Per últim, destinaran l’haver líquid resultant i el Fons de Formació i Promoció a la
Federació Llevantina de Cooperatives de Consum d’Electricitat.

CAPÍTOL VII

ARBITRATGE COOPERATIU
Article 50.- Clàusula compromissòria.

La solució de les qüestions litigioses i reclamacions que puguen sorgir entre la
Cooperativa i els seus socis i sòcies es sotmetran, esgotada la via interna societària, a
Mediació o a Arbitratge Cooperatius, regulats per la Llei en tots els supòsits en què
no estiga expressament prohibit, amb el compromís exprés de la Cooperativa i dels
seus socis de complir el Laude arbitral que en el seu moment es dicte.
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