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A ECONOMÍA SOCIAL EN GALICIA ESg 

Forman parte da economía social de Galicia: 
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“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. 

AS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

AS SOCIEDADES LABORAIS 

OS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO 

AS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

AS SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN  

AS COMUNIDADES E MANCOMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN 
COMÚN 

AS CONFRARÍAS DE PESCADORES 

AS MUTUALIDADES 

AS FUNDACIÓNS E AS ASOCIACIÓNS que leven a cabo actividade 
económica 



A economía social galega  
en cifras 

 activas 

110 constituídas 

AS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

4 

613 socios promotores   

ano 2019 

AS COOPERATIVAS 

OS CENTROS ESPECIAS DE EMPREGO  

111 

1.477  

33 constituídas 

91 socios promotores   

12 

1.423  activas 

 activos  activas 

AS SOCIEDADES LABORAIS 

 2 constituídas    5 constituídas 



Cooperativas e sociedades laborais 
en cifras 

5 

homes 

mulleres 

7,5% persoas  

xurídicas 

54,8% 

37,7% 

 613 persoas 
socias promotoras   

 55  
foron constituídas con 

2 persoas socias 

110 constituídas 

1.423 cooperativas 
activas  

56,0% 

44,0% 

 91 persoas 
socias promotoras  

 14  
foron constituídas con     

2 persoas socias 

33 constituídas 

1.477 sociedades laborais 
activas  

homes 

mulleres 

 19  
foron constituídas con  

3 ou máis persoas 
socias 

 55  
foron constituídas con  

3 ou máis persoas 
socias 

ano 2019 



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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Que é a Rede Eusumo? 



Quen forma parte da Rede? 

210 entidades socias  
4 novas entidades socias no 2019 
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Asociacións de 

entidades de 

economía social 

Cooperativas 

galegas 

Asociacións de 

desenvolvemento 

rural e grupos de 

acción local 

Administracións 

públicas: concellos, 

mancomunidades, 

deputacións 

Cámaras de 

comercio, 

organizacións 

profesionais, 

empresariais e 

sindicais 

Asociacións, 

fundacións e 

outras entidades 

sen ánimo de lucro 

Universidades 



Que facemos? 
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Formación 

Asesoramento e 

acompañamento 

Participación en 

feiras 

Actividades 

divulgativas 

Comunicación e 

documentación 



Asesoramento e acompañamento 

A Rede Eusumo ten un compromiso coas persoas emprendedoras que queren apostar por 

proxectos de economía social. 
 

Neste sentido a rede: 

 

• Traballa na maduración de ideas e modelos de negocio de economía social 

• Asesora  e acompaña proxectos de economía social 

• Impulsa o salto de escala en empresas de economía social 

proxectos asesorados  

e titorizados 
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111 

65   en curso 

   46 pechados 

entidades de ES 

constituidas 270 
persoas 

titorizadas 

50,7% homes 

49,3% mulleres  

22 

ano 2019 
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Formación 

A Rede Eusumo procura a formación en economía social 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 presencial, en liña e 
semiprecial en materias como: 

 
• Xestión de proxectos 
• Internacionalización 
• Ferramentas innovadoras 
• Marketing dixital 

cursos 

formativos 

1114 
alumnos e 

alumnas 

35,8% homes 

64,2% mulleres  

1.984 

• Finanzas  
• Comunicación 
• Habilidades directivas 
• … 

83 presenciais 

27 en liña 

  4 semipresenciais 

ano 2019 



Actividades divulgativas 

No seu labor de fomento da economía social en Galicia, a rede impulsa actividades de 

difusión, 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, tanto de educación 

primaria coma universitaria e de formación profesional.  

11 

actividades  

divulgativas 

143 
participantes 

53,5% homes 

46,5% mulleres  

3.620 

ano 2019 



Comunicación e documentación 

A comunicación da economía social é un dos obxectivos 
centrais da Rede Eusumo. Ademais da difusión a través 
das redes sociais, trabállase na xeración de recursos e 
contidos didácticos, informativos e audiovisuais para 
promover e dar a coñecer a economía social. 
 
Así mesmo, este ano estreamos a noso propio boletín 

informativo, no cal se inclúen as novidades máis actuais, 
dende convocatorias de axudas, entrevistas, actividades 
divulgativas realizadas e diversos eventos, premios e 
certames de economía social e as actividades formativas, 
tanto en modalidade presencial coma en liña, que se 
atopan activas. 
 

11.893 

impresións e  
visualizacións 

seguidores 

Redes sociais 

Recursos  
divulgativos 

publicacións 

12 

876 persoas subscritas 
Boletín 

informativo 

1,86 M 

3.213 

50 publicacións 

26 entrevistas 

13 outros 
recursos 

ano 2019 



Participación en feiras 

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. 
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Forum Gastronómico A Coruña 2019 

20º Salón Internacional de Turismo Gastronómico 

 Xantar  2019 
FP innova Galicia 2019. Congreso de innovación na  

formación profesional para profesorado 

23º Salón de Alimentación do Atlántico  

Salimat-Abanca 
A Coruña, do 10 ao 12 de marzo 

15 empresas de economía social expositoras 

Ourense, do 06 ao 10 de febreiro 
9 empresas de economía social expositoras 

Santiago de Compostela, do 08 e 09 de maio  

Silleda, do 06 ao 09 de xuño 
14 empresas de economía social expositoras.  

1 4 

5 2 

XXX Feira multisectorial ExpoOrdes 

Ordes, do 26 ao 28 de abril 
7 empresas de economía social expositoras 

1 

3 

4 

5 

ano 2019 

Culturgal – Feira das industrias culturais de Galicia 

Pontevedra, do 29 de novembro a 1 de decembro 
14 empresas de economía social expositoras.  

5 6 



LACES 

A través de LACES búscase contribuír ao fomento 

da economía social na Eurorrexión Galicia-Norte 

de Portugal para conseguir un salto cuantitativo 

na competitividade e o impulso de proxectos 

empresariais de economía social no espazo 

transfronteirizo. 
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9 SOCIOS 

Beneficiario principal: Secretaría Xeral de Emprego 

Laboratorios de apoio á creación de emprego 
e empresas de economía social 



4 laboratorios en LACES  

15 
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Unidade de identificación de 

oportunidades de negocio en 

economía social  

http://negocio.laceseconomiasocial.com/  

Axendas sectoriais  

en sectores emerxentes 

 

8 axendas sectoriais 

9 seminarios de presentación 

Unidade de recursos interactivos 

para o deseño e maduración de 

oportunidades de negocio  

1 recursos interactivos 

1 estudio de identificación 

http://negocio.laceseconomiasocial.com/
http://negocio.laceseconomiasocial.com/


17 

Cata de ideas empresariais 

9 exposicións 

+ 400 persoas asistentes 

20 empresas de ES 

Foro encontro transfronteirizo 

 

2 foros en 2019 

Canais temáticos de difusión da 

economía social por sectores 

emerxentes 

8 canais 
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Aceleradora de economía social 

6 convocatorias 

       49 proxectos en Galicia 

ESPACIOS POP UP 

12 convocatorias 

57 empresas galegas 

participantes 

Foro de financiamento 

2 foros de financiamento 

18 proxectos de ES 
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Estadías transfronteirizas 

12 estadías  
12 empresas de ES de Galicia 

Bolsas directivas 

2 convocatorias 
12 empresas de ES beneficiadas 

12 bolseiros participantes 

Academia formativa 

4 módulos lanzados  



AXUDAS E PREMIOS 

20 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria fomenta a 

economía social a través de diversos apoios económicos, 

dirixidos fundamentalmente á posta en marcha, funcionamento 

e creación de emprego en cooperativas, sociedades laborais, 

centros especiais de emprego e empresas de inserción, así 

como á realización de actividades de promoción e impulso do 

cooperativismo e da economía social levadas a cabo por 

entidades colaboradoras da Rede Eusumo.  

Ademais, anualmente convócanse premios dirixidos a 

recoñecer as actividades de promoción dos valores 

cooperativos realizadas nos centros educativos de 

Galicia e recompensar o labor das cooperativas a prol 

da difusión dos seus principios e valores e do 

desenvolvemento do movemento cooperativo en 

Galicia.  
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Axudas para o fomento da economía social en Galicia 

É o principal instrumento regulador de subvencións dirixidas ao emprego e 
emprendemento colectivo, concretamente en cooperativas e sociedades laborais.  

Programa I: Programa de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais 
Programa II: Programa de fomento do acceso á condición de persoa socia 

Crédito convocatoria (ampliado) 
3.839.593,00€ 

Solicitudes presentadas:  
450 

Solicitudes aprobadas:  
369 

Importe concedido:  
3.667.550,93 €  

PROGRAMA APROL ECONOMÍA SOCIAL 

Ten por  finalidade fomentar a dinamización da economía local, identificando 
oportunidades de negocio  no territorio e seleccionando un grupo de persoas 
interesadas en iniciar unha actividade económica  no dito sector a través da 
constitución dunha cooperativa ou sociedade laboral. 

Programa I: fomento de laboratorios cooperativos no rural 
Programa  II: impulso de proxectos empresariais colectivos 

Crédito convocatoria 

600.000,00€ 

Solicitudes presentadas:  
23 

Solicitudes aprobadas:  
21 

Importe concedido:  
262.024,24 € 

PROGRAMA DE LABORATORIOS COOPERATIVOS NO RURAL 
Plurianual 2019/2020 
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Este programa procura capacitar a persoas con discapacidade intelectual para 
mellorar a súa inserción profesional, a través de proxectos de formación adaptados que 
alternen o emprego e a formación e que habiliten a obtención de certificados de 
profesionalidade.  

PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL PARA PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE INTELECTUAL EN CENTROS ESPECIAIS DE 
EMPREGO 

Plurianual 2019/2022 

Crédito convocatoria 
3.000.000,00€ 

Solicitudes presentadas 
7 

Solicitudes aprobadas 
6 

Importe concedido 
2.068.932,00 € 

AXUDAS A CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO 
 

Ten por obxecto garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a través 
dos seguintes programas:  

Crédito convocatoria ampliado 
17.180.000,00€ 

Solicitudes presentadas:  
288 

Solicitudes aprobadas:  
268 

Importe concedido 
15.868.935,84 € 

Programa I: Apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste de 
persoal  e social dos CEE 
Programa II: Axudas para a creación de postos de traballo estables, adaptación de 
postos e asistencia técnica para os CEE 
Programa III: Axuda ao financiamento parcial do custo salarial das persoas con 
discapacidade empregadas nos CEE 

Axudas para o fomento da economía social en Galicia 

Plurianual 2019/2020 
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As axudas da Rede Eusumo están orientadas a fomentar a realización de actividades de 
promoción e impulso do cooperativismo e a economía social por parte das entidades 
colaboradoras da Rede Eusumo. 

AXUDAS Á REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DA 
ECONOMÍA SOCIAL POR ENTIDADES SOCIAS DA REDE EUSUMO  

Plurianual 2019/2020 

AXUDAS A GASTOS FUNCIONAMENTO ENTIDADES ASOCIATIVAS 

Establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a 
sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades 
representativas da economía social, a través dos seguintes programas de axudas  

Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de 
sociedades laborais. 
Programa II. Fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de 

emprego e empresas de inserción. 

Crédito convocatoria 

290.000,00€ 

Solicitudes presentadas 

7 

Solicitudes aprobadas 
7 

Importe concedido 

290.000,00€ 

Crédito convocatoria 
633.045,00€ 

Solicitudes presentadas 
23 (agrupan 56 

entidades) 

Solicitudes aprobadas 
21 

Importe concedido 

630.502,60€ 

Axudas para o fomento da economía social en Galicia 
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SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS DE INSERCIÓN 

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 que 
teñan centros de  traballo na Comunidade Autónoma de Galicia 

Crédito convocatoria 
537.240,68€ 

Solicitudes presentadas:  
19 

Solicitudes aprobadas:  
19 

Importe concedido:  
518.796,00 € 

Axudas para o fomento da economía social en Galicia 

Axudas 
Crédito 

convocatoria 

Crédito 

concedido 

PROGRAMA APROL DE ECONOMÍA SOCIAL 3.839.593,00 € 3.667.550,93  € 

PROGRAMA DE LABORATORIOS COOPERATIVOS NO RURAL 600.000,00 € 262.024,24  € 

AXUDAS A CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO 17.180.000,00 € 15.868.935,84 € 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 
INTELECTUAL EN CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO 

3.000.000,00 € 2.068.932,00  € 

AXUDAS Á REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DA ECONOMÍA 
SOCIAL POR ENTIDADES SOCIAS DA REDE EUSUMO  

633.045,00 € 630.502,60  € 

AXUDAS A GASTOS FUNCIONAMENTO ENTIDADES ASOCIATIVAS 290.000,00 € 290.000,00  € 

SUBVENCIÓNS ÁS EMPRESAS DE INSERCIÓN 537.240,68 € 518.796,00  € 

TOTAL 26.079.878,68 € 23.306.741,61 € 

Cadro resumo das axudas para o fomento da economía social en Galicia 

No 2019 concedeuse o  89,37 % 

do crédito dispoñible  



PREMIOS 

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. 

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. 

 
 

 

Máis de 1.000 alumnos/as participantes 
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PREMIOS Á COOPERACIÓN 

COOPERATIVISMO NO ENSINO 

15.000,00€ Crédito dispoñible 

14 Solicitudes 

28.000,00€ Crédito dispoñible 

35 

Solicitudes 

Total centros educativos 
participantes 

57 
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O 9 de abril de 2019 constituíuse o Consello da Economía Social como órgano de carácter consultivo e 
asesor para as actividades relacionadas coa economía social, tamén en materia de promoción e 
difusión da economía social.  

Destacados na economía social en Galicia 

CONSTITUCIÓN DO CONSELLO DA ECONOMÍA SOCIAL 

Este órgano, previsto na Lei 6/2016, de 4 de maio, da 
economía social de Galicia, dará voz ás máis de 
300.000 persoas e 3.000 entidades que conforman o 
sector da economía social na comunidade galega. 
 
En concreto, este  Consello terá entre as súas funcións a 

difusión da economía social, a elaboración de estudos 
e propostas, o asesoramento á hora de orientar a 
cooperación empresarial así como á de integrar e 
coordinar a promoción da economía social coas 
demais políticas públicas. 
 
Estará composto por 26 membros que representarán ás 

entidades de economía social de Galicia, as 
administracións galegas, as organizacións empresariais 
e sindicais da comunidade e as universidades de 
Galicia. 
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A inicios do mes de marzo e con motivo do Día Internacional da muller,  iniciouse a campaña “Mulleres 
na economía social” co obxectivo de visualizar os avances das mulleres no eido da economía social e 
a necesidade de continuar cara unha igualdade real na que se promova máis coñecemento, máis 
benestar, máis participación, que potencie valores solidarios, relacións baseadas na cooperación, 
respecto mutuo e corresponsabilidade. 

Destacados na economía social en Galicia 

MULLERES NA ECONOMÍA SOCIAL 

Para o desenvolvemento da campaña contouse coa 
participación de 5 mulleres en postos directivos de 
diferentes organizacións pertencentes a economía 
social (Raquel Sedes, María Caldeiro, Sonia González, 
Rosa Gutiérrez e Jessica Rey) e do conselleiro de 
Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, 

enxalzando a importancia da muller en Galicia e, en 
especial, na economía social. 
 
Entre os datos de seguimento da campaña, destacar 
que máis de 20.000 persoas interactuaron cos contidos 
xerados na web e redes sociais e realizáronse máis de 
4.500 reproducións. 

Accede á información en detalle a través da imaxe 

http://eusumo.gal/mulleres-na-economia-social
http://eusumo.gal/mulleres-na-economia-social


O 05 de xuño celebrouse a designación de Galicia como rexión amiga da economía social. 

 
Este proxecto enmarcado dentro do programa ESER2019 da Comisión Europea deu a 
oportunidade á Comunidade Autónoma de Galicia de reunir ás partes implicadas a nivel rexional 
e local, debater ideas sobre os retos sociais existentes e, ao mesmo tempo, coñecer as iniciativas, 
proxectos e programas de apoio da UE e intercambiar puntos de vista cun experto da propia 
Comisión Europea. 
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GALICIA, REXIÓN AMIGA DA ECONOMÍA SOCIAL 

A finalidade deste proxecto é sensibilizar sobre este 
sector e construír unha economía social en toda Europa 
baseada no coñecemento. 

 
A este evento, celebrado en Santiago de Compostela, 
asistiron máis de 230 persoas entre as cales se atopaban 
representantes das entidades de economía social, das 
administracións públicas, do ámbito académico e 
axentes sociais e económicos.  

Accede á información en detalle a través da imaxe 

Destacados na economía social en Galicia 

http://eusumo.gal/galicia-rexion-amiga-da-economia-social


MES DO COOPERATIVISMO 2019 

Os centros educativos premiados no Certame Cooperativismo no ensino nas 

modalidades de actividades artísticas e actividades cooperativizadas recibiron os 

galardóns nos seus propios centros educativos. Na cerimonia de entrega, organizouse 

a representación dun espectáculo para todo o alumnado do centro. 

 

Por outra parte, os premios aos proxectos empresariais cooperativos entregáronse o 

Día do Cooperativismo que se celebrou o pasado día 6 de xullo en Xinzo de Limia.  
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• Cooperativismo no ensino 
• Premios á Cooperación 

Cooperativismo no ensino 

Accede á información en detalle a través da imaxe Os colexios que resultaron premiados foron os seguintes:  

• IES Armando Cotarelo Valedor 

• IES Moncho Valcarce 

Modalidade  de actividades  

cooperativizadas 

• CPI Alcalde Xosé Pichel 

• CEIP San Miguel de Reinante Barreiros 

• CEIP Plurilingüe Domaio 

• IES Armando Cotarelo Valedor 

Modalidade  de 

actividades  artística 
Modalidade  de actividades  

cooperativizadas 

• IES Fernando Wirtz Suárez 

• CIFP Paseo das Pontes 

Destacados na economía social en Galicia 

http://eusumo.gal/certame-cooperativismo-no-ensino-2019


Estes premios teñen por obxecto 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.  

 

A entrega de galardóns ás cooperativas gañadoras realizouse o pasado 

06 de xullo, Día do Cooperativismo, e a relación de premiados foi a 

seguinte: 

 

Premio aos valores cooperativos: 

• Panxea, Sociedade Cooperativa Galega 

 

Premio ao mellor proxecto cooperativo novo: 

• Rayados, Sociedade Cooperativa Galega 

 

Premio á traxectoria cooperativa: 

• Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, Sociedade 

Cooperativa Galega 
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Destacados na economía social en Galicia 

Entrega dos premios á Cooperación 

Accede á información en detalle a través da imaxe 

http://eusumo.gal/convocatoria-premios-a-cooperacion-2019


RESUMO RESULTADOS 

A ECONOMÍA 
SOCIAL EN GALICIA 

REDE EUSUMO 

210 

persoas titorizadas 

feiras 

AXUDAS E PREMIOS 

 Constitución do Consello de Economía 
Social 

 Mulleres na economía social 

 Galicia, rexión amiga da economía social 
 Mes do cooperativismo 

AXUDAS 

DESTACADOS 

1.423 

110 

importe axudas 
convocatorias 

31 

seguidores 

publicacións 

ano 2019 

Cooperativas 

Sociedades 

laborais 

1.477 

2 

Centros especiais  

de emprego 

Empresas de inserción 

111 

12 

 4 

22 

Redes  

sociais 

proxectos asesorados e 

titorizados  

constituídas en  

entidades de ES 

111 

26.079.878,68€ 

114  cursos formativos 

1.984 

143 

alumnos e alumnas 

actividades divulgativas 

3.620 participantes 

• Cooperativismo no ensino 
• Premios á Cooperación                                                                                                                                                                                       

activas 

constituídas 

activas 

constituídas 

activas 

constituídas 

activas 

constituídas 

33 

5 

socios 

novas entidades  

socias 

270 

6 

impresións e 

visualizacións 

11.893 

Premios á cooperación 

Cooperativismo no ensino 

PREMIOS 

43.000,00€ 

LACES 

180  proxectos participantes 

1,86 M 

3.213 
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eusumo.emprego@xunta.gal 

www.eusumo.gal 

mailto:info@eusumo.gal

