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Convocatoria de axudas para o ano 2016

NORMATIVA REGULADORA: Orde do 11 de 
febreiro de 2016 pola que se establecen as 
bases reguladoras de subvencións ás entida-
des asociativas, ás oficinas locais e a outras 
entidades colaboradoras da Rede Eusumo 
para o fomento do cooperativismo e a economía 
social, e se convocan para o ano 2016. 
(DOG nº 37 do 24 de febreiro)

1. Obxecto
Realización de actividades de impulso e fomento 
do cooperativismo e a economía social,  a través 
dos seguintes programas:
Programa I- Fomento e consolidación das 
asociacións de cooperativas e de sociedades 
laborais.
Programa II- Oficinas locais de fomento coopera-
tivo e da economía social.
Programa III- Apoio ás entidades sen ánimo de 
lucro para a realización de actividades no marco 
da Rede Eusumo para o fomento do cooperati-
vismo e a economía social. 

2. Entidades beneficiarias
Poderanse acoller ás subvencións:

a) As asociacións de cooperativas e de socieda-
des laborais para as actuacións previstas no 
programa I.

b) Os concellos de Galicia, a través dos órganos 
dunha área metropolitana, dunha mancomunida-
de de municipios, dun consorcio local, ou dunha 
agrupación dun mínimo de catro concellos que 
pertenzan a unha mesma zona, para as actua-
cións previstas no programa II.

c) As fundacións e asociacións, as cámaras de 
comercio, as organizacións profesionais, empre-
sariais e sindicais e outras entidades sen ánimo 
de lucro, sinaladas nos apartados d), f ) e g) do 
número 1 do artigo 5 do Decreto 225/2012, do 15 
de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo 
para o fomento do cooperativismo e a economía 
social e se regula o seu funcionamento, que 
teñan formalizada a súa adhesión a esta rede por 
medio de convenio de colaboración, asinado con 
anterioridade á publicación desta orde, para as 
actuacións no programa III.

3. Solicitudes
Unicamente por medios electrónicos a través do 
formulario dispoñible no enderezo 
https://sede.xunta.es

4. Prazo
O prazo de presentación de solicitudes será 
dun mes a partir do día seguinte ao da publica-
ción no DOG.

5. Periodo de execucion das accións
- Período de execución: desde o día 1 de outu-
bro de 2015 ata o 30 de setembro de 2016

- Período de xustificación: será ata o 15 de 
outubro de 2016
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tivo e da economía social.
Programa III- Apoio ás entidades sen ánimo de 
lucro para a realización de actividades no marco 
da Rede Eusumo para o fomento do cooperati-
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Fomento e consolidacion das asocia-
cións de cooperativas e de sociedades 
laborais

1. Finalidade
Fomento e consolidación das asociacións de 
cooperativas e de sociedades laborais, subven-
cionando parcialmente:
- gastos de funcionamento
- realización de actividades de promoción do 
cooperativismo e da economía social,   
desenvolvidas no marco da Rede Eusumo.
presentación das solicitude

2.  Entidades beneficiarias
1-As asociacións de cooperativas con actividade 
acreditada e debidamente inscritas no Rexistro 
Central de Cooperativas de Galicia
- As asociacións de sociedades laborais debida-
mente inscritas e con actividade   
acreditada.

2. As entidades deberán ter formalizada a súa 
adhesión a Rede Eusumo por medio do corres-
pondente convenio de colaboración asinado con 
anterioridade a publicación desta Orde.

3. As entidades deberán estar ao día  no cumpri-
mento das obrigas  referidas ao depósito de 
documentos e inscrición de acordo nos rexistros 
competentes.

3.  Actividades subvencionables
1/ Gastos de funcionamento:
- Alugueiros de locais e equipos
- Gastos de persoal da asociación
- Gastos de subministracións eléctricas, 
de telefonía, de gas e auga
- Material de oficina e publicacións diversas

- Mantemento da páxina web da asociación
- Servizos profesionais independentes
- Cotas asociativas a entidades de intercoopera-
ción de ámbito superior á Comunidade Autóno-
ma galega
- Gastos de participación en congresos, semina-
rios, xornadas e similares
 
2/ Actividades de promoción do cooperativismo 
e a economía social:
Con caracter xeral deben realizarse nas instala-
cións que conforman a Rede Eusumo. Excepcio-
nalmente podrá autorizarse a súa realización fora 
delas logo de acreditación das razóns que o 
xustifiquen.
As accións formativas deberán acreditar unha 
asistencia mínima de 10 alumnos ou  a l u m n a s 
xustificadas segundo os criterios da orde sempre 
que polo menos o 70% do alumnado acredite 
unha asistencia mínima do 80% da duración da 
actividade.

- Organización de cursos, xornadas, conferen-
cias e simposios e realización de charlas divulga-
tivas e visitas formativas.
- Actividades organizadas e programadas para o 
asesoramento a emprendendores e  público en 
xeral
- Elaboración, publicación e difusión de estudos, 
informes e similares que contribúan a potencia-
ción das actividades da Rede.
-Elaboración de proxectos de intercooperación e 
integración
-Realización de procesos formativos de persoal 
responsable de titorías, especializado no aseso-
ramento e acompañamento de proxectos.
-Calquera outra acción promocional que fomente 
o cooperativismo.

PROGRAMA I
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Fomento e consolidacion das asocia-
cións de cooperativas e de sociedades 
laborais

1. Finalidade
Fomento e consolidación das asociacións de 
cooperativas e de sociedades laborais, subven-
cionando parcialmente:
- gastos de funcionamento.
- realización de actividades de promoción do 
cooperativismo e da economía social,   
desenvolvidas no marco da Rede Eusumo.

2.  Entidades beneficiarias
1. As asociacións de cooperativas con actividade 
acreditada e debidamente inscritas no Rexistro 
Central de Cooperativas de Galicia.
- As asociacións de sociedades laborais debida-
mente inscritas e con actividade acreditada.

2. As entidades deberán ter formalizada a súa 
adhesión a Rede Eusumo por medio do corres-
pondente convenio de colaboración asinado con 
anterioridade á publicación desta orde.

3. As entidades deberán estar ao día  no cumpri-
mento das obrigas referidas ao depósito de 
documentos e inscrición de acordo nos rexistros 
competentes.

3.  Actividades subvencionables
1. Gastos de funcionamento:
- Alugueiros de locais e equipos.
- Gastos de persoal da asociación.
- Gastos de subministracións eléctricas, de 
telefonía, de gas e auga.
- Material de oficina e publicacións diversas.
- Mantemento da páxina web da asociación.
- Servizos profesionais independentes.

- Cotas asociativas a entidades de intercoopera-
ción de ámbito superior á Comunidade Autóno-
ma galega.
- Gastos de participación en congresos, semina-
rios, xornadas e similares.
 
2. Actividades de promoción do cooperativismo e 
a economía social:
Con caracter xeral deben realizarse nas instala-
cións que conforman a Rede Eusumo. Excepcio-
nalmente podrá autorizarse a súa realización fóra 
delas logo de acreditación das razóns que o 
xustifiquen.
As accións formativas deberán acreditar unha 
asistencia mínima de 10 alumnos ou alumnas 
xustificadas segundo os criterios da orde sempre 
que polo menos o 70% do alumnado acredite 
unha asistencia mínima do 80% da duración da 
actividade.

- Organización de cursos, xornadas, conferen-
cias e simposios e realización de charlas divulga-
tivas e visitas formativas.
- Actividades organizadas e programadas para o 
asesoramento a emprendendores e público en 
xeral.
- Elaboración, publicación e difusión de estudos, 
informes e similares que contribúan á potencia-
ción das actividades da Rede.
-Elaboración de proxectos de intercooperación e 
integración.
-Realización de procesos formativos de persoal 
responsable de titorías, especializado no aseso-
ramento e acompañamento de proxectos.
-Calquera outra acción promocional que fomente 
o cooperativismo.
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PROGRAMA I

4. Contía das axudas

1. Gastos de funcionamento:
- Límites globais: ata o 80% dos gastos xustificados (límite máximo condicionado ás solicitudes 
presentadas e puntuación acadada).
- Límites específicos: gastos de desprazamento e manutención derivados de asistencia a congresos, 
seminarios, xornadas e outras actividades semellantes serán subvencionables ata un máximo do 50%.

2. Actividades de promoción:
- Límites globais: 200.000,00 €.
- Límites específicos:
- Actividades divulgativas e formativas:  200 €/hora ata un máximo de 4.000,00 € por actividade.
- Gastos de material e papelería nas actividades formativas: 8 € por alumno ou alumna con asistencia 
acreditada.
- Asesoramento a emprendedores e público en xeral: máximo de 20 €/hora e 20.000,00 €
- Asistencia a feiras, mostras e congresos: 3.000,00 €.
Nas actividades formativas non serán subvencionables os gastos correspondentes a manutención, 
tales como servizos de comidas e pausa cafe.
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En concepto de anticipo poderase facer efectivo  ata o 80% do total da 
contía da subvención, unha vez acreditada a súa aceptación e logo de 
solicitude desta.

4. Contía das axudas

1. Gastos de funcionamento:
- Límites globais: ata o 80% dos gastos xustificados (límite máximo condicionado ás solicitudes 
presentadas e puntuación acadada)
- Límites específicos: gastos de desprazamento e manutención derivados de asistencia a congresos, 
seminarios, xornadas e outras actividades semellantes serán subvencionables ata un máximo do 50%.

2. Actividades de promoción:
- Límites globais: 200.000,00€
- Límites específicos:
- Actividades divulgativas e formativas:  200€/hora ata un máximo de 4.000€ por   
actividade.
- Gastos de material e papelería nas actividades formativas: 8€ por alumno ou alumna   
con asistencia acreditada.
- Asesoramento a emprendedores e público en xeral: máximo de 20 euros/hora e 20.000,00€
- Asistencia a feiras, mostras e congresos: 3.000€
Nas actividades formativas non serán subvencionables os gastos correspondentes a manutención, 
tales como servizos de comidas e pausa cafe.

En concepto de anticipo poderase facer efectivo  ata o 80% do total da 
contía da subvención, unha vez acreditada a súa aceptación e previa 
solicitude desta.



PROGRAMA II

Oficinas locais de fomento cooperativo 
e da economia social

1. Finalidade
Este programa ten por obxecto incentivar a parti-
cipación dos concellos e doutras entidades 
locais de Galicia no labor de promoción e fomen-
to do cooperativismo e a economía social, os 
gastos da creación e mantemento de Oficinas de 
Fomento Cooperativo e da economía social, así 
como a realización de actividades.

2. Beneficiarias
1. Os concellos de Galicia a  través dos órga-
nos dunha área metropolitana, dunha mancomu-
nidade de municipios ou dun consorcio local.
2. Agrupacións de municipios dun mínimo de 4 
concellos que pertenzan a unha mesma zona
Ningún concello poderá figurar en máis dunha 
solicitude.

3. Actividades e gastos subvenciona-
bles.
Creación e mantemento de Oficinas de Fomento 
Cooperativo e da economía social que realicen 
actividades de promoción e fomento do coopera-
tivismo e da economía    
social  dirixidas ao ámbito territorial dos conce-
llos solicitantes e a súa área de influencia, en 
particular mediante o estímulo do autoemprego e 
o emprendemento cooperativo e o apoio á xera-
ción de novos proxectos cooperativos e de 
economía social.

Unicamente será subvencionable unha Oficina 
de Fomento Cooperativo por cada solicitude 
presentada, así como un único local e unha 
única persoa técnica, independientemente do 
número de concellos que agrupe.
  
a) Gastos de funcionamento:
- Contratación de persoal técnico asesor* en 
materia de fomento cooperativo por parte da 
entidade beneficiaria, sempre que se dedique a 
tempo completo para tal fin, e o aluguer de locais 
que resulten necesarios para o funcionamento 
das referidas oficinas.
 
* PERSOA TÉCNICA ASESORA DA OFICINA DE 
FOMENTO COOPERATIVO

Requisitos:
-- Formación en materia de cooperativismo (míni-
mo 60 horas)
-- Posuír titulación universitaria
-- Dedicación a xornada completa a este progra-
mación

Labores:
•  Formación e divulgación de fórmulas coopera-
tivas e doutras propias da economía social  así 
como coordinación  das actividades de fomento 
e promoción, (mínimo 5 actividades)
• Accións formativas e informativas de promoto-
res.
• Αsesoría e acompañamento de proxectos.
• Elaboración de plans empresariais.
• Seguemento e titorización dos proxectos en 
xestación.
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PROGRAMA II

Oficinas locais de fomento cooperativo 
e da economia social

1. Finalidade
Este programa ten por obxecto incentivar a parti-
cipación dos concellos e doutras entidades 
locais de Galicia no labor de promoción e fomen-
to do cooperativismo e a economía social, os 
gastos da creación e mantemento de oficinas de 
fomento cooperativo e da economía social, así 
como a realización de actividades.

2. Beneficiarias
1. Os concellos de Galicia a través dos órganos 
dunha área metropolitana, dunha mancomunida-
de de municipios ou dun consorcio local.
2. Agrupacións de municipios dun mínimo de 4 
concellos que pertenzan a unha mesma zona.
Ningún concello poderá figurar en máis dunha 
solicitude.

3. Actividades e gastos subvencionables
Creación e mantemento de oficinas de fomento 
cooperativo e da economía social que realicen 
actividades de promoción e fomento do coopera-
tivismo e da economía social  dirixidas ao ámbito 
territorial dos concellos solicitantes e a súa área 
de influencia, en particular mediante o estímulo 
do autoemprego e o emprendemento cooperati-
vo e o apoio á xeración de novos proxectos 
cooperativos e de economía social.

Unicamente será subvencionable unha oficina 
de fomento cooperativo por cada solicitude 
presentada, así como un único local e unha 
única persoa técnica, independentemente do 
número de concellos que agrupe.
  
a) Gastos de funcionamento:
- Contratación de persoal técnico asesor* en 
materia de fomento cooperativo por parte da 
entidade beneficiaria, sempre que se dedique a 
tempo completo para tal fin, e o aluguer de locais 
que resulten necesarios para o funcionamento 
das referidas oficinas.
 
* PERSOA TÉCNICA ASESORA DA OFICINA DE 
FOMENTO COOPERATIVO

Requisitos:
-- Formación en materia de cooperativismo (míni-
mo 60 horas).
-- Posuír titulación universitaria
-- Dedicación a xornada completa a este progra-
mación.

Labores:
•  Formación e divulgación de fórmulas coopera-
tivas e doutras propias da economía social  así 
como coordinación  das actividades de fomento 
e promoción, (mínimo 5 actividades).
• Accións formativas e informativas de promoto-
res.
• Αsesoría e acompañamento de proxectos.
• Elaboración de plans empresariais.
• Seguimento e titorización dos proxectos en 
xestación.
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PROGRAMA II

b) Actividades
Poderán ser subvencionables as actividades de 
promoción e fomento do cooperativismo e da 
economía social que estean dirixidas ao ámbito 
territorial dos concellos solicitantes á súa área de 
influencia. A título de exemplo poderán consistir 
en:
- Elaboración de plans estratéxicos de carácter 
plurianual para o desenvolvemento da economía 
social no ámbito territorial de referencia.
- Organización de cursos, xornadas, conferen-
cias, seminarios e simposios.
- Celebración de feiras, mostras e congresos.
- Actividades de fomento de viveiros de empre-
sas de economía social.

Serán subvencionables os gastos de calquera 
tipo vinculados a accións formativas nas que se 
acredite a asistencia mínima de 10 alumnos e 
sempre que polo menos o 70% do alumnado 
acredite unha asistencia mínima do 80% da dura-
ción da actividade.
Nas actividades formativas non serán subvencio-
nables os gastos correspondentes á manuten-
ción, tales como servizos de comidas e pausa 
cafe.

4. Contía das axudas
1. Creación e mantemento das oficinas de 
fomento cooperativo:
- Ata o 100% de custos de contratación unha 
persoa técnica ata  cun máximo de 2.000 € men-
suais.
- Ata o 100% de aluguer de locais ata un máximo 
de 250 € mensuais.
- Despois de 36 meses de actividade a porcenta-
xe e contías máximas redúcense ao 75%.

 

2. Actividades de promoción e fomento coopera-
tivo.

Límite global:
A contía das subvencións non poderá superar o 
80% dos gastos necesarios para a realización 
destas actividades.

Límites específicos:
• Αctividades divulgativas e formativas :  200 €/ 
hora ata un máximo de 4.000,00 € por actividade.
• Gastos de material, papelería e fotocopias en 
actividades formativas e divulgativas: 8 € por 
alumno ou alumna con asistencia acreditada.
• No caso da actividade de fomento de viveiros 
cooperativos será subvencionable o importe do 
aluguer do local do viveiro durante un ano, cun 
límite máximo de 250 € mensuais.
   
3. Contía máxima.
A contía da axuda por todos os conceptos 
subvencionables non poderán exceder de 
28.000,00 € por solicitude.  Este límite incremen-
tarase en 3.200,00 € máis por cada concello 
adicional a partir de catro, ata un límite máximo 
total de 37.600,00 €

En concepto de anticipo poderase facer efectivo  
ata o 80% do total da contía da subvención, unha 
vez acreditada a súa aceptación e logo de solici-
tude desta.
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b) Actividades
Poderán ser subvencionables as actividades de 
promoción e fomento do cooperativismo  e 
da economía social que estean dirixidas ao 
ámbito territorial dos concellos solicitantes e súa 
área de influencia. A título de exemplo poderán 
consistir en:
- Elaboración de plans estratéxicos de carácter 
plurianual para o desenvolvemento da economía 
social no ámbito territorial de referencia
- Organización de cursos, xornadas, conferen-
cias, seminarios e simposios
- Celebración de feiras, mostras e congresos
- Actividades de fomento de viveiros de empre-
sas de economía social.

Serán subvencionables os gastos de calquera 
tipo vencellados a accións formativas nas que se 
acredite a asistencia mínima de 10 alumnos e 
sempre que polo menos o 70% do alumnado 
acredite unha asistencia mínima do 80% da dura-
ción da actividade.
Nas actividades formativas non serán subvencio-
nables os gastos correspondentes a manuten-
ción, tales como servizos de comidas e pausa 
cafe.

4. Contia das axudas
1. Creación e mantemento das oficinas de 
fomento cooperativo
-- Ata o 100% de custos de contratación unha 
persoa técnica ata  cun máximo de 2.000 €   
mensuais.
-- Ata o 100% de aluguer de locais ata un 
máximo de 250 € mensuais.
-- Despois de 36 meses de actividade a porcen-
taxe e contías máximas redúcense ao 75%

 

2. Actividades de promoción e fomento coopera-
tivo.

Límite global:
A contía das subvencións non poderá superar o 
80% dos gastos necesarios para a realización 
destas actividades.

Límites específicos:
• Αctividades divulgativas e formativas :  200 € / 
hora ata un máximo de 4.000 € por actividade.
• Gastos de material, papelería e fotocopias en 
actividades formativas e divulgativas: 8€   
por alumno ou alumna con asistencia acreditada.
• No caso da actividade de fomento de viveiros 
cooperativos será subvencionable o   
importe do aluguer do local do viveiro durante un 
ano, cun límite máximo de 250 €    
mensuais.
   
3. Contía máxima.
A contía da axuda por todos os conceptos 
subvencionables non poderán exceder de 
28.000,00€ por solicitude.  Este límite incremen-
tarase en 3.200,00€ máis por cada concello 
adicional a partir de catro, ata un límite máximo 
total de 37.600,00€

En concepto de anticipo poderase facer efectivo  
ata o 80% do total da contía da subvención, unha 
vez acreditada a súa aceptación e previa solicitu-
de desta.



PROGRAMA III
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Apoio ás entidades sen animo de lucro 
para a realización de actividades no 
marco da rede eusumo para o fomento 
do cooperativismo e a economia social.

1. Finalidade
Apoiar as actividades de fomento do cooperati-
vismo e a economía social realizadas por entida-
des adheridas á Rede Eusumo, creada polo 
Decreto 225/2012, do 15 de novembro, subven-
cionando parcialmente os gastos derivados da 
súa realización.

2. Entidades beneficiarias
Fundacións e asociacións, cámaras de comercio, 
organizacións profesionais, empresariais e sindi-
cais e outras entidades sen ánimo de lucro, 
sinaladas nos apartados d), f ) e g) do número 1 
do artigo 5 do Decreto 225/2012, do 15 de 
novembro.

As entidades deberán ter formalizada a súa adhe-
sión a Rede Eusumo por medio do correspon-
dente convenio de colaboración asinado con 
anterioridade a publicación desta Orde.

3. Actividades e gastos subvencionables
1. Actividades de carácter informativo, formativo 
e de asesoramento, encamiñadas a fomentar o 
emprendemento cooperativo e a economía 
social, a través da Rede Eusumo para o fomento 
do cooperativismo e a economía social. A título 
orientativo as actividades poderán consistir na 
organización de cursos, xornadas, conferencias, 
seminarios e simposios así como na conforma-
ción de grupos promotores de iniciativas coope-
rativas.

2.Con caracter xeral deben realizarse nas instala-
cións que conforman a Rede Eusumo.  Excepcio-
nalmente podrá autorizarse a súa realización fora 
delas logo de acreditación das razóns que o 
xustifiquen.

4.  Contía das axudas
- Límite  xeral:
A contía das axudas non poderá superar o 80%€ 
dos gastos necesarios para a realización das 
activiades e non poderá exceder de seis mil 
euros (6.000,00€) por entidade beneficiaria.  Non 
obstante se unha vez atendidas todas as solicitu-
des que cumpran os requisitos previstos nesta 
orde para acceder as axudas, quedasen rema-
nentes de crédito, poderá procederse a súa 
distribución seguindo a orde de prelación 
existente, e ata un máximo de seis mil euros 
adicionais por entidade beneficiaria.

- Límites específicos:
- As actividades divulgativas e formativas: 
200€/hora ata un máximo de 4.000 € por activi-
dade.
- Gastos de material e papelería en actividades 
formativas e divulgativas: 8€ por alumno/a con 
asistencia acreditada.
- Conformación de grupos promotores de iniciati-
vas cooperativas ou sociedades: 300€/persoa 
incorporada como socia traballadora ou de 
traballo, 100€/persoa incorporada como socia 
cooperativista noutras categorías.  

Nas actividades formativas non serán subvencio-
nables os gastos correspondentes a manuten-
ción, tales como servizos de comidas e pausa 
cafe.
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5. Incentivo adicional

1. Establecese un incentivo adicional por cada grupo promotor creado por iniciativa da entidade 
beneficiaria que acadase a fase de constitución formal durante o ano inmediatamente anterior á 
data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

2. Contía do incentivo: ata 1.000 euros por constitución de cooperativa e ata 500€ por  constitución 
dunha sociedade laboral, cun límite máximo por entidade beneficiaria de 6.000€ adicionais.
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PROGRAMA BENEFICIARIAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS BENEFICIARIA 

PROGRAMA I 
 

FOMENTO E 
CONSOLIDACIÓN 

DAS ASOCIACIONS 
DE COOPERATIVAS 
E DE SOCIEDADES 

LABORAIS 

 
. Asociacións de 

cooperativas 
. Asociacións de 

sociedades 
laborais 

- Gastos normais de funcionamento 
Condicionada ao nº 

de solicitudes 
aprobadas 

- Actividades de promoción do  cooperativismo e 
a economía social,  límite global: 200.000,00  

Actividades divulgativas e formativas 4.000,00  

Asesoramento a emprendedores e público en 
xeral 20.000,00  

Asistencia a feiras, mostras e congresos 3.000,00  

Outras Sen límites 
específicos 

PROGRAMA II 
 

OFICINAS LOCAIS 
DE FOMENTO 

COOOPERATIVO 

 
. Concellos de 

Galicia a través 
dos órganos dunha 
área metropolitana, 

mancomunidade 
de municipios ou 

dun consorcio local 
. Agrupacións de 

concellos que 
pertenzan a unha 

mesma zona e 
acorden 

desenvolver 
programas 

conxuntos de 
actuación 

 Creación e mantemento da oficina de fomento cooperativo 
Contrato de persoal técnico 2.000,00 /mes 

Custos de aluguer de locais 250,00 /mes 
 Actividades de promoción e fomento do cooperativismo 

Actividades divulgativas e fomativas 4.000,00  
Viveiros cooperativos aluguer 250,00 /mes 

Outros Sen límites 
específicos 

O máximo por todos os conceptos non excederá dos 28.000,00  por 
solicitude, incrementándose en 3.200,00  por cada concello adicional a 

partir do cuarto, ata un máximo de 37.600,00  

PROGRAMA III 
 

APOIO ÁS 
ENTIDADES PARA 

A REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES NO 
MARCO DA REDE 
EUSUMO PARA O 

FOMENTO DO 
COOPERATIVISMO 

E A ECONOMÍA 
SOCIAL 

 

 
 

. Fundacións e 
asociacions 

. Cámaras de 
comercio 

. Organizacións 
profesionais, 

empresariais e 
sindicais. 

. Outras entidades 
sen ánimo de lucro 

- Actividades divulgativas e formativas 4.000,00  
- Conformación de grupos promotores de 

iniciativas cooperativas 
300 / persoa 
incorporada 

- Incentivo adicional; por cada grupo promotor 
creado por iniciativa de entidade beneficiaria, que 
alcanzase a fase de consitución formal durante o 

ano inmediatamente anterior á data de 
finalización do prazo de presentación de 

solicitudes 

Ata 1.000,00  
cando se trate de 

consitución de 
cooperativas e 

500,00  cando se 
consitúa unha 

sociedade laboral, 
cun límite máximo 

de 6.000,00  

CONTÍA MAX. / 

10

BENEFICIARIAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS CONTIA MAX. / 
BENEFICIARIA 

 
. Asociacións de 

cooperativas 
. Asociacións de 

sociedades 
laborais 

- Gastos normais de funcionamento 
Condicionada ao nº 

de solicitudes 
aprobadas 

- Actividades de promoción do  cooperativismo e 
a economía social,  límite global: 200.000,00  

Actividades divulgativas e formativas 4.000,00  

Asesoramento a emprendedores e público en 
xeral 20.000,00  

Asistencia a feiras, mostras e congresos 3.000,00  

Outras Sen límites 
específicos 

 
. Concellos de 

Galicia a través 
dos órganos dunha 
área metropolitana, 

mancomunidade 
de municipios ou 

dun consorcio local 
. Agrupacións de 

concellos que 
pertenzan a unha 

mesma zona e 
acorden 

desenvolver 
programas 

conxuntos de 
actuación 

- Creación e mantemento da oficina de fomento cooperativo 
Contrato de persoal técnico 2.000,00 /mes 

Custos de aluguer de locais 250,00 /mes 
- Actividades de promoción e fomento do cooperativismo 

Actividades divulgativas e fomativas 4.000,00  
Viveiros cooperativos aluguer 250,00 /mes 

Outros Sen límites 
específicos 

O máximo por todos os conceptos non excederá de 28.000,00  por 
solicitude, incrementándose en 3.200,00  por cada concello adicional a 

partir do cuarto, ata un máximo de 37.600,00  

 
 

. Fundacións e 
asociacions 

. Cámaras de 
comercio 

. Organizacións 
profesionais, 

empresariais e 
sindicais. 

. Outras entidades 
sen ánimo de lucro 

- Actividades divulgativas e formativas 4.000,00  
- Conformación de grupos promotores de 

iniciativas cooperativas 
300 / persoa 
incorporada 

- Incentivo adicional; por cada grupo promotor 
creado por iniciativa de entidade beneficiaria, que 
alcanzase a fase de consitución formal durante o 

ano inmediatamente anterior á data de 
finalización do prazo de presentación de 

solicitudes 

Ata 1.000,00  
cando se trate de 

consitución de 
cooperativas e 

500,00  cando se 
consitúa unha 

sociedade laboral, 
cun límite máximo 

de 6.000,00  



Máis información
Consellería de Economía,

Emprego e Industria

Secretaría xeral de Emprego
Edif. Administrativo San Lázaro s/n

15871 Santiago de Compostela
Tfnos. 981 545687 – 981 957745

www.eusumo.gal
www.traballo.xunta.es


