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A ECONOMÍA SOCIAL  

EN GALICIA ESg 

“Conxunto de actividades económicas e 

empresariais que no ámbito privado levan a 

cabo entidades que perseguen, ou ben o 

interese colectivo das persoas que o integran, 

ou ben o interese xeral económico ou social, 

ou ambos, mostrándose día a día como un 

actor fundamental no desenvolvemento da 

sociedade actual”  

A economía social en Galicia  

está regulada pola Lei 6/2016, do 4 de maio,  

da economía social de Galicia. 

Forman parte da economía social de Galicia 

AS COOPERATIVAS 

AS SOCIEDADES LABORAIS 

OS CENTROS ESPECIAS DE EMPREGO 

AS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL (EIL) 

AS MUTUALIDADES 

AS CONFRARÍAS DE PESCADORES 

AS SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN (SAT) 

AS COMUNIDADES E MANCOMUNIDADES DE MONTES 

VECIÑAIS EN MAN COMÚN 

AS FUNDACIÓNS E AS ASOCIACIÓNS QUE LEVEN A 

CABO ACTIVIDADE ECONÓMICA 
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OS CENTROS ESPECIAS 

DE EMPREGO  

AS SOCIEDADES LABORAIS 

A ESg  

en cifras 

1.294 
Cooperativas 

40 
Cooperativas  

constituídas 

2017 

171 
Socios 

promotores 

2017 

1626 
S.laborais 

29  
S.laborais 

constituídas 

2017 

97 
Socios 

promotores 

2017 

 

AS COOPERATIVAS 

AS EMPRESAS DE 

INSERCIÓN LABORAL  

106  
Centros 10 EIL 

4 

2 
EIL constituídas 

2017 

9 
centros 

constituídos 

2017 



QUE É A  

REDE EUSUMO 

A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada 

pola Xunta de Galicia para o fomento e o 

desenvolvemento da economía social creada en 2012. 

 

Fomentar o espírito emprendedor a través da economía 

social. 

Impulsar o modelo empresarial no ámbito local 

Prestar apoio directo á creación e consolidación de 

emprego con base na economía social. 

OBXECTIVOS 
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QUEN FORMA  

PARTE DA REDE 

Asociacións de entidades de economía social 

Cooperativas galegas 

Administracións públicas: concellos, mancomunidades, deputacións 

Asociacións de desenvolvemento rural e grupos de acción local 

Cámaras de comercio, organizacións profesionais, empresariais e sindicais 

Universidades 

Asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro 

203 entidades socias  16  novas entidades socias 
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QUE FACEMOS 

Asesoramento e  

acompañamento 

formación 

Actividades 

divulgativas 

Comunicación e 

documentación 

participación en 

feiras 
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Asesoramento e  

acompañamento 

A Rede Eusumo ten un compromiso coas persoas 

emprendedoras que queren apostar por proxecto de 

economía social. 

 

Neste sentido a rede: 

 

• Traballa na maduración de ideas e modelos de 

negocio de ES 

 

• Asesora  e acompaña proxectos de economía social 

 

• Aposta polo mentoring a emprendedores e 

promotores 

 

• Impulsa o salto de escala en empresas de economía 

social 

Ano 2017 
 

 79 

entidades de ES  

constituídas 

proxectos  

asesorados e titorizados  

14 

145 persoas titorizadas 
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Formación 

A Rede Eusumo procura a formación en ES para  

mellorar as capacidades técnicas do persoal das 

entidades do sector e así favorecer a súa 

competitividade. 

 

Neste sentido conta cun amplo catálogo formativo que 

combina a formación en liña e presencial en materias 

como: 

 

• Xestión de proxectos 

• Internacionalización 

• Ferramentas innovadoras 

• Marketing dixital 

• Finanzas  

• Comunicación 

• Habilidades directivas 

• … 

Ano 2017 
 

 67 

alumnos e alumnas 

cursos formativos 

1.418 
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Actividades 

divulgativas 

No seu labor de fomento da economía social en 

Galicia, a rede impulsa actividades de difusión da ES, 

promoción dos seus valores e divulgación das 

oportunidades de emprendemento que ofrece este 

sector. 

 

Ademais a Rede Eusumo traballa na promoción da 

economía social entre persoal docente, axentes de 

emprego e de emprendemento e outros colectivos 

interesados. 

 

Outras das actividades promovidas son as vinculadas 

con dar a coñecer a economía social e os seus valores 

nos centros educativos e formativos de Galicia. 

  

Ano 2017 
 

 136 

participantes 

actividades divulgativas 

2.858 
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Comunicación e 

documentación 

A comunicación da economía social é un dos 

obxectivos centrais da Rede Eusumo. Ademais da 

difusión a través das RRSS, trabállase na xeración de 

recursos e contidos didácticos, informativos e 

audiovisuais para promover e dar a coñecer a 

economía social. 

 

Ano 2017 

7.847 
Impresións e  

visualizacións 

Seguidores 

2 MILLÓNS 

REDES SOCIAIS 

ENTREVISTAS 
25 

Outros recursos  

divulgativos 
5 
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Participación  

en feiras e foros 
A Rede Eusumo organiza ou participa noutros actos e 

feiras co obxectivo de dar maior difusión e promoción 

ao cooperativismo e a economía social, facilitando a 

asistencia conxunta das entidades de economía social 

que o soliciten. 

Ano 2017 

FEIRAS 7 

XL Feira Internacional Abanca Semana Verde 

de Galicia – Salón internacional do Atlántico 

Silleda 8 a 11 de xuño 

13 entidades expositoras 
  

Pont-Up Store 

Pontevedra 21 a 23 de setembro 
  

Culturgal – Feira das industrias culturais de 

Galicia 

Pontevedra 1 a 3 de decembro 

15 entidades expositoras 

12 

18º salón internacional de turismo 

gastronómico Xantar 2017 

Ourense 1 ao 5 de febreiro 

9 entidades expositoras 
  

Forum Gastronómico 

A Coruña 12 e 14 de marzo 

16 entidades expositoras 
  

XXVIII Feira multisectorial ExpoOrdes 

Ordes 29 e 30 de abril 

8 entidades expositoras 

  

Saberes e Sabores 

Madrid, do 25 de maio ao 3 de xuño 

2 entidades expositoras 



Participación  

en feiras e foros 
Ano 2017 

FOROS 4 

Encontro de cooperativas de Galicia e Norte de Portugal 

AECT - Valença do Minho, 20 de xuño 

  

IV Encuentro Red Española de Jóvenes Investigadores en Economía Social 

REJIES - Santiago de Compostela 3 e 4 de outubro de 2017   

  

IX Coloquio Ibérico Internacional de Cooperativismo y Economía Social 

CIRIEC - Santiago de Compostela 5 e 6 de outubro de 2017 

  

Xornada de presentación dos Centros Especiais de Emprego (CEE) e 

Empresas de Inserción Laboral (EIL) aos órganos de contratación da Xunta 

de Galicia 

Consellería de Economía, Emprego e Industria - Santiago de Compostela 

24 de novembro 
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Axudas para o fomento 

da ES en Galicia 

PROGRAMA APROL ECONOMÍA SOCIAL 

 

É o principal instrumento regulador de subvencións dirixidas ao 

emprego e emprendemento colectivo, concretamente en 

cooperativas e sociedades laborais.  

Programa I: fomento do emprego en cooperativas e 

sociedades laborais  

Programa II: fomento do acceso á condición de persoa 

socia  

Programa III: impulso de proxectos empresariais 

colectivos  

Programa IV: intercooperación e integración 

empresarial 

 

Crédito dispoñible 

Programa I: 1.458.828,00 €  

Programa II:    900.000,00 €  

Programa III:    70.000,00 €  

Programa IV: 120.000,00 €  

 

 

 

Número de solicitudes aprobadas  

Programa I: 38 

Programa II: 99 

Programa III: 13 

Programa IV: 05 
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Axudas para o fomento 

da ES en Galicia 

15 

AXUDAS ÁS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL 

 

A súa finalidade é promover a inserción sociolaboral das 

persoas en situación ou en risco de exclusión social,  

establecendo medidas de fomento das empresas de inserción 

laboral que teñan centros de  traballo na Comunidade 

Autónoma de Galicia 

 

Crédito dispoñible 

15.870.469,27 € 

 

Número de solicitudes aprobadas  

173 

 

AXUDAS AOS CENTROS SOCIAIS DE EMPREGO 

 

A súa finalidade é promover a integración laboral das persoas 

con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Crédito dispoñible 

378.790,00 € 

 

Número de solicitudes aprobadas  

19 



Axudas para o fomento 

da ES en Galicia 

 

Subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras 

entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do 

cooperativismo e a economía social 2017 

 

Establecer as bases reguladoras para realizar actividades de 

impulso e fomento do cooperativismo e a economía social, a 

través dos seguintes programas de axudas:as: 
 

Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de 

cooperativas e de sociedades laborais. 

Programa II. Oficinas locais de fomento cooperativo. 

Programa III. Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a 

realización de actividades no marco da Rede Eusumo para o 

fomento do cooperativismo e a economía social 

 

Crédito dispoñible  

Programa I:  624.130,00 € 

Programa II: 300.000,00 € 

Programa III :130.000,00 € 

 

Número de solicitudes aprobadas 

Programa I: 4  

Programa II: 8  

Programa III: 9 
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PREMIOS 

PREMIOS Á COOPERACIÓN 
O obxectivo deste programa é fomentar e difundir o 
cooperativismo, os seus principios e valores, así como recompensar 
publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando a prol 
do desenvolvemento do movemento cooperativo na Comunidade 
Autónoma galega 

 
Os premios establecidos distinguen as seguintes categorías: 

•     Aos valores cooperativos. 
•     Ao mellor proxecto cooperativo novo. 
•     Á traxectoria cooperativa. 

Crédito dispoñible 

 15.000,00 €  

 

Número de solicitudes 

10 

COOPERATIVISMO NO ENSINO 
O obxectivo deste programa é difundir e promover o 
cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, 
primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación 
profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia, 
impulsando a realización de actividades de fomento do 
cooperativismo nos centros educativos. 
 
Establécense as seguintes modalidades de participación: 

•     Actividades artísticas. 
•     Actividades cooperativizadas. 
•     Proxectos empresariais cooperativos. 

 
 

Crédito dispoñible 

 25.000,00 €  

 

Número de solicitudes 

45 

 

Número de centros participantes 

29 

 

Alumnos participantes 

751 
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MES DO COOPERATIVISMO 
 
 
 

Campaña cooperativismo en movemento 
 

O coñecido actor e humorista galego Marcos Pereiro,  acompañado pola banda sonora en directo 

do pianista Cristian Leggiero, representou en seis vilas galegas o monólogo "Salvar o cooperativista 

Adrián", co que se amosan en clave de humor as consecuencias de entrar nunha cooperativa. O 

espectáculo acompañouse dunha exposición sobre os valores e as principais características das 

cooperativas.   

As localidades que puideron gozar desta actividade foron Foz, Chantada, Pontevedra, Porto do 

Son, Vilanova de Arousa e  O Carballiño.  

• Campaña cooperativismo en movemento 

• Cooperativismo nas escolas 

• Cooperativismo de portas abertas 

• Día do cooperativismo galego 2017 

MES DO COOPERATIVISMO 

DESTACADOS do 2017 na ES en 

Galicia 
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DESTACADOS do 2017 na ES en 

Galicia 

MES DO COOPERATIVISMO 
 
 
 Cooperativismo nas escolas 

 

Os centros educativos premiados no Certame Cooperativismo no ensino recibiron a visita da 

compañía teatral Xarope Tulú, que representou para o alumnado a obra "O cardume", un 

espectáculo no cal se combina a narración oral coa música en vivo para contar historias onde as 

personaxes traballan xuntas para acadar os seus soños. A través destes contos irán descubrindo a 

posibilidade dun mundo onde todos sumamos grazas a valores como a cooperación, a 

solidaridade, a igualdade ou a equidade. 

 

Os colexios que resultaron premiados foron o IES Monte Neme de Carballo, o CEIP Sestelo Baión de 

Vilanova de Arousa, o IES Pino Manso do Porriño, o CEIP plurilingüe Domaio de Moaña, o IES 

Sanxenxo da localidade do mesmo nome, o CPI Monte Caxado das Pontes de García Rodríguez 

e o CEIP San Miguel de Reinante de Barreiros. 

19 

Cooperativismo de portas abertas 

 

Durante o mes de xuño levouse a cabo unha campaña de comunicación entre as 

cooperativas para que o día 30 de xuño, día anterior ao Día Internacional do cooperativismo, 

abrisen as súas portas ao público. 31 entidades adheríronse a esta iniciativa. 



MES DO COOPERATIVISMO 
 
 
 

Día do cooperativismo galego 2017 

 
Coincidindo co Día Internacional do Cooperativismo, celebrouse o 1 de xullo o Día 
do cooperativismo galego, na sede da cooperativa Terras da Mariña S. Coop. 
Galega en Lourenzá (Lugo). 
 

A presentación da gala correu a cargo de Luis Iglesia, quen conduciu a entrega 
dos premios á cooperación 2017 e dos premios aos proxectos empresariais 
cooperativos do Certame Cooperativismo no ensino. Os asistentes puideron gozar 
do espectáculo de mimo, maxia e malabares de Fredi Circanelo e da actuación 
musical de Os Modernos, ademais de degustar un aperitivo con produtos 
cooperativos. 
 
As cooperativas premiadas foron: na categoría de Valores Cooperativos: Dalle que 
Dalle, S. Coop. Galega; na categoría de Mellor Proxecto cooperativo novo: Terras 
da Mariña, S. Coop. Galega; e o premio á Traxectoria cooperativa recaeu na 
Sociedade Cooperativa Galega de Educación Medioambiental CEM. 
 
Pola súa banda o premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo do Certame  
Cooperativismo no ensino foi a parar aos alumnos do CIFP Someso (A Coruña) 
autores do proxecto Eficonter, S. Coop. Galega Xuvenil; e os traballos finalistas 
foron, de xeito compartido, o proxecto Piscinatura, S. Coop. Galega Xuvenil, 

elaborado por alumnos do mesmo centro, e o proxecto Identik3D, S. Coop. 
Galega, obra de alumnos do IES Imaxe e Son (A Coruña). 

DESTACADOS do 2017 na ES en 

Galicia 
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Sinatura do memorando de entendemento en materia de economía social na Eurorrexión 
Galicia – Norte de Portugal. 
 
O 20 de xuño de 2017, coincidindo coa celebración do Encontro de cooperativas de Galicia e Norte de 

Portugal en Valença do Minho, asinouse un memorando de entendemento entre a Consellería de 

Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, a Cooperativa António Sérgio para a Economía 

Social (CASES) de Portugal e a Agrupación Europea de Cooperación Territorial da Eurorrexión Galicia – 

Norte de Portugal.  Coa finalidade de impulsar accións en materia de economía social que favorezan un 

mellor coñecemento da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 

 
MODIFICACIÓN DA LEI DE COOPERATIVAS DE GALICIA 
 
A través da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en 

Galicia, modificouse a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia para introducir a 

posibilidade de constituír cooperativas con só dúas persoas socias. Esta posibilidade ábrese para todo 

tipo de cooperativas e non ten límite temporal, a diferenza doutras CCAA nas que só se prevé para unha 

determinada clase de cooperativas ou nas que ao cabo dun tempo deben incorporar un terceiro socio. 

 

DESTACADOS do 2017 na ES en 

Galicia 
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RESUMO RESULTADOS 2017 

Cifras da ES  

en Galicia 
ESg 

REDE EUSUMO 

203 socios 

  16   novos 

79 

entidades de ES  

constituídas 

proxectos  

asesorados e titorizados  

14 

145 persoas titorizadas 

67 

alumnos e alumnas 

cursos formativos 

1.418 

136 

participantes 

actividades  

divulgativas 

2.858 

7.847 seguidores 

2 millóns visualizacións 

REDES SOCIAIS 

30  recursos  divulgativos 

 

11 Feiras / foros 

AXUDAS,  

PREMIOS 

DESTACADOS  19.852.217,27 € 

Convocatorias 

publicadas 

Premios á cooperación 

Cooperativismo no ensino 

40.000,00 €  Mes do cooperativismo 

Modificación da lei de 

cooperativas de Galicia 

Sinatura Memorando Galicia-

Norte de Portugal 

 

 

 

AXUDAS PREMIOS DESTACADOS 
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1.294 Cooperativas 1.626 S.laborais 106 Centros 10  EIL 




