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O cooperativismo,              
motor económico 

 

As cooperativas, xunto con outras 

entidades entre as que se atopan as 

sociedades laborais e os centros especiais 

de emprego, integran a denominada 

economía social. Esta economía é 

entendida como o conxunto de 

actividades económicas e empresariais, 

que no ámbito privado levan a cabo aquelas entidades que perseguen ben o 

interese colectivo dos seus integrantes ou ben o interese xeral económico ou 

social, ou ambos. 

As cooperativas son organizacións que existen principalmente para o beneficio dos 

seus socios. Por esta unión, a miúdo nun espazo xeográfico específico, as 

cooperativas adoitan estar estreitamente ligadas ás súas comunidades, 

adquirindo unha responsabilidade especial no desenvolvemento das súas contornas 

desde os puntos de vista económico, social e cultural. 

As cifras de creación de empresas cooperativas constatan a solidez do sector e 

a necesidade de que a empresa de economía social sexa un dos protagonistas 

do novo modelo produtivo que se pretende construír. A aposta deste sector 

empresarial por xerar unha economía baseada principalmente nas persoas, na 

calidade e estabilidade no emprego, a competitividade, o desenvolvemento local, o 

espírito emprendedor, a solidariedade ou a innovación, queda avalada pola achega 

deste tipo de empresas no actual contexto socio económico. 

No conxunto da nosa economía o tecido empresarial galego leva varios anos con 

moitas dificultades económicas e o desemprego está nos niveis máis altos das últimas 

décadas. Mentres isto acontece ó noso redor, o cooperativismo consolídase como 

a forma xurídica que non só resiste mellor as dificultades que outro tipo de 

empresas, senón que incluso chega a mellorar as súas cifras de crecemento ano tras 

ano. Dende o ano 2009, tanto o número de traballadores como o número de 

cooperativas creadas non deixa de medrar, tanto é así, que xa representa 

aproximadamente o 2% da forza laboral na comunidade galega. 

Dada a súa importancia no desenvolvemento económico e social de Galicia, a 

Consellería de Traballo e Benestar por medio da Dirección Xeral de Traballo e 

Economía Social, e máis concretamente a través da Subdirección Xeral de 

 
“Economía social: Cooperativas, 
sociedades laborais e centros especiais 
de emprego” 
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Cooperativas e Economía Social, leva a cabo unha labor de fomento e promoción do 

cooperativismo e da economía social na comunidade galega.  

Un dos programas que están levando a cabo co fin de dar a coñecer a fórmula 

cooperativa e crear emprego de calidade é a Rede Eusumo, unha entidade 

destinada a unificar esforzos en materia de cooperativismo e economía social e que se 

estende por toda a xeografía galega. 

A Rede Eusumo pon a disposición da cidadanía, ferramentas de apoio e divulgación 

tales como: 

 Asesoramento e titorización personalizado por parte dos técnicos de 

emprego da Rede Eusumo a cooperativas e emprendedores. 

 Acompañamento en todo o proceso de constitución da cooperativa. 

 Axudas e subvencións a emprendedores e ós distintos axentes implicados. 

 Actividades de divulgación e sensibilización para o fomento do 

cooperativismo, a través de obradoiros, seminarios e xornadas. 

 Divulgación das vantaxes e características deste modelo empresarial. 
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A importancia   
socioeconómica do 
cooperativismo en Galicia 

 

O cooperativismo galego atópase en pleno 

auxe. En Galicia existen un total de 1.234 

cooperativas activas, que contan cunhas 

90.158 persoas socias, e crean 18.650 

postos de traballo directos, o que significa 

que preto do 2% dos ocupados galegos 

están vinculados ao cooperativismo. Se falamos en 

termos  de facturación, o cooperativismo galego alcanzou 

a cifra de 2.435 M€ en 2013 (último dato dispoñible). 

No referido ás cooperativas creadas nos últimos anos, 

constituíronse no territorio galego máis de 324 

cooperativas desde o 2009 ata o 2014, o que supón un 

total de 5.258 socios, alcanzando un crecemento sostido 

reflectido nas 69 cooperativas creadas no último ano. 

O cooperativismo en Galicia 

O cooperativismo galego non parou de crecer desde o 

2009. A pesar do momento de crise actual polo que se 

atravesa, o cooperativismo galego mostra un 

crecemento sostido que se reflicte nos datos das 

cooperativas activas nos últimos anos. Mentres que 

outras formas xurídicas han caído de forma estrepitosa, en 

Galicia alcánzase ata o momento a cifra de 1.234 

cooperativas activas, un 12% máis que as 

cooperativas existentes no ano 2009, ano reflicto do 

inicio da crise económico - financeira. 

As provincias da Coruña (480 cooperativas) e Pontevedra (340 cooperativas), son as 

provincias que máis cooperativas concentran, un 67% sobre o total de cooperativas 

activas, mentres que en Lugo atópanse un total de 233 cooperativas activas (19% 

sobre o total), e en Ourense 181 cooperativas (14% sobre o total). 

En Galicia 
  

1.234  

cooperativas activas 

90.158  
persoas socias 

18.650 
postos de traballo directos 

2%  
dos ocupados galegos están 
vinculados ao cooperativismo 

2.435 M€ 
facturación global  

 
“O cooperativismo galego 

está en pleno auxe” 
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Evolución das cooperativas activas 
na comunidade galega 2009-2014  

 

Evolución das cooperativas activas 
na comunidade galega por provincias 2009-2014  
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Distribución sectorial das cooperativas galegas 

En canto á distribución sectorial das cooperativas galegas, o maior número 

concéntrase na categoría de traballo asociado, ao redor do 50%, ben é certo que 

baixo a tipoloxía de traballo asociado atópanse cooperativas de sectores moi diversos.  

A segunda categoría con maior número de cooperativas sería a  agraria, que 

concentran o 30% das cooperativas existentes na nosa Comunidade Autónoma.  Con 

todo, as cooperativas agrarias teñen un papel protagonista en Galicia, sen ser a máis 

numerosa, son as que contan co maior número de socios cooperativistas, 

representando ao 45% do total dos socios cooperativistas en Galicia. É importante 

destacar que as cooperativas agrarias galegas facturaron ao redor de 1.500 M€ en 

2013 (último dato dispoñible), o que representa o 7% da facturación total do 

cooperativismo agrario español.  

 

Tipoloxía das cooperativas galegas (1.234 cooperativas activas) 
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Distribución sectorial das cooperativas galegas 

O número total de socios nas cooperativas de Galicia é de 90.158 persoas. A súa vez, 

crean un total de 18.650 empregos directos. Isto representa case o 2% do total de 

poboación activa en Galicia.  

Mentres noutros tipos de modelos económicos non se para de destruír emprego, no 

mundo cooperativo estanse creando postos de traballo, ben sexa como socios 

promotores ou como traballadores asalariados. 

Socios por clases (90.158 persoas socias) 

 

A constitución de novas cooperativas na comunidade galega 

No ano 2014 constituíronse 69 cooperativas, seguindo desta forma a senda de 

crecemento iniciada en 2009, cando se constituíron 43 cooperativas, e consolidada en 

2013, cando se alcanzou a cifra de 64 cooperativas creadas. Esta última cifra recollida 

en 2014 (69 cooperativas) é a maior cifra de cooperativas constituídas nos últimos 10 

anos, a pesar do escenario de crise económico financeira actual.  

Estes datos, 324 cooperativas creadas no período 2009 – 2014, o que supón un 

total de 5.258 socios, reflicten que a Economía Social está a consolidarse como un 

modelo empresarial protagonista na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Evolución da creación de cooperativas na 

comunidade galega 2009-2014  

(324 cooperativas creadas) 
 

 

Distribución das cooperativas 

constituídas por provincias período 

2009-2014 

Das 324 cooperativas constituídas no período 

2009 – 2014, a maioría atópanse nas 

provincias da Coruña (39%) e Pontevedra 

(30%).  

Sen embargo se analizamos onde se sitúan 

as novas cooperativas constituídas no 2014, 

a provincia de Lugo concentra tantas 

cooperativas como Pontevedra, un 27% 

ambas, por debaixo da Coruña, cun 37%, e 

por encima da provincia de Ourense, que 

concentra un 9% das mesmas. 

Distribución sectorial das 

cooperativas galegas constituídas 

no período 2009 – 2014 

A distribución sectorial das cooperativas 

galegas constituídas no período 2009 – 2014, 

obedece á mesma situación das cooperativas 

galegas activas, é dicir, as cooperativas de 

traballo asociado (53%) e as cooperativas 

agrarias (19%) seguen sendo a tipoloxía 

predominante nas novas cooperativas 

creadas.  

 
Base: 324 cooperativas constituídas  no período 

2009 – 2014. 

 
Base: 324 cooperativas constituídas  no período 

2009 – 2014. 
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A rede eusumo 
 

Que é a rede eusumo 

A rede eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Dirección Xeral de 

Traballo e Economía Social da Consellería de Traballo e Benestar para o fomento 

do cooperativismo e a economía social.  

A través da rede eusumo: 

 Foméntase o espírito emprendedor a través da fórmula cooperativa. 

 Préstase apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na 

economía social. 

 Impúlsase o modelo empresarial no ámbito local, a través de accións de 

formación, divulgación e asesoramento para o autoemprego cooperativo. 

A través da rede, foméntase o cooperativismo en tódolos niveis, dende a divulgación 

dos valores que representa o traballo colaborativo nos centros de ensino ata o 

acompañamento e asesoramento a cooperativistas cas súas empresas xa creadas. 

A Rede Eusumo canaliza os seus esforzos a través das seguintes accións: 

 Información, formación, orientación e asesoramento no ámbito cooperativo 

e de economía social. 

 Acompañamento e asesoramento de proxectos empresariais cooperativos e 

de economía social. 

 Promoción e fomento das TIC así como da I+D+i. 

 Apoio á comercialización e internacionalización. 

 Procura de socios para constituír cooperativas  
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Organización da rede eusumo. 
Socios da rede 

 

A rede eusumo organizase en catro grandes bloques organizados da seguinte forma: 

 

Centros cooperativos de atención permanente 

Consellería de Traballo e Benestar 

A través da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, a Consellería de Traballo e 

Benestar pon a disposición da Rede Eusumo centros cooperativos propios de atención 

permanente. 

Estes centros contan con persoal técnico propio en materia de cooperativismo e 

economía social de maneira continuada. As actividades propias dos técnicos da Rede 

Eusumo concéntranse na difusión, información, formación, orientación e 

asesoramento no ámbito cooperativo e de economía social. 

O asesoramento e acompañamento dos técnicos propias da rede comprenden a 

proxectos empresariais cooperativas, dende a maduración da idea de negocio, posta 

en marcha do proxecto e acompañamento nas primeiras etapas de vida do mesmo. 

Ademais prestase apoio directo as cooperativas xa constituídas en materia societaria, 
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asesoramento de novos proxectos, comercialización de produtos, ou desenvolvemento 

e introdución nas TIC. 

Os centros cooperativos de atención permanente 2014 – 2015 son os seguintes: 

 Fundación Terra de Trasancos  (O Val, Narón). Área de influencia: Norte da 

provincia da Coruña (Ferrol, A Coruña,…) 

 Fundación Feiraco (Ponte Maceira, Ames). Área de influencia: provincia da 

Coruña, zoa central (Santiago de Compostela, Ames, Teo, …) 

 Confederación de Empresarios de Lugo (Lugo). Área de influencia: 

provincia de Lugo. 

 Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Ourense (Ourense). Área 

de influencia: Ourense cidade. 

 Centro de desenvolvemento cooperativo transfronteirizo de Verín (Verín, 

Ourense) Área de influencia: Provincia Ourense – este. 

 Fundación Coren (Rozamonde, Cenlle) Área de influencia: Provincia 

Ourense - Oeste 

 Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Vigo (Vigo, Pontevedra) 

Área de influencia: Norte Provincia de Pontevedra (Pontevedra, Vigo,…) 

 Cámara de Comercio Tui (Pontevedra) Área de influencia: Sur Provincia de 

Pontevedra 

 

Socios da rede eusumo no 2014 

A Rede Eusumo conta cun número de socios moi amplo, no que se integran entidades 

de todo tipo que buscan fomentar a economía social a nivel local e nacional. En total 

son 68 socios os que actualmente integran a Rede Eusumo, dos cales 27 

foron adheridos no ano 2014.  

As entidades socias da rede agrúpanse da seguinte forma: 

 Entidades locais, Agrupación de Concellos: 11 concellos e 14 agrupacións 

 Asociacións de cooperativas e de economía social: 6 asociacións 

 Asociacións de desenvolvemento rural (GDRs): 5 asociacións 

 Asociacións vinculadas có emprendemento: 8 asociacións 

 Outras asociacións: 4 asociacións 
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 Deputacións galegas: 2 entidades 

 Sociedades Cooperativas Galegas: 2 cooperativas 

 Fundacións: 7 fundacións 

 Universidades: 3 universidades  

 Cámaras de comercio: 5 cámaras 

 Federacións: 1 federación 

 

Destacar as seguintes entidades con máis peso na rede eusumo: 

Oficinas de fomento cooperativo (OFC) 

Como puntos de información e asesoramento están tamén as Oficinas de Fomento 

Cooperativo. As OFC son Mancomunidades e Agrupacións de Concellos que contan 

cun técnico de cooperativismo propio de maneira permanente. Estes técnicos 

encárganse do desenvolvemento das seguintes accións no ámbito local da súa OFC: 

difusión, información, formación, orientación e asesoramento no ámbito 

cooperativo e de economía social.  

A Consellería de Traballo e Benestar apoia as accións, actividades e técnicos das 

OFC a través de axudas directas a este tipo de entidades. 

Son un total de 18 Oficinas de Fomento Cooperativo repartidas xeograficamente da 

seguinte maneira: 

 Mancomunidade "Terra de Celanova" (A Merca, Cartelle, Celanova, 

Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea) 

 Mancomunidade de concellos galegos do Camiño Francés (Arzua, Melide, 

Monterroso, Palas de Rei, O Pino, Pedrafita do Cebreiro, Portomarín, Samos) 

 Agrupación de Lugo (Agrupación: Lugo, O Corgo, Baralla e Becerreá) 

 Agrupación Nogueira de Ramuín (Agrupación: Xunqueira de Ambía, Esgos, 

Parada de Sil, Xunqueira de Espadañedo e Nogueira de Ramuín) 

 Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo: Fornelos de Montes, 

Gondomar, Mos, Pazos de Bordén, Redondela, Salceda de Caselas, 

Soutomaior, Vigo 

 Agrupación Sarria. (Agrupación: Sarria, Triacastela, Láncara e Paradela) 

 Agrupación  Calvos de Randín (Agrupación:  Porqueira, Entrimo, Sarreaus, 

Calvos de Randín) 
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 Agrupación Xinzo de Limia (Muiños, Rairiz de Veiga, Vilar de Santos e Xinzo 

de Limia) 

 Agrupación  A Veiga (Agrupación:  A Veiga, Manzaneda, O Bolo, Viana do 

Bolo) 

 Agrupación de Sobrado (Agrupación:Toques, Vilasantar, Boimorto, Curtis e 

Sobrado) 

 Consorcio As Mariñas (Concellos: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, 

Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada) 

 Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes (Cerceda, Frades, 

Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo) 

 Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol (Ares, Cabanas, 

Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño) 

 Mancomunidade de Municipios da Terra Chá (Abadín, Cospeito, Castro de 

Rei, Outeiro de Rei) 

 Agrupación de Dodro ( Dodro, Valga, Rois, Padrón) 

 Agrupación de Ortigueira (Ortigueira, Cariño, Cerdido e Mañón) 

 Agrupación da Bola (A Bola, Maceda, Taboadela e Allariz) 

 Agrupación de Mazaricos (Mazaricos, Zas, Vimianzo, Dumbría e Carnota) 
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Asociacións de Cooperativas e de economía social 

As asociacións de cooperativas e de economía social son apoiadas directamente pola 

Rede Eusumo a través das axudas da rede convocadas pola Consellería de Traballo e 

Benestar e que teñen a finalidade de impulsar accións de difusión, información, 

formación, orientación e asesoramento no ámbito cooperativo e de economía 

social. 

As asociacións de cooperativas e de economía social encóntranse: 

 UCOGATRA Unión de  Coop. Galegas de Transporte 

 Unión de Coop. Asoc. Galega de Coop - AGACA 

 Unión de Cooperativas de Traballo Asociado - UGACOTA 

 Federación de Empresas Cooperativas Sinerxia 

 Unión de Coop. de Ensino de Traballo Asociado de Galicia (UCETAG) 

 CONFESAL - Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España 

(CONFESAL) 

 

 

 

Entidades Colaboradoras 

A rede eusumo conta con un amplo abanico de entidades de distintos sectores e 

actividades que apoian directamente o fomento do cooperativismo. Estas entidades 

son apoiadas directamente pola Rede Eusumo a través das axudas da rede 

convocadas pola Consellería de Traballo e Benestar e que teñen unha apartado 

específico destinado as este tipo de entidades. Financian técnicos, e  accións de 

difusión, información, formación, orientación e asesoramento no ámbito 

cooperativo e de economía social. 
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Entre estas actividades atópanse: 

 Universidades 

 

 

 Deputacións provinciais 

 

 

 Fundacións 

 

 

 Cámaras de Comercio 
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 Asociacións vinculadas co emprendemento 

 

 

 Asociacións 

 

 

 Asociacións de desenvolvemento rural 

 

 

 Cooperativas Galegas 
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Entidades adheridas a Rede Eusumo no 2014 

Para acceder a condición de entidade colaboradora deberase acreditar o interese no 

desenvolvemento do cooperativismo e da economía social, no apoio ao 

emprendemento ou no desenvolvemento local. As vantaxes de converterse en socio 

son as seguintes: 

 Beneficios propios dunha colaboración en rede, compartindo esforzos e 

resultados con outras entidades con intereses similares,  

 Utilización dos diferentes centros da Rede para as actividades da propia 

entidade sempre que as mesmas se adecúen aos obxectivos xerais da Rede 

 Poderán ser beneficiarias dos diferentes apoios e incentivos que a Consellería 

de Traballo e Benestar oferte para o impulso da economía social. 

 

No ano 2014, formalizaron a súa adhesión un total de 27 entidades, distribuíndose 

da seguinte maneira: 

Rexionais  UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 DEPUTACIÓN  PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 

 ASOCIACIÓN DE TRABALLADORES POR CONTA PROPIA 
DE GALICIA.     ATA GALICIA 

 ATEXGA - ASOC. TEXTIL DE GALICIA 

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

 APE GALICIA. ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS E 
PEQUENAS EMPRESAS DE GALICIA.  

 FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS- COOPERATIVA O 
VAL 

 AGRUPACIÓN LUGO  (AGRUPACIÓN: LUGO, O CORGO, 
BARALLA E BECERREÁ) 

 CONCELLO DE CANGAS 

 CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G. 

 FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS SINERXIA 

 ASOC. GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RUAL DA 
MANCOMUNIDADE DA AREA INTERMUNICIPAL DE VIGO 
E BAIXO MIÑO  

 ASOCIACIÓN PLATAFORMA POLO  EMPREGO 

 FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA 

 CONCELLO DE  CERVO 
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  ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCION DE GALICIA  

  FUNDACIÓN CULTURAL A ESTRADA 

  FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR  LUGO 

  CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE  LUGO  

  AGRUPACIÓN XINZO DE LIMIA (MUIÑOS, RAIRIZ DE 
VEIGA, VILAR DE SANTOS E XINZO DE LIMIA) 

  EQUAL, S. COOP. GALEGA 

  CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE 

  CÁMARA DE COMERCIO DE VILAGARCIA DE AROUSA 

  FEDERACIÓN GALEGA DE COFRARÍAS  DE 
PESCADORES 

  ASOCIACIÓN BOIRENSE DE EMPRESARIOS E 
PROFESIONAIS AUTÓNOMOS, CENTRO COMERCIAL 
ABERTO DE BOIRO  

  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA 

Nacionais  CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE SOCIEDADES 
LABORALES DE ESPAÑA  
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Axudas ao cooperativismo e a 
empresas de economía social 
impulsadas no marco da    
Rede Eusumo 2014 

 

Axudas e subvencións 

Axudas ao cooperativismo e empresas de economía social 

Ano tras ano, dende a Consellería de Traballo e Benestar estase apostando moi forte 

pola implantación da fórmula cooperativa na comunidade galega, xa que é unha das 

maneiras de crecer e crear autoemprego de calidade.  

Unha das medidas que se tomaron foi a publicación de varias liñas de axuda directas 

a persoas que queren emprender, ou a cooperativistas que xa forman parte dun 

proxecto de economía social. Neste ano 2014, dividíronse en 5 programas de apoio 

con finalidades diferentes cada un deles: 

 Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais 

 Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia traballadora 

 Programa III: Impulso de proxectos empresariais cooperativos e asistencia 

técnica 

 Programa IV: Promoción das cooperativas xuvenís 

 Programa V: Intercooperación e integración cooperativa 

Axudas ás asociacións, oficinas locais e outras entidades da rede eusumo 

Aparte das axudas directas a cooperativistas, dende a Consellería de Traballo e 

Benestar tamén se están a lanzar axudas para os distintos entes que conforman a 

Rede Eusumo. Trátase de 3 programas de apoio ás entidades asociativas, ás oficinas 

de fomento do cooperativismo e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo, 

cofinanciados parcialmente co FSE. 

 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 para o fomento do cooperativismo e a economía social. 
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Actividades de divulgación e 
sensibilización 

 

A Rede Eusumo organiza un amplo abanico de actividades de divulgación e 

sensibilización para o fomento do cooperativismo, a través de obradoiros, seminarios, 

e xornadas de diversas temáticas, dirixidas a todo tipo de público co obxectivo de 

impulsar e promover a economía social na nosa Comunidade. 

As actividades de divulgación e sensibilización agrúpanse en diferentes eixos, 

segundo o tipo de público ó que se dirixen: 

Actividades dirixidas a desempregados e público en xeral: 

 Obradoiros de emprendemento cooperativo e economía social. 

 Xornadas e seminarios de cooperativismo e economía social destinados 

a persoas desempregadas. 

 Obradoiro de habilidades para o emprendemento cooperativo. 

 Obradoiro fomenta a túa creatividade. 

 Obradoiro de promoción do cooperativismo para persoas emprendedoras. 

 Xornadas divulgativas: Programa participando na empresa. 

 Divulgación de experiencias cooperativas como modelo de éxito de 

emprendemento. 

 Feiras de cooperativismo e economía social. 

 Participación en feiras. 

 Técnicos de emprego e axentes intermedios: 

 Obradoiro de formación en cooperativismo para persoas prescriptoras de 

emprego. 

 Programa de dinamización de grupos de traballo de prescriptoras de 

asesoramento e divulgación cooperativa. 

 Obradoiro fiscalidade cooperativa. 

 Programa de dinamización do cooperativismo nun sector potencial. 
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 Procesos de dinamización do cooperativismo en sectores concretos. 

 Plan de dinamización do cooperativismo nos servizos sociais. 

Empresas cooperativas e sociedades laborais: 

 Plan de formación cooperativas. 

 Obradoiro TIC dirixido a que as cooperativas e sociedades laborais podan xerar 

a súa propia web. 

 Obradoiro fiscalidade cooperativa. 

 Obradoiro fomenta a túa creatividade. 

Estas actividades divulgativas están conseguindo unha gran repercusión en distintos 

ámbitos da sociedade. Tanto é así que, ó longo deste ano 2014, a Rede Eusumo 

realizou máis de 171 actividades de divulgación e sensibilización 
enfocadas a promover o cooperativismo e a economía social na nosa comunidade a 

través de obradoiros, seminarios, e xornadas, que contaron coa participación de 

3.450 asistentes están financiadas pola Xunta de Galicia e o Fondo Social 

Europeo. 

A pesar das accións formativas e divulgativas que realizan os técnicos dos Centros de 

Atención Permanente da Rede Eusumo nos distintos lugares de Galicia, sempre 

atendendo as necesidades especiais de cada zona, as entidades socias da rede 

tamén fan unha ampla labor divulgativa en materia de cooperativismo e economía 

social: 

 Asociacións de cooperativas e economía social 

 Oficinas de Fomento Cooperativo 

 Fundacións 

 Asociacións de emprendemento 

 Grupos de desenvolvemento rural 

 Asociacións 
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Presenza noutros eventos 

Ademais das actividades descritas, a Rede Eusumo participou noutros eventos co 

obxectivo dar maior difusión e promoción ao cooperativismo, entre os que pode 

destacarse: 

 Semana Verde de Silleda. 

 Feira de emprego PonteEmprego. 

 Programa YUZZ emprendedores. 

 Feira do Moble na Estrada. 

 Ciclo de eventos Motivación Emprendedora organizado pola CIP Coruña. 

 Mercado da Choiva. 

 TOUR ICC 2014. Tu mejor versión 2.0. 

 I Encuentro Europeo de Prácticas de Cooperativas, Cooperland. 

 Programa de Extensión Universitaria en Bueu "Avanzando na dinamización 

local con recursos propios". 

 Programa Aquelando. 

 Networking Galicia 2014. 

 Premios Xóvenes Emprendedores Ourense. 

 Ciclo Xornadas da Xuventude Tranfronteiriça – Monçao. 

 Pontevedra Jam 2014. 



Rede Eusumo: cooperativismo e economía social | As persoas motor económico 

 

 25 

Asesoramento, 
acompañamento e constitución 
de proxectos cooperativos 

 

Unha das razóns de ser da Rede Eusumo é o asesoramento personalizado en materia 

de cooperativismo e economía social. Dende o primeiro momento apostouse forte por 

este servizo ca contratación de técnicos especializados que actualmente asesoran en 

todo o territorio da comunidade galega, chegando ata as zonas máis rurais. Os 

principais servizos que prestan os técnicos son: 

 Procesos de acompañamento dos proxectos cooperativos 

 Impulso de novas cooperativas desde fórmulas mercantís 

 Asesoramento a cooperativas. 

 Asesoramento en materia de xestión empresarial 

 Asesoramento e acompañamento no ámbito societario. 

No período que comprende dende maio a novembro de 2014 as cifras neste campo 

son as seguintes: 

Os técnicos da Rede Eusumo, a través das distintas entidades, asesoraron e 

titorizaron no 2014 a 134 grupos promotores, o que corresponde a 477 

persoas asesoradas e titorizadas. Ademais están levandose a cabo 41 

accións de asesoramento a cooperativas xa constituídas e a atendeuse 

a 138 persoas que buscaron puntualmente información relacionada coas cooperativas 

e a economía social. 

Proxectos constituídos en cooperativas 2014 

Dos 134 grupos promotores asesorados e titorizados, foron 21 os proxectos que se 

constituíron en cooperativas de diversos sectores en 2014,  o que supón 98 

cooperativas constituídas desde a súa creación. 

Estas 21 cooperativas creadas no marco da Rede Eusumo xeraron 

95 empregos entre os socios que conforman as mesmas e os asalariados 

contratados para levar a cabo as actividades das mesmas. 
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Documentación para formación 
e acompañamento 

 

A continuación detállase o conxunto de documentos elaborados e actualizados para a 

información, formación e acompañamento aos grupos promotores cooperativo que 

forman parte do denominado “kit do emprendedor”: 

Obxectivos que persegue o “kit do emprendedor” 

Co Kit do emprendedor preténdese dar a coñecer a fórmula cooperativa como unha 

boa opción de emprendemento e autoemprego, á vez de pór a disposición dos grupos 

promotores os materiais e documentos necesarios para impulsar o seu proxecto 

cooperativo. 

Documentos que conforman o “Kit do emprendedor” 

Cada uno de los materiales que conforman el Kit del emprendedor tienen un cometido 

específico, por lo que todos los documentos se relacionan entre sí y a través del 

conjunto de ellos se proporciona al emprendedor toda la información necesaria para 

impulsar un proyecto cooperativo. 

Folleto Rede Eusumo 

O folleto Rede Eusumo pretende achegar ao emprendedor toda a información 

necesaria sobre que é a Rede, os obxectivos que persegue e os servizos que ofrece. 
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A cooperativa: unha empresa 10 

A cooperativa:unha empresa 10, é unha guía de fácil lectura que ten como obxectivo 

animar a emprender e facelo de xeito cooperativo, á vez que comézase a informar aos 

mesmos sobre as principais aspectos que caracterizan ás cooperativas. Esta guía está 

composta polos seguintes capítulos: 

 Razóns para emprender: Animando ao emprendedor a buscar o autoemprego. 

 Motivos para apostar por unha cooperativa: Fomentando o autoemprego 
cooperativo. 

 Diferenzas con outras formas xurídicas: Amosando as particularidades das 
cooperativas con outro tipo de sociedades. 

 Valores cooperativos: Facendo referencia aos valores nos que se fundamentan 
as cooperativas. 

 Características que definen ás cooperativas. 

 Cuestións legais que afectan ás cooperativas. 

 Trámites para pór en marcha unha cooperativa. 

 Incentivos e axudas públicas destinadas ás cooperativas. 

 Directorio cos servizos de apoio ás cooperativas. 
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Coñece a fórmula cooperativa: Características e particularidades 

Unha vez que o emprendedor teña decidido que quere emprender de xeito 

cooperativo, facilitarase o documento “Coñece a fórmula cooperativa: Características e 

particularidades”. Este manual fai un percorrido polas características que rexen ás 

cooperativas, tratando de maneira específica cada un dos seus aspectos: 

 AS COOPERATIVAS 

– ¿Que é unha cooperativa?  

– Clases de cooperativas 

– Os estatutos sociais 

– regulamento de réxime interno 

– A regulación legal en Galicia 

 

 AS PERSOAS QUE A FORMAN 

– As persoas socias cooperativistas 

– Obrigas básicas dos socios 

– Dereitos dos socios 

– Normas de disciplina social 

– Outros tipos de socios 

– Asalariados 

–  

 OS SEUS ÓRGANOS SOCIAIS 

– A asemblea xeral 

– O consello reitor 

– Os interventores 

 

 O SEU RÉXIME ECONÓMICO 

– Financiamento 

– Capital social 

– Achegas dos socios 

– Financiamentos que non integran o capital social 

– Anticipos societarios 

– Aplicación dos resultados 

– Beneficios fiscais 

– Responsabilidade polas débedas sociais 

 

 A SÚA CONSTITUCIÓN 

– A inscrición no rexistro 

– Trámites a seguir 

– Competencias rexistrais 

– Outros trámites a realizar 

– Obrigas rexistrais 

 

 AS MEDIDAS DE APOIO 

– De carácter xeral 
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– De fomento do emprego e de promoción do cooperativismo 

– De actividades específicas 

– Capitalización da prestación por desemprego 

 

 ENDEREZOS DE UTILIDADE 
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A proposta de valor cooperativa: Desenvolve o teu proxecto cooperativo 

A través deste manual preténdese asentar as bases para impulsar un proxecto 

empresarial cooperativo e consolidar o mesmo, dando resposta a preguntas como: 

Por que emprender de modo cooperativo? 

Adáptase o meu perfil ao dun emprendedor cooperativo? 

Conto cunha idea de negocio válida e compartida? 

O meu proxecto empresarial é viable técnica, económica e financeiramente? 

Conto co apoio necesario para impulsar o meu proxecto empresarial? 

Este manual é unha ferramenta para o emprendedor que o axudará a desenvolver a 

súa proposta de valor cooperativa e pór en marcha o seu plan de empresa, recollendo, 

todos os aspectos e elementos necesarios para facer realidade o proxecto. Ademais 

como é o último documento, destínase un capítulo a facer un percorrido sobre os 

principais aspectos mostrados nos documentos anteriores. 

 PUNTO 1. ¿POR QUE EMPRENDER DE MODO COOPERATIVO? 

  

– ¿por que emprender de modo cooperativo?  

– a fórmula empresarial que mellor se adapta a unha nova contorna  

– a fórmula empresarial máis colaborativa  

– a fórmula empresarial máis eficiente 

– ¿cales son as motivacións para emprender de modo cooperativo? 

– ¿cales son as aptitudes e características necesarias para emprender de 

forma cooperativa? 

– riscos e fracasos de emprender de xeito cooperativo  

– test cooperativo 

 

 PUNTO 2. COMO XERAR UNHA IDEA DE NEGOCIO? 

 

– FASE 1. Explorar o voso reto 

– FASE 2. Xerar ideas 

– FASE 3. Elexir e reforzar ideas 

 

 

 PUNTO 3.  ¿COMO VALIDAR A TÚA IDEA DE NEGOCIO? 

  

– desenvolver un modelo de negocio/ proposta de valor propia. 

– testar a idea de negocio 

 

 PUNTO 4. ¿COMO ANALIZAR A VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DO TEU PROXECTO DE EMPRESA? 
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– ¿que é un plan de empresa? 

– ¿que factores debemos analizar nun plan de empresa? 

– modelo de plan de empresa cooperativo. 

 

 PUNTO 5. ¿COMO FINANCIAR O VOSO PROXECTO COOPERATIVO? 

 

 PUNTO 6. NON ESQUEZAS QUE... 

 

– ¿Qué é unha cooperativa? 

– valores 

– principios 

– lembra algunhas das características e particularidades das cooperativas 

 

Adiántate ao Futuro: A Solución cooperativa 

Este manual está dirixido exclusivamente a universitarios. O obxectivo que persegue é 

mostrarlles a fórmula cooperativa como unha boa opción de emprendemento. Os 

capítulos integrados neste manual son os seguintes: 

 Como é o noso mundo? 

 Por que emprender? 

 Que é unha cooperativa? 

 Que aporta a cooperativa como modelo empresarial? 

 Como traballar a túa proposta de valor? 

 Como te podemos axudar? 
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Redes sociais 
 

A Rede Eusumo está presente nas redes sociais como forma de achegamento a toda 

a sociedade. Actualmente conta con varios perfís creados, entre os que destacan: 

 Facebook 

 Tuenti 

 Twiter   

 Youtube 

Facebook 

A páxina “Anímate a emprender! Cooperativízate” conta actualmente con 2.548 

seguidores e conecta moi ben ca xente. Nesta páxina compártese información de 

todo tipo, dende difusión das actividades da Rede Eusumo, fotos das mismas, 

eventos, publicidade das cooperativas, etc.  

 

Twiter 

A conta de twiter “Cooperativízate” ten un total de 1.704 seguidores e o contido que 

se comparte é parecido ó da conta de twiter, sempre adaptándose ás particularidades 

de cada unha das plataformas. 
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Tuenti 

O perfil de tuenti “Anímate a emprender! Cooperativízate!” conta na actualidade con 

case mil seguidores, a inmensa maioría xente nova. 
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Youtube 

O cooperativismo e a economía social de Galicia tamén está presente nun dos canles 

que máis chegan ó público en xeral, Youtube. A conta de Youtube subiu ata o 

momento máis de 200 vídeos de toda índole, dende vídeos de promoción de 

cooperativas, vídeos de innovación, vídeos de actividades divultativas, etc, e que 

conta con máis de 31.575 visualizaciones. 

 

Actualmente estase traballando en ampliar o número de plataformas de comunicación 

da Rede Eusumo, ca creación de contas en Skype, Google+, Gmail, etc. Con estas 

accións preténdese acadar unha maior presenza nos medios dixitais, que actualmente 

copan o mundo da información e a comunicación. 
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Resultados da rede 2014 
 

A través da Rede Eusumo alcanzáronse os seguintes resultados en materia de 
economía social: 

Socios da Rede Eusumo 

68 socios na rede eusumo, 27 novos socios en 2014 

Acompañamento a grupos promotores 

Cooperativas creadas: 

69 cooperativas  

21 cooperativas no marco da 

rede (95 empregos).  

98 cooperativas desde a súa 

creación 

Novos socios: 

495 empregos  

 

Grupos promotores: 

134 grupos  

477persoas titorizadas  

Formación 

Actividades formativas: 

171 .accións formativas 

Persoas participantes: 

3.450 persoas  

Presenza en feiras  

Máis de 100.000 visitantes 

Cooperativismo na educación 

Máis de 2.000 escolares 

Redes sociais e internet 

Presenza en 4 plataformas dixitais 

Máis de 5.000 seguidores nas redes sociais 

Máis de 200 vídeos en Youtube  

Material de apoio 

6 novos manuais de apoio 
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