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A ECONOMÍA SOCIAL EN GALICIA ESg 
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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. 

Forman parte 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 



EMPRESAS DE 

INSERCIÓN 

12 activas  

A economía social galega en cifras 

4 

COOPERATIVAS 

1.416 activas 

51constituídas no 2020 

131persoas socias promotoras   

SOCIEDADES 

LABORAIS 

1.472 activas 

9 constituídas no 2020 

25 persoas socias promotoras   

CENTROS ESPECIAIS 

DE EMPREGO 

109 activas 

ano 2020 

DATOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 



Cooperativas e sociedades laborais en cifras 
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COOPERATIVAS 

1.416  activas 

SOCIEDADES LABORAIS 

1.472 activas 

 36  
constituídas con 2 persoas socias 

 15  
constituídas con  3 ou máis persoas socias 

51 foron constituídas no 2020 

por 131 persoas socias promotoras  

homes 

55,7% 
mulleres 

43,5% 0,8% 
persoas xurídicas 

 4  
constituídas con 2 persoas socias 

 5  
constituídas con  3 ou máis persoas socias 

9 foron constituídas no 2020 

por 25 persoas socias promotoras  

homes 

52,0% 
mulleres 

48,0% 

ano 2020 

DATOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 



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? 

219 entidades socias  
9 novas entidades socias no 2020 
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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 

DATOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 

ano 2020 



Que facemos? 
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Formación 

Asesoramento e 

acompañamento 

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 
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ano 2020 

proxectos asesorados  

e titorizados 

71 

57    en curso 

   14 pechados 

entidades de ES 

constituidas 132 
persoas 

titorizadas 

38,6% homes 

61,4% mulleres  

10 

DATOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 2020 
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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 
semipresencial en materias como: 
 

• Xestión de proxectos 

• Internacionalización 
• Ferramentas innovadoras 
• Marketing dixital 

• Finanzas  

• Comunicación 
• Habilidades directivas 
• … 

ano 2020 

cursos 

formativos 

34 
alumnos e 

alumnas 

27,2% homes 

72,8% mulleres  

547 

  9 presenciais 

25 en liña   

DATOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 2020 



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 como universitaria e de formación profesional.  
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ano 2020 

actividades  

divulgativas 
43 

participantes 

55,7%   homes 

44,3% mulleres  

1.048 

DATOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO 2020 



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, 
desde convocatorias de axudas, ata entrevistas, actividades divulgativas realizadas e diversos eventos, premios e 
certames de economía social así como as actividades formativas, tanto en modalidade presencial coma en liña, 
que se atopan activas.  
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ano 2020 

13.109 

impresións e  
visualizacións 

seguidores 

Redes sociais 

publicacións 

712 K 

1.394 

981 persoas subscritas 

Boletín informativo 

73 publicacións 

Recursos divulgativos 

4 entrevistas 

11 outros recursos 

FAQS: PREGUNTAS 

FRECUENTES 

DATOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 

NOVA SECCIÓN 

Accede á información en detalle a través da imaxe 

http://eusumo.gal/documentaci%C3%B3n/faqs:-Preguntas-frecuentes


AXUDAS           ECONOMÍA SOCIAL DE GALICIA 
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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.  
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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  
3.066.330,00€ 

Solicitudes presentadas:  
266 

PROGRAMA APROL ECONOMÍA SOCIAL 

Convocatoria aberta ata o 30/09/2020 

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 
667.568,12€ 

Solicitudes presentadas:  
20 Convocatoria pechada para o programa I 

aberta para o programa II ata o 02/10/2020  

PROGRAMA DE POSTA A PUNTO PARA O EMPREGO PARA PERSOAS 
PERCEPTORAS DA RISGA 

Esta axuda ten por obxecto subvencionar a entidades sen ánimo de lucro para a realización 
dun programa de posta a punto para o emprego, dirixido a persoas en situación ou risco de 
exclusión social dotándoas das motivacións, habilidades, competencias e capacidades que 
require o tecido empresarial, de xeito que a través da inserción laboral se poida reverter a súa 
situación de exclusión social.       

Crédito convocatoria 
3.000.000,00€ 

Solicitudes presentadas:  
11 

Convocatoria pechada 

Plurianual 2020/2021 

DATOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 
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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 2020/2021 

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 

300.000,00€ 

Solicitudes presentadas 

7 

Solicitudes aprobadas 
7 

Importe concedido 

300.000,00€ 

Crédito convocatoria 
633.900,00€ 

Solicitudes presentadas 
34 (agrupan 62 entidades) 

Axudas para o fomento da economía social en Galicia 

Convocatoria pechada 

Convocatoria pechada 
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Por segundo ano consecutivo e con motivo do Día Internacional da muller, a Consellería de Economía, 
Emprego e Industria puxo en marcha a campaña “Mulleres na economía social”. Esta campaña pretende 
homenaxear ás mulleres na economía social, poñer en valor o seu papel e o das súas entidades.  

Destacados na economía social en Galicia 

MULLERES NA ECONOMÍA SOCIAL 

Esta campaña, xunto cos demais actos impulsados pola 
Xunta de Galicia para promover o Día Internacional da 
Muller ten a pretensión de facer reflexionar as persoas 
sobre os avances acadados e sobre as mulleres que 

forman parte neste proceso de cambio e de igualdade. 
 

Seis mulleres puxeron voz a esta iniciativa: 
• Mónica Rodríguez da Cooperativa Alma Zen de Yoga. 
• Amparo González de EIL Grupo DILL SL. 
• Julia Rey da Cooperativa Agraria Provincial da Coruña 
(Bico de Xeado). 

• Adela Lestón da Confraría de Pescadores de Muros. 
• Mónica Permuy de Fundación Meniños.  
• Mónica Conde de Animosa, Alma e Coraxe SLL.  

Accede á información en detalle a través da imaxe 

A campaña púidose seguir nas redes sociais no hashtag 
#MulleresNaEconomíaSocial. 

http://www.eusumo.gal/mulleres-na-economia-social-0
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Dada a magnitude dos cambios producidos no ámbito social e laboral por mor da COVID-19, creouse unha 
sección na cal a Consellería de Economía, Emprego e Industria difundiu información de interese sobre as 
disposicións e medidas extraordinarias adoptadas como consecuencia da pandemia e que foron consideradas 
de especial interese para as entidades de economía social.  
 

Entre a información publicada e actualizada de forma continua, atopamos: 
 

1. Notas informativas sobre o funcionamento dos rexistros de cooperativas, sociedades laborais, centros 
especiais de emprego e empresas de inserción. 

2. Información sobre as medidas extraordinarias aplicables ás entidades de economía social. 
3. Infografías actualizadas sobre a tramitación dos ERTES. 
4. Comunicacións dos acordos adoptados polo Consello de goberno da Xunta de Galicia para: 
 

          a. Manter a cualificación e percepción de axudas por parte dos centros especiais de emprego 
          b. Asegurar que as bases reguladores de apoios, incentivos e servizos terán en conta ás entidades de 

economía social  

Destacados na economía social en Galicia 

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE A COVID-19  

Pódese acceder a toda a información en detalle a través da imaxe 

http://www.eusumo.gal/informacion-de-interese-covid-19


RESUMO RESULTADOS 

A ECONOMÍA 
SOCIAL EN GALICIA 

REDE EUSUMO 

219 

persoas titorizadas 

AXUDAS 

Mulleres na economía social 2020 

 Información detallada sobre a COVID-19 

AXUDAS 

DESTACADOS 

1.416 

51 

importe axudas 
convocatoria 

18 

seguidores 

publicacións 

ano 2020 

Cooperativas 

Sociedades 

laborais 

1.472 

Centros especiais de 

emprego 

Empresas de inserción 

109 

12 

 9 

10 

Redes  

sociais 

proxectos asesorados e 

titorizados  

constituídas en  

entidades de ES 

71 
7.667.798,12€ 

34  cursos formativos 

547 

43 

alumnos e alumnas 

actividades divulgativas 

1.048 participantes 

activas 

constituídas 

activas 

activas 

activas 

constituídas 

9 

socios 

novas entidades  

socias 

132 

impresións e 

visualizacións 

13.109 

712 K 

1.394 

DATOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 
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eusumo.emprego@xunta.gal 

www.eusumo.gal 

ECONOMÍA SOCIAL 
DE GALICIA 

mailto:info@eusumo.gal

