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INTRODUCIÓN
A Economía Social estase a perfilar como un sector económico e un actor fundamental na
sociedade actual.
A través dunha ampla e rica variedade de formas organizativas, a Economía Social propón
unha realidade diferente introducindo un conxunto de principios, valores e obxectivos comúns
como a primacía da persoa e do obxecto social sobre o capital, a adhesión voluntaria e aberta,
o control democrático, a conxunción dos intereses das persoas usuarias e do interese xeral, a
defensa e aplicación dos principios de solidariedade e responsabilidade, a autonomía de
xestión e a independencia respecto dos poderes públicos; combinando actividades económicas
sostibles cun impacto social positivo e axustando, ó mesmo tempo, os bens e servizos ás
necesidades das persoas.
Así, fronte á necesidade de buscar alternativas que dean resposta ás problemáticas
socioeconómicas e medioambientais actuais, a Economía Social intensifica a súa visibilidade
como un sector que se erixe como un alicerce en termos de emprego e de cohesión social.
Por todo elo, nos últimos tempos a promoción da Economía Social accede ás axendas dos
poderes públicos, identificando a necesidade de apostar e promover un novo modelo
económico e social de desenvolvemento sustentable, así como poñer en valor e dotar de
relevancia as achegas que a Economía Social fai á sociedade.
Nesta liña de aposta e posta en valor da Economía Social, a Xunta de Galicia, dento do seu
marco competencial, tamén desenvolve unha política de fomento da Economía Social, sendo a
Rede Eusumo a súa principal ferramenta.
No ciclo de implementación dunha política pública, coñecer os resultados e o impacto logrados
é un factor fundamental, tanto dende unha perspectiva de xestión de políticas públicas e de
mellora da eficiencia dos recursos públicos, como dende o coñecemento do rendemento da
política na consecución dos obxectivos perseguidos e nos axustes acometidos ante novas
realidades e contextos.
Por elo é fundamental contar coa información necesaria que permita un coñecemento o máis
exhaustivo posible da promoción e fomento da Economía Social en Galicia.
A continuación, ofrecese unha a análise dos principais aspectos da política de fomento da
Economía Social en Galicia a través da Rede Eusumo, así como unhas conclusións que
proporcionen liñas de mellora e fortalecemento da política en base á identificación dos
resultados máis salientables.
A estrutura do informe conta cunha primeira parte na se analiza a política de fomento da
economía social levada a cabo pola Xunta de Galicia ó longo da última década, as principais
liñas de actuación, así como os instrumentos empregados para a consecución dos obxectivos
definidos, focalizando a atención no estudo das diferentes liñas de axudas utilizadas. Ademais,
farase especial fincapé na Rede Eusumo, no seu financiamento, funcionamento e resultados.
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Nunha segunda parte, realizarase un achegamento comparado a diferentes territorios do
Estado e ás políticas de fomento da Economía Social que están a levar a cabo.
Finalmente, preséntase un apartado de conclusións e recomendacións a ter en conta para
unha reformulación da Rede Eusumo como principal instrumento de fomento da Economía
Social, dentro do traballo do Foro pola Economía Social Galega.
Ademais, dentro do documento inclúense anexos explicativos das análises realizadas, co
obxectivo de ver a trazabilidade dos datos oficiais e compartir a explotación da información
necesaria para os traballos de proposta de reformulación da Rede Eusumo.
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1

A POLÍTICA GALEGA DE FOMENTO DA ECONOMÍA SOCIAL: A REDE EUSUMO.

A nivel normativo Galicia, dentro do seu marco competencial, conta con normativa propia en
materia de cooperativas, a Lei 5/1998, de 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia, así
como con normativa que regula aspectos dos centros especiais de emprego1 e tamén das
empresas de inserción laboral2.
No ano 2016 apróbase a Lei 6/2016, de 4 de maio, de Economía Social, que ten por finalidade
recoñecer, fomentar e impulsar as entidades de economía social para o eficaz cumprimento
dos fins económicos e sociais que lle son propios, potenciando a súa presenza, crecemento e
influencia en todos os campos da acción social, económica e empresarial, así como co
establecemento de mecanismos para a súa organización e coordinación (artigo 2).
Previamente, no ano 2012, créase o instrumento de actuación para o fomento do
cooperativismo e a Economía Social formado por entidades públicas e privadas que colaboran.
A Rede Eusumo nace a través do Decreto 225/20123.
O obxectivo da Rede Eusumo é o fomento do cooperativismo e a economía social, con especial
atención ao emprendemento e á creación e consolidación de emprego. Este obxectivo
concrétase, tal e como se detalla na exposición de motivos ou preámbulo do Decreto, na posta
en marcha de novos proxectos cooperativos como motores de creación de emprego e na
consolidación das empresas de economía social existentes mediante a mellora da súa
competitividade, achegando información e asesoramento especializado a desempregados,
cooperativistas, emprendedores e cidadanía en xeral.
Para a consecución deste obxectivo establécense unha serie de eixes de actuación que son:
1. Información, formación, orientación e asesoramento en temáticas vinculadas ao
cooperativismo e a economía social, fomento do autoemprego e o emprendemento a
través do acompañamento e asesoramento de proxectos cooperativos e de economía
social
2. Posta a disposición de medios para o emprendemento entre os que se inclúen as
instalacións para albergar o inicio de proxectos empresariais de economía social.
3. Reforzo da presenza de asociacións e empresas de economía social en redes de
intercooperación de carácter nacional e internacional para a promoción do cooperativismo
e a economía social
4. Promoción e fomento das Tecnoloxías da Información e Comunicación así como o impulso
da I+D+i e do traballo en rede.
5. Apoio á comercialización e internacionalización, promovendo encontros internacionais e
transfronteirizos para o intercambio comercial e a cooperación empresarial.
1

Decreto 200/2005, do 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro
administrativo de centros especiais de emprego de Galicia e a súa organización e funcionamento.
2
Decreto 157/2007, do 19 de xullo, polo que se regula o procedemento para a cualificación das empresas de
inserción laboral, se crea o seu rexistro administrativo e se establecen as medidas para o fomento da inserción
laboral.
3
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.
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6. Realización de análises e estudos en temáticas de interese para a economía social, así
como para o desenvolvemento local.
7. Elaboración de materiais divulgativos e formativos sobre cooperativismo e economía social
8. Acompañamento de proxectos empresarias de economía social.
9. Achegamento aos cidadáns dos recursos e infraestruturas das entidades colaboradoras,
procurando incrementar a rendibilidade social dos recursos postos á disposición da Rede.
As actividades a realizar por parte da Rede para o cumprimento dos obxectivos son as
seguintes:
a) Información e asesoramento nos centros.
b) Accións formativas dirixidas aos posibles emprendedores.
c) Prospección dos xacementos de emprendemento e selección de destinatarios das accións
de asesoramento, información e formación.
d) Acompañamento de proxectos, titorización e asesoramento para a conformación da
empresa e durante os primeiros anos de actividade.
e) Apoio ao emprendemento mediante a posta a disposición de viveiros para empresas de
economía social.
f) Fomento da coordinación de accións e promoción de proxectos de carácter internacional.
g) Promoción e dinamización do traballo en rede para a colaboración en temas comúns, tales
como a comercialización e a apertura conxunta de mercados.
h) Realización de accións formativas en materia de novas tecnoloxías.
i) Establecemento de centros de documentación para a súa consulta por parte de entidades
de economía social, persoas emprendedoras e público en xeral.
j) Promoción da asistencia conxunta a feiras nacionais e internacionais e da mellora das
estratexias de comercialización.
k) Establecemento dunha liña permanente de investigación sobre posibilidades de
desenvolvemento local para o territorio.
l) Desenvolvemento de estudos sectoriais promovendo a cooperación con entidades do
territorio.
m) Campañas publicitarias de divulgación e difusión das potencialidades, valores e realidades
da economía social.
A Rede Eusumo, como instrumento formado por entidades que colaboran, precisa de actores
que compartan o interese común de fomentar a economía social e que manifesten o interese
de formar parte da Rede. O Decreto identifica quen poderá ser entidade colaboradora da
Rede:







As administración públicas, así como as entidades públicas instrumentais dependentes
destas.
As asociacións de entidades de economía social e as agrupacións destas, constituídas
para a representación e defensa dos seus intereses conforme ao establecido no artigo
7.1 da Lei 5/2011, do 29 de marzo, de economía social.
As sociedades cooperativas galegas.
As fundacións e asociacións.
As universidades.
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As cámaras de comercio, organizacións profesionais, empresariais e sindicais.
Outras entidades sen ánimo de lucro.

En canto á organización e funcionamento da Rede esta conta de dous órganos principais:
Por unha parte, a Dirección xeral competente en materia de cooperativas e economía social4,
que é o órgano do que depende a Rede e ten como principais tarefas a planificación xeral, a
coordinación das actividades e a promoción da Rede.
As funcións que se lle confiren son as de:








Consolidar e fomentar a Rede Eusumo.
Establecer a liña de imaxe e identidade gráfica común a toda a Rede e asegurar a
homoxeneidade dos soportes de información e comunicación dos diferentes centros
da Rede.
Coordinar os centros de información e asesoramento en materia de economía social
incorporados na Rede Eusumo.
Promover e fomentar a incorporación de entidades á Rede Eusumo para o fomento do
cooperativismo e a economía social.
Crear e actualizar un portal web que conteña a información sobre a rede e as
entidades adheridas.
Recibir, tramitar e resolver as solicitudes de adhesión á Rede formuladas polas
entidades interesadas, así como a inspección e control dos centros e a revogación da
adhesión, de ser o caso.

Por outra parte, ao Consello Galego de Cooperativas, como máximo órgano de promoción e
difusión do cooperativismo, se lle encomendan as seguintes funcións:





Emitir informe con carácter preceptivo sobre a programación periódica de actividades,
así como sobre aqueles asuntos para os cales sexa requirido.
Facilitar e colaborar na execución das actividades da Rede e na súa avaliación.
Impulsar a investigación en materia de desenvolvemento e fomento do
cooperativismo para a súa aplicación práctica no marco da Rede.
Promover a educación e formación cooperativa.

A dinámica de funcionamento que se define para a actividade da Rede iníciase cun proceso de
planificación e programación de actividades para un período temporal (non definido no
Decreto) mediante a análise da dispoñibilidade das actividades nos diferentes centros da Rede.
Esta información será facilitada ás entidades colaboradoras para que elaboren unha proposta
de actividades.
Unha vez recibidas as propostas das entidades colaboradoras, serán valoradas de forma
conxunta co obxectivo de conformar unha proposta de programación de actividades para o
período considerado.

4

Na actualidade o fomento da Economía Social se concentra na Subdirección Xeral da Economía Social, dependente
da Secretaría Xeral de Emprego.
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O Consello Galego de Cooperativas emitirá un informe sobre a programación final de
actividades para cada período e a Dirección xeral competente procederá a súa aprobación.
Ó finalizar cada período de actividades realizarase unha avaliación en base ós indicadores
definidos na programación.
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2 A ACTIVIDADE DE FOMENTO DA ECONOMÍA SOCIAL DA XUNTA DE GALICIA.
Como se acaba de citar, a política de fomento da Economía Social en Galicia vertébrase sobre a
Rede Eusumo como principal instrumento de fomento do cooperativismo e a economía social.
Neste sentido, a partir da creación da Rede Eusumo a través da publicación do Decreto
225/2012 reconfigúranse as accións levadas a cabo por parte da Xunta de Galicia para o
fomento do cooperativismo e a economía social.
Con anterioridade á creación da Rede Eusumo, a actividade de fomento do cooperativismo e a
economía social por parte da Xunta de Galicia baseábase fundamentalmente en dous alicerces.
Por unha parte, no fomento e consolidación das estruturas representativas do cooperativismo
e a economía social a través das diferentes ordes de subvencións para a cobertura dos seus
gastos de funcionamento, así como para a realización das actividades de promoción que estas
realizasen. E, por outra, no fomento do emprego en empresas de economía social,
cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción
laboral, a través, tamén, de diferentes liñas de subvencións para tanto a creación como o
mantemento do emprego nestas empresas ou o fomento da competitividade destas.
A creación da Rede Eusumo implica na actividade de fomento da economía social da Xunta:
1. A creación dunha nova Orde de axudas.
A Orde de axudas definida a partir da creación da Rede Eusumo ten dúas fases
diferenciadas. Unha primeira, dos anos 2014 a 2017, nos que as axudas da Orde estaban
dirixidas, a través de diferentes programas, ó apoio das entidades asociativas (unicamente
de cooperativas e sociedades laborais), á creación e mantemento das oficinas locais de
fomento cooperativo (de nova creación a través da propia orde de axudas), e á realización
de actividades de fomento do cooperativismo e a economía social por parte das entidades
adheridas á Rede Eusumo.
E unha segunda, a partir do ano 2018, coa agrupación dos diferentes programas incluídos
na Orde de axudas da Rede Eusumo nunha única liña de axudas dirixida a incentivar a
realización de actividades de promoción e formación por parte das entidades adheridas á
Rede Eusumo, co obxectivo de proporcionar un maior impulso á Rede aproveitando as
potencialidades que presenta, cunha maior coordinación, cooperación e eficacia.
2. A realización de actividades dentro de a Rede Eusumo.
O órgano responsable do fomento da economía social, responsable tamén da Rede
Eusumo, para a realización de actividades de diversa índole dentro da Rede Eusumo
convoca diferentes licitacións para a contratación dun servizo que asuma “a realización de
actividades de asesoramento, acompañamento de proxectos empresariais cooperativos,
dinamización e promoción do cooperativismo e a economía social, dentro da Rede
Eusumo”5.
5

DOG nº 47 de 7 de marzo do 2013.
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3. A necesidade de “formalizar” a actividade de coordinación e promoción da Rede Eusumo.
O órgano responsable da Rede Eusumo e das tarefas de planificación xeral, de
coordinación das actividades e de promoción da Rede, formaliza diferentes contratos
administrativos para, entre outras tarefas levar a cabo, a actividade que se lle encomenda
a través do Decreto 225/2012 de coordinación e promoción da Rede Eusumo.
Así, tanto ó apoio que dende a Xunta se lle viña prestando ás entidades asociativas dos centros
especiais de emprego e das empresas de inserción laboral como as empresas de economía
social se manteñen no tempo a pesar das variacións nas Ordes e programas de axudas.
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3 A EVOLUCIÓN DA ACTIVIDADE DE FOMENTO DA ECONOMÍA SOCIAL DA XUNTA DE
GALICIA.
3.1 APOIO ÁS ENTIDADES ASOCIATIVAS E REPRESENTATIVAS DAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.
As entidades asociativas e organizacións representativas das entidades de economía social
recibiron apoio a través de diferentes programas de axudas para sufragar os seus gastos de
organización e funcionamento. Este apoio é parte da acción de promoción das organizacións
representativas da economía social que a Consellería competente en materia de cooperativas
e economía social desenvolve no exercicio das súas competencias e funcións.
Así, as entidades asociativas de cooperativas e de sociedades laborais recibiron axudas no ano
2011, 2012 e 2013 no marco da Orde do 25 de febreiro de 2011 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión de axudas para o fomento e consolidación das asociacións
de cooperativas e de sociedades laborais (DOG nº 46 de 8 de marzo de 2011). A través destas
axudas subvencionábase tanto os gastos de funcionamento das asociacións como as
actividades de promoción do cooperativismo e da economía social que estas leven a cabo.
Xa no ano 2014, e ata o 2017, estas axudas viñeron a través da Rede Eusumo, é dicir, da Orde
do 3 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de apoio ás
entidades asociativas, ás oficinas locais e outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo
para o fomento do cooperativismo e a economía social (DOG nº 71 do 11 de abril); e
concretamente a través do Programa I de fomento e consolidación das asociacións de
cooperativas e de sociedades laborais.
A partir do ano 2018, o apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais,
centros especiais de emprego e empresas de inserción como organizacións representativas
agrúpanse nunha mesma Orde que regula as subvencións para sufragar os seus gastos de
funcionamento. Esta Orde conta, á súa vez, con dous programas diferenciados: o de fomento e
consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais; e o de fomento e
consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción.
Polo que respecta ás asociacións de centros especiais de emprego e de empresas de inserción
laboral, as axudas para sufragar os seus gastos de organización e funcionamento dende o ano
2012 ata o 2017 formaban parte das diferentes Ordes dos programas de subvencións para
sufragas os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas
traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das
entidades asociativas de empresas de inserción laboral6; e concretamente do programa de
axudas ás entidades asociativas de centros especiais de emprego e do programa de axudas ás
entidades asociativas de empresas de inserción laboral.
6

2012 – DOG nº 178 do 18 de setembro de 2012.
2013 – DOG nº 116 do 19 de xuño de 2013.
2014 – DOG nº 60 do 27 de marzo de 2014.
2015 – DOG nº 134 do 17 de xullo de 2015.
2016 – DOG nº 248 do 30 de decembro de 2015.
2017 – DOG nº68 do 6 de abril de 2017.
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Táboa 1: Créditos das axudas ás entidades asociativas e representativas das entidades de economía
7
social 2011 – 2019
Crédito asignado por programa e ano
Tipo de asociación
Ano
2011

Centros especiais
de emprego

Empresas de
inserción laboral

-

-

Cooperativas

Sociedades
laborais.

Total crédito
asignado

616.935,00 €

616.935,00 €

2012

17.500,00 €

12.250,00 €

600.000,00 €

629.750,00 €

2013

17.500,00 €

12.500,00 €

550.000,00 €

580.000,00 €

2014

17.500,00 €

12.500,00 €

540.000,00 €

570.000,00 €

2015

17.500,00 €

12.500,00 €

587.120,00 €

617.120,00 €

2016

35.000,00 €

25.000,00 €

655.000,00 €

715.000,00 €

2017

35.000,00 €

25.000,00 €

624.130,00 €

684.130,00 €

2018

60.000,00 €

230.000,00 €

290.000,00 €

2019

60.000,00 €

230.000,00 €

290.000,00 €

Crédito concedido por programa e ano
Tipo de asociación
Ano

Centros especiais
de emprego

Empresas de
inserción laboral

2011

-

-

Cooperativas

Sociedades
laborais.

Total crédito
concedido

588.996,37 €

588.996,37 €

2012

17.500,00 €

12.250,00 €

600.000,00 €

629.750,00 €

2013

17.500,00 €

12.500,00 €

550.000,00 €

580.000,00 €

2014

17.500,00 €

12.500,00 €

540.000,00 €

570.000,00 €

2015

17.500,00 €

12.500,00 €

679.788,03 €

709.788,03 €

2016

34.787,68 €

25.000,00 €

646.866,58 €

706.654,26 €

2017

35.000,00 €

24.425,84 €

507.968,20 €

567.394,04 €

2018

60.000,00 €

230.000,00 €

290.000,00 €

2019

60.000,00 €

230.000,00 €

290.000,00 €

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes e Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia. Para o ano 2011 non se conta
coa información sobre as axudas ás entidades asociativas dos centros especiais de emprego e das empresas de inserción laboral.

Os datos recollidos na táboa amosan a estabilidade no apoio ás entidades asociativas e
representativas da economía social dende o ano 2011 ato o 2017, se ben coa presenza de
variacións entre os anos, e tendo en conta que no 2016 o orzamento dispoñible é
sensiblemente superior á media do resto de anos. Con todo, de xeito agregado, non se observa
unha tendencia substancial á alza das axudas concedidas ás entidades asociativas para o
desenvolvemento das estrutura representativas da economía social en Galicia.
É salientable a diminución dos orzamentos asignados ás axudas á asociacións de cooperativas
e sociedades laborais a partir do ano 2018. Esta situación vén determinada polo traslado do

7

No anexo 1 recóllese de xeito desagregado, as axudas concedidas a cada unha das entidades representativas da
economía social en Galicia nos anos 2011 – 2019.
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financiamento das actividades a levar a cabo polas asociacións a outras ordes de subvencións8,
o que supón a minoración substancial dos orzamentos desta Orde, pero non das axudas finais
a percibir polas devanditas entidades asociativas.

3.2 O FOMENTO DO EMPREGO EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL.
A actividade de fomento da Economía Social da Xunta de Galicia materialízase a través da
acción do fomento do emprego, neste caso concreto, nas diferentes empresas que forman
parte da Economía Social.
Polo que respecta á acción incentivadora de fomento do emprego, esta baséase
principalmente na concesión de subvencións, mediante diferentes programas, aos diferentes
aspectos que poden incidir no emprego, dende a propia creación de emprego, o
emprendemento, o acceso á condición de socio/a de persoas traballadoras ou o apoio a
proxectos concretos, entre outros.
Esta liña de acción de fomento do emprego divídese de xeito específico e diferenciado entre os
diferentes tipos de empresas que forman parte da Economía Social, centros especiais de
emprego, cooperativas, empresas de inserción laboral e sociedades laborais.

a) O fomento do emprego nos Centros Especiais de Emprego.

Nos Centros Especiais de Emprego o fomento do emprego ten como principal obxectivo a
promoción da integración laboral das persoas con discapacidade nos centros especiais de
emprego. Esta promoción, a partir do ano 20109 e ata o 2017, materialízase a través de dous
programas:
1

Programa de integración laboral das persoas con discapacidade.
Este programa tiña por obxecto, por unha parte, o financiamento parcial de iniciativas ou
proxectos técnica, económica e financeiramente viables que xerasen emprego,
preferentemente estable, para traballadores e traballadoras con discapacidade. Por outra
parte, contaba co financiamento do custo salarial para o mantemento dos postos de
traballo ocupados por persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego.
Este segundo obxecto de financiamento do programa de integración laboral das persoas
con discapacidade tivo variedade nos períodos temporais obxecto do financiamento, que
foron dende os 3 trimestres en dous anos, ós períodos plurianuais das actuais ordes.

8

As actividades levadas a cabo dende as entidades asociativas de cooperativas e sociedades laborais a partir do ano
2018 reciben axudas a través das Ordes do 29 de decembro de 2017 (DOG nº 198 do 17 de outubro de 2018) e do
31 de decembro de 2018 (DOG nº 203 do 24 de outubro de 2019).
9
DOG nº 82 do 3 de maio de 2010.
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2

Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos
servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego.
A finalidade deste programa era a subvención dos custos salariais e de Seguridade Social
por conta da empresa derivados da contratación indefinida do persoal traballador das
unidades de apoio á actividade profesional.

Os dous programas de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade
xestionábanse mediante a publicación de dúas Ordes.
Unha primeira Orde, de carácter anual, que establecía as bases reguladoras do Programa para
a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de
emprego, e do Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no
marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego. Nesta Orde
convocábanse axudas para:



O financiamento das iniciativas ou proxectos que xerasen emprego para persoas
traballadoras con discapacidade.
Os custos salariais do persoal traballador das unidades de apoio.

Unha segunda Orde, de carácter plurianual a partir do ano 2014, que financiaba o custo
salarial dos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade nos centros especiais
de emprego.
A partir do ano 2017 as tres liñas de financiamento convértense en programas da única Orde
plurianual de subvencións ós centros especiais de emprego para a garantía da
empregabilidade das persoas con discapacidade.




Programa I: Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no
marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego.
Programa II: Programa de axudas á creación, ampliación, mantemento e adaptación de
postos de traballo dos centros especiais de emprego.
Programa III: Programa de axudas ao mantemento do custo salarial.

Na seguinte táboa amósase cales foron os orzamentos cos que contaron os diferentes
obxectos de financiamento para o fomento do emprego nos centros especiais de emprego
dende o 2013 ata o 2019.
Táboa 2: Orzamento das subvencións para o fomento do emprego nos centros especiais de emprego
2013 – 2019.

Ano

2013
2014
2015
2016

Custo salarial dos
postos de traballo
ocupados por persoas
con discapacidade
7.280.000,00 €
7.500.000,00 €
10.569.030,58 €
8.239.819,27 €

Obxecto de financiamento
Iniciativas ou proxectos
Custos salariais do
que xeren emprego
persoal traballador das
para persoas
unidades de apoio á
traballadoras con
actividade profesional
discapacidade
400.000,00 €
760.700,71 €
400.000,00 €
340.000,00 €
963.512,23 €
320.000,00 €
1.756.821,22 €
550.000,00 €

Total

8.440.700,71 €
8.240.000,00 €
11.852.542,81 €
10.546.640,49 €
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Ano

2017
2018
2019

Obxecto de financiamento
Iniciativas ou proxectos
Custo salarial dos
Custos salariais do
que xeren emprego
postos de traballo
persoal traballador das
para persoas
ocupados por persoas
unidades de apoio á
traballadoras con
con discapacidade
actividade profesional
discapacidade
9.983.522,00 €
1.070.000,00 €
750.000,00 €
13.681.947,00 €
1.502.500,00 €
892.500,00 €
9.116.639,24 €
558.957,66 €
523.295,31 €

Total

11.803.522,00 €
16.076.947,00 €
10.198.892,21 €

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Os datos amosan un incremento do orzamento dispoñible para os diferentes programas de
fomento do emprego nos centros especiais de emprego. Con todo, o incremento non é
progresivo, senón irregular e heteroxéneo. Do período analizado cabe destacar o orzamento
do ano 2018 que é un 45% maior á media dos orzamentos do período. Neste sentido, é preciso
ter en conta tanto a suba do SMI dos anos 2018 e 2019 (29,09%), como o incremento no
número de persoas con discapacidade contratadas no período, segundo refire CEGASAL
(Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais sen Ánimo de Lucro) como entidade
asociativa de referencia do sector.
No ano 2019 crease, a maiores, o Programa de formación dual para persoas con discapacidade
intelectual nos centros especiais de emprego, enmarcado nas medidas destinadas ó fomento
do emprego e nas medidas de promoción da economía social como forma de xerar emprego e
contribuír ao desenvolvemento económico. As axudas destinadas a este programa publícanse
na Orde do 25 de setembro de 2019, pola que se establecen as axudas para o realización do
Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais
de emprego (CEE), e se procede a súa convocatoria plurianual (2019 a 2022)10 e conta cun
orzamento total11 para os 4 anos de 3.000.000,00€.

b) O fomento do emprego nas Empresas de Inserción Laboral.

A incorporación ó mercado laboral das persoas en risco ou en situación de exclusión social é a
finalidade primordial das Empresas de Inserción Laboral.
A Xunta de Galicia, no marco das medidas destinadas ás EIL, desenvolve, ata o ano 2018, o
Programa de incentivos ás empresas de Inserción Laboral e ás súas entidades promotoras, a
través do cal se establecen as medidas de fomento das EIL que teñen centros de traballo en
Galicia. Este programa materialízase na publicación dunha Orde que contén dous tipos de
axudas:


Axudas ás EIL (para a contratación de diferentes perfís de persoal, para actividades de
mediación laboral, para aspectos financeiros das EIL ou para a creación e posta en marcha
da propia actividade económica).

10

DOG nº 189 de 4 de outubro de 2019.
O orzamento distribúese 170.000,00€ para o 2019; 750.000,00€ para o 2020; 1.030.000,00€ para o 2021 e
1.050.000,00€ para o 2022.
11
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Axudas ás entidades promotoras (para a contratación de persoal técnico de orientación e
acompañamento e para os procesos de creación de EIL).

A partir do ano 2019 o Programa de incentivos ás empresas de Inserción Laboral e ás súas
entidades promotoras divídese en dous programas recollidos na mesma Orde de axudas:



Programa I: axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou
situación de exclusión social.
Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego das persoas en risco
ou situación de exclusión social.

O cambio de denominación e de clasificación das axudas e obxectos de financiamento non
mudo no substancial a esencia da acción de fomento do emprego nas EIL por parte da Xunta,
xa que se manteñen os principais obxectos de financiamento.
Seguidamente preséntase a relación de orzamentos coa que contaron as medidas destinadas
ao sostemento das EIL por parte da Xunta de Galicia nos últimos anos.
Táboa 3: Orzamento dispoñible e orzamento concedido das axudas para o fomento do emprego nas
empresas de inserción laboral 2012 – 2019.
Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Orzamento dispoñible
200.000,00 €
200.000,00 €
210.000,00 €
210.000,00 €
463.000,00 €
378.790,29 €
378.790,00 €
537.240,68 €

Orzamento concedido
218.558,56 €
231.320,51 €
99.334,68 €
127.017,96 €
284.218,75 €
277.152,71 €
293.576,55 €
-

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes e Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia. Para o ano 2019 a día de
elaboración deste informe non se publicou a Resolución pola que se da publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde de 1
de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades
promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (códigos de procedemento TR356A e TR356C).

Os datos presentan un aumento do orzamento dispoñible nos últimos anos, que pasa dos
200.000,00€ do ano 2012 aos 537.240,68€ de orzamento dispoñible para o ano 2019, máis que
duplicando o orzamento do 2012. Este incremento tamén se observa nas axudas concedidas.

c) O fomento do emprego nas Cooperativas e Sociedades Laborais.

Os Programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do
cooperativismo forman parte das accións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento da
economía social, tanto en termos de fomento do emprego como de mellora da
competitividade e promoción das cooperativas.
Estes programas teñen como finalidade promover a incorporación de persoas desempregadas
ás entidades de economía social e apoiar o desenvolvemento de proxectos de creación de
empresas de economía social, mediante axudas e subvencións definidas nos diferentes
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programas. Así, no ano 2011 e 2012 os programas que formaban parte do fomento do
emprego en empresas de economía social eran cinco:






Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.
Programa II: Mellora da competitividade en cooperativas e sociedades laborais.
Programa III: Impulso de proxectos empresariais cooperativos e asistencia técnica.
Programa IV: Fomento do acceso á condición de socio/a traballador/a.
Programa V: Actividades de promoción do cooperativismo.

No ano 2013, o número de programas pasa a tres:




Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.
Programa II: Fomento do acceso á condición de socio/a traballador/a.
Programa III: Impulso de proxectos empresariais cooperativos e asistencia técnica.

No 2014 volven a ser 5:






Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.
Programa II: Fomento do acceso á condición de socio/a traballador/a.
Programa III: Impulso de proxectos empresariais cooperativos e asistencia técnica.
Programa IV: Promoción das cooperativas xuvenís
Programa V: Intercooperación e integración cooperativa.

No 2015 o programa V non se contempla na Orde de axudas.
No ano 2016 os programas de fomento do emprego en empresas de economía social e
promoción do cooperativismo pasan a ser o Programa Aprol – economía social, dentro do
Programa Aprol (unha das medidas recollidas na Axenda 20 para o emprego da Consellería de
Economía, Emprego e Industria), que aglutina as subvencións para o fomento do
emprendemento en economía social.
O Programa Aprol – economía social, para o ano 2016, inclúe seis programas:







Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.
Programa II: Fomento do acceso á condición de socio/a traballador/a.
Programa III: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais para persoas
mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.
Programa IV: Fomento do emprendemento colectivo para persoas mozas inscritas no
Sistema nacional de garantía xuvenil.
Programa V: Impulso de proxectos empresariais colectivos.
Programa VI: Intercooperación e integración cooperativa.

O ano 2017 os seis programas do Programa Aprol – economía social sintetízanse en catro:





Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.
Programa II: Fomento do acceso á condición de socio/a traballador/a.
Programa III: Impulso de proxectos empresariais colectivos.
Programa IV: Intercooperación e integración cooperativa.
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E, a partir do ano 2018 o Programa unicamente recolle dúas liñas de axudas:



Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.
Programa II: Fomento do acceso á condición de socio/a traballador/a.

Na seguinte táboa amósanse os orzamentos cos que os diferentes programas, ou obxectos de
subvención, de fomento do emprego en empresas de economía social contaron ó longo dos
últimos anos.
Táboa 4: Orzamento dispoñible das axudas para os programas de fomento do emprego en empresas de
economía social 2011 – 2019.

Ano

Fome nto do
e mpre go

Me llora da
Compe titivida de

Impulso de
proxe c tos
e mpre sa ria is

Fome nto do
a c c e so á
c ondic ión de
pe rsoa soc ia

Ac tivida de s de
promoc ión do
c oope ra tivism
o

P romoc ión de
c oope ra tiva s
xuve ní s

Inte rc oope ra c ión e
inte gra c ión
c oope ra tiva

Tota l

2 0 11

700.000,00 €

600.000,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

225.000,00 €

2.325.000,00 €

2 0 12

1.050.000,00 €

800.000,00 €

446.000,00 €

400.000,00 €

225.000,00 €

2 . 9 2 1. 0 0 0 , 0 0 €

2 0 13

802.106,00 €

200.000,00 €

703.955,00 €

324.026,00 €

100.000,00 €

2 0 14

800.000,00 €

335.000,00 €

300.000,00 €

200.000,00 €

2 0 15

1.104.177,00 €

200.000,00 €

680.000,00 €

200.000,00 €

2 0 16

1.557.823,31 €

245.003,81 €

2 0 17

1.458.828,00 €

70.000,00 €

2 0 18

1.937.400,00 €

1.461.648,64 €

3.399.048,64 €

2 0 19

2.061.100,00 €

1.778.493,00 €

3.839.593,00 €

2 . 13 0 . 0 8 7 , 0 0 €
200.000,00 €

1. 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 €

900.000,00 €

163.000,00 €

2 . 8 6 5 . 8 2 7 , 12 €

900.000,00 €

120.000,00 €

2.548.828,00 €

2 . 18 4 . 17 7 , 0 0 €

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Como se pode observar, o orzamento das axudas para os programas de fomento do emprego
en empresas de economía social, cooperativas e sociedades laborais, é irregular sobre todo
entre os anos 2011-2017 amosando, a partir deste 2017 un incremento notable.
Con todo, é salientable a evolución do fomento do acceso á condición de persoa socia, que
parte dos 400.000€ e chega ós 1,7 millóns de euros no ano 2019; e o de fomento do emprego,
que, a pesar da súa irregularidade, case triplica o orzamento no período analizado.

d) Os Laboratorios cooperativos no rural.
Os laboratorios cooperativos no rural son unha das medidas posta en marcha pola Xunta de
Galicia para o fomento e promoción da economía social a partir do ano 2018. Esta medida
pretende fomentar a creación de empresas de economía social no rural.
Esta nova medida pretende completar a fase de formación e asesoramento que no ámbito da
economía social se presta a través da Rede Eusumo ás novas iniciativas empresariais, así como
a fase de constitución da entidade apoiada a través do Programa Aprol – economía social,
buscando con elo proporcionar un impulso integral ós proxectos empresariais colectivos.
O apoio ós laboratorios cooperativos no rural ten como finalidade fomentar a dinamización da
economía social, identificando oportunidades de negocio no territorio e seleccionando grupos
de persoas interesadas en iniciar unha actividade económica no sector a través da constitución
dunha cooperativa ou sociedade laboral. Este apoio materialízase a través de dous Programas:
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Programa I: fomento de laboratorios cooperativos no rural.
A través deste programa subvencionase á entidade motora12 para buscar e seleccionar as
persoas desempregadas que van participar no proceso, así como impartir a formación
sectorial necesaria para emprender esa actividade.



Programa II: impulso de proxectos empresarias colectivos.
Este programa subvenciona os gastos de funcionamento iniciais das cooperativas ou
sociedades laborais que se constitúan como resultado da actividade tractora realizada.

Os orzamentos dispoñibles para estes dous programas foron os que seguidamente se recollen
na táboa 5.
Táboa 5: Orzamento dispoñible das axudas para os laboratorios cooperativos no rural das Ordes dos
anos 2018 – 2020.
Programa
Fomento de laboratorios cooperativos no rural
Impulso de proxectos empresariais colectivos
Total

2018
200.000,00 €
200.000,00 €

2019
300.000,00 €
300.000,00 €

2020
200.000,00 €

600.000,00 €

200.000,00 €

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes publicadas no Diario Oficial de Galicia.

e) A acción de fomento do emprego nas empresas de economía social.
Como se vén de observar, nos últimos anos a acción de fomento do emprego nas diferentes
empresas que forman a economía social da Xunta de Galicia presenta un panorama variable en
termos de programas e denominacións.
Con todo, é posible identificar unhas liñas básicas sobre as que se sustenta a acción de
fomento do emprego da Xunta de Galicia,




A creación e mantemento emprego nas empresas de economía social.
O apoio ó acceso á condición de persoa socia.
A axuda a novos proxectos empresarias de economía social.

Neste sentido, as dotacións orzamentarias para cada unha das empresas de economía social
revelan que son os centros especiais de emprego os que contan cunha maior dotación
orzamentaria e substancialmente superior á do resto de entidades. Esta situación vén
determinada principalmente polas axudas para o mantemento do custo salarial que teñen por
obxecto regular a compensación económica pola prestación do servizo de interese económico
xeral desenvolvido polos centros especiais de emprego, mediante o financiamento parcial dos
custos salariais dos postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade.

12

As entidades motoras poderán ser os concellos, as áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios e os
consorcios locais; as asociacións de entidades de economía social, as asociacións e fundacións que teñan entre os
seus fins a promocións do cooperativismo e da economía social, do emprendemento ou o desenvolvemento
económico ou local, e as empresas privadas.
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Táboa 6: Orzamentos dispoñible das diferentes axudas publicadas para o fomento do emprego nas
empresas de economía social 2012 – 2019.
Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Centros Especiais de
Emprego
7.877.274,95 €
8.440.700,71 €
8.240.000,00 €
11.852.542,81 €
10.546.640,49 €
11.803.522,00 €
16.076.947,00 €
10.368.892,21 €

Empresas de Inserción
Laboral
200.000,00 €
200.000,00 €
210.000,00 €
210.000,00 €
463.000,00 €
378.790,29 €
378.790,00 €
537.240,68 €

Cooperativas e
Sociedades Laborais
2.921.000,00 €
2.130.087,00 €
1.835.000,00 €
2.184.177,00 €
2.865.827,12 €
2.548.828,00 €
3.599.048,64 €
4.539.593,00 €

Total
10.998.274,95 €
10.770.787,71 €
10.285.000,00 €
14.246.719,81 €
13.875.467,61 €
14.731.140,29 €
20.054.785,64 €
15.445.725,89 €

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Polo que respecta á evolución dos orzamentos, os datos amosan irregularidade xa que, a pesar
de se recoñecer un incremento no período analizado, non se evidencian tendencias estables.
Con todo, o teito da serie acádase no 2018 con máis de 20 millóns de euros, supoñendo o 2019
unha diminución substancial.

3.3 A REDE EUSUMO.
A Rede Eusumo, tal e como se indica previamente, configúrase como o principal instrumento
do fomento do cooperativismo e a economía social da Xunta de Galicia.
Así, e a través da Rede Eusumo, a actuación da Xunta de Galicia diríxese á:
1. Creación e promoción da propia Rede, entendida como un conxunto de entidades públicas
e privadas que colaboran nun mesmo marco de actuación co mesmo obxectivo común de
fomento da economía social. E, neste sentido, as accións están orientadas a apoiar:




Ás entidades asociativas (todo e que unicamente ás de cooperativas e sociedades
laborais).
Ás oficinas de fomento cooperativo (incentivando a súa creación).
Á adhesión de entidades colaboradoras á Rede Eusumo a través da sinatura dos
correspondentes convenios de adhesión.

2. Realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social.
Actividades estas de carácter informativo, divulgativo, formativo e de asesoramento
dirixidas a fomentar o emprendemento e a economía social.
Así, estas dúas accións que desenvolve a Xunta de Galicia no marco da Rede Eusumo
plásmanse, por unha parte, na publicación anual dunha Orde de Subvencións dirixidas ás
entidades colaboradoras da Rede Eusumo, e, por outra, na convocatoria da contratación dun
servizo para a realización de actividades dentro da Rede Eusumo, así como para a coordinación
e promoción desta.
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a) As Subvencións da Rede Eusumo13.

As axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de
fomento do cooperativismo e a economía social, como parte da actividade de fomento da
economía social da Xunta de Galicia, concrétanse, do 2014 ó 2017, en tres programas con
destinatarios diferenciados:
1

Programa I: Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e sociedades
laborais.
Este programa busca a consolidación das estruturas representativas do cooperativismo e a
economía social, subvencionando os seus gastos de funcionamento e a realización de
actividades de promoción do cooperativismo e da economía social tanto dentro da
actividade propia da entidade como en rede.
As entidades beneficiarias deste programa son as asociacións de cooperativas e de
sociedades laborais.

2

Programa II: Oficinas locais de fomento cooperativo, co que se pretende incentivar a
participación dos concellos e doutras entidades locais na promoción e fomento do
cooperativismo e a economía social, a través do financiamento dos gastos de creación e
mantemento das oficinas (alugueiros e persoal técnico) e das actividades que realice.
Os concellos de Galicia son os beneficiarios deste Programa.

3

Programa III: Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no
marco da Rede Eusumo, subvencionando as actividades que realicen no marco da Rede.
Fundacións e asociacións, cámaras de comercio, organizacións profesionais, empresariais e
sindicais así como outras entidades en ánimo de lucro adheridas á Rede Eusumo son as
entidades beneficiarias do Programa III.

Os tres programas compartían o marco de actuación da Rede Eusumo, permitindo a
coordinación das actuacións e un maior e máis eficaz aproveitamento dos recursos dispoñibles
para o labor de fomento.
Así, do ano 2014 ó 2017, a orde de subvencións mantense en liñas xerais e presenta limitadas
variacións nos orzamentos dispoñibles para cada un dos programas, nos criterios14 de
concesión das axudas ou nos límites das contías15 das axudas a conceder.
A partir do ano 2018 a Orde de subvencións da Rede Eusumo recolle un único programa, co
que se pretende un maior impulso da Rede cunha maior coordinación, cooperación e eficacia.
A partir deste momento as axudas ó fomento da economía social focalízanse na realización de
actividades de promoción e formación, por parte das entidades adheridas á Rede Eusumo.

13

No anexo 2 recóllese a descrición de cada unha das Ordes de subvencións publicadas dende o ano 2014 ata o
2019 para as entidades colaboradoras da Rede Eusumo.
14
No Anexo 3 recóllese un cadro, a modo de resumo, dos criterios de concesión segundo o programa e ano.
15
No anexo 4 recóllese un cadro, a modo de resumo, das contías das axudas a conceder por programa e ano.
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O programa único de subvencións para entidades colaboradoras da Rede Eusumo suprime as
axudas ás asociacións de cooperativas e sociedades laborais para os seus gastos de
organización e funcionamento, así como as axudas ós gastos de creación e mantemento das
oficinas locais de fomento cooperativo (alugueiros e persoal técnico); mantendo unicamente o
financiamento ós diferentes tipos de actividades de fomento do cooperativismo e a economía
social.
Neste sentido, os orzamentos dispoñibles así como as axudas concedidas segundo os
programas das Ordes de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo foron:
Táboa 7: Orzamentos dispoñibles e axudas concedidas dos diferentes programas da Orde de
subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo 2014 – 2019.
Crédito asignado por programa e ano
Programas
Apoio ás entidades para a
Oficinas locais de
realización de actividades
fomento cooperativo
no marco da Rede
Eusumo
465.000,00 €
160.000,00 €

2014

Fomento e consolidación
das asociacións de
cooperativas e
sociedades laborais
540.000,00 €

2015

587.120,00 €

135.000,00 €

140.000,00 €

-

862.120,00 €

2016

655.000,00 €

520.000,00 €

70.000,00 €

-

1.245.000,00 €

-

1.054.130,00 €

Ano

2017

624.130,00 €

300.000,00 €

130.000,00 €

2018

-

-

-

2019

-

-

-

Entidades colaboradoras
da Rede Eusumo para
realizar actividades de
promoción e impulso
-

1.124.000,00 €
633.045,00 €

Total

1.165.000,00 €

1.124.000,00 €
633.045,00 €

Crédito concedido por programa e ano
Programas
Apoio ás entidades para a
Oficinas locais de
realización de actividades
fomento cooperativo
no marco da Rede
Eusumo
310.000,00 €
45.279,92 €

2014

Fomento e consolidación
das asociacións de
cooperativas e
sociedades laborais
540.000,00 €

2015

679.788,03 €

143.130,00 €

39.198,00 €

-

862.116,03 €

2016

646.866,58 €

169.073,56 €

52.660,98 €

-

868.601,12 €

2017

507.968,20 €

104.386,51 €

57.132,99 €

-

669.487,70 €

2018

-

-

-

952.855,03 €

952.855,03 €

2019

-

-

-

630.502,60 €

630.502,60 €

Ano

Entidades colaboradoras
da Rede Eusumo para
realizar actividades de
promoción e impulso
-

Total

895.279,92 €

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes e Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia.

A nivel xeral, o orzamento dispoñible das subvencións para as entidades colaboradoras da
Rede Eusumo do ano 2014 ó 2019 diminúe un 46%, pasando do 1,16 millóns de euros ós
633.045,00€. Como se observa dos datos recollidos na táboa 7, os orzamentos dispoñibles
para os diferentes programas presentan variacións e a irregularidade é a dinámica xeral.
Polo que respecta ás axudas concedidas, estas presentan unha maior regularidade tanto de
xeito agregado como por programas, a pesar de que se presentan situacións como a
diminución do 20% das axudas concedidas ó Programa I no ano 2017 con respecto ás
concedidas no ano 2016, ou a redución de máis da metade do crédito concedido ó Programa II
entre o ano 2014 e 2015.
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Finalmente, as axudas concedidas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo reducíronse
nun 30%, pasando dos 895.279,92€ ós 630.502,60€ de crédito concedido.

b) A contratación do servizo para a realización de actividades dentro da Rede Eusumo.
A Rede Eusumo sitúase baixo a dependencia directa da Dirección Xeral competente en materia
de cooperativas e economía social, que ten ó seu cargo a planificación xeral e a coordinación
das actividades e a promoción da rede (art. 16.1 do Decreto 225/2012). Ademais destas
competencias xerais, entre as funcións máis salientables atópase as de consolidar a Rede,
coordinar os centros, a promoción da incorporación de novas entidades, así como a difusión
xeral e a creación de recursos de imaxe (art. 16.2 do Decreto 225/2012).
Para levar a cabo parte destas funcións, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e
Benestar convoca, a partir do ano 2013, licitacións para a contratación dun servizo que asuma
“a realización de actividades de asesoramento, acompañamento de proxectos empresariais
cooperativos, dinamización e promoción do cooperativismo e a economía social, dentro da
Rede Eusumo”16 . A partir do ano 2016 esta licitación é convocada pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria, a competente en materia de cooperativas e economía social a
partir desta data.
A continuación amósase táboa coas licitacións convocadas neste sentido entre os anos 2013 e
2017 coas súas características máis fundamentais.
Táboa 8: Relación de licitacións convocadas para a prestación de servizos no marco da Rede Eusumo.
2013 – 2017.
Licitacións
Ano
2013
2014
2015
2017

Convocatoria

Orzamento de licitación

DOG nº 47 do 7 marzo 2013
DOG nº 7 do 13 xaneiro 2014
DOG nº 138 do 23 xullo 2015
DOG nº 1 do 2 xaneiro 2017

158.677,69 €
190.000,00 €
32.231,40 €
373.890,00 €

Prazo de execución
(meses)
7
15
3
24

Fonte: Elaboración propia a partir de Diario Oficial de Galicia.

Como se pode comprobar, nas 4 licitacións convocadas dende a creación da Rede Eusumo non
se cubre a anualidade do 2016. Na última convocatoria, a do ano 2017, a cobertura temporal
do prazo de execución é de 24 meses de servizo que, a diferenza das precedentes onde os
prazos de execución son menores e non se contempla prórroga do servizo, esta é prorrogable
por outros 24 meses. En relación a este aspecto, é preciso indicar que, se ben nas licitacións
dos anos 2014, 2015 e 2017 os pregos indican que o prazo de execución iníciase coa sinatura
do contrato e esténdese por un número de meses determinado, na licitación do ano 2013
indícase expresamente como data de remate do servizo o 15 de decembro do propio 2013, o
cal deixa un período de execución efectivo de 7 meses xa que a adxudicación da licitación é de
maio do 2013.
16

DOG nº 47 do 7 de marzo do 2013.
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Dentro do contido e alcance do servizo licitado salientan, en termos xerais, as seguintes
tarefas:









Elaboración e execución de plans de asesoramento e acompañamento de proxectos
cooperativos.
Asesoramento técnico permanente a persoas e cooperativas en materia de xestión
empresarial e societaria.
Promoción das tecnoloxías da información no cooperativismo.
Elaboración e execución dun plan de divulgación e sensibilización para o fomento do
cooperativismo.
Atención ó público e asesoramento directo.
Deseño de contidos e elaboración de materiais formativos, informativos e divulgativos.
Deseño e execución dun plan de comunicación da Rede.
Dinamización, mantemento e actualización de contidos da web da Rede.

Estas tarefas básicas vense incrementadas en anualidades como o 2013 e 2014 coa inclusión
dun apartado específico para a dinamización do cooperativismo na prestación de servizos
sociais, ou diminuídas no ano 2015 coa eliminación das relacionadas coa promoción no sector
dos servizos sociais, ou das tecnoloxías da información no cooperativismo.
A partir do ano 2014 a estas actividades engádeselles a Coordinación xeral e seguimento das
actividades da Rede, así como as realizadas nese ámbito polas Oficinas de Fomento
Cooperativo e os socios da Rede Eusumo.
A licitación do ano 2017 amosa un contido do servizo baseado nas seguintes grandes
prestacións:







Deseño e implantación do plan de comunicación da Rede.
Deseño e implantación dun plan de promoción e difusión da economía social.
Información e asesoramento permanente.
Elaboración e execución dun plan de asesoramento e acompañamento de proxectos
empresariais no ámbito da economía social.
Elaboración e execución dun programa formativo para o impulso do emprendemento
e consolidación de proxectos da economía social.
Coordinación xeral e seguimento das actividades da Rede.

Como se pode comprobar, na licitación do 2017 dáse unha reorganización das tarefas a
asumir, mantendo as funcións básicas inicialmente establecidas, e facendo un maior fincapé
no esforzo en materia de formación ó solicitar no apartado correspondente un elemento
anovador con respecto a anteriores licitacións relacionado co deseño e posta en
funcionamento dunha plataforma de teleformación.
Con respecto ós recursos humanos esixidos para facer fronte ás tarefas, as diferentes
licitacións manteñen unha cifra final de entre 5 e 6 persoas técnicas, se ben con diferentes
especialidades e adicacións temporais. Así, nas dúas primeiras convocatorias o número
mínimo de persoas a adicar ó contrato pola adxudicataria é de 5, das cales 3 son técnicos a
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tempo completo (2 perfís universitarios e 1 bacharel) e 2 son persoal especialista en
comunicación e deseño gráfico a tempo parcial.
No ano 2015 increméntase o equipo cunha terceira persoa de titulación universitaria, e
reducindo a esixencia de adicación do bacharel a tempo parcial. No ano 2017, o equipo
evoluciona, esixindo 1 persoa con titulación en dereito, 1 persoa con titulación en
Administración e Dirección de Empresas e 1 persoa coas anteriores titulacións ou Economía,
Ciencias Empresariais ou Relacións Laborais (todas a tempo completo); en tanto que entre as
persoas a tempo parcial, cunha adicación mínima do 30%, solicítase 1 persoa con
especialización en procesos de educación (con titulación en pedagoxía, educación social, por
exemplo), 1 persoa con titulación en informática, e 1 persoa con especialización en publicidade
e comunicación.
Ademais, é preciso mencionar que no relativo á coordinación e seguimento, as tarefas a
asumir aparecen desagregadas en: (I) mantemento e actualización do directorio de entidades
adheridas á Rede; (II) deseño, conxuntamente cos integrantes da Rede, dun itinerario de
atención á persoa emprendedora; (III) recompilación e difusión da información das actividades
promovidas pola Rede; (IV) organización de encontros entre as entidades socias da Rede;
(V)servir de canle de coordinación entre as entidades e a Subdirección Xeral de Economía
Social; (VI) apoiar ás novas entidades interesadas en formar parte da Rede; e (VII) outras
tarefas de apoio á Secretaría Xeral de Emprego, especialmente na coordinación e seguimento
das actividades da Rede.
As licitacións estudadas convócanse polo procedemento aberto e tramitación ordinaria,
presentando a puntuación total das ofertas a avaliar un peso do 40% en relación ós factores de
carácter subxectivo, tales como pode ser a calidade na planificación, os medios materiais ou a
elaboración do plan de comunicación; e un 60% dos factores de carácter obxectivo, onde o
prezo conta cun 40% do total da puntuación final. Esta distribución varía na licitación do ano
2017, onde os factores subxectivos teñen un peso do 25% e os obxectivos do 75%, mantendo o
prezo o peso do 40% no final da puntuación.
A seguinte táboa amosa as entidades que se presentaron ás diferentes licitacións así como a
súa puntuación final.
Táboa 9: Relación de entidades licitantes das diferentes convocatorias de contratación e puntuación final
obtida por cada unha.
Ano
2013

2014
2015
2017

Entidades licitadoras
EOSA
Magna Gestio
Xedega
Cees
EOSA
Magna Gestio
EOSA
Serviguide - AGACA
EOSA
Arestora

Criterios
subxectivos
13
13,5
30,5
16
30,5
11
34
12
25
2

Criterios
obxectivos
53,34
60
47,38
35,81
47,89
49,52
41,58
75
17,66

Puntuación total
66,34
73,5
77,88
51,81
78,39
83,52
53,58
100
19,66
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Ano

Entidades licitadoras
Norformación

Criterios
subxectivos
2

Criterios
obxectivos
45,99

Puntuación total
47,99

Fonte: Elaboración propia a partir de expedientes de contratación.

Como resultado das licitacións, no ano 2013 resulta adxudicataria do contrato Xedega S. Coop.
Galega, e a partir do ano 2014 EOSA. No primeiro dos casos, Xedega conta cunha maior
puntuación na parte subxectiva do que os seus competidores, que a superan na parte
obxectiva. No segundo dos casos, EOSA supera nos anos 2014 e 2017 ós seus competidores
nos dos apartados, non figurando ningún licitador co que competir no ano 2015.
Un dos elementos substanciais nas valoracións é o relativo ó prezo da proposta presentada
polos licitadores. A continuación amósase táboa coa proposta económica final das entidades
adxudicatarias e a diferenza con respecto ó orzamento base da licitación.
Táboa 10: Relación de entre o orzamento base das licitacións do contrato do servizo para a realización
das actividades no marco da Rede Eusumo e a proposta económica presentada pola entidade
adxudicataria.
Ano
2013
2014
2015
2017

Orzamento base
158.677,69 €
190.000,00 €
32.231,40 €
309.000,00 €

Orzamento final
144.685,75 €
139.650,00 €
23.900,00 €
216.238,20 €

% final sobre base
91,2%
73,5%
74,2%
70%

Fonte: Elaboración propia a partir de expedientes de contratación.

Os datos da táboa reflicten a importancia do factor prezo nas propostas presentadas á
licitación e os resultados finais das entidades adxudicatarias, debendo sinalar que, coa
excepción da primeira licitación cuxa proposta económica supera o 91% do orzamento base, as
restantes propostas son inferiores ó 75% do devandito orzamento base.

3.4 OS RESULTADOS DAS ACTIVIDADE DE FOMENTO DO COOPERATIVISMO E A ECONOMÍA SOCIAL DA XUNTA DE
GALICIA.
Tal e como se recolle ó inicio deste informe, no ciclo de implementación dunha política pública
é fundamental coñecer os resultados e o impacto logrados por esta, de modo que se logre
saber cal está a ser o rendemento do política en cuestión.
No caso da promoción e fomento da Economía Social en Galicia, os datos dispoñibles permiten
unha aproximación ós principais resultados da actividade desenvolvida no marco da política,
non así do impacto desta en base ós obxectivos e indicadores definidos.
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a) Resultados da actividade de apoio ás entidades asociativas e representativas da economía social.

A nivel de execución orzamentaria nas axudas destinadas á promoción das entidades
representativas da economía social para sufragar os seus gastos de organización e
funcionamento, estas presentan unha media de execución do 99%, concedéndose na maioría
dos anos analizados o 100% do crédito dispoñible para os diferentes programas.
Táboa 11: Grao de execución orzamentaria das axudas destinadas ás entidades asociativas da economía
social. 2011 – 2019.
Ano

Orzamento dispoñible

Orzamento concedido

% do crédito concedido

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

616.935,00 €
629.750,00 €
580.000,00 €
570.000,00 €
617.120,00 €
715.000,00 €
684.130,00 €
290.000,00 €
290.000,00 €

588.996,37 €
629.750,00 €
580.000,00 €
570.000,00 €
709.788,03 €
706.654,26 €
567.394,04 €
290.000,00 €
290.000,00 €

95,47
100,00
100,00
100,00
115,02
98,83
82,94
100,00
100,00

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes e Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia.

En termos de entidades beneficiarias, cabe destacar que as principais entidades
representativas da economía social acceden a estas axudas. Debido ós procesos de unión das
entidades asociativas, a medida do incremento no número de entidades beneficiarias destas
axudas non resulta significativa, pero si a representatividade das diferentes entidades da
economía social, centros especiais de emprego, cooperativas, empresas de inserción laboral e
sociedades laborais.

b) Resultados da actividade de fomento do emprego en entidades de economía social.
Nos Centros Especiais de Emprego.
Os datos dispoñibles sobre a actividade de fomento do emprego nos CEE proporcionan uns
resultados incompletos a raíz do formato da publicidade das axudas concedidas a través das
diferentes Ordes. Así, os resultados da actividade da Xunta analizados corresponden ó número
de axudas concedidas a través dos diferentes programas ou obxectos de financiamento das
Ordes por anos:
Táboa 12: Número de axudas concedidas por programa e ano ós centros especiais de emprego para
promover a integración laboral das persoas con discapacidade. 2013 - 2019.
Ano

Custo salarial dos postos de
traballo ocupados por persoas
con discapacidade

Iniciativas ou proxectos que
xeren emprego para persoas
traballadoras con discapacidade

Custos salariais do persoal
traballador das unidades de
apoio á actividade profesional

2013
2014

85
90

7
11

12
18
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Ano

Custo salarial dos postos de
traballo ocupados por persoas
con discapacidade

Iniciativas ou proxectos que
xeren emprego para persoas
traballadoras con discapacidade

Custos salariais do persoal
traballador das unidades de
apoio á actividade profesional

2015
2016
2017
2018
2019

61
*
**
104
***

11
15
**
75
***

18
19
**
25
***

Fonte: Elaboración propia a partir Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia. *Non se conta coa Resolución pola que se dá
publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de agosto de 2016. ** Non se conta coa Resolución pola que se dá
publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da ORDE do 20 de setembro de 2017. *** Non se conta coa Resolución pola que se dá
publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da ORDE do 8 de agosto de 2019.

Os resultados amosan un incremento no número de axudas concedidas en todos os
programas. O financiamento das iniciativas ou proxectos que xeran emprego para persoas
traballadoras con discapacidade pasa de 7 axudas concedidas a 75. O número de axudas
concedidas para cubrir os custos salariais do persoal traballador das unidades de apoio
duplícanse entre o 2013 e o 2018, de 12 a 25. Polo que respecta ás axudas para o
financiamento do custo salarial dos postos de traballo ocupados por persoas con
discapacidade a tendencia xeral é a alza, a pesar das cautelas provocadas polo dato primario
dispoñible.

Nas Empresas de Inserción Laboral.
O grao de execución orzamentaria das axudas destinadas ó fomento das empresas de
inserción laboral presenta diferenzas ó longo dos anos do período analizado. Así, se ben nos
anos 2012 e 2013 o orzamento concedido supera o dispoñible, no ano 2014 as axudas
concedidas ás empresas de inserción laboral non supoñen o 50% do orzamento dispoñible. O
grao de execución orzamentaria destas axudas vai aumentando do 2014 ó 2018 pasando do
47% ó 77%.
Táboa 13: Grao de execución orzamentaria das axudas destinadas ás empresas de inserción laboral.
2012 – 2019.
Ano

Orzamento dispoñible

Orzamento concedido

% do crédito concedido

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

200.000,00 €
200.000,00 €
210.000,00 €
210.000,00 €
463.000,00 €
378.790,29 €
378.790,00 €
537.240,68 €

218.558,56 €
231.320,51 €
99.334,68 €
127.017,96 €
284.218,75 €
277.152,71 €
293.576,55 €
-

109,28
115,66
47,30
60,48
61,39
73,17
77,50
-

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes e Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia. Para o ano 2019 a día de
elaboración deste informe non se publicou a Resolución pola que se da publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde de 1
de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades
promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (códigos de procedemento TR356A e TR356C).
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Polo que respecta ó número de axudas concedidas, no ano 2012 foron 10, ano que conta co
maior número de axudas concedidas para este fin do período analizado. No ano 2013
concedéronse 5. A partir do ano 2014 o número de axudas concedidas evoluciona á alza.
Táboa 14: Número de axudas concedidas ás empresas de inserción laboral. 2012 – 2018.
Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nº axudas concedidas
10
5
6
6
7
9
9

Fonte: Elaboración propia a partir das Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Nas Cooperativas e Sociedades Laborais.
As axudas dos diferentes programas de fomento do emprego en empresas de economía social,
nos anos analizados tiveron un grao de execución orzamentaria dispar.
Táboa 15: Grao de execución orzamentaria das axudas destinadas ó fomento do emprego en empresas
de economía social. 2011 – 2019.
Ano

Orzamento dispoñible

Orzamento concedido

% do crédito concedido

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.325.000,00 €
2.921.000,00 €
2.130.087,00 €
1.835.000,00 €
2.184.177,00 €
2.865.827,12 €
2.548.828,00 €
3.399.048,64 €
3.839.593,00 €

2.538.664,90 €
2.287.180,67 €
1.622.777,56 €
1.788.182,25 €
1.995.229,53 €
1.680.354,90 €
1.309.060,39 €
3.189.190,44 €
3.667.550,93 €

109,19
78,30
76,18
97,45
91,35
58,63
51,36
93,83
95,52

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes e Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Así, no ano 2011 as axudas concedidas superan nun 9% o orzamento dispoñible. No anos 2012
e 2013 non se acada o 80% de execución e, nos anos 2016 e 2017, as axudas concedidas roldan
o 55% do crédito dispoñible. No resto de anos do período execútase ó redor do 90% do
orzamento.
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Táboa 16: Número de axudas concedidas destinadas ó fomento do emprego en empresas de economía
social a través dos diferentes programas. 2011 – 2019.

Ano

Fomento do
emprego

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

26
61
55
63
76
58
38
103
106

Mellora da
Competitividade

Impulso de
proxectos
empresariais

70
16

40
40
62
56
57
25
13

Fomento do
acceso á
condición de
persoa socia
73
187
186
169
186
144
99
225
257

Actividades de
promoción do
cooperativismo

Promoción de
cooperativas
xuvenís

Intercooperación e
integración
cooperativa

Total

57
34
5
5
11

266
338
303
299
324
239
155
328
363

6
1
5

Fonte: Elaboración propia a partir das Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Polo que respecta ó número de axudas concedidas a través dos diferentes programas, se ben a
táboa amosa os datos para todo o período obxecto de análise segundo os programas que
estiveran activos, debido á variabilidade nos programas contidos na Orde de cada ano resulta
difícil observar evolucións. Con todo, nos programas que se manteñen ó longo do tempo, que
son o de fomento do emprego e o de fomento da condición de persoa socia, a pesar da
verificación do incremento no número de axudas no período, evidénciase irregularidade na
evolución.

c) Resultados da actividade da Rede Eusumo.

Tal e como se indica no apartado adicado á Rede Eusumo, a actuación da Xunta de Galicia a
través da Rede Eusumo diríxese, por unha parte, á creación da propia Rede e, por outra, á
realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social.
Esta actuación lévase a cabo a través, en primeiro lugar, dunha liña de subvencións dirixida ás
entidades colaboradoras da Rede Eusumo e, en segundo lugar, da contratación dun servizo
para a realización de actividades dentro da Rede Eusumo, así como para a coordinación e
promoción desta.

As Subvencións da Rede Eusumo.
O principal obxectivo das subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo é a
realización de actividades de promoción do cooperativismo e a economía social por parte das
entidades colaboradoras.
As subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo no período analizado están a ter
un grao de execución orzamentaria desigual.
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Táboa 17: Grao de execución orzamentaria das subvencións ás entidades colaboradoras da Rede
Eusumo. 2014 – 2019.
Ano

Orzamento dispoñible

Orzamento concedido

% do crédito concedido

2014
2015
2016
2017
2018
2019

1.165.000,00 €
862.120,00 €
1.245.000,00 €
1.054.130,00 €
1.124.000,00 €
633.045,00 €

895.279,92 €
862.116,03 €
868.601,12 €
669.487,70 €
952.855,03 €
630.502,60 €

76,85
100,00
69,77
63,51
84,77
99,60

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes e Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia.

No ano 2014, primeiro ano no que se convocan estas subvencións, tiveron unha execución do
77% do crédito dispoñible, executándose o ano seguinte a totalidade do orzamento. Os
seguintes anos presentan graos de execución de entre o 64% e o 99%. Cabe apuntar a
relevancia que ten a disparidade dos orzamentos no grao de execución.
Polo que respecta á distribución do orzamento dispoñible entre os diferentes programas
recollidos na Orde da Rede Eusumo do 2014 ó 2017, o Programa I é o que conta cun maior
volume de orzamento, oscilando entre o 46% e o 68% do orzamento dispoñible. Pola contra o
Programa III é o que conta cunha menor porcentaxe de crédito dispoñible asignado. O
Programa II, ó longo dos catro anos analizados, amosa unha elevada disparidade nas súas
asignacións orzamentarias, contando co 16% do orzamento o ano 2015 e o 42% o ano 2015.
Táboa 18: Porcentaxe de asignación orzamentaria por programa da Orde de Subvencións da Rede
Eusumo. 2014 – 2017.

Programa
Programa I
Programa II
Programa III

2014
46,35
39,91
13,73

2015
68,10
15,66
16,24

2016
52,61
41,77
5,62

2017
59,21
28,46
12,33

Fonte: Elaboración propia a partir das Ordes publicadas no Diario Oficial de Galicia.

O grao de execución orzamentaria por programas amosa unha elevada diverxencia interna.
Así, o Programa que conta cun maior crédito é o que presenta unha maior execución
orzamentaria, en tanto que no resto de programas varía o seu grao de execución como
resultado, non tanto do orzamento total concedido ós programas nos diferentes anos, senón
do volume de orzamento dispoñible do ano en cuestión, tal e como se pode observar na
seguinte táboa.
Táboa 19: Crédito concedido e grao de execución orzamentaria das subvencións ás entidades
colaboradoras da Rede Eusumo por programas. 2014 – 2017.

P. I

2014
Crédito
% execuconcedido
ción
540.000,00 €
100,00

2015
Crédito
% execuconcedido
ción
679.788,03 €
115,78

2016
Crédito
% execuconcedido
ción
646.866,58 €
98,76

2017
Crédito
% execuconcedido
ción
507.968,20 €
81,39

P.II

310.000,00 €

143.130,00 €

169.073,56 €

32,51

104.386,51 €

34,80

75,23

57.132,99 €

43,95

Programa

66,67

106,02

P.III
45.279,92 €
28,30
39.198,00 €
28,00
52.660,98 €
Fonte: Elaboración propia a partir das Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia.
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En termos de axudas concedidas cabe diferenciar entre entidades beneficiarias das axudas e o
número de actividades que reciben financiamento a través da Orde.
Na seguinte táboa recóllese a relación de entidades beneficiarias e o número de actividades
financiadas por programa e ano17 para a promoción do cooperativismo e a economía social.
Táboa 20: Número de entidades beneficiarias e número de actividades financiadas por ano a través das
subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo. 2014 – 2019.
Programas

Ano

Fomento e
consolidación das
asociacións de
cooperativas e
sociedades laborais
Entidades Actividades

Oficinas locais de
fomento cooperativo

Apoio ás entidades para
a realización de
actividades no marco da
Rede Eusumo

Entidades

Actividades

Entidades

Actividades

2014

7

33

18

35

13

14

2015

7

24

12

19

10

15

2016

5

22

9

31

10

19

2017

4

33

8

39

7

25

2018
2019

Entidades
colaboradoras da Rede
Eusumo para realizar
actividades de
promoción e impulso
Entidades Actividades

19

140

Total

Entidades

Actividades

38
29
24
19
19
21

82
58
72
97
140
105

21
105
Fonte: Elaboración propia a partir das Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia e da información interna proporcionada
pola Subdirección Xeral de Economía Social.

Como se pode observar, o número de entidades beneficiarias18 decrece, pasando das 38 que
recibiron subvención do ano 2014 ás 21 do ano 2019. Non acontece o mesmo no número de
actividades financiadas19, que pasan das 82 ás 105. Neste punto cabe sinalar tamén o
financiamento que perciben as entidades para a contratación de persoal técnico das oficinas
locais de fomento cooperativo, e que non están incluídas na relación da táboa anterior, que
tamén experimentan unha diminución, pasando das 18 entidades con financiamento para este
fin ás 8 do último ano no que a subvención contempla este obxecto de financiamento.
Polo que respecta ó tipo de actividade financiada, estas responden a escolma recollida no
artigo 4 do Decreto 225/2012, como actividades de promoción do cooperativismo e a
economía social. Neste sentido, o tipo e número de actividades financiadas a través das
diferentes Ordes de subvencións da Rede Eusumo foron as que se recollen na seguinte táboa.
Táboa 21: Tipo e número de actividades financiadas por ano a través das subvencións ás entidades
colaboradoras da Rede Eusumo. 2014 – 2019.
Tipo de actividade
Actividades divulgativas e formativas
Asesoramento a emprendedores e público en xeral
Outras actividades de promoción
Outras actividades elexibles
Cooperativas ou sociedades formalmente constituídas

2014
73
1
8

2015
50
1
7

2016
57
8
4
2

2017
78
2
1
10

2018
111
5
5
17

2019
69
4
18
14

Total
438
12
33
60
2

17

Esta información de xeito desagregado por ano atópase recollida no anexo 2.
No anexo 5 recóllese a relación completa de entidades beneficiarias das subvencións ás entidades colaboradoras
da Rede Eusumo, así como as axudas concedidas nos diferentes anos das convocatorias.
19
As actividades que se recollen na táboa 17 son as actividades propostas polas entidades de carácter informativo,
divulgativo, formativo ou de asesoramento dirixidas a fomentar o emprendemento cooperativo e a economía social
e que son financiadas a través das diferentes ordes de subvencións da Rede Eusumo.
18
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Tipo de actividade
Conformación de grupos promotores
Total actividades financiadas por ano

2014

2015

82

58

2016
1
72

2017
6
97

2018
2
140

2019
105

Total
9
554

Fonte: Elaboración propia a partir da información interna proporcionada pola Subdirección Xeral de Economía Social.

Os datos da táboa amosan o ano 2018 como aquel no que máis actividades foron financiadas a
través da Orde de subvencións da Rede Eusumo, ano que tamén conta co volume máis alto de
crédito concedido e non así de orzamento dispoñible.
Por tipo de actividade, o 80% das actividades que percibiron financiamento a través das
subvencións da Rede Eusumo foron actividades divulgativas e formativas, o 17% foron
actividades definidas como outras actividades, que podían ser dende elaboración e publicación
de material inédito, a proxectos de intercooperación e integración entre outras.
Unicamente o 2% das actividades financiadas estaban destinadas á creación de grupos
promotores e a propia constitución de novas actividades empresarias de economía social.
Finalmente tamén o 2%, foron actividades de asesoramento a emprendedores e público en
xeral.
En termos de importe total das axudas percibidas, as actividades divulgativas e formativas
recibiron o 67% do orzamento concedido e as denominadas “outras actividades” recibiron o
24% do orzamento. A creación e constitución de novas iniciativas de economía social recibiu o
0,7% do crédito concedido ás actividades de promoción do cooperativismo e a economía
social, e as tarefas de asesoramento a emprendedores e público en xeral contou co 3% do
financiamento concedido.
Táboa 22: Orzamento concedido por tipo de actividade e por ano a través das subvencións ás entidades
colaboradoras da Rede Eusumo. 2014 – 2019.
Tipo de actividade
Actividades divulgativas e
formativas
Asesoramento a
emprendedores e público en
xeral
Outras actividades de
promoción
Outras actividades elexibles

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

361.746,84 €

454.078,00 €

476.611,54 €

224.707,30 €

557.554,26 €

287.438,48 €

2.362.136,42 €

32.800,00 €

36.900,00 €

26.900,00 €

104.600,00 €

15.243,00 €

1.829,20 €

84.992,80 €

73.011,12 €

180.084,12 €

44.946,60 €

107.093,00 €

263.407,97 €

240.113,00 €

856.016,57 €

8.000,00 €
5.008,00 €
97.784,00 €

102.672,00 €

Cooperativas ou sociedades
formalmente constituídas

2.000,00 €

Conformación de grupos
promotores

1.800,00 €

10.800,00 €

10.000,00 €

540.601,14 €

377.229,50 €

952.855,03 €

Total financiamento por ano

464.538,84 €

564.750,00 €

2.000,00 €
22.600,00 €
627.462,60 €

3.527.437,11 €

Fonte: Elaboración propia a partir da información interna proporcionada pola Subdirección Xeral de Economía Social.

Polo que respecta ó outro obxecto de financiamento da Orde de subvencións ás entidades
colaboradoras da Rede Eusumo, a creación e mantemento das oficinas locais de fomento
cooperativo, as datos das axudas concedidas a través deste concepto son as que seguidamente
se presentan.
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Táboa 23: Número de entidades beneficiarias e axuda total concedida por ano a través das subvencións
do Programa II ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo. 2014 – 2017.
2014
Obxecto de financiamento

2015

2016

2017

Entidades

Axuda total
concedida

Entidades

Axuda total
concedida

Entidades

Axuda total
concedida

Entidades

Axuda total
concedida

Custos de contratación do
técnico

18

250.075,77 €

12

69.500,00 €

8

98.000,00 €

8

82.258,00 €

Aluguer de locais

1

1.857,31 €

1

750,00 €

0

- €

0

- €

Fonte: Elaboración propia a partir da información interna proporcionada pola Subdirección Xeral de Economía Social.

Os datos amosan unha redución significativa no número de entidades beneficiarias e nas
axudas concedidas, que pasan dos 250.000€ ós 82.258€.
É salientable, neste punto, destacar o volume de financiamento xestionado polas cinco
principais entidades representativas da economía social que, de xeito global, executaron o 70%
das axudas concedidas a través das diferentes ordes de subvencións da Rede Eusumo. É dicir, ó
longo do período analizado as entidades representativas da economía social contaron con 2,4
millóns de euros para levar a cabo actividades de fomento do cooperativismo e a economía
social.

Outros resultados da Rede.
Polo que respecta ás outras actuacións levadas a cabo no marco da Rede Eusumo, hai que
facer un repaso ós aspectos que define o Decreto 225/2012, tanto en termos de obxectivos da
Rede Eusumo, como de dinámica de funcionamento desta.
A continuación amosaranse os principais resultados dos diferentes tipos de actividades
desenvolvidas pola Rede Eusumo dentro do seu cometido de fomento da Economía Social
galega. Estas actividades son as recollidas nas Memorias anuais elaboradas pola propia Rede
Eusumo ás que se lle engade outro tipo de información oficial co obxectivo de completar os
datos.

As entidades colaboradoras da Rede Eusumo.
O número de entidades20 colaboradoras adheridas á Rede Eusumo evoluciona á alza dende as
68 do ano 2014 ata as 210 do ano 2019, o que comporta que en cinco anos se triplique o
número de entidades.

20

No anexo 6 recóllese a relación de entidades colaboradoras adheridas á Rede Eusumo segundo a información
contida na web oficial da Rede Eusumo http://www.eusumo.gal/ Consultada en setembro/outubro 2020.
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Gráfica 1: Evolución do número de entidades colaboradoras adheridas á Rede Eusumo, 2014 – 2019.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos Informes de Actividade da Rede Eusumo e Bastida, Olveira e Savall (2020) 21

Como se pode comprobar, a evolución do número de entidades é crecente, se ben esta é
particularmente intensa entre os anos 2015 e 2017, cando se superan as 200 entidades
adheridas para, a partir desa anualidade, estabilizarse ata chegar ás 210 do ano 2019. Dentro
da Rede salienta a presenza de administracións locais, de diferentes asociacións de entidades
de economía social, de Cámaras de Comercio e organizacións de profesionais, de entidades
sen ánimo de lucro, de varias cooperativas, ou das tres Universidades galegas ademais da
Universidade Católica Portuguesa.
Con todo, é preciso mencionar, seguindo a Bastida, Olveira e Savall (2020), o elevado impacto
que dentro das entidades adheridas teñen as administracións locais galegas, ben adheridas de
xeito individual, ben dentro de entidades supralocais como poden ser mancomunidades. Este
elevado impacto tradúcese na posibilidade de multiplicar o efecto das accións de difusión
emprendidas pola Rede, como pola posibilidade da realización de accións especificamente
dirixidas ós colectivos detectados no propio Concello, incrementando así a precisión dos
impactos e o rendemento das mesmas.
Ademais, esta elevada capilarización da Rede inclúe a pertenza á mesma de varias
cooperativas e diferentes asociacións de entidades de economía social, de tal xeito que se
completa un abano de adhesións que facilita o deseño e implementación de accións en todo o
territorio que respondan ós múltiples factores propios da economía social.

As actividades realizadas pola Rede.
Entre as actividades realizadas pola Rede que máis salientan atópanse as relacionadas coa
divulgación e a formación en economía social, na liña dos principios reitores contemplados no
Decreto 225/2012. Estas actividades teñen unha ampla variedade de formatos entre os que se
atopan palestras, obradoiros ou accións formativas especializadas, por exemplo, e que poden
ser realizadas tanto polos membros da Rede como pola entidade que, a nivel central, asuma o
servizo de realización das correspondentes actividades en virtude das licitacións convocadas
dende a Xunta de Galicia.

21

BASTIDA, M., OLVEIRA-BLANCO, A. & SAVALL-MORERA, T. (2020): “Medidas para el fomento y con-solidación de
un ecosistema favorable a la Economía Social en Galicia. La Red Eusumo”, CIRIEC-España, Revista de Economía
Pública, Social y Cooperativa, 98, 59-94. DOI: 107203/CIRIEC-E.98.15872 https://ciriec-revistaeconomia.es/wpcontent/uploads/CIRIEC_9803_Bastida_et_al.pdf
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A continuación amósase gráfica coas tendencias das actividades de difusión e formación
realizadas na Rede e da súa asistencia dende o ano 2014 ó 2019.
Gráfica 2 Evolución das actividades de difusión e formación realizadas na Rede e da súa asistencia. 20142019.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos Informes de Actividade da Rede Eusumo e Bastida, Olveira e Savall (2020)

Como se pode comprobar, a evolución xeral das actividades e da asistencia é positiva no
período analizado, debendo mencionar que entre os anos 2014 e 2018 o número de
actividades amosábase estable sen superar de xeito significativo as 200 actividades anuais, en
tanto que esta cifra increméntase substancialmente no ano 2019 para chegar ás 257. Isto, en
termos xerais, supón que a Rede conta cunha actividade de difusión ou formación para cada
día laborable do ano.
Con respecto á asistencia ás actividades a tendencia xeral é ó incremento, partindo dunha cifra
de 3.450 persoas no 2014 e chegando ó 2019 ás 5.604 persoas asistentes, o cal supón unha
suba do 62%, debendo facer especial mención á evolución positiva observada dende o ano
2017 ata a actualidade.
As cifras de persoas asistentes ás actividades da Rede permiten establecer un promedio de
asistencia que rolda as 20 persoas, cun chan na serie de 16 persoas no ano 2015 e un teito de
23 no ano 2018.
Un dos elementos fundamentais na actividade da Rede Eusumo é a realización de accións de
asesoramento directo a emprendedores e grupos promotores con interese específico no
desenvolvemento de proxectos empresariais dentro da economía social. A continuación
amósanse as cifras máis salientables destas actividades.
Táboa 24:Evolución das accións de asesoramento directo da Rede Eusumo. 2014 – 2019.
Tipo de actividade
Grupos promotores
Persoas titorizadas
Proxectos empresariais constituídos

2014
134
477
21

2015
149
518
39

22

2016
109
237
-

2017
79
145
14

2018
112
322
10

2019
111
270
22

Fonte: Elaboración propia a partir dos Informes de Actividade da Rede Eusumo

22

Na actualidade non se atopa publicado o Informe de Resultados da Rede Eusumo do ano 2016
(http://www.eusumo.gal/documentaci%C3%B3n/informes-de-resultados consultada en setembro do 2020) e
utilízanse fontes indirectas cando o contido é trazable. Ver Bastida, Olveira e Savall (2020).
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A evolución das accións de asesoramento directo é irregular ó longo de todo o período, sobre
todo tendo en conta o seu efecto en relación ós proxectos empresariais finalmente
constituídos e á creación de emprego directa.
Así, o asesoramento directo chega a un teito de 149 grupos promotores no ano 2015 para
baixar ós 79 no 2017 e, con posterioridade, estabilizarse nos anos 2018 e 2019 superando o
cento de grupos, o que supón unha diminución do 17% con respecto ó dato inicial do 2014.
Esta evolución irregular tamén afecta ás persoas integrantes dos grupos promotores que son
directamente asesoradas, xa que se acada o teito da serie no ano 2015 con 518 persoas para
chegar ó 2019 con 270 persoas. O asesoramento directo chega ás 1.732 persoas e a 585
grupos promotores en toda a serie.
O impacto directo das accións de asesoramento supón a creación de 106 proxectos
empresariais no período analizado, pasando do teito da serie no ano 2015 con 39 proxectos
constituídos ós 10 no ano 2018, que marca o mínimo, para retomar a evolución positiva no
ano 2019 con 22 proxectos. Ademais, é preciso ter en conta que, para os anos 2014 e 2015, os
proxectos finalmente constituídos supoñen a creación de 95 e 149 postos de traballo directos
respectivamente, indicador que non se retoma nos Informes de Actividade posteriores.
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4 CONCLUSIÓNS SOBRE A POLÍTICA DE FOMENTO DA ECONOMÍA SOCIAL EN GALICIA.
A Rede Eusumo como marco de oportunidade para a Economía Social.
A Rede Eusumo créase como o instrumento de actuación para o fomento do cooperativismo e
a economía social, formado por entidades que colaboran ó compartir un obxectivo común. A
Rede, así como a Lei 6/2016 de Economía Social de Galicia considéranse activos e marcos de
actuación de relevancia que xeran posibilidades que deben ser aproveitadas a través do
deseño de programas de actuación que maximicen as capacidades tanto da Xunta de Galicia,
como do resto de actores da Economía Social.


A Rede Eusumo conta con tres alicerces básicos para a súa operatividade. En primeiro
lugar, a súa dirección estratéxica que se atopa baixo a responsabilidade da Secretaría
Xeral de Emprego/ Subdirección Xeral de Economía Social. En segundo lugar, a
contratación de diferentes servizos, por parte da Secretaría Xeral de Emprego,
relacionados coa formación, coa información e asesoramento, coa difusión ou coa imaxe
corporativa. En terceiro lugar, coa vía incentivadora a través da cal as entidades adheridas
concorren a diferentes liñas de axudas para financiar a realización de actividades no seo da
Rede.
A coordinación das actuacións da Rede recae na Secretaría Xeral de Emprego/
Subdirección Xeral de Economía Social, se ben a utilización da vía incentivadora como
ferramenta fundamental da Rede supón que esta coordinación se vexa limitada pola
propia natureza das ordes de axudas. Ademais, a contratación dos servizos mencionados
por parte da Secretaría Xeral non inclúe, agás na última licitación, a función de apoio á
coordinación, aínda que dentro dunha ampla definición de tarefas a acometer.
É salientable, tal como se menciona ó longo do Informe, que o deseño da licitación non lle
outorgue un maior peso ás funcións de apoio á coordinación e comunicación dentro da
Rede, de necesario fortalecemento, senón que se centre en servizos que, incluso, poden
ser financiados ás entidades adheridas a través das Ordes de axudas.



A creación da Rede Eusumo supón unha nova capa na política pública de fomento da
Economía Social de Galicia, é dicir, non transforma as principais liñas de acción levadas a
cabo dende a Xunta de Galicia nin as súas principais ferramentas. Con todo, a Rede, a
través dos seus alicerces operativos mencionados, comporta un incremento de certas
actuacións desenvolvidas ata o momento, como poden ser as relacionadas coa formación
ou coa difusión. Neste sentido, cabe destacar que a Rede Eusumo conta dende a súa
creación cunha media do 6% do orzamento que a Xunta de Galicia destina ó fomento da
Economía Social.



A acción da Rede Eusumo está focalizada na realización de actividades de promoción e
formación no eido da Economía Social, a pesar da amplitude do alcance coa que se dota a
través do Decreto 225/2012. Así, o 80% das actividades financiadas polas súas diferentes
Ordes de axudas son actividades de difusión e formación, que recibiron o 67% das axudas
concedidas a través destas Ordes.
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O volume de actividades de promoción e formación levadas a cabo dende a Rede permite
contar con actividade tódolos días laborables do ano. Estas elevadas magnitudes poden
xerar cuestionamentos sobre a intensidade, profundidade, idoneidade, oportunidade ou
complementariedade das accións desenvolvidas.
As fórmulas a través das cales se está materializando a acción da Rede Eusumo xeran dúbidas
en relación ó rendemento institucional da devandita rede, así como sobre o seu efecto final
sobre o fomento da Economía Social, se ben un elemento a salientar é o seu elevado resultado
en relación ó número de accións desenvolvidas.
Neste sentido, considérase axeitado establecer unha reflexión sobre as tarefas de planificación
e coordinación da actividade da Rede, así como sobre a utilización da vía incentivadora e non
da prestación directa de servizos como principal ferramenta de actuación da Rede. Dentro
desta reflexión tamén se debe inserir o necesario fortalecemento institucional da Rede, así
como a posibilidade de outorgar un rol máis profundo ás entidades asociativas da Economía
Social nun marco de gobernanza.
Así, non se evidencian traballos conxuntos por parte das entidades colaboradoras en temas de
programación, definición de prioridades, ou ámbitos complementarios de actuación, aspectos
estes que inciden na limitación das dinámicas que xeren entre as entidades colaboradoras os
factores esencias en toda Rede de actores como é o coñecemento, a confianza e a
complicidade.
É dicir, considérase a Rede Eusumo como un activo da política de fomento da Economía Social
galega que debe ser fortalecido co obxectivo de maximizar as súas posibilidades, abrindo as
alternativas de actuación a ferramentas complementarias á vía incentivadora.

Estabilidade e trocos anuais nas principais ferramentas de fomento da Economía Social.
Dentro do anteriormente mencionado da utilización da vía incentivadora como principal
ferramenta de actuación no fomento do cooperativismo e a economía social por parte da
Xunta de Galicia, esta vía presenta, en liñas xerais, estabilidade.
O longo dos últimos anos os eixes básicos da acción de fomento da Economía Social do
goberno autonómico son: (I) o apoio ó fomento e consolidación das estruturas representativas
do cooperativismo e a economía social, (II) o apoio ó fomento de emprego en empresas de
economía social e (III) a realización de actividades de promoción e fomento da economía
social.
Neste sentido, se ben os eixes da actuación mantéñense ó longo do tempo, as variacións,
combinacións e alternativas anuais en termos de Ordes, Programas, obxectos de subvención,
entidades beneficiarias, datas de publicación da convocatoria, da resolución ou calquera outro
concepto contido nas diferentes ferramentas empregadas, son múltiples.
Esta variabilidade nos instrumentos de apoio empregados contribúe a incrementar a
complexidade da política levada a cabo.
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Así mesmo, a variabilidade interna nas ferramentas utilizadas dificulta a trazabilidade da
política en termos de obxectivos definidos e liñas de actuación establecidas, o seguimento das
diferentes liñas de actuación empregadas, así como a validación e constatación dos resultados
e impactos logrados.

O territorio como alicerce de actuación.
O apoio á Economía Social en Galicia, focalizado basicamente a través de diferentes liñas de
axudas e a través da actuación da Rede Eusumo, contempla de xeito heteroxéneo o vencello
entre o fomento da Economía Social e as especificidades territoriais.
Así, ó longo dos últimos anos obsérvase o financiamento de medidas específicas, por exemplo,
tales como poden ser as Oficinas Locais de Fomento Cooperativo (con financiamento entre o
2014 e o 2017) ou os Laboratorios Cooperativos no rural (dende o ano 2018), de xeito
complementario á xa mencionada elevada capacidade de capilarización das actuacións da
Rede Eusumo a través da capacidade das súas entidades colaboradoras.
Con todo, este achegamento entre as liñas de fomento da Economía Social e o territorio non
se realiza de xeito complementario ou posterior á realización de análises estratéxicas
comarcais sobre as potencialidades/necesidades dos devanditos territorios. É dicir, obsérvase
unha limitación na presenza e na difusión de ferramentas estratéxicas territoriais que
canalicen as numerosas actividades de formación e fomento da Economía Social ou, en
particular, do cooperativismo.
Neste sentido, a focalización territorial e sectorial do fomento á Economía Social debería dar
pé a xeración de grupos promotores de calidade que non só apostaran por un modelo
económico, senón tamén polos seus retornos ou calidade comparada. Deste xeito,
contribuiríase a superar a tradicional visión resiliente da Economía Social, avanzando nunha
visión de competitividade (das entidades, do sector e do territorio) que contribúa a facer do
binomio territorio/Economía Social unha aposta atractiva.

A investigación na Economía Social.
Ó longo das análises realizadas sobre a Economía Social verifícase a súa elevada capilaridade e
a integración, dentro das estruturas participativas correspondentes, de actores de carácter
académico. Esta integración dáse, para as 3 Universidades galegas e para a Universidade
Católica Portuguesa, a través da Rede Eusumo, formando parte dunha rede de salientable
potencialidade sectorial e territorial.
Con todo, e na liña de anteriores conclusións onde se fai referencia á elevada focalización das
actividades da Rede en accións formativas e de difusión, tamén se debe mencionar a limitación
doutro tipo de accións que, neste caso, se vencellan coa investigación académica.
Así, tal como se poderá comprobar en posteriores apartados do Informe, en Galicia, e a pesar
da potencialidade da Rede Eusumo, non se están a xerar complementariedades entre a
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Economía Social e o mundo académico universitario semellantes ás verificadas no País Vasco,
por exemplo, onde se produce un elevado vencello entre o mundo universitario e as diferentes
formas da Economía Social tanto dende un punto de vista de desenvolvemento económico
sectorial como de investigación sobre a propia Economía Social.
A febleza das relacións entre a Economía Social e a Universidade galega está a xerar efectos
que limitan as posibilidades da expansión da propia Economía Social, así como da apertura de
novos campos de observación académicos, simbiose esta que debería xerar efectos positivos,
sobre todo, en territorios de especial necesidade de intervención e dinamización, como
acontece nas áreas rurais a raíz da súa situación demográfica.

O seguimento e avaliación das accións de fomento da Economía Social.
A importancia cuantitativa e cualitativa da política pública de fomento da Economía Social en
Galicia, así como a súa capilarización tanto en termos de persoas como en termos territoriais,
débea facer obxecto dun proceso de avaliación participativo sobre o que asentar a súa futura
evolución e mellorar o seu impacto.
Neste sentido, é preciso salientar que ata o intre, a pesar do salientable nivel cuantitativo de
orzamentos consignados para as diferentes formas de fomento da Economía Social, non foron
acometidos traballos de avaliación dos efectos das medidas implementadas.
Esta carencia supón que as evolucións amosadas ó longo do informe relacionadas coas liñas de
axudas se produzan de xeito incremental sen contar con fundamentos avaliativos que
relacionen deseño de medidas con resultados e efectos buscados (ou non buscados) das
mesmas, co que isto comporta á hora de atribuír recursos económicos escasos.
Neste contexto xeral nas políticas públicas, salienta a ausencia de avaliacións específicas
focalizadas na Rede Eusumo, nas súas liñas de actuación, no seu rendemento ou na súa
estrutura de gobernanza.
Así, a Rede, tanto polo seu deseño innovador como pola súa filosofía participativa, constitúese
como un obxecto de análise de elevado interese en termos de avaliación de políticas públicas,
o cal ó seu tempo xera novas oportunidades de relación coa esfera da investigación académica
co obxectivo de maximizar o impacto da política de fomento da Economía Social.
De xeito complementario coa avaliación, verifícase a ausencia dun sistema integrado de
xestión de datos sobre a Economía Social, e a súa correspondente explotación de xeito que
supere os actuais Informes de Xestión da Rede Eusumo. Neste sentido, é preciso avanzar cara
o fornecemento e difusión de datos integrados sobre a Economía Social, e sobre as actividades
da Rede e da Xunta de Galicia que, partindo de información oficial actualmente existente,
sustenten posteriores análises avaliativas.
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5 A COHERENCIA ENTRE AS ACTIVIDADES DE FOMENTO DA ECONOMÍA SOCIAL E A
PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA GALEGA. A ESTRATEXIA GALEGA DE ECONOMÍA SOCIAL
DENTRO DA AXENDA 2020 PARA O EMPREGO.
A continuación, en función dos resultados que se están a obter no presente informe, realízase
o estudo da coherencia entre as actividades de fomento da Economía Social que están a ser
analizadas en Galicia, cos procesos de planificación estratéxica en vigor, é dicir, coa Axenda
2020 para o Emprego dentro da cal se insire a Estratexia Galega de Economía Social.
A Estratexia Galega de Economía Social nace para impulsar novas fórmulas empresariais co
obxectivo final de construír entre tódolos galegos unha Galicia máis igualitaria e con máis
oportunidades. Para isto, a Estratexia asume a necesidade de xerar máis emprego e de maior
calidade, de redistribuír os recursos, de favorecer a cohesión territorial e social, así como de
prestar especial atención ás diferentes entidades que forman parte da Economía Social.
Neste sentido, salienta a transversalidade de programas definidos na Axenda 2020 para o
Emprego, como é o caso do Aprol que, para a Economía Social, se traduce no Aprol – Economía
Social e que se constitúe como un dos principais elementos de fomento da Economía Social.
Dentro da Estratexia, o primeiro dos Retos é o de Sumar Capacidades, onde se integran un
total de 6 accións entre as que se atopan (I) reforzar a formación en Economía Social para
grupos promotores ou para entidades consolidadas, mellorando a formación e uso das TIC; (II)
a inclusión da Economía Social nas actividades formativas orientadas ó emprendemento do
alumnado de primaria, secundaria, FP e da Universidade; (II) a través dos laboratorios de
economía social, o reforzo do asesoramento e acompañamento a emprendedores, así como o
impulso ó emprendemento en sectores emerxentes onde se identifican oportunidades, sobre
todo no rural; (IV) o reforzo dos incentivos para a xeración de emprego, especialmente en
relación á integración de colectivos con especiais dificultades; (V) o reforzo do apoio ó
emprendemento feminino; e (VI) o apoio ás empresas de nova creación relacionadas coa
tecnoloxía, coa economía colaborativa e coa economía circular.
Como se pode comprobar na análise realizada ó longo deste Informe, verifícase unha
salientable coherencia entre o contido do Reto de Sumar Capacidades da Estratexia e as
principais liñas de actuación da Xunta de Galicia. Así, alén da observación de descontinuidades
no xurdimento/desaparición anual de determinadas liñas ou conceptos a apoiar, obsérvase
unha estabilidade xeral nas liñas de axudas dirixidas a cubrir as diferentes accións
determinadas pola Estratexia.
Con todo, é preciso introducir unha dupla reflexión.
En primeiro lugar, a utilización da vía incentivadora como ferramenta básica da intervención
pública nas diferentes accións pode levar a efectos disfuncionais derivados da súa
temporalidade, complexidade ou, nalgúns casos, da ausencia de bases sobre as que asentar os
proxectos a incentivar. Trátase, neste caso, da necesidade de realizar un traballo previo directo
en territorios de especial necesidade que actúe como substrato sobre o que asentar, con
posterioridade, as iniciativas de economía social. Estes traballos previos deben responder a
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procesos de planificación estratéxica territorial participativos que detecten baleiros e
complementariedades, e que xeren rede sobre a que asentar as posteriores iniciativas que
completen o ecosistema.
En segundo lugar, e directamente vencellado co anterior punto, salienta a desconexión entre
as accións de expansión das iniciativas empresariais da Economía Social propostas no Reto, coa
rede de axentes que traballan no territorio en materia de desenvolvemento local. Esta
desconexión pode comportar, como se mencionaba no anterior parágrafo, que as iniciativas
xeradas non aterren sobre un substrato axeitado, supoñendo problemas de sustentabilidade e
viabilidade económica que se resolvan mediante a tradicional resiliencia da Economía Social,
pero non a través de entidades que xeren condicións laborais de calidade e retornos para os
seus promotores e que, a nivel agregado, contribúan a construír sectores económicos e
territorios atractivos.
O segundo dos Retos da Estratexia é Sumar Sustentabilidade, integrando un total de 12
accións entre as que se atopan (I) o reforzo á consolidación das empresas; (II) o fomento da
internacionalización; (III) o fomento da innovación do tecido produtivo; (III) o apoio á
transformación das empresas en entidades de economía social a través do asesoramento e de
axudas económicas; (IV) o reforzo da participación no Fondo Economía Social de XesGalicia e
nos programas de financiamento da Xunta; (V) o apoio á cooperación e integración
empresarial para mellorar a competitividade; (VI) a mellora da coordinación entre os
departamentos da Xunta para identificar oportunidades de mellora para a Economía Social;
(VII) o reforzo do apoio ás entidades que traballan na inserción laboral das persoas con
diferentes capacidades ou en risco de exclusión; (VIII) o reforzo da promoción das medidas de
RSE e divulgación de criterios ambientais, sociais e de bo goberno corporativo; (IX) o reforzo
dos plans para a seguridade e saúde laboral en entidades de Economía Social; (X) a adecuación
da normativa galega en cooperativismo e a posta en marcha de novos tipos de cooperativas;
(XI) a modernización dos rexistros administrativos; e (XII) o reforzo da implantación de
cláusulas sociais e contratos reservados.
Como se pode comprobar, son numerosas as accións relacionadas coa mellora da
sustentabilidade e da consolidación das entidades da iniciativa social, debendo salientar que só
unha delas se dirixe ás políticas de demanda (a relacionada co reforzo da implantación de
cláusulas sociais), se ben esta queda matizada xa que se trata de poñer a disposición das
administracións ferramentas que leven a tal fin. É dicir, as accións integradas dentro deste
Reto tentan afianzar na estabilidade das empresas creadas a través de diferentes actuacións
tanto relacionadas coa ampliación do mercado (internacionalización), como co fortalecemento
interno (consolidación) ou coa ampliación das mesmas (integración).
As accións deseñadas dentro do Reto teñen a súa continuidade nas diferentes liñas de axudas
analizadas no Informe, así como na actuación directa da Rede Eusumo que, a través de
diferentes ferramentas, asume actividades de apoio á consolidación das entidades ou de
asesoramento ás mesmas.
Ademais, dentro deste Reto tamén se integran as medidas de apoio directo a Centros Especiais
de Emprego e Empresas de Inserción Laboral que, como se puido observar, asumen boa parte
do orzamento final das axudas e que contan cun elevado impacto social. Así, é preciso
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salientar que Estratexia recolle como actuacións prioritarias o reforzo dos programas de
creación de emprego, con especial atención á integración de colectivos con especiais
dificultades como é o caso das persoas con discapacidade e as que están en situación ou risco
de exclusión, así como o apoio ás entidades que traballan para a súa integración laboral. Estas
actuacións deben asumir, no marco do xa indicado no Informe, as actualizacións do SMI,
contribuíndo a xerar un horizonte laboral integrado e de calidade para os colectivos.
Neste sentido, tamén cabe salientar a presenza dentro deste Reto de accións dirixidas ó propio
funcionamento interno da Xunta de Galicia, como é o caso da relacionada coa modernización
dos rexistros, considerándose unha liña de elevado interese tanto á hora de facilitar os
trámites ás entidades, como á hora de avanzar na xeración de datos primarios oficiais de
calidade que contribúan á conformación dun sistema de seguimento integral da Economía
Social e, na liña do mencionado con anterioridade, á realización das avaliacións
correspondentes da política pública.
As accións contempladas dende o Reto Sumar Capacidades considéranse complementarias
coas do Reto Sumar Sustentabilidade dende o punto de vista da Estratexia e dende o punto de
vista do deseño de actuacións individuais a través das correspondentes liñas de apoio creadas.
Con todo, na liña do xa mencionado, considérase preciso avanzar nas accións relacionadas coa
demanda, sobre todo dende o punto de vista territorial tendo en conta o limitado tamaño de
boa parte das iniciativas emerxentes (cooperativas de traballo asociado de 2 socios, por
exemplo). Isto permitiría, ó tempo, aproveitar as liñas creadas para consolidar estruturas e
optar a novos mercados (internacionais, por exemplo) e asentar as novas iniciativas a través da
súa inserción nas redes territoriais mellorando a relación coa administración pública mediante
a maximización da utilidade de ferramentas como a contratación pública socialmente
responsable, de elevado impacto en contornas locais e servizos de proximidade.
Finalmente, a Estratexia conta cun último Reto, o Sumar Identidade, dirixido á mellora do
coñecemento interno e público da Economía Social, á difusión deste coñecemento e á
dinamización da Rede Eusumo. Este Reto conta con accións como (I) a elaboración dun
Anuario da Economía Social; (II) o deseño conxunto de accións co Foro pola Economía Social
para xerar relato e identidade; (III) a elaboración de campañas de difusión sobre a Economía
Social e as súas vantaxes; (IV) a posta en marcha do Consello Galego da Economía Social como
órgano consultivo e espazo de coordinación; (V) o reforzo da dinamización da Rede Eusumo; e
(VI) o fortalecemento das entidades asociativas da Economía Social.
A amplitude das accións do Reto é salientable, tanto dende o punto de vista externo (a
difusión ou a xeración do relato) como interno (fortalecemento asociativo ou dinamización da
Rede Eusumo, por exemplo), considerándose coherente a nivel de Estratexia e a nivel de
necesidades do sector.
De tódolos xeitos, considerase posible maximizar o efecto das ferramentas deseñadas a través
da mellora da coordinación da rede de actores. Neste punto, cabe sinalar as sinerxias que se
crearían se son as entidades asociativas representativas adheridas ó Foro pola Economía Social
Galega as que xestionan as actividades da Rede Eusumo. Este feito, que aproveitaría o elevado
coñecemento, capilarización e especialización das entidades asociativas; suporía un paso
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adiante nas accións desenvolvidas dende a Rede consolidando un modelo de gobernanza de
referencia.
Ademais, na liña do xa mencionado en anteriores apartados, a amplitude de accións de
fomento da Economía Social, e máis concretamente as relacionadas coa Rede Eusumo, deben
ser obxecto dunha avaliación que analice o seu impacto no territorio e que xere o
coñecemento que sustente tanto a súa evolución como a mellora da súa relación coas redes
de actores relacionados co desenvolvemento local que actúan no territorio.
Neste mesmo sentido, tamén se considera de relevancia dentro do Reto a necesaria reflexión
sobre o rol das Universidades galegas en relación á Economía Social. Así, non só se trataría do
fomento da investigación a nivel macro da Economía Social, senón de avanzar na análise do
papel desta no desenvolvemento local de xeito capilarizado, das súas necesidades e das
oportunidades económicas que pode xerar nun contexto de urxencia demográfica, sobre todo
nas zonas máis rurais. Esta perspectiva suporía a superación do tradicional concepto de
resiliencia da Economía Social pasando a ser un dos alicerces tractores de territorios con
capacidade de xeración de oportunidades e, como consecuencia, de retención/atracción de
poboación.
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6 POLÍTICAS COMPARADAS DE FOMENTO DA ECONOMÍA SOCIAL
6.1 CATALUÑA
Na actualidade, a Comunidade Autónoma de Cataluña non dispón de normativa propia sobre a
Economía Social, aínda que se están a desenvolver traballos nesta liña co impulso do sector
asociativo, figurando a Lei 12/2015 de Cooperativas como a referencia lexislativa autonómica
en relación co sector.
As competencias relacionadas co fomento da Economía Social, así como os diferentes
proxectos de impulso, recaen nos Departamentos de Traballo, Asuntos Sociais e Familia; e no
de Empresa e Coñecemento. Este último, a través do Cataluña Emprén, conta cunha
salientable liña de actuación relacionada co apoio á emprendizaxe social que vai dende o
programa AraCoop, á definición de sistemas de financiamento para as cooperativas e a
Economía Social, ou ó establecemento de alianzas a través da Fundación Ship2B para a procura
e apoio de iniciativas empresariais de elevado impacto social e medioambiental.
En termos de artellamento asociativo, a Economía Social catalá amosa un elevado número de
entidades asociativas, salientando a Confederación de Cooperativas de Cataluña que agrupa ás
diferentes federacións sectoriais de Cooperativas (agrarias, de ensino, de vivenda, de traballo
ou de consumidores e usuarios). Tamén é relevante a existencia da Rede de Economía
Solidaria de Cataluña, que pretende replicar o modelo da rede a nivel local para maximizar as
posibilidades de intercooperación.
Dentro do relacionado co artellamento asociativo, pero dende a óptica institucional, é preciso
resaltar a presenza do Consello Superior da Cooperación, con funcións de información,
mediación e arbitraxe, ou elaboración de propostas de actuación en relación ás políticas
públicas de fomento, consolidación e crecemento das cooperativas.
Un aspecto a ter en conta é a especificidade da realidade da cidade de Barcelona, que conta co
seu propio Comisionado de Economía Cooperativa, Social e Solidaria, para o deseño e
implementación de plans e estratexias de pulo da Economía Social. Este Comisionado lidera o
desenvolvemento do Plan de Impulso da Economía Social e Solidaria de Barcelona, que actúa
en materia de promoción (sensibilización, difusión e impulso de novas iniciativas) e reforzo das
iniciativas existentes. Este Plan conta cun orzamento para o 2019 de 8,4 millóns de euros,
focalizando os seus esforzos en materia de acompañamento e formación (1,5 millóns) e de 3
millóns no proxecto Coopolis como dispositivo de fomento e promoción da Economía Social e
Solidaria de Barcelona integrado dentro da Rede de Ateneos Cooperativos de Cataluña.
A nivel autonómico, existe un variado abano de actuacións a favor da Economía Social que
pode ser agrupado na convocatoria de liñas de axudas e subvencións e, por outra parte, en
actividades de fomento da Economía Social. A continuación repásanse as liñas de axudas e
subvencións máis representativas dos últimos anos.
Denominación
Axudas en forma de garantía

A quen vai dirixido?
Cooperativas,

Obxecto
Axudas en forma de

Orzamento
18.917.178,93€
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Denominación
para o financiamento das
empresas de Economía Social

Subvencións
para
a
incorporación
de
socios
traballadores ou socios de
traballo nas cooperativas ou
sociedades laborais

Subvencións
para
a
capitalización de cooperativas e
sociedades
laborais.
Liña
Capitalcoop

Subvencións para proxectos
singulares, a rede de ateneos
cooperativos
e
proxectos
Aracoop, para fomento da
economía
social
e
do
cooperativismo

Subvencións ás empresas de
inserción para a realización de
accións para a mellora da
ocupación e a inserción laboral
de colectivos de risco ou en
exclusión social

Subvencións
ós
especiais de emprego

23

centros

A quen vai dirixido?
Sociedades Laborais,
federacións de
entidades de economía
social, sociedades
agrarias de
transformación,
empresas e inserción,
centros especiais de
emprego ou entidades
promotoras,
fundacións e
asociacións inscritas no
rexistro RESES, e outras

Cooperativas e
sociedades laborais

Persoas físicas,
cooperativas e
sociedades laborais que
fixeran unha achega de
capital social a
cooperativa ou
sociedade laboral da
que sexan socios.
En función da liña da
axuda, vai dirixida ós
entes locais, ás
cooperativas ás
sociedades laborais, ás
asociacións e
fundacións inscritas no
RESES, ás fundacións
que promovan o
cooperativismo, e a
outro tipo de
entidades.

Empresas de inserción
sociolaboral

Centros especiais de
emprego

Obxecto
garantía ás empresas da
Economía Social para
realizar investimentos en
inmobilizado material ou
inmaterial,
capitalización, circulante
ou
anticipos
para
contratos.

Orzamento

Fomento
da
incorporación de socios
traballadores ou socios
de
traballo
en
cooperativas
e
sociedades laborais

1.000.000€

Incentivo
da
capitalización
das
cooperativas
e
sociedades laborais

150.000€

Fomento
do
cooperativismo a través
da Rede de Ateneos
Cooperativos
e
de
proxectos Aracoop

4.572.050€

Establecemento
de
accións
de
acompañamento
ás
persoas en risco de
exclusión e incentivos á
contratación de persoas
en risco de exclusión por
parte das empresas de
inserción
Fomento da integración
laboral das persoas con
discapacidade
nos
centros especiais de
emprego

5.650.000€

23

54.300.000€

Datos da convocatoria do ano 2016-2017
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Denominación
Subvencións
a
proxectos
singulares
xeradores
de
ocupación sostible para persoas
en risco de exclusión ou con
discapacidade,
en
centros
especiais de emprego ou
empresas de inserción

A quen vai dirixido?

Obxecto

Centros especiais de
emprego e empresas
de inserción

Fomento de proxectos
xeradores de ocupación
sostible para persoas
con discapacidade e
persoas en situación de
risco de exclusión

Subvencións para levar a termo
accións relativas ás unidades de
apoio á actividade profesional
en centros especiais de
emprego

Centros especiais de
emprego

Subvencións
para
realizar
accións
de
mellora
da
ocupación e inserción laboral
dos colectivos en risco ou
situación de exclusión social

Empresas de inserción
sociolaboral

Apoio á realización de
accións por parte das
unidades de apoio á
actividade
profesional
no marco dos servizos de
axuste persoal e social
das
persoas
con
discapacidade
de
especial
dificultade
contratadas nos Centros
Especiais de Emprego
Acompañamento
ás
persoas en risco de
exclusión e incentivos á
contratación por parte
das
empresas
de
inserción

Orzamento

3.500.000€

10.200.000€

8.600.000€

Fonte: Elaboración propia a partir de información oficial24.

Como se pode comprobar, as liñas de axudas da Comunidade Autónoma de Cataluña en
relación á Economía Social cobren un amplo abano de actividades, incluíndo diferentes tipos
de flexibilización de condicións de acceso derivadas do Covid-19.
Alén do salientable peso orzamentario das axudas relacionadas cos centros especiais de
emprego, seguidas das empresas de inserción sociolaboral, é preciso focalizar a atención en
dous elementos. En primeiro lugar, na importancia das axudas en forma de garantía para o
financiamento das entidades da Economía Social, que superan os 18 millóns de euros.
En segundo lugar, nos máis de 4,5 millóns de euros destinados ós proxectos singulares, á Rede
de Ateneos Cooperativos e ós proxectos Aracoop para o fomento do Cooperativismo. Neste
sentido, xa dende o ano 2016 trabállase nesta liña de coordinación entre o fomento da
ocupación e da creación de cooperativas e sociedades laborais, co enfoque transversal e de
apoio por parte da Rede de Ateneos Cooperativos que se converten en espazos de encontro,
coordinación, aprendizaxe, innovación e asesoramento no ámbito da Economía Social; e que
contan ó tempo cos seus propios proxectos de desenvolvemento transversal.
Así, a Rede de Ateneos Cooperativos nace do Programa AraCoop co obxectivo de seren
espazos de referencia no territorio para fomentar a aprendizaxe, a cooperación e a
transformación social, realizando observacións, investigacións e seguimento da Economía
24

Información
oficial
obtida
de
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramitstemes/?mostraFulls=true&tema=772a6016-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&subtema=768916d0-a82c-11e3-a972000c29052e2c
e
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/creixement_cooperatives_societats_laborals/ajuts_i_subven
cions/ Consultadas en outubro do 2020.
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Social no territorio; formación para a promoción, creación e consolidación de iniciativas da
Economía Social; acompañamento para a creación e consolidación de iniciativas de Economía
Social; divulgación, sensibilización e xeración de coñecemento; e fomento da intercooperación
e creación de redes para a dinamización territorial.
Estes Ateneos, que na actualidade son 14 en todo o territorio da comunidade autónoma, dan
cabida ós proxectos singulares, que xeran ocupación a través de novos proxectos empresariais,
novas liñas de negocio, ou novos mercados dentro da Economía Social, e sempre dentro das
oportunidades xeradas ou detectadas no territorio.
Ademais, é preciso salientar que dentro das liñas de traballo da Rede de Ateneos, intégranse
diferentes tipos de accións formativas. Dentro destas accións pódense observar obradoiros ou
talleres, ou formación universitaria en forma de postgraos e premios. Dentro deste último
bloque inclúense colaboracións coa UPF (Postgrao en xestión de cooperativas e empresas de
economía social), coa UAB (Postgrao en Economía Social e Solidaria, Desenvolvemento Local,
Cooperativismo e Transformación Social), coa URV (Especialización en dereito e xestión de
cooperativas e outras entidades de economía social), coa Escola de Economía Social e Solidaria
co seu propio Postrao sobre Economía Social e Solidaria e Estudos Cooperativos, ou coa UIC a
través do deseño de aulas como Emprendemento Social e investimentos de impacto.
Finalmente, dentro de AraCoop tamén se inclúe un programa de fomento da
internacionalización da Economía Social a través dun servizo especializado de acompañamento
na procura de socios exteriores, mercados, clientes ou oportunidades internacionais.
O apoio ás iniciativas da Economía Social tamén inclúe un convenio establecido entre a
Comunidade Autónoma e a Fundación Ship2B para o fomento do investimento de capital en
iniciativas de economía social de elevado impacto a través de diferentes modalidades de
traballo como pode ser a procura de vehículos de apoio financeiro (entre eles figuran fondos
de investimentos apoiados polo Fondo Europeo de Investimentos), redes de investimento
(business angels, por exemplo) e non financeiro, financiamento en fases iniciais de
desenvolvemento da entidade (venture philanthropy).
Finalmente, dentro das actividades da Confederación de Cooperativas de Cataluña, é posible
observar proxectos de elevado impacto como, por exemplo, a elaboración e impartición dun
itinerario educativo de economía social e finanzas éticas para alumnado de 3º e 4º de ESO, en
colaboración coa Asociación de Economía Social de Cataluña e co Departamento de Traballo
do Goberno Autónomo; a elaboración dun repositorio de recursos dixitais para facilitar a
realización de reunións virtuais dentro das organizacións e entidades da Economía Social
atendendo á situación provocada polo Covid 19; ou a elaboración dunha compilación de boas
prácticas cooperativas para facer fronte á Covid-19 en diferentes sectores de actividade.

6.2 NAVARRA
A Economía Social navarra atópase artellada asociativamente a través de CEPES Navarra,
confederación empresarial de Economía Social que se constitúe por ANEL (entidade que
54

Análise das principais ferramentas de fomento da Economía Social no marco do Informe de reformulación da Rede Eusumo.

agrupa ás Cooperativas de Traballo Asociado e Sociedades Laborais), UCAN (Cooperativas
Agroalimentarias), Asociación de CIS (Empresas de Inserción Laboral), Fundacións de Navarra
(asociación que representa ás Fundacións), e Reas (rede de entidades de economía solidaria).
No 2017 o Goberno de Navarra, a través do Departamento de Desenvolvemento Económico
elabora con CEPES Navarra o Plan Integral da Economía Social de Navarra 2017 – 2020 como
marco básico para as políticas públicas de fomento da Economía Social. Unha das súas
medidas máis salientables é a posta en marcha da Unidade de Innovación Social de Navarra,
como iniciativa do Departamento de Desenvolvemento Económico, da Dirección Xeral de
Política Económica e Empresarial e Traballo, para o impulso de proxectos de innovación social
que xeren actividade empresarial e emprego de calidade.
Pola súa banda, a Lei Foral 12/1989 de Cooperativas de Navarra institúe o Consello
Cooperativo de Navarra como órgano consultivo da administración en materia cooperativa,
con funcións relacionadas co fomento do cooperativismo, co asesoramento ás institucións
públicas ou coa colaboración na planificación e na execución de programas de
desenvolvemento e fomento do cooperativismo.
Neste sentido, o traballo de fomento da Economía Social de Navarra artéllase a través de
varios eixos, dentro do Plan Integral da Economía Social 2017-2020, salientando a actividade
propia da Unidade de Innovación Social de Navarra en coordinación coa Corporación
Tecnolóxica Aditech, así como as axudas e subvencións do Goberno de Navarra que, seguindo
as propias indicacións do Plan, se aliñarán cos obxectivos da estratexia.
A continuación amósanse as principais liñas de axudas relacionadas coa Economía Social
convocadas no 2020 polo Goberno de Navarra.
Denominación
Subvencións para entidades sen
ánimo de lucro relacionadas
coa economía social, para a
realización de accións de
sensibilización e promoción da
economía social

Subvencións para a creación e
promoción de empresas de
economía social

Axuda
traballo
laborais
persoas
socias

A quen vai dirixido?
Organizacións
representativas e
agrupacións de
organizacións
relacionadas coa
economía social.
Entidades asociativas,
cooperativas,
sociedades laborais,
fundacións, empresas
de inserción, centros
especiais de emprego,
universidades, outras
empresas

a cooperativas de
asociado e sociedades
pola incorporación de
desempregadas como

Cooperativas de
traballo asociado e
sociedades laborais

Axudas a cooperativas de
traballo asociado e sociedades
laborais para investimentos

Cooperativas de
traballo asociado e
sociedades laborais

Apoio á entrada de novas

Persoas que se

Obxecto.

Orzamento.

Realización de accións
de sensibilización e
promoción.

120.000€

Apoio á creación de
novas empresas e á
transformación
de
entidades en empresas
da economía social.

150.000€

Apoio
ás
persoas
desempregadas
no
acceso á condición de
socios de cooperativas
ou sociedades laborais
Fomento do emprego e
da competitividade das
cooperativas
e
sociedades laborais.
Fomento da entrada de

650.000€

697.000€
300.000€
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Denominación
persoas
socias-traballadoras
con carácter indefinido e á
transformación de empresas en
empresas de economía social

Pago das cotas da Seguridade
Social de persoas traballadoras
que capitalizaran as prestacións
por desemprego

Subvención do custo salarial
dos
postos
de
traballo
ocupados por persoas con
discapacidade nos Centros
Especiais de Emprego
Subvencións ás unidades de
apoio dos Centros Especiais de
Emprego
Subvencións para o fomento do
emprego
e
mellora
da
competitividade dos Centros
Especiais de Emprego sen
ánimo de lucro, mediante a
realización de investimentos.
Subvencións a empresas de
inserción sociolaboral pola
contratación de persoas en
situación de exclusión social
mediante
avaliación
individualizada

A quen vai dirixido?
incorporen como
socias-traballadoras
con carácter indefinido
en sociedades laborais
e cooperativas; e
persoas que adquiriran
a condición de persoas
socias traballadoras en
carácter indefinido en
sociedades laborais e
cooperativas, ó trocar
de forma xurídica a
empresa na que
traballan
Persoas en desemprego
que se incorporen a
unha cooperativa ou
sociedade laboral, ou
persoas con
discapacidade en
desemprego que se
constitúan como
persoal traballador
autónomo

Entidades titulares de
Centros Especiais de
Emprego

Centros Especiais de
Emprego

Entidades titulares dos
Centros Especiais de
Emprego

Centros de inserción
sociolaboral
cualificados como
empresas de inserción
sociolaboral.

Subvencións ás empresas de
inserción por asistencia técnica
mediante
o
réxime
de
avaliación individualizada

Empresas de inserción
sociolaboral

Subvencións para o fomento do
emprego e a mellora da
competitividade nas Empresas

Empresas de inserción
sociolaboral

Obxecto.
novas persoas socias
traballadoras
e
da
transformación
de
empresas en empresas
da economía social.

Fomento do emprego
das
persoas
desempregadas.

Apoio para a asunción
do custo salarial dos
postos ocupados por
persoas
con
discapacidade
en
Centros Especiais de
Emprego
Apoio para a asunción
do custo das unidades
de apoio.
Mellora
da
competitividade
e
realización
de
investimentos
nos
Centros Especiais de
Emprego
Fomento
da
contratación de persoas
en situación de exclusión
social
Apoio á asunción dos
custos salariais dos
equipos técnicos de
intervención e inserción
das
empresas
de
inserción.
Realización
de
investimentos
nas
empresas de inserción

Orzamento.

200.000€

10.100.000€

1.000.000€

200.000€

2.300.000€

700.000€

75.000€
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Denominación
de
Inserción
Sociolaboral
mediante a realización de
investimentos

A quen vai dirixido?

Obxecto.
sociolaboral.

Orzamento.

Fonte: Elaboración propia a partir de información oficial25.

Como se pode comprobar, as liñas de axudas do Goberno de Navarra á Economía Social son
variadas, ascendendo no 2020 a un total de 16.492.000€ orzamentados.
Con todo, salienta o peso co que conta o financiamento dos Centros Especiais de Emprego,
ascendendo a 11,3 millóns de euros, dos que máis de 10 millóns correspóndense co custo
salarial das persoas con discapacidade. Neste mesmo sentido tamén é preciso salientar o peso
das axudas destinadas á contratación de persoas en situación de exclusión sociolaboral por
parte de empresas de inserción, que ascende ós 2,3 millóns de euros.
En relación ó fomento do cooperativismo e das sociedades laborais, as axudas de maior peso
son as relacionadas cos investimentos e co acceso ás persoas desempregadas á condición de
socios traballadores, con 697.000€ e 650.000€ respectivamente.
Un elemento a ter en conta é a presenza entre as axudas á Economía Social das relacionadas
co pagamento das cotas da Seguridade Social ás persoas que capitalizaran as prestacións por
desemprego para acceder a unha cooperativa ou sociedade laboral, ou no caso das persoas
con discapacidade, para constituírense como persoal traballador autónomo. Así, o Goberno de
Navarra asume tamén este custo como política de fomento da Economía Social.
Ademais, tamén se debe observar a presenza de outro tipo de axudas que, estando aberta a
convocatoria ó longo de todo o ano, son de importancia no fomento da Economía Social.
Trátase, por exemplo, das axudas dirixidas a equilibrar o orzamento dos centros especiais de
emprego ou as axudas para a adaptación de postos de traballo tamén nos centros especiais de
emprego. A través destas axudas, de xeito complementario coas xa expostas, o Servizo
Navarro de Emprego completa o abano das liñas de apoio á Economía Social.
Con todo, alén das axudas, o modelo de Navarra fai que sexa preciso facer referencia á
presenza de dous organismos complementarios que, asumindo o contido do Plan Integral da
Economía Social, actúan como catalizadores e potenciadores dos proxectos. Trátase, por unha
banda, da Unidade de Innovación Social de Navarra que impulsa proxectos de innovación
social que xeren actividade e emprego de calidade con vocación transformadora. Por outra
parte, unha das pezas fundamentais da Unidade de Innovación Social de Navarra é a
Fundación Aditech Corporación Tecnolóxica, que actúa como axente coordinador do Sistema
Navarro de I+D+i e dinamizador da relación entre ciencia, tecnoloxía e empresa, co obxectivo
de vencellar directamente a innovación social coa innovación tecnolóxica na procura da
devandita transformación social orientada cara as persoas.
A coordinación entre estes organismos fai que sexa posible o investimento público en
proxectos tractores de diferentes sectores como pode ser o alimentario, o sector saúde, as

25

Información
oficial
procedente
de
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Catalogo+de+Ayudas/Default.
htm Consultada en outubro do 2020.
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enerxías renovables, as industrias creativas ou o automóbil, incluíndo tamén o rol promotor da
propia Aditech no seu desenvolvemento.

6.3 PAIS VASCO
A Comunidade Autónoma do País Vasco centraliza as súas competencias en Economía Social
no Departamento de Traballo e Emprego e, no seu interior, dentro da Dirección de Economía
Social. Esta dirección é a competente para, ademais das función básicas relacionadas coa
inspección ou co rexistro, por exemplo, para todo o relativo ó fomento e promoción da
Economía Social a través de programas e acción que se elaborarán, xestionarán e executarán
pola propia Dirección. Ademais, dende o Servizo Vasco de Emprego, Lanbide, cóntase coas
competencias relacionadas cos Centros Especiais de Emprego e as Empresas de Inserción,
completando así o abano de entidades da Economía Social.
O País Vasco conta como ferramenta normativa actualizada coa Lei 11/2019, de 20 de
decembro, de Cooperativas de Euskadi.
O artellamento asociativo da Economía Social realízase a través de Eges, Rede Vasca de
Economía Social, que integra ás organizacións da Economía Social de Euskadi, e que se define
como un espazo para a cooperación, promoción e desenvolvemento dos valores e prácticas da
Economía Social. A Xunta de Eges está composta por Konfekoop (Confederación de
Cooperativas de Euskadi), Reas Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria), ASLE
(Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi), EHLABE (Centros Especiales de Empleo de
Euskadi) e Gizatea (Empresas de Inserción del País Vasco).
En xullo do 2019 faise efectiva a fusión da Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi coa
Federación de Cooperativas de Traballo Asociado, Consumo, Ensino e Crédito de Euskadi,
dando lugar á Federación de Cooperativas de Euskadi – Erkide que agrupa a tódalas
cooperativas do País Vasco.
Prestando atención ó movemento cooperativo, é preciso facer fincapé tanto na importancia
histórica do cooperativismo en Euskadi, como no seu artellamento institucional específico,
contando co Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Entre as principais funcións do
ente, recollidas no Regulamento de Organización e Funcionamento do Consejo Superior de
Cooperativas de Euskadi publicado no Boletín Oficial do País Vasco nº 55 de luns 20 de marzo
do 2000, atópanse as de promoción e difusión do cooperativismo, a arbitraxe, a función
consultiva e asesora, e a función de colaboración entre o sector e as institucións públicas.
A actividade de fomento da Economía Social no País Vasco desenvólvese en diferentes
modalidades e con diferentes impulsos de carácter público ou social, salientando as seguintes:
1. O apoio público á Economía Social. Axudas e subvencións da Comunidade Autónoma no
ano 2020.
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Unha das modalidades máis salientables de apoio público á Economía Social, nas súas
diferentes formas, é a vía incentivadora a través da convocatoria de liñas de axudas e
subvencións tanto ás entidades asociativas como ás propias empresas integrantes da
Economía Social ou a emprendedores que se integren nela.
A continuación expoñeranse as diferentes liñas de apoio que, para o ano 2020, se convocan
dende a Dirección de Economía Social da CAPV en relación ó fomento da Economía Social cos
seus principais elementos descritivos.
Denominación
Axudas a estruturas asociativas
2020:
Federacións
de
Cooperativas, Confederacións e
Organizacións de Integración
Axudas a Estruturas Asociativas
2020: Economía Solidaria e
Centros Especiais de Emprego
Axudas a Estruturas Asociativas
2020:
Organizacións
intersectoriais de Traballadores
Autónomo

Axudas a Estruturas Asociativas
2020: Traballo Asociado e
Sociedades Laborais

Axudas para a Responsabilidade
Social Empresarial Euskadi 2020

Axudas á incorporación de
persoas socias en empresas de
Economía Social 2020

Axudas á Formación
Economía Social 2020

na

Axudas á Intercooperación na
Economía Social 2020
Axudas á participación
persoas
traballadoras
Euskadi 2020

de
en

A quen vai dirixido?

Obxecto.

Asociacións de
entidades da
Economía Social

Consolidación das estruturas
asociativas das empresas e
entidades da Economía Social

120.000€

Consolidación das estruturas
asociativas das empresas e
entidades da Economía Social

80.000€

Consolidación das estruturas
asociativas das empresas e
entidades da Economía Social

60.000€

Consolidación das estruturas
asociativas das empresas e
entidades da Economía Social

385.000€

Procesos de implantación e
difusión da RSE.

100.000€

Incorporación
de
novos
socios en empresas de
Economía Social.

300.000€

Actividades de formación,
difusión e investigación en
Economía Social

605.000€

Fomento dos proxectos de
intercooperación.

100.000€

Fomento da participación das
persoas traballadoras en
empresas de Economía Social
a través da elaboración e

100.000€

Asociacións de
entidades da
economía solidaria e
asociacións de
centros especiais de
emprego
Asociacións
intersectoriais de
traballadores
autónomos.
Asociacións de
entidades da
Economía Social que
representen e
defendan os
intereses de
sociedades laborais e
cooperativas de
traballo asociado.
Sociedades
Cooperativas
Persoas que se
incorporen como
socios traballadores
ou socios de traballo
en sociedades
cooperativas ou
sociedades laborais.
Sociedades
cooperativas,
sociedades laborais,
universidades e
asociacións
Sociedades
cooperativas,
sociedades laborais e
asociacións
Sociedades
cooperativas,
sociedades laborais e
asociacións

Orzamento
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Denominación

A quen vai dirixido?

Axudas a emprender en
Economía Social: Constitución
2020

Sociedades
cooperativas e
sociedades laborais.
Sociedades
cooperativas,
sociedades laborais,
universidades e
asociacións

Axudas a emprender en
Economía Social: Promoción
2020.

Axudas a emprender en
Economía Social: Viabilidade
2020.

Sociedades
cooperativas e
sociedades laborais.

Axudas a emprender en
Economía Social: Consolidación
2020.

Sociedades
cooperativas e
sociedades laborais.

Axudas a emprender en
Economía Social: Promoción
Territorial Planificada 2020

Sociedades
cooperativas,
sociedades laborais e
asociacións

Axudas
Covid-19.
extraordinarias

Sociedades
cooperativas e
sociedades laborais.

Axudas Covid-19.
ante o Covid-19.

Axudas

Diagnoses

Sociedades
cooperativas,
sociedades laborais e
asociacións

Obxecto.
implantacións de plans de
participación.
Actividades de constitución
de empresas de Economía
Social
Realización de accións de
promoción relacionadas coa
constitución de empresas de
Economía Social, seguimento
e asesoramento gratuíto.
Realización de estudos de
viabilidade económica e
financeira, estudos xurídicos
e económico financeiros para
promover
empresas
de
economía social.
Fomento da consolidación de
empresas de economía social.
Elaboración,
desenvolvemento
e
execución dun Pan de
Actuación para a promoción
territorial planificada de
empresas de Economía Social
por parte de entidades de
base comarcal que conten
coa
participación
de
entidades
educativas
e
empresas de economía social;
e que dispoñan de estrutura
para garantir un viveiro de
empresas onde aplicar o Plan
de Empresa.
Paliar a perda económica
directa a consecuencia da
crise do Covid 19
Elaboración de diagnoses de
situación
que
propoña
medidas para recuperar e
mellorar
a
situación
competitiva.

Orzamento

1.565.000€

1.754.735€

250.000€

555.000€

280.000€

1.000.000€

550.000€

26

Fonte: Elaboración propia a partir de datos oficiais .

Como se pode comprobar, ó longo do ano 2020 son diferentes as convocatorias de axudas
para a Economía Social, tanto para as actividades de carácter asociativo como para as
empresas e para a emprendizaxe dentro das diferentes formas da Economía Social. Ademais,
dentro da situación extraordinaria do propio 2020, salienta a presenza de axudas específicas

26

Información
oficial
extraída
de
https://www.euskadi.eus/web01a2gizeko/es/?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Aprocedimientos_administrativos%3BtT%3Aayuda_subvencion%3B
m%3AdocumentLanguage.EQ.es%3BcA%3Ar01e00000ff26d468d9a470b893a767298a93a464%3Bp%3AInter%3B
Consultada en outubro do 2020.
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tanto para paliar as perdas causadas polo Covid-19 como para a análise de posibilidades de
futuro para recuperar o posicionamento previo á crise sanitaria.
Así, contémplanse un total de 16 liñas que engloban 7,8 millóns de euros para o ano 2020,
salientando polo seu volume as referidas á emprendizaxe, ás actividades de formación e, xa
como resposta á situación actual, ás propias do Covid-19. Nun segundo plano, tamén é preciso
resaltar o volume conxunto das axudas relacionadas coas estruturas asociativas cuxo obxectivo
é a consolidación da actividade asociativa dos diferentes subsectores da Economía Social,
entre as que salientan as relacionadas coas asociacións de Sociedades Laborais e Cooperativas
de Traballo Asociado.
Dentro das especificidades que é preciso ter en conta propias do caso da CAPV atópase a liñas
de axudas que vencella o desenvolvemento da Economía Social e o desenvolvemento
territorial dende a óptica comarcal. Neste sentido, tendo en conta tanto as potencialidades
comarcais como a posible presenza de entidades da economía social que actúen a xeito de
tractores, esta liña de axudas propón a conformación dun ecosistema proclive ó
desenvolvemento de sinerxias e de novas entidades da Economía Social de profunda base
territorial.
Outro elemento a ter en conta é que Lanbide, o Servizo Vasco de Emprego, conta coas súas
propias liñas de axudas á Economía Social, neste caso dende o apoio á actividade dos Centros
Especiais de Emprego e das Empresas de Inserción. A continuación amósanse as axudas máis
salientables de Lanbide.
Denominación
Axudas para a creación e o
sostemento das Empresas de
Inserción 2020
Axudas para o financiamento,
no ano 2020, das Unidades de
Apoio á Actividade Profesional
dos Centros Especiais de
Emprego
Axudas para o mantemento de
postos de traballo de persoas
con discapacidade en Centros
Especiais de Emprego
Axudas para as empresas de
inserción e os centros especiais
de emprego cuxas actividades
quedaran
suspendidas
a
consecuencia do Covid-19

A quen vai
dirixido?
Empresas de
Inserción e
entidades sen
ánimo de lucro.
Entidades
titulares de
Centros
Especiais de
Emprego

Obxecto.

Orzamento

Promoción e apoio do mantemento
das empresas de inserción.

10.370.000€

Facilitar a integración laboral,
persoal e social dos traballadores
con discapacidade.

5.000.000€

Centros
Especiais de
Emprego.

Facilitar a integración laboral,
persoal e social dos traballadores
con discapacidade.

50.600.000€

Empresas de
Inserción e
Centros
Especiais de
Emprego

Contribuír ó mantemento da
actividade e sostemento dos
postos de traballo mediante
complementos salariais que cubran
a suspensión das actividades
derivadas do Covid-19.

6.000.000€

Fonte: Elaboración propia a partir de datos oficiais.

27

27

Información
oficial
extraída
de
https://www.lanbide.euskadi.eus/y94ayudassu/es/?r01kSrchSrcId=contenidos.inter&r01kTgtPg=10&r01kLang=es&r01kQry=tC%3Aeuskadi%3BtF%3Aproc
edimientos_administrativos%3BtT%3Aayuda_subvencion%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%3Bo%3AdocumentP
ublicationDate.DESC%3BcA%3Ar01epd013585e617101f1fff01fe05cc4e331e666%2Cr01epd0136a637bc4f77332e94
980e1cf90bef197%2Cr01e00000ff26d46212a470b818464daec45c59fa%2Cr01e25E5DCC19D9B360FF6CC96610ADD
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As axudas lideradas polo Servizo Vasco de Emprego focalízanse nos Centros Especiais de
Emprego e nas Empresas de Inserción, sumando para o 2020 71,9 millóns de euros. Esta
volume responde, sobre todo, á importancia das axudas para o mantemento de postos de
traballo das persoas con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego, que ascende a 50
millóns, complementada cos 5 millóns de euros para o financiamento das Unidades de Apoio.
Ademais, tal como acontecía coa Dirección de Economía Social, Lanbide activa unha liña de
axudas de 6 millóns para complementar os salarios dos traballadores das empresas de
inserción e os centros especiais de emprego que se viran afectados polo Covid-19.

2. A colaboración entre o Goberno da CAPV e o movemento asociativo cooperativista.
No ano 2005 o Goberno Vasco asina, co Consello Superior de Cooperativas de Euskadi e a
Confederación de Cooperativas de Euskadi, o Acordo de Intencións e de Colaboración polo que
o Goberno e o Movemento Cooperativo Vasco se comprometen a unir esforzos para contribuír
eficazmente ó desenvolvemento económico e social sostible.
Este Acordo supón a colaboración nos seguintes ámbitos de actuación:











A mellora da representatividade institucional do Movemento Cooperativo Vasco nos
ámbitos de consulta e decisión económicos e sociais do País Vasco, participando na
definición dos plans de promoción económica e social.
O impulso á promoción de novas cooperativas a través da planificación e coordinación
entre as accións do Goberno e do Movemento Cooperativo, potenciando os instrumentos
creados polas organizacións asociativas do cooperativismo e asegurando a non
discriminación das cooperativas nas políticas públicas de fomento económico e social.
Neste punto salienta a vocación por estudar a implantación da fórmula cooperativa para a
constitución de sociedades instrumentais públicas.
O fomento da intercooperación entre as cooperativas e as estruturas vixentes de
integración empresarial representativas, buscando a competitividade no marco da cultura
de cooperación, creando grupos e alianzas estratéxicas, a creación de espazos de
innovación cooperativos, ou a colaboración entre empresas cooperativas, centros
tecnolóxicos e centros educativos, facilitando o despregamento internacional comercial e
produtivo.
A potenciación dos instrumentos financeiros ó servizo do cooperativismo e o
desenvolvemento de novas formas financeiras.
O desenvolvemento das persoas mediante a formación permanente, a incorporación do
modelo cooperativo no currículo escolar, medio e superior; a formación de directivos e o
impulso cuantitativo e cualitativo do emprego feminino; ou a integración de colectivos
desfavorecidos.
A difusión e o coñecemento do cooperativismo vasco, prestando especial atención á súa
achega ó desenvolvemento económico e social.

2B9EC3957467%3Bp%3AInter%3Bpp%3Ar01PageSize.5&r01kPgCmd=prevBlock#contenidos.inter . Consultada en
outubro do 2020.
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O desenvolvemento da cultura cooperativa e códigos de bo goberno, apoiando e
fomentando a Responsabilidade Social Empresarial.
A potenciación do Consello Superior de Cooperativas de Euskadi como principal mesa e
foro entre o cooperativismo e as institucións.

A amplitude e profundidade do Acordo, así como a presenza e compromiso das partes, supón
un avance na coordinación das actividades que é recoñecido polo Consejo Superior de
Cooperativas de Euskadi como “el gran logro de este ámbito de actuación” (Historia del
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, 2009:118).
Este Acuerdo é renovado o 9 de xullo de 2014 coa constitución de tres grupos de traballo
mixtos sobre (I) representación institucional; (II) impulso e potenciación do cooperativismo; e
(III) difusión da cultura cooperativa.

3. Outros instrumentos de apoio á Economía Social.
Ademais das accións derivadas do Acuerdo e das diferentes liñas de axudas e subvencións
establecidas dende a Dirección de Economía Social ou dende Lanbide, no País Vasco
aprécianse outro tipo de ferramentas relacionadas co apoio á Economía Social. Entre estas
salientan as seguintes:
O proxecto KoopFabrika.
KoopFabrika nace no 2017 para contribuír á xeración de proxectos profesionais e iniciativas
socioeconómicas de base territorial en Gipuzkoa, entendendo que o cooperativismo e o
desenvolvemento comunitario deben ser eixos fundamentais no nacemento de novas
iniciativas económicas.
O proxecto fundaméntase no apoio, a través da promoción, formación e establecemento de
redes de colaboración; para a xeración de novas cooperativas asentadas no territorio.
Precisamente é o elemento territorial o factor máis salientable xa que se estudan as
necesidades e o ecosistema de axentes locais para reforzalos, de xeito que as novas iniciativas
se integren dentro do sistema cooperativo existente mellorando as redes de colaboración e
potenciando o territorio.
Neste sentido, o ecosistema local cooperativo fórmase polo tecido cooperativo local, pola
administración pública local, polos axentes comunitarios e polos axentes sociais, sendo
KoopFabrika organizado pola Rede OlatuKoop e polo Instituto de Estudos Cooperativos Lanki
da Universidade de Mondragón, e apoiado polas administracións locais, por diferentes
plataformas comarcais e por Gezki, Instituto de Dereito Cooperativo e Economía Social da UPV.
En KoopFabrika inclúese, sempre coa base territorial, unha (I) fábrica de formación sobre o
emprendemento social cooperativo que contempla visitas a experiencias de éxito; (II) unha
fábrica de titorías na que se consolidan os proxectos; (III) a fábrica de rede e colaboracións
onde se pretende a inclusión do novo proxecto nas redes territoriais existentes; (IV) a fábrica
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de investigación-acción para identificar retos a medio e longo prazo; e (V) a fábrica de
formadores.
KoopFábrika leva promocionado, dende o ano 2017, máis de 50 proxectos cooperativos e na
actualidade estase a implantar en todo o País Vasco co apoio financeiro de diferentes
administracións.
Elkar-Lan S. Coop.
A Cooperativa de Segundo Grao Elkar-Lan S. Coop, constituída polo Consello Superior de
Cooperativas de Euskadi e KonfeKoop – Confederación de Cooperativas de Euskadi (actual
Erkide), ten a finalidade de promocionar as empresas cooperativas creando emprego e
desenvolvemento económico e social.
Creada no ano 2002, leva promovido ata a actualidade un total de 1.680 cooperativas no País
Vasco, pechando o ano 2019 con 123 cooperativas constituídas a raíz do seu apoio.
A cooperativa ofrece orientación, asesoramento, análise de viabilidade, formación
cooperativa, información sobre axudas, así como titorización e seguimento ó longo do
primeiro ano de vida da iniciativa.
É salientable que, se ben o público obxectivo principal de Elkar-Lan son as persoas
emprendedoras, os seus servizos tamén se dirixen, entre outros, ás asesorías, ás Pemes que se
queiran transformar en cooperativas, ás axencias de desenvolvemento local ou, en xeral, a
tódalas administracións públicas do País Vasco.
A implantación universitaria.
Entre as ferramentas de apoio e fomento da Economía Social no País Vasco, con especial
importancia do apoio ó movemento cooperativo polo súa tradición e peso, atópase a
implantación de liñas de estudo específicas ou departamentos nas Universidades. Este feito,
no que se poden enmarcar Deusto ou a UPV, ten o seu máximo expoñente na Universidade de
Mondragón.
Así, a UPV conta coo Gezki – Instituto de Dereito Cooperativo e Economía Social que, creado
no 1986, ten como principais eixos de actividade a investigación, a formación, a difusión e a
intercooperación. Entre as súas actividades máis salientables atópase a publicación da Revista
Vasca de Economía Social na que se recollen contribucións universitarias e de profesionais da
economía social vasca.
Ademais, Gezki ten como principais liñas de investigación as relacionadas coa democracia e a
participación das persoas traballadoras na empresa; a economía social e solidaria e a
innovación social; a gobernanza e o dereito nas organizacións da economía social; as políticas
públicas de promoción da economía social (dentro da cal se estudan aspectos como a
implantación das cláusulas sociais na contratación pública, por exemplo); ou a globalización e a
internacionalización das cooperativas.
O Instituto de Estudos Cooperativos da Universidade de Deusto nace no 1984, impartindo ó
longo da súa vida postgraos en cooperativismo e un programa de doutoramento sobre o
64

Análise das principais ferramentas de fomento da Economía Social no marco do Informe de reformulación da Rede Eusumo.

dereito das cooperativas. Na actualidade publica a Revista de Estudos Cooperativos de modo
semestral e, entre as súas actividades, salienta a realización de xornadas e palestras sobre
diferentes aspectos do cooperativismo.
Nun plano diferente atópase a Universidade de Mondragón que, nacida no ano 1997, xorde da
asociación de tres cooperativas educativas e atópase vencellada á Corporación Mondragón.
A Universidade de Mondragón defínese como unha universidade cooperativa cuxa misión é a
transformación da sociedade a través da formación integral das persoas e da xeración e
transferencia do coñecemento. A Universidade conta cos valores da cooperación e
intercooperación, da innovación, da participación, da responsabilidade social, e do
desenvolvemento da persoa para a transformación social. Ademais, na súa cultura defínese,
entre outras, como cooperativista, aberta e universal, de vocación social, euskalduna, próxima
ou sensible e comprometida co medio natural e social.
Na actualidade conta coa facultade de humanidades e ciencias da educación, coa facultade de
empresariais, coa escola politécnica superior e coa facultade de ciencias gastronómicas. Estas
facultades albergan diferentes titulacións e máis de 5.000 estudantes no curso 2018-2019,
integrándose e liderando a Universidade diferentes proxectos relacionados coa Economía
Social, como é o caso do KoopFabrika xa analizado.

6.4 COMUNIDADE VALENCIANA
A Economía Social na Comunidade Valenciana non se atopa desenvolvida cunha lexislación
propia, aínda que o cooperativismo conta co Decreto Lexislativo 2/2015, de 15 de maio, do
Consello, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Cooperativas da Comunidade
Valenciana. A normativa autonómica crea o Consello Valenciano do Cooperativismo como
órgano de promoción, asesoramento e planificación da política e da lexislación. As súas
principais funcións son a resolución de conflitos; a participación na planificación e execución
das políticas públicas da Generalitat , e nos programas de formación; o fomento do
cooperativismo; e a información e a intervención lexislativa en todo tipo de aspectos que
afecten ás cooperativas.
A Economía Social intégrase, na actualidade, dentro das áreas de traballo da Consellería de
Economía Sostible, Sectores Produtivos, Comercio e Traballo; se ben dende a denominación da
Economía do Ben Común entendido como un modelo para construír un sistema sólido dende
os puntos de vista social e económico, desenvolvendo unha economía de mercado ética e
sostible baseada na dignidade humana, na solidariedade, na sustentabilidade, na xustiza, na
transparencia e na participación democrática. Dentro desta Consellería tamén se atopa a
responsabilidade sobre entidades da economía social tales como son os Centros Especiais de
Emprego ou as Empresas de Inserción, aínda que integrados no Servizo Valenciano de
Ocupación e Formación.
En termos de artellamento asociativo, a Confederación de Cooperativas da Comunidade
Valenciana é o máximo órgano de representación do cooperativismo, integrando a totalidade
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de federacións de cooperativas existentes na Comunidade e atopándose recoñecida no art.
107 da Lei de Cooperativas de Valencia. En termos específicos, tamén se atopa a Agrupación
Empresarial Valenciana de Centros Especiais de Emprego ou a Asociación Valenciana de
Empresas de Inserción. Ademais, en termos agregados pero dende unha perspectiva
individual, existen movementos asociativos como o da Asociación Valenciana da Economía do
Ben Común.
En relación á actividade de fomento das diferentes formas da Economía Social, a continuación
amósanse as liñas de axudas máis representativas dos últimos anos.
Denominación

Axudas destinadas á formación,
fomento
e
difusión
da
Economía
Social
na
Comunidade Valenciana

A quen vai dirixido?
Unións e federacións de
entidades da economía
social; centros e institutos
universitarios valencianos
especializados en
economía social;
entidades especializadas
en formación e
investigación en economía
social.

Axudas
ás
cooperativas,
sociedades laborais e empresas
de inserción.

Cooperativas e sociedades
28
laborais

Fomento do emprego de
persoas
con
diversidade
funcional ou discapacidade en
centros especiais de emprego e
29
enclaves laborais .

Centros Especiais de
Emprego

Creación ou mantemento das
unidades de apoio á actividade
profesional, como medida de
fomento do emprego, para a
inserción de persoas con
diversidade
funcional
ou
discapacidade
en
centros
especiais de emprego
Integración sociolaboral de
traballadores en situación de
risco de exclusión en empresas
de inserción mediante o

Obxecto.

Apoio ás actividades de
formación, fomento e
difusión levadas a cabo
por diferentes actores.

Apoio ás entidades da
economía social para a
realización
de
investimentos,
asistencias
técnicas,
constitución de novas
entidades,
e
incorporación
de
persoas desempregadas
como novos socios.
Axudas a proxectos de
inserción laboral en
Centros Especiais de
Emprego
ou
en
empresas ordinarias a
través
de
Centros
Especiais de Emprego

Centros Especiais de
Emprego

Creación
ou
mantemento
das
unidades de apoio á
actividade
profesional
nos Centros Especiais de
Emprego

Empresas de inserción e
empresas ordinarias.

Promover e facilitar a
integración das persoas
en situación ou risco de
exclusión mediante a

Orzamento.

200.000€

2.935.000€

23.973.000€

1.200.000€

30

50.000€

28

A convocatoria para o ano 2020 exclúe ás empresas de inserción.
Esta liña de axudas, para o ano 2020, inclúe apoios á empresa ordinaria que non foron tidas en conta para a
elaboración deste informe.
30
Orzamento do ano 2019.
29
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financiamento de axudas ás
promotoras das empresas de
inserción e empresas ordinarias
31
de traballo.
Integración sociolaboral de
traballadores en situación ou
risco de exclusión social en
empresas de inserción.

axuda ás empresas de
inserción e a empresas
ordinarias.

Empresas de inserción.

Promover e facilitar a
integración das persoas
en situación ou risco de
exclusión mediante a
axuda ás empresas de
inserción.

1.200.000€

32

Fonte: Elaboración propia a partir de información oficial .

Como se pode comprobar, o apoio ós Centros Especiais de emprego representa a maior parte
das axudas outorgadas dende a Comunidade Valenciana á Economía Social. Cunha menor
entidade sitúanse as axudas xerais ás entidades da Economía Social para a realización de
investimentos, incorporación de novos socios ou constitución, así como o sostemento das
unidades de apoio dos centros especiais de emprego ou a promoción da integración das
persoas en exclusión social a través das empresas de inserción.
É preciso mencionar a existencia dunha liña de apoio ás actividades xerais de formación,
fomento e difusión da Economía Social aberta ás diferentes formas do asociacionismo, que
tamén se dirixe ós centros universitarios e non universitarios de investigación, cunha contía
para o ano 2020 que ascende ós 200.000€.
Con respecto ás liñas de apoio ós Centros Especiais de Emprego e ás Empresas de Inserción,
inclúense dentro das diferentes ordes apartados especiais dirixidos ás empresas ordinarias co
obxectivo de fomentar a incorporación de usuarios destas entidades da Economía Social e
avanzar no peche dos itinerarios de inserción individualizados.
Ademais das liñas de apoio e fomento á Economía Social que establece a Comunidade
Valenciana, existen outras actividades que inciden directamente no desenvolvemento do
sector. Un dos elementos máis salientables é o Observatorio Valenciano da Economía Social,
resultado da colaboración entre a Universidade de Valencia e a Generalitat, co apoio do CIRIEC
España. O Observatorio realiza seguimentos permanentes de diferentes datos das entidades
da Economía Social, aglutinando información económico-financeira, socio-laboral, xurídica, de
políticas públicas e educativa investigadora.
A investigación universitaria relacionada coa Economía Social é liderada polo Instituto
Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo e Empredemento da
Universidade de Valencia (IUDESCOOP), que conta co Máster en Economía Social e co
programa de Doutoramento en Economía Social, ademais de diferentes seminarios entre os
que figuran os relacionados co dereito cooperativo. Entre as liñas dos proxectos de
investigación máis salientables, figuran a relación entre a Economía Social, a autoxestión e o
emprego, a economía social nas políticas públicas, a competitividade do sector servizos da

31

Esta liña de axudas, para o ano 2020, inclúe apoios á empresa ordinaria que non foron tidas en conta para a
elaboración deste informe.
32
Información oficial extraída de https://concoval.es/ajudes/ ; http://planhope.gva.es/ayudas-publicas ; e
http://www.labora.gva.es/va/centres-especials-d-ocupacio . Consultadas en outubro do 2020.
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Economía Social en Valencia, ou a innovación e o nivel tecnolóxico das cooperativas e
sociedades laborais, por exemplo.
A actividade social tamén é salientable na Comunidade Valenciana, debendo mencionar
proxectos como o PamaPam, organizado dende Setem da Comunidade Valenciana en
colaboración con ACOEC e financiado pola Comunidade e polo Concello de Valencia. Este
proxecto supón a realización dun mapa colaborativo de tódalas iniciativas de Economía Social
da Comunidade co obxectivo de identificar, difundir e mellorar a comunicación e capilarización
das entidades abrindo novas posibilidades e mercados, sobre todo naquelas iniciativas
económicas capaces de transformar o territorio a través da compra responsable.
Neste mesmo sentido transformador tamén se debe mencionar os traballos do Foro de
Economía Social da Comunidade Valenciana que, integrado por numerosas asociacións,
federacións e confederacións de entidades da Economía Social, nace co obxectivo de mellorar
a cooperación entre as organizacións do sector e formular temas de xeito conxunto. Entre os
retos máis salientables identificados dende o Foro, atópanse a necesidade de impulsar a
Economía Social e as súas organizacións, cooperar cos poderes políticos e co resto de axentes
socioeconómicos, influír en órganos nos que ata o intre non hai representación ou visibilizar a
Economía Social.
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7 PRINCIPAIS ACHEGAS SOBRE OS MODELOS AUTONÓMICOS DE FOMENTO DA ECONOMÍA
SOCIAL ANALIZADOS.
Como se pode comprobar, os modelos comparados contan con elementos comúns, así como
con aspectos operativos substancialmente diferentes a ter en conta na reflexión sobre a
remodelación da Rede Eusumo como ferramenta de fomento da Economía Social en Galicia.
En primeiro lugar, só Galicia conta con normativa propia sobre a Economía Social, limitándose
as comunidades estudadas ó desenvolvemento lexislativo relacionado co cooperativismo.
En segundo lugar, a localización da Economía Social a nivel departamental é heterxénea. Así,
no caso de Valencia a Economía do Ben Común é un área de traballo da Consellería de
Economía Sostible Sectores Produtivos, Comercio e Traballo; no caso de Navarra, intégrase
dentro do Departamento de Desenvolvemento Económico, na Dirección Xeral de Política
Económica e Empresarial e Traballo; no caso de Cataluña a Economía Social recae tanto no
Departamento de Traballo, Asuntos Sociais e Familia, como no Departamento de Empresa e
Coñecemento; finalmente, no caso do País Vasco intégrase no Departamento de Traballo e
Emprego, na Dirección de Economía Social.
Ademais dos departamentos xa mencionados, as relacións coa Economía Social tamén son
levadas a cabo polo Servizo Vasco de Emprego (Lanbide) para o relativo ós Centros Especiais
de Emprego e ás Empresas de Inserción, que no caso valenciano leva o Servizo Valenciano de
Ocupación e Formación.
Neste sentido, tamén é de relevancia a presenza, no caso de Navarra, do Plan Integral da
Economía Social de Navarra 2017-2020, que actúa como marco básico para as políticas de
fomento. Este feito é salientable xa que o movemento asociativo autonómico é un actor
fundamental neste Plan, integrado en CEPES Navarra (Confederación Empresarial da
Económica Social de Navarra). No caso do País Vasco o movemento social artéllase en torno a
Eges, Rede Vasca de Economía Social, na que conflúen entidades como Konfekoop, Reas
Euskadi ou as asociacións de centros especiais de emprego e de empresas de inserción. No
caso valenciano salienta a presenza do Foro de Economía Social de Valencia, así como da
Confederación de Cooperativas, xa dende o punto de vista do cooperativismo. En Cataluña
salienta tamén a Confederación de Cooperativas ou entidades como a Rede de Economía
Solidaria de Cataluña.
Así, o mapa de actores a nivel comparado é complexo, pero é preciso ter en conta a potencia
de procesos de integración como o acontecido no País Vasco con Eges, ou no caso de Valencia
co Foro de Economía Social, salientando no caso de Cataluña a capacidade asociativa local e,
sobre todo, a realidade da cidade de Barcelona como centralidade e núcleo de influencia para
a xeración de numerosas iniciativas no resto do territorio.
En relación ás liñas de axudas convocadas polas administracións autonómicas para o fomento
da Economía Social, é preciso mencionar, en primeiro lugar, a utilización xeral que tódalas
administracións fan da vía incentivadora como a súa principal ferramenta. Este feito non
desbota o uso doutro tipo de ferramentas, como pode ser o Acuerdo no caso do País Vasco,
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pero as convocatorias configúranse como a modalidade básica de intervención na política
pública.
Dentro das convocatorias, o apoio ós Centros Especiais de Emprego conta cunha especificidade
orzamentaria que o afasta das restantes liñas en tódalas Comunidades, salientando tamén o
volume, aínda que dende perspectivas máis modestas, das convocatorias destinadas ó
fomento da Economía Social e ó emprego en iniciativas da propia Economía Social.
Neste sentido, é preciso ter en conta que o elemento de carácter territorial atópase presente
en dous exemplos salientables. No caso do País Vasco trátase das “Axudas para Emprender en
Economía Social: Promoción Territorial Planificada 2020”, en tanto que no caso de Cataluña
trátase da Rede de Ateneos Cooperativos. Así, nestes dous exemplos vencéllase o fomento da
Economía Social coa territorialidade das iniciativas fomentadas, co obxectivo de construír
redes de actores locais e de capilarizar o modelo económico.
Como consecuencia directa destas liñas de axudas, e da súa estabilidade no tempo, xorden
proxectos de fonda base territorial como é o caso da Rede de Ateneos Cooperativos en
Cataluña e do KoopFabrika no País Vasco.
No primeiro dos casos, e co impulso do Programa AraCoop, os Ateneos convértense en
espazos de referencia non só para a formación e difusión da Economía Social no local, senón
para a aprendizaxe, para a cooperación e para a creación de redes locais de actores que
favorezan as iniciativas emerxentes. Esta filosofía compleméntase coa prestación de servizos
de carácter tradicional como poden ser os de formación sobre emprendemento, de axuda á
consolidación dos novos entes ou do acompañamento empresarial.
No caso do País Vasco, aproveitando a experiencia en planificación estratéxica de base
comarcal e local que se acumula, o proxecto KoopFabrika, a través da rede de entidades
activas e dos entes locais especializados en desenvolvemento local, traballa na xeración de
ecosistemas que apoien ás novas iniciativas e nas que estas iniciativas se insiran ocupando
baleiros e cubrindo necesidades previamente detectadas. Así, xéranse redes de entidades de
elevada resiliencia e competitividade local que, a través da cooperación, superen a
atomización tradicional das novas iniciativas. Ademais, o KoopFabrika presta servizos de
carácter tradicional como as xa mencionadas accións formativas, obradoiros e apoio á
consolidación.
Como se pode comprobar, estas iniciativas innovadoras de base territorial non só non
reproducen os servizos tradicionais relacionados co fomento da Economía Social, senón que os
superan substancialmente redefiníndoos e inseríndoos nunha estratexia de fortalecemento
das redes de actores de carácter territorial.
Ademais, nos diferentes territorios analizados obsérvase unha importante
complementariedade entre as iniciativas de fomento da Economía Social, a territorialidade, e o
mundo académico e a investigación. Así, xa non se trata só do exemplo da Universidade de
Mondragón, de base cooperativa e de valores asentados na Economía Social, senón das liñas
de investigación de Gezki-UPV, da UPF a través do seu postgrao específico en Economía Social,
da UAB a través do seu postrago en Economía Social e Solidaria e Desenvolvemento Local, da
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Escola de Economía Social e Solidaria (en Cataluña), ou das liñas do IUDESCOOP da
Universidade de Valencia.
Esta relación entre Economía Social e mundo universitario produce unha simbiose a partir da
cal se xeran dinámicas de apertura de novos eidos de observación e investigación académica
de carácter xeral (sobre a Economía Social), sectoriais (sobre diferentes sectores económicos
de relevancia para a Economía Social), e territoriais (ó analizar realidades territoriais de
especial implantación da Economía Social), comportando o fortalecemento da Economía Social
e dos seus entes, ó tempo que se abren novas oportunidades e metodoloxías de intervención
de base social no territorio.
Un exemplo a ter en conta é o Plan Integral da Economía Social de Navarra, a partir do cal nace
a Unidade de Innovación Social de Navarra co obxectivo de impulsar proxectos de innovación
social que xeren actividade e emprego de calidade. Esta unidade coordínase coa Fundación
Aditech Corporación Tecnolóxica ofrecendo unha interesante alternativa de innovación de
carácter tecnolóxico a través da que a Economía Social se insire en ámbitos de investigación
nos que, coa excepción do País Vasco, tradicionalmente ve limitada a súa presenza.
Así, territorio e investigación confórmanse como elementos fundamentais nos modelos
analizados para a superación de modalidades de fomento tradicionais que, a través do uso
centralizado da vía incentivadora, producen salientables resultados cuantitativos de limitado
impacto real a nivel territorial, sobre todo en comarcas de especiais necesidades en materia de
dinamización socioeconómica.
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8 RECOMENDACIÓNS E ANALISE DAFO DA POLÍTICA DE FOMENTO DA ECONOMÍA SOCIAL
EN GALICIA E DA REDE EUSUMO.
8.1 RECOMENDACIÓNS.
1.

Fortalecemento da Estratexia Galega de Economía Social.

Galicia conta na actualidade cuns alicerces potentes para, a partir dos cales, continuar a acción
de fomento da Economía Social fortalecéndoa. Estes alicerces son, ademais da Lei 6/2016 de
Economía Social de Galicia, o Decreto 225/2012 polo que se crea a Rede Eusumo, así como un
abano de actores públicos e sociais de consolidada traxectoria a favor da propia Economía
Social.
A Economía Social galega conta coa Estratexia Galega de Economía Social como vieiro para o
seu fomento e desenvolvemento. Dentro desta Estratexia, considerada como unha ferramenta
de valor, é posible observar como se contempla a posta en marcha do Consello Galego de
Economía Social como órgano consultivo e espazo de coordinación entre as entidades de
Economía Social de Galicia, así como o deseño conxunto de accións de xeito coordinado co
Foro pola Economía Social Galega, sobre todo no relativo á construción da identidade sectorial.
É dicir, tanto normativamente como a nivel estratéxico e asociativo, Galicia conta cunhas bases
sólidas para a construción dun sector potente que contribúa ó desenvolvemento
socioeconómico do territorio. Con todo, considérase preciso avanzar no fortalecemento
sectorial para, a partir do xa mencionado na Estratexia Galega de Economía Social, obter
maiores efectos da política pública.
Neste sentido, tanto o Consello Galego de Economía Social como o Foro pola Economía Social
Galega son elementos institucionais a potenciar a raíz, sobre todo no segundo caso, da súa
pluralidade e representatividade do conxunto do sector. Este fortalecemento institucional
debe ter en conta as aprendizaxes extraídas da evolución doutro tipo de entidades, de xeito
que se teña como obxectivo a súa operatividade e a procura do seu rendemento en apoio do
sector.
No relativo ó Concello Galego de Economía Social e o Consello Galego de Cooperativas
amósase preciso considerar a reformulación e ampliación das súas competencias, para o cal
unha das vías a explorar é a reconsideración da súa personalidade xurídica na liña de ampliar
as súas capacidades de actuación. Neste mesmo sentido, tamén se observa a necesidade de
establecer unha reflexión sobre a maximización das posibilidades que teñen os fondos de
liquidación e formación dos que actualmente dispón o Consello Galego de Cooperativas, de
xeito que a ampliación destas posibilidades redunde nun maior apoio efectivo á Economía
Social en xeral e ó cooperativismo en particular.
Ademais, sobre todo no caso do Foro pola Economía Social Galega, o fortalecemento do seu
rol pasa pola consolidación dos procesos de fusión de entidades asociativas que tiveron lugar
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nos últimos anos, de modo que, como así o recoñece a Estratexia Galega de Economía Social, é
preciso reforzar o apoio ás entidades asociativas.
Con todo, esta liña de actuación relativa ó fortalecemento do sector asociativo debe ser
paralela ó fortalecemento do rol de planificación, seguimento e control da Subdirección Xeral
de Economía Social como órgano da Xunta de Galicia que lidera o sector. Así, tanto no liderado
da política pública de fomento da Economía Social, como no relativo ó liderado da Rede
Eusumo como ferramenta de fomento da mesma, é preciso que a Subdirección Xeral avance
na asunción dun rol de carácter estratéxico e relacional que sustente a rede de actores e a súa
actividade. É dicir, considérase preciso fortalecer o rol da Subdirección Xeral como nó central
da rede da Economía Social galega e como actor central para a súa gobernanza.

2. Fortalecemento da Rede Eusumo.
Como se menciona con anterioridade, a Rede Eusumo forma parte do conxunto de activos cos
que conta a Economía Social galega para o seu fomento e pulo. A Rede Eusumo, creada polo
Decreto 225/2012, constitúese como unha ferramenta participativa de valor para o deseño e
execución de actividades, así como para a súa axeitada capilarización sectorial e territorial.
De tódolos xeitos, a Rede Eusumo, como ente de gobernanza, debe contar cun liderado, tanto
económico como técnico ou relacional, que actúe a xeito de elemento tractor e nexo de unión
entre tódolos actores integrantes da devandita Rede. Este rol de nó central, como se menciona
con anterioridade, correspóndelle á Subdirección Xeral de Economía Social da Xunta de Galicia,
que debe manter estreitos vencellos en termos de planificación xeral das liñas de actuación co
Consello Galego de Economía Social como órgano consultivo e espazo de coordinación, tal
como se recoñece na Estratexia Galega de Economía Social, e con entidades asociativas de
salientable capacidade, capilaridade e potencialidade como é o caso de Foroesgal.
Neste sentido, a modificación substancial do rol da Subdirección como actor central da Rede
camiña paralela ó vieiro de fortalecemento do tecido asociativo da Economía Social galega. Un
dos elementos a ter en conta neste camiño é a posibilidade de contar cos entes máis
representativos como co-responsables, conxuntamente coa Subdirección Xeral, na prestación
dos servizos da Rede aproveitando a dilatada experiencia e coñecemento co que estes entes
contan, sobre todo tendo en conta os procesos de integración que se deron nos últimos anos.
Ademais, débese ter en conta a elevada capacidade das entidades asociativas de coordinar e
complementarse con outros programas a nivel local, autonómico e estatal relacionados co
impulso á Economía Social. Así, a través do duplo fortalecemento proposto avánzase no
liderado e na operatividade da Rede, ó mesmo tempo que se garante a consolidación do tecido
asociativo.
Con todo, dentro da Rede bótase en falla e, polo tanto, recoméndase a presenza de entidades
de eidos como pode ser o educativo non universitario, de salientable actividade en relación á
Economía Social e de capilaridade territorial, que poderían contribuír a unha maior difusión
desta.
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Ademais, dentro desta liña de fortalecemento da Rede, e de adhesión de novas entidades,
amósase preciso avanzar no deseño dun regulamento de réxime interno co obxectivo de
clarificar o sistema de funcionamento e os ámbitos de actuación.
Outro dos elementos a ter en conta dentro deste proceso de fortalecemento é a necesidade
de superar a focalización das actividades que, na actualidade, estase a dar na Rede. Como se
verifica ó longo do actual Informe, boa parte destas actividades céntranse na difusión,
formación e asesoramento, sendo outras actividades de menor entidade, polo que a actuación
final da Rede queda limitada.
A reformulación da Rede, e o seu fortalecemento nas vías mencionadas, debe vir aparellado á
emerxencia de actividades de planificación estratéxica. Esta planificación debe ser realizada,
atendendo ás indicacións do Decreto 225/2012, de xeito anual e agregado co obxectivo de
evitar duplicidades; así como de xeito territorial co obxectivo neste último caso de detectar
tanto baleiros a cubrir por entidades da Economía Social (novas ou xa existentes) como redes
de actores locais nas que inserir estas entidades. Dentro deste último aspecto cobran especial
valor tanto asociacións xestoras de fondos de desenvolvemento europeos de carácter
comarcal (GDR, GALP) como, sobre todo, os departamentos de desenvolvemento local de
carácter municipal. Neste sentido, a Rede Eusumo debe fornecerse do coñecemento específico
destes actores e fornecelos de coñecemento sobre a Economía Social co obxectivo de avanzar
no fomento e consolidación das iniciativas.

3. A superación da vía incentivadora como ferramenta de actuación da Rede Eusumo.
Ó longo do Informe realízase un achegamento ás principais vías de actuación da Rede Eusumo,
entre as que salientan a execución directa de actividades a través das contratacións realizadas
a tal efecto, e a convocatoria de diferentes liñas de axudas para o fomento da Economía Social,
sendo esta última a vía máis salientable tanto polo volume orzamentario como pola súa
asentada traxectoria.
Con todo, e tendo en conta que dentro da Estratexia Galega da Economía Social se considera
necesario favorecer a cohesión territorial, amósase preciso avanzar no uso de ferramentas que
vaian alén da convocatoria de liñas de axudas para o fomento das iniciativas da Economía
Social. Así, como se mencionaba con anterioridade, aproveitar a potencialidade e
capilarización da rede de actores para deseñar accións locais que contribúan á formación dun
substrato axeitado sobre o que asentar as novas iniciativas económicas de proximidade. Estas
accións deben responder á lóxica da prestación de servizos estable, fomentando a creación e
consolidación de redes de actores, e aproveitando os baleiros ou potencialidades emerxidos
nas análises estratéxicas realizadas sobre o territorio.
É importante que este traballo, a liderar dende a Rede Eusumo, asuma as aprendizaxes
extraídas de iniciativas como as Oficinas Locais de Fomento Cooperativo ou, xa na actualidade,
os Laboratorios Cooperativos no Rural, introducindo novos servizos proactivos que vaian alén
da formación e acompañamento.
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Dentro desta superación da vía incentivadora, tamén se atopa unha acción recollida na
Estratexia Galega de Economía Social que debe ser potenciada, reforzada e ampliada ás
restantes administracións públicas co liderado da Xunta de Galicia. Trátase da maximización da
utilización da contratación pública socialmente responsable como vía para a expansión da
demanda de servizos de proximidade, sobre todo, ás iniciativas locais de Economía Social. Esta
liña de acción afecta tanto á Xunta de Galicia como ás administracións locais, e suporía a
xeración de novas oportunidades de desenvolvemento, se ben é preciso acadar o aliñamento
dos órganos contratantes das diferentes administracións, con garantía xurídica e con atención
a normativas como a Directiva de Contratación Pública 2014/24/UE.
De tódolos xeitos, e paralelamente á superación da vía incentivadora, é posible mellorar a
realidade actual a través da introdución nas liñas de axudas vixentes de elementos como o
incentivo a actividades de fomento da Economía Social que ata o intre se están a ver limitadas
na práctica, á investigación, ou ás actividades de intercooperación. Isto sería posible a través
de modificacións puntuais de elementos como os criterios particulares de concesión ou das
contías das propias axudas. Neste mesmo aspecto relacionado coa modificación das actuais
liñas de axudas, e atendendo ó papel predominante que teñen as entidades representativas da
economía social na xestión das actividades desenvolvidas neste marco, podería ser axeitado
contar con liñas diferenciadas que contribuían a continuar fortalecendo o importante rol que
veñen desenvolvendo as entidades representativas no fomento do cooperativismo e a
economía social.

4. A reconexión co territorio como base para a Economía Social.
As recomendacións expostas con anterioridade teñen como obxectivo o fortalecemento das
estruturas institucionais propias da Economía Social e da Rede Eusumo para aproveitar as
oportunidades que o territorio ofrece ás iniciativas da Economía Social e que, na actualidade,
non se están a transformar en creación e distribución social de recursos.
Así, perante a situación de emerxencia demográfica que está a atravesar boa parte do
territorio rural galego, coa consecuente limitación da actividade económica, a Economía Social
xera alternativas que deben ser exploradas coa finalidade de reverter as tendencias e xerando
territorios atractivos que reteñan/atraian poboación.
Neste sentido, e tendo en conta tanto as experiencias das iniciativas desenvolvidas ata o intre
(Oficinas Locais de Fomento Cooperativo ou Laboratorios, por exemplo), como o necesario
incremento da interlocución e intercambio cos actores locais relacionados co
desenvolvemento local (moitos deles adheridos á Rede Eusumo), amósase preciso avanzar en
procesos de planificación estratéxica territoriais encarados á detección de baleiros nos que
inserir iniciativas da Economía Social.
Así, a Rede Eusumo deberá compilar o coñecemento dos actores locais para, a continuación,
focalizar as súas accións tanto sectorial como territorialmente en coordinación directa coa
devandita rede de actores locais. Esta procura de complementariedades xera confianza nas
redes de actores e incrementa as posibilidades para a consolidación das iniciativas, ó tempo
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que potencia, a nivel territorial, o rol dos actores existentes, fortalecéndoos e converténdoos
en nós básicos das redes territoriais.

5. A investigación e a integración das Universidades na Economía Social.
Un dos elementos nos que, en termos comparativos, se observa un maior diferencial coa
actividade de comunidades como o País Vasco é o relacionado coa integración da Economía
Social coas Universidades e, como consecuencia directa, coa investigación académica. Este
modelo supera o xa probado en Galicia para o fomento do emprendemento, e vai alén ó incluír
tanto liñas de investigación en relación coa Economía Social, como investigacións de carácter
sectorial que presten especial atención á implantación no territorio de iniciativas da Economía
Social.
Neste sentido, é preciso reiterar a potencialidade que ten a Rede Eusumo xa que, na
actualidade, as tres Universidades galegas están adheridas á mesma. Con todo, esta mesma
potencialidade supón que sexa preciso reenfocar as accións relacionadas coas Universidades
co obxecto de maximizar a súa efectividade e, sobre todo, incrementar o seu impacto tanto en
termos de xeración de coñecemento, como en termos de contribución á dinamización
territorial.
Ademais, xa na liña actual da colaboración en materia de emprendemento, a amplitude das
recomendacións establecidas suporá unha aposta de maior seguridade por parte de grupos
promotores que procuren, á saída da Universidade, o emprendemento en áreas rurais en
sectores de elevado valor engadido e importante potencialidade de creación de emprego de
calidade.
Deste xeito, o fortalecemento tamén do rol das Universidades suporía a inclusión da xeración
de coñecemento dentro das actividades da Rede e da Economía Social, sendo este un
elemento central para o desenvolvemento do sector e do territorio.

6. Seguimento e avaliación.
Tal como se pode comprobar nas recomendacións, o fincapé no fortalecemento é o elemento
básico que sustenta o impulso pretendido na Economía Social e na Rede Eusumo como un dos
seus principais elementos. Este fortalecemento ten, no que corresponde á Subdirección Xeral
de Economía Social da Xunta de Galicia, un dos seus aspectos máis importantes, xa que a
asunción do rol de nó central da rede de actores da política pública comporta a mellora da súa
capacidade de planificación, de reitoría, da súa capacidade relacional, así como das
capacidades relacionadas co seguimento, control e avaliación da política pública.
Así, a mellora do sistema de información da Subdirección é un aspecto a ter en conta dentro
deste fortalecemento xeral. Neste sentido, son de valor as iniciativas de modernización dos
rexistros de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de
inserción; sobre todo cando a modernización se vencella coa disposición e acceso a datos
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propios da evolución das iniciativas relacionados, por exemplo, co número de traballadores ou
coa súa facturación.
Deste xeito, a disposición de datos é un elemento fundamental sobre o que asentar a
evolución das medidas o cal, cruzado con datos a extraer das diferentes convocatorias de liñas
de axudas en vigor, deben levar a obter un mapa completo non só da realidade da Economía
Social, senón do efecto da política pública de fomento a diferentes niveis territoriais. Neste
sentido, este fortalecemento é unha oportunidade para avanzar na constitución e no
fornecemento de información para a xeración dun Observatorio da Economía Social.
A xeración de datos primarios oficiais confiables, e a súa disposición para realizar cruzamentos,
é un dos alicerces da necesaria asunción da tarefa de avaliación das políticas públicas de
fomento da Economía Social e, máis en concreto, da Rede Eusumo. Sen este tipo de
ferramentas avaliativas, que se entenden vencelladas á realidade participativa e innovadora da
Rede e que deben incluír indicadores de tipo cualitativo sobre, por exemplo, o nivel de
satisfacción de persoas usuarias ou de entidades beneficiarias de actuacións ou adheridas á
Rede; non é posible superar os marcos actuais na procura dun maior impacto final das accións
públicas.

8.2 ANÁLISE DAFO.
En base ás recomendacións aquí recollidas como resultado do traballo de estudo levado a cabo
sobre a política de fomento da Economía Social en Galicia e a Rede Eusumo, como principal
ferramenta desta política, preséntase o resultado dunha análise DAFO.
A través desta matriz preténdense identificar, de xeito sinóptico, os principais aspectos da
política de fomento da Economía Social en Galicia, así como da súa principal ferramenta de
acción a Rede Eusumo, en termos de oportunidades de mellora e fortalecemento, así como de
posibilidades de reformulación e trocos. Identificando para elo as fiestras de oportunidade
existentes na actualidade, así como as dificultades a afrontar para acometer o obxectivo que
se persegue.
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A vía incentivadora como principal ferramenta da política de fomento da
Economía Social.





Complexidade da vía incentivadora.




Focalización da actuación Rede en accións de promoción e difusión.





Escasa presenza das accións vencellas coa investigación académica.




Limitacións nas tarefas de coordinación da Rede Eusumo.
Insuficiencia dos traballos conxuntos por parte das entidades colaboradoras
da Rede Eusumo.
Elevado número de entidades adheridas á Rede que non presentan
actividade no marco das axudas da Rede Eusumo.
Limitación nos datos primarios oficiais de calidade.




Situación actual de crise económica.




Contexto de urxencia demográfica, principalmente no rural.



Falta de complementariedade entre a Economía Social e o mundo académico
universitario.



Fenda dixital no ámbito rural.



A Economía Social como parte da Axenda 2030: para o Desenvolvemento
Sostible.




Potente artellamento asociativo da Economía Social galega.

Problemas de sustentabilidade e viabilidade económica das actividades
económicas, tamén nas de Economía Social.
Desconexión entre as diferentes ferramentas de planificación estratéxica
territorial vixentes.

A
M
E
N
A
Z
A
S

Ausencia dun sistema integral de seguimento e avaliación da política de
fomento da Economía Social e da Rede Eusumo.

Marco normativo sobre Economía Social: Lei 6/2016 e Decreto 225/2012.
Existencia dunha rede, Rede Eusumo, de elevada capilaridade sectorial e
territorial.

Importante implantación territorial das entidades representativas da
Economía Social para xerar efectos multiplicadores.



Elevado volume de accións de difusión, formación e asesoramento en
materia de Economía Social no marco da Rede Eusumo.
Proceso de modernización dos Rexistros administrativos das entidades de
Economía Social





Inserción das Universidades galegas na Rede Eusumo.




Traballo conxunto de reformulación da Rede Eusumo entre a Subdirección
Xeral de Economía Social e o Foro pola Economía Social Galega.



Incorporación paulatina nas axendas da contratación pública socialmente
responsable.



Elevada resiliencia da Economía Social.

Salientable participación das administracións locais na Rede Eusumo.
Elevada densidade de actores que traballan no desenvolvemento local a nivel
territorial.

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S
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9 IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMENTO DA REDE EUSUMO.
Ó fío dunha das principais conclusións extraídas o longo deste traballo de análise da política de
fomento da Economía Social e da Rede Eusumo, así como da recomendación formulada sobre
a necesidade de contar cun sistema de seguimento e avaliación; a continuación preséntase
unha primeira proposta de indicadores de seguimento que poden formar parte do devandito
sistema de control mencionado.
Contar cun sistema de seguimento e avaliación de calquera iniciativa ou política pública é
fundamental, dende unha perspectiva de mellora da eficiencia dos recursos públicos. Este
sistema debe permitir realizar o seguimento das actuacións realizadas e dos resultados
obtidos, ó tempo que posibilite axustar as propias actuacións a novas realidades e contextos.
Neste sentido é necesario contar cunha batería de indicadores que nos fornezan da
información necesaria. Por elo, e co obxectivo de proporcionar un marco sobre o que construír
un completo sistema de seguimento e avaliación da futura iniciativa de fomento e promoción
da Economía Social en Galicia, identifícanse unha escolma básica de indicadores que permitan
analizar as seguintes dimensións da iniciativa:

Indicadores de Pertinencia.
Indicadores que permitan medir o grao de coherencia interna dos obxectivos das actuacións
propostas respecto aos obxectivos perseguidos na súa definición.
Obxectivo da Rede Eusumo
Fomento do cooperativismo e a economía social, con especial atención ao
emprendemento e a creación e consolidación de emprego, a través de diferentes eixes
de actuación.
Principais accións desenvolvidas para a consecución do obxectivo da Rede.
1. Publicación da Orde XX de Subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para
a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía
social.
Indicadores a contemplar:






Nº de entidades colaboradoras da Rede Eusumo solicitantes
% de entidades solicitantes sobre o total de entidades colaboradoras da Rede Eusumo.
Nº de accións subvencionadas a través da Orde.
% de accións subvencionadas segundo o eixe de actuación da Rede.
Nº de proxectos cooperativos e de economía social ós que se lles prestou asesoramento
e/ou acompañamento.
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Nº de proxectos cooperativos e de economía social ós que se lles prestou asesoramento
e/ou acompañamento finalmente constituídos.
Nº de persoas socias dos proxectos cooperativos e de economía social finalmente
constituídos.

2. Contratación do servizo consistente na realización de actividades de dinamización,
formación e asesoramento de proxectos de emprendemento colectivo no marco da Rede
Eusumo.
Indicadores a contemplar:






Nº de accións levadas a cabo.
% de accións levadas a cabo segundo o eixe de actuación da Rede.
Nº de proxectos cooperativos e de economía social ós que se lles prestou asesoramento
e/ou acompañamento.
Nº de proxectos cooperativos e de economía social ós que se lles prestou asesoramento
e/ou acompañamento finalmente constituídos.
Nº de persoas socias dos proxectos cooperativos e de economía social finalmente
constituídos.

Grao de Implementación.
Indicadores calculados tomando como referencia a relación entre as accións e liñas
implementadas, e liñas estratéxicas inicialmente previstas.
Para o cálculo deste indicador previamente hai que ter unha definición dos obxectivos en
termos cuantitativos para poder determinar o grao ou nivel de implementación logrado a
través da acción levada a cabo.
Exemplo de definición do obxectivo en termos cuantitativos:
Incremento do número de accións subvencionadas ou levadas a cabo nos eixes de actuación:



Apoio á comercialización e internacionalización, promovendo encontros internacionais e
transfronteirizos para o intercambio comercial e a cooperación empresarial.
Realización de análises e estudos en temáticas de interese para a economía social, así
como para o desenvolvemento local.

Indicadores a contemplar:




Nº de acción subvencionadas ou levadas a cabo nos eixes de actuación definidos.
% de accións subvencionadas ou levadas a cabo nos eixes de actuación definidos con
respecto ó resto de eixes.
Incremento en termos porcentuais das accións realizadas nos eixes definidos con respecto
ó ano anterior.
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Indicadores da cobertura.
Indicadores que miden o grao de alcance da iniciativa ós colectivos potencialmente
beneficiarios.
Segundo o disposto no preámbulo do Decreto 225/2012, a Rede pretende estender a labor de
promoción do cooperativismo e a economía social achegando información e asesoramento
especializado a desempregados, cooperativistas, emprendedores e cidadanía en xeral.
Indicadores a contemplar:








Nº de persoas participantes en cada actividade.
Nº de persoas desempregadas participantes en cada actividade.
% de persoas desempregadas participantes en cada actividade.
Nº de persoas cooperativistas ou socias participantes en cada actividade.
% de persoas cooperativistas ou socias participantes en cada actividade.
Nº de persoas emprendedoras participantes en cada actividade.
% de persoas emprendedoras participantes en cada actividade

Con todo, haberá que ver por cada unha das actuacións levadas a cabo no marco da Rede
Eusumo os colectivos ós que vai dirixida a actuación e definir os correspondentes indicadores
singulares de cobertura.
Indicadores a contemplar:







Nº de persoas mozas participantes na actividade.
% de persoas mozas participantes na actividade.
Nº de mulleres participantes na actividade.
% de mulleres participantes na actividade.
Nº de estudantes participantes na actividade.
% de estudantes participantes na actividade.

Execución orzamentaria.
Indicadores que miden a evolución orzamentaria da iniciativa.
Indicadores a contemplar:



Incremento (%) da dotación orzamentaria da iniciativa con respecto ó ano anterior.
Grao (%) de execución orzamentaria da iniciativa.
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Indicadores do impacto.
Indicadores que permiten determinar en que medida as actuacións da iniciativa por unha
parte, conseguen acadar os obxectivos definidos e, por outra, logran producir efectos alén dos
resultados previstos.
Indicadores a contemplar:
Sobre o fomento do emprendemto






Anos de pervivencia dos proxectos cooperativos e de economía social constituídos
marco da Rede Eusumo.
Nº de persoas socias dos proxectos cooperativos e de economía social constituídos
marco da Rede Eusumo.
Nº de persoas socias dos proxectos cooperativos e de economía social constituídos
marco da Rede Eusumo tres anos despois da súa constitución.
Nº de persoas socias dos proxectos cooperativos e de economía social constituídos
marco da Rede Eusumo cinco anos despois da súa constitución.
Volume de facturación dos proxectos cooperativos e de economía social constituídos
marco da Rede Eusumo nos seus cinco primeiros anos de vida.

no
no
no
no
no

Sobre a consolidación das estruturas representativas da Economía Social.





Nº de socios/as das asociacións.
Nº de persoal traballador.
Nº de actividades de representación realizadas.
Nº de actividades realizadas para os seus socios/as.
Sobre o fomento de emprego en empresas de Economía Social

Centros Especiais de Emprego.




Nº de persoal traballador con discapacidade.
Nº de persoal traballador en unidades de apoio.
Volume de facturación.

Empresas de Inserción Laboral.




Nº de persoal traballador en situación ou risco de exclusión.
Nº de persoal traballador de apoio.
Volume de facturación.

Cooperativas e Sociedades Laborais.
De nova creación:



Nº de cooperativas ou sociedades laborais creadas.
Nº de socios/as.
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De nova creación:






Nº de socios/as.
Incremento do número de socios.
Nº de persoal traballador.
Incremento do número de persoal traballador.
Volume de facturación.

Un aspecto importante a considerar á hora de dotarse dun sistema de seguimento e control é
o factor territorial. Neste sentido, contar con datos suficientes que permitan a realización de
diferentes cruzamentos incorporando o factor territorial dos mesmos, proporcionará o
coñecemento necesario para a identificación de diferenzas nos efectos da política a nivel
territorial, que posibiliten a recondución desta en función da singularidade e necesidades das
diferentes zonas do país.
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10

ANEXOS

10.1 ANEXO 1: AXUDAS CONCEDIDAS ÁS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA ECONOMÍA SOCIAL POR PARTE DA XUNTA DE GALICIA NOS ANOS 2011 – 201933.
Entidade
Cegasal - Asociación galega de Centros especiais
de emprego sen ánimo de lucro
Aeiga - Asociación de Empresas de Inserción de
Galicia
Asociación para la promoción de actividades de
integración sociolaboral en CEE
Unión de Cooperativas do Mar de Galicia Ugacomar
Federación de Empresas de Cooperativas Sinerxia
Aesgal - Agrupación Empersarial de Sociedades
Laborais de Galicia
Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo
Asociado de Galicia - Ucetag
Unión de Cooperativas de Traballo Asociado Ugacota
Ucogatra - Unión de Cooperativaas Galegas de
Transporte
Asociación Galega de Cooperativas Agrarias Agaca
Unión Galega de Cooperativas de Vivendas Ugacovi
Unión de Cooperativas Espazocoop
Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

17.500,00 €

17.500,00 €

17.500,00 €

17.500,00 €

34.787,68 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

-

12.250,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

25.000,00 €

24.425,84 €

25.000,00 €

14.956,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

10.044,00 €

10.247,56 €

5.033,04 €

5.718,00 €

5.891,00 €

5.584,00 €

4.589,98 €

-

-

-

59.501,80 €

60.760,63 €

53.860,00 €

52.970,00 €

75.191,70 €

62.431,78 €

-

-

-

29.902,42 €

31.216,43 €

28.178,00 €

25.642,00 €

28.369,97 €

37.706,54 €

82.270,57 €

84.633,84 €

72.708,00 €

70.163,00 €

108.963,36 €

84.863,57 €

-

-

-

144.631,14 €

152.063,79 €

144.156,00 €

145.709,00 €

199.358,00 €

228.887,92 €

-

-

-

9.405,48 €

11.534,00 €

9.703,00 €

18.432,24 €

5.424,53 €

12.928,45 €

16.086,96 €

15.543,20 €

256.886,79 €

233.846,00 €

229.922,00 €

243.888,76 €

222.962,26 €

196.024,75 €

94.782,61 €

95.972,98 €

255.434,10 €
7.008,78 €
588.996,37 €

629.750,00 €

580.000,00 €

570.000,00 €

709.788,03 €

706.654,26 €

33.865,25 €

265.149,75 €
567.394,04 €

19.130,43 €

100.000,00 €
290.000,00 €

18.483,82 €

100.000,00 €
290.000,00 €

Fonte: Elaboración propia a partir das Resolucións publicadas no Diario Oficial de Galicia.

33

Para as entidades representativas de Cooperativas e Sociedades Laborais nos anos 2018 e 2019 unicamente se recollen as Axudas concedidas para o seu funcionamento.
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10.2 ANEXO 2: DESCRICIÓN DAS SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS ÁS ENTIDADES COLABORADORAS DA REDE EUSUMO DOS
ANOS 2014 Ó 2019.
Convocatoria para o ano 2014.
O ano 2014 é o primeiro ano que se convoca o Programa de apoio ás entidades colaboradoras
da Rede Eusumo (DOG nº 71 de 11 de abril de 2014).
O obxecto do programa é a realización de actividades de impulso e fomento do
cooperativismo e a economía social a través de tres programas.
Programa I: Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e sociedades laborais.
Este programa busca a consolidación das estruturas representativas do cooperativismo e a
economía social, subvencionando os seus gastos de funcionamento e a realización de
actividades de promoción do cooperativismo e da economía social tanto dentro da actividade
propia da entidade como en rede. As entidades beneficiarias deste programa son as
asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.
Programa II: Oficinas locais de fomento cooperativo, co que se pretende incentivar a
participación dos concellos e doutras entidades locais na promoción e fomento do
cooperativismo e a economía social, a través do financiamento dos gastos de creación e
mantemento das oficinas (alugueiros e persoal técnico) e das actividades que realice. Os
concellos de Galicia son os beneficiarios deste Programa.
Programa III: Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no
marco da Rede Eusumo, subvencionando as actividades que realicen no marco da Rede.
Fundacións e asociacións, cámaras de comercio, organizacións profesionais, empresariais e
sindicais así como outras entidades en ánimo de lucro adheridas á Rede Eusumo son as
entidades beneficiarias do Programa III.
Esta primeira convocatoria contou cun orzamento de 1.165.000,00€ (1.010.000,00€ para a
anualidade 2014 e 155.000,00€ para a 2015).
O Programa I tiña asinado un orzamento de 540.000,00€ (o 46%), o Programa II contaba con
465.000,00€ (o 40%) e o Programa III dispoñía do 14% do orzamento (160.000,00€).
Á convocatoria, publicada na mesma Orde que as bases, presentáronse un total de 38
entidades: 7 optaron ó Programa I, 18 entidades ó Programa II e 13 solicitaron o Programa III.
So 5 entidades que solicitaron o Programa III non recibiron ningunha axuda.
O orzamento total concedido segundo o Programa solicitado foi o seguinte:




Programa I: 540.000,00€ (100%)
Programa II: 465.000,00€ (100%)
Programa III: 45.279,92€ (28%)
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Aplicando os seguintes criterios de concesión das axudas (punto 5 da base primeira e terceira e punto 6 da base segunda das Bases reguladoras) :
Programa I
Para gastos normais de funcionamento:
 Polo número de entidades asociadas: 1 punto por cada
entidade asociada.
 Polo nivel de actividade da asociación:
o 8 puntos por cada local de atención ás entidades
asociadas.
o 5 puntos pola participación no Consello Galego de
Cooperativas.
o 4 puntos por cada traballador/a a tempo completo.
o 4 puntos pola existencia de pax. Web operativa e
actualizada.
o 2 puntos pola integración da asociación nunha
entidade de intercooperación.
Para actividades de promoción do cooperativismo e a
economía social:
 max. 30 puntos pola adecuacións aos obxectivos e liñas
de actuación do Plan estratéxico para cooperativismo.
 max. 30 puntos por propostas formativas ou divulgativas
dirixidas a formentar a incorporación das mulleres aos
órganos socias e postos directivos
 max. 25 puntos por propostas innovadoras ou pola súa
singularidade
 max. 20 puntos pola solvencia da entidade para levar a
cago a actividade
 max. 15 puntos pola adecuación dos medios e
viabilidade do proxecto presentado

Programa II









Ata 50 puntos polo menor número de cooperativas
activas con domicilio no ámbito dos concellos
solicitantes.
Ata 40 puntos polo maior número de concellos que se
agrupen na mesma solicitude.
Ata 30 puntos polas actividades de promoción e
fomento previstas pola oficina
20 puntos pola titulación académica universitaria do
técnico asesor
Ata 65 puntos polo número de accións de formación,
información e asesoramento realizadas o ano anterior.
Ata 65 puntos polo número de proxectos empresariais
cooperativos consolidados a través da oficina o ano
anterior.
Ata 81 puntos pola participación de entidades
resultantes de proceso de fusión municipal

Programa III









Ata 17 puntos polo contido da actividade a realizar.
Ata 17 puntos pola repercusión da actividade
Ata 17 puntos pola relación entre o orzamento da
actividade e o importe solicitado
Ata 17 puntos pola relación entre o importe solicita e o
contido da actividade
Ata 16 puntos polo número de acción de formación e
información en materia de cooperativismo e economía
social ó longo do ano anterior
Ata 16 puntos polo número de grupos promotores de
iniciativas cooperativas conformados durante o ano
anterior.
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E considerando as seguintes limitacións nas contías das axudas a conceder:
Programa I
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade.
Para gastos normais de
funcionamento:
contía máxima de 150.000,00€.

Programa II
Axuda máxima de 28.000,00€

Para actividades de promoción do
cooperativismo e a economía
social:
80.000,00€

Para a creación e mantemento das
oficinas:
contía equivalente ás retribucións
totais dunha persoa técnica a tempo
completo ata 2.000,00€ mensuais,
ata o 100% dos custos derivados do
alugamento de locais ata un máximo
de 250€ mensuais.

Para as actividades en rede a través
da Rede Eusumo: contía máxima de
100.000,00€

Para as accións de promoción e
fomento do cooperativismo:
ata o 80% dos gastos da actividade.

Programa III
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade e non poderá
exceder os 6.000,00€.

De xeito desagregado, as entidades e as actividades que recibiron financiamento desta
primeira orde de subvencións para a realización de actividades no marco da Rede Eusumo,
segundo o Programa de financiamento foron as seguinte:
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Programa I
Beneficiario

Tipo de Actividade

UNION DE
COOP DO MAR
DE GALICIA
UGACOMAR

Actividades de promoción do
cooperativismo e economía
social

FEDERACION
DE EMPRESAS
COOPERATIVA
S SINERXIA

Actividades de promoción do
cooperativismo e economía
social

Actividades en rede

AESGAL AGRUP.
EMPRESARIAL
DE SOCIEDAES
LABORAIS DE
GALICIA
UNIÓN DE
COOPERATIVA
S DE ENSINO
34

Actividades de promoción do
cooperativismo e economía
social

Actividades en rede
Actividades de promoción do
cooperativismo e economía
social

Tipo de Actividade 2

Descrición

Tipo II: Divulgativa ou formativa de
máis de 10 horas

FORMACIÓN COOP.NO SECTOR DO
MAR

Tipo II: Divulgativa ou formativa de
máis de 10 horas

FOMENTO COOP.CONSUMO GZ

Tipo I: Divulgativa ou formativa de
menos ou 10 horas

Tipo II: Divulgativa ou formativa de
máis de 10 horas

INTERCOOPERACIÓN E MERCADO
EC.SOCIAL
FOMENTO COOP.CONSUMO GZ
FORMACIÓN AFORTALAMENTO
COOPERATIVAS
FORMACIÓN E DINAM.COOP.SECTOR
POTENCIAL

Tipo V: Outras actividades elexibles

MARCA SOCIEDADE LABORAL

Tipo II: Divulgativa ou formativa de
máis de 10 horas

CURSO ON LINE SOCIEDADES
LABORAIS

Tipo V: Outras actividades elexibles

CONCURSO PROXECTOS VISIBLES

Tipo V: Outras actividades elexibles

OBRADOIROS DE INICIATIVAS
COOP.APRENDER A EMPRENDER
XORNADAS DIFUSION

Axuda concedida
para á actividade

3.200,00 €

Axuda total
concedida34

5.891,00 €

2.448,00 €
1.320,00 €
2.640,00 €

52.970,00 €

26.280,00 €
11.312,00 €

2.880,00 €
25.642,00 €
2.000,00 €
9.400,00 €
6.784,00 €

70.163,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 19 de xaneiro do 2015. DOG nº20 de 30 de xaneiro do 2015.
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

DE TRABALLO
ASOCIADO DE
GALICIA

COOP.APRENDER A EMPRENDER

Actividades en rede

UNIÓN DE
COOPERATIVA
S DE
TRABALLO
ASOCIADOUGACOTA

UCOGATRA, U
DE COOP.

Actividades de promoción do
cooperativismo e economía
social

Tipo II: Divulgativa ou formativa de
máis de 10 horas

Tipo II: Divulgativa ou formativa de
máis de 10 horas

CURSOS PROMOCIÓN
COOPERATIVISMO ENSINO
CURSOS ON LINE RELEVO XERACIONAL
COOP
FORMACIÓN COOPERATIVA PARA
PROFESORADO
PROGRAMA DE APOIO Á FUNCIÓN
XERENCIAL.ENCONTROS E BOLSAS
XERENCIAIS
OBRADOIRO PLAN DE EMPRESA

Actividades en rede

Actividades de promoción do
cooperativismo e economía
social
Actividades en rede

ASOCIACIÓN
GALEGA DE
COOPERATIVA
S AGRARIAS,
AGACA

Descrición

Actividades de promoción do
cooperativismo e economía
social

Tipo II: Divulgativa ou formativa de
máis de 10 horas

Tipo I: Divulgativa ou formativa de
menos ou 10 horas
Tipo II: Divulgativa ou formativa de
máis de 10 horas
Tipo III: Asesoramiento a
emprendedores e público en xeral

OBRADOIRO PARA PERSOAS
EMPRENDEDORAS
OBRADOIRO HABIL SOCIAIS.TRABALLO
EN EQUIPO
OBRADOIRO AUTODIAGNÓSTICO PLAN
MELLORA COOP
XORNADAS PROM. COOP. NO SECTOR
TRANSPORTE
CURSO XESTIÓN E DIRECCIÓN
COOPERATIVAS TRANSPORTE
ASESORAMENTO A EMPRENDEDORES
E PÚBLICO EN XERAL
XVIII INFORME XESTIÓN E ESTUDO

Tipo V: Outras actividades elexibles

REVISTA AGACA COOPERACIÓN

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida34

7.232,00 €
16.000,00 €
8.000,00 €
16.000,00 €

20.000,00 €

16.000,00 €

145.709,00 €

28.800,00 €
16.000,00 €
7.200,00 €
1.600,00 €
1.600,00 €

9.703,00 €

5.008,00 €
20.688,00 €
32.000,00 €

229.922,00 €

SERVIZO INFORM.AXUDAS
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida34

16.000,00 €
SEMINARIO "INTERCOOP.E INTEGRA."
CURSO "A COOP. COMO FÓRMULA
EMPRES."
OBRADOIRO "INTEGRAC.MOCIDADE
COOP."
CURSO "ESTRATEXIA DE MERCADOS
M."
Actividades en rede

Tipo II: Divulgativa ou formativa de
máis de 10 horas

CURSO "XESTIÓN OP.INTERNAS"
DIVULG.EMPREND.IES GALICIA
OBRADOIRO EMPRENDEMENTO COOP
PLAN INFOR.DIVULG.

2.800,00 €
8.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
26.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
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Das 33 actividades financiadas 14 son actividades de promoción do cooperativismo e a
economía social cunha axuda total concedida de 121.192,00€. Segundo o tipo de actividade de
promoción:




Tipo I: Divulgativa ou formativa de menos de 10 horas, concedéronse 3 axudas cunha
contía total de 5.560,00€.
Tipo II: Divulgativa ou formativa de máis de 10 horas, concedéronse 4 axudas cunha
contía total de 27.248,00€.
Tipo V: Outras actividades elexibles, concedéronse 7 axudas cunha contía total de
88.384,00€.

19 actividades financiadas correspóndese a actividades en Rede cunha axuda total concedida a
estas de 240.000,00€. Segundo o tipo de actividade:




Tipo II: Divulgativa ou formativa de máis de 10 horas, concedéronse 17 axudas cunha
contía total de 225.592,00€.
Tipo III: Asesoramento a emprendedores e público en xeral, concedeuse 1 axuda
cunha contía total de 5.008,00€.
Tipo V: Outras actividades elexibles, concedeuse 1 axuda cunha contía total de
9.400,00€.

A contía das axudas concedidas para a realización de actividades do Programa I ascendeu a
361.192,00€. O resto do orzamento concedido a través deste programa, 178.808,00€
corresponde ó financiamento dos gastos de funcionamento das asociacións beneficiarias desta
axuda.
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Programa II

Beneficiario

CONSORCIO AS
MARIÑAS

CONCELLO DE A BOLA
CONCELLO DE
ORTIGUEIRA

CONCELLO DE DODRO

AYUNTAMIENTO DE
LUGO

CONCELLO DE
SOBRADO

35

Tipo de Actividade

Axuda
concedida para á
actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición

Accións de promoción do
cooperativismo
Custos de contratación do
técnico

Actividades divulgativas e formativas
de máis de 10 horas

ACCIONS FORMATIVAS E DIVULG.
COOPERATIVISMO E EC.SOCIAL

Tempo completo

CONTRATACIÓN TECNICO

13.620,24 €

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
de máis de 10 horas

VISITAS A COOPERATIVAS

2.560,00 €

CURSOS

2.560,00 €

Tempo completo

CONTRATO TÉCNICO

12.382,04 €

Tempo completo

CONTRATO TECNICO

13.620,24 €

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
de 10 ou menos horas
Actividades divulgativas e formativas
de máis de 10 horas

XORNADA EMPRENDEMENTO
COOP.FEMININO
OBRADOIRO DE EMPREND.
COOP. NO RURAL

Custos de contratación do
técnico

Tempo completo

CONTRATA TECNICO

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
de 10 ou menos horas

CURSOS XORNADAS
CONFERENCIAS
CERTAME COOPERATIVISMO

Custos de contratación do
técnico

Tempo completo

CONTRATO TECNICO

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
de máis de 10 horas

CURSO POSTA EN MARCHA
PROX.COOP.NO MEDIO RURAL
XORNADAS PROMOCION
COOPERATIVISMO

Custos de contratación do
técnico
Custos de contratación do
técnico

Axuda total
concedida35

2.000,00 €
24.000,00 €

25.120,00 €

22.000,00 €

800,00 €
2.000,00 €

20.800,00 €

11.143,84 €
2.000,00 €
670,00 €

24.670,00 €

13.620,24 €
4.000,00 €
25.815,00 €
2.000,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 19 de xaneiro do 2015. DOG nº20 de 30 de xaneiro do 2015.
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Beneficiario

CONCELLO DE SARRIA
MANCOMUNIDADE DE
MUNICIPIOS DA
COMARCA DE ORDES
MANCOMUNIDADE DE
MUNICIPIOS DA TERRA
CHÁ
CONCELLO DE XINZO DE
LIMIA
CONCELLO DE CALVOS
DE RANDIN

MANCOMUNIDADE DE
CONCELLOS DA
COMARCA DE FERROL

Tipo de Actividade
Custos de contratación do
técnico
Custos de contratación do
técnico
Custos de contratación do
técnico
Accións de promoción do
cooperativismo
Custos de contratación do
técnico
Custos de contratación do
técnico
Custos de contratación do
técnico

Accións de promoción do
cooperativismo

Custos de contratación do
técnico
CONCELLO DA VEIGA

Accións de promoción do
cooperativismo

Tipo de Actividade 2

Descrición

Axuda
concedida para á
actividade

Axuda total
concedida35

Tempo completo

CONTRATO TECNICO

12.267,51 €

Tempo completo

CONTRATO TECNICO

17.334,86 €

28.000,00 €

Tempo completo

CONTRATO TECNICO

23.278,23 €

37.600,00 €

Actividades divulgativas e formativas
de máis de 10 horas

xornadas de cooperativismo

Tempo completo

contrato tecnico

14.560,09 €

Tempo completo

contrato tecnico

17.334,86 €

28.000,00 €

Tempo completo

contrato tecnico

13.620,24 €

22.000,00 €

Actividades divulgativas e formativas
de máis de 10 horas

charlas sensibilizacion coemprende
encontro boas practicas
cooperativas
obradoiro habilidades
emprendemento cooperativo

3.200,00 €
26.718,08 €

Actividades divulgativas e formativas
de 10 ou menos horas

folletos divulgativos

Tempo completo

contrato tecnico 9 meses

Actividades divulgativas e formativas
de máis de 10 horas

coop xestión e
aprov.forestal.Viana do Bolo
coop.apicola. Viana do Bolo
coopr.souto castañas.Viana do

120,00 €
2.300,00 €
300,00 €

21.200,00 €

480,00 €
11.143,84 €
800,00 €
420,00 €

28.000,00 €

1.280,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición

Axuda
concedida para á
actividade

Axuda total
concedida35

Bolo

CONCELLO DE
MAZARICOS

MANCOMUNIDADE DE
CONCELLOS GALEGOS
DO CMIÑO FRANCÉS
CONCELLO DE
NOGUEIRA DE RAMUÍN

coop.aproveit.forestal.Manzaned
a
explot.común e rex.coop
terras.Manzaneda
coop.micol.Manzaneda

1.540,00 €

formac.coop vinícola. O Bolo

1.300,00 €

formación coop apicola II.O Bolo

1.200,00 €

formación coop apícola II. A Veiga

400,00 €

formación aprov.forestal A Veiga
formacion coop.micolóxico.A
Veiga

560,00 €

Custos de contratación do
técnico

Tempo completo

contrato técnico

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
de máis de 10 horas

5 actividades de presentación da
OFC
1 curso

Custos de contratación do
técnico

Tempo completo

CONTRATO TÉCNICO

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
de 10 ou menos horas

XORNADAS AS
COOPERATIVAS:UNHA
ALTERNATIVA DIVERSIFICADORA
DO MEDIO RURAL

Custos de contratación do
técnico

Tempo completo

CONTRATO TÉCNICO

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
de 10 ou menos horas

ACTIVIDAD FORMATIVA CON
VISITA TURÍSTICA E EDUCATIVA

560,00 €
400,00 €

1.540,00 €
11.143,84 €
3.200,00 €
1.076,92 €

25.276,92 €

13.001,14 €

2.000,00 €
24.000,00 €
13.620,24 €
800,00 €

23.600,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición
OBRADOIRO TALLER DE
FOMENTO COOPERATIVO

Custos de contratación do
técnico

MANCOMUNIDADE
TERRA DE CELANOVA

Accións de promoción do
cooperativismo

Tempo completo

Actividades divulgativas e formativas
de máis de 10 horas

Actividades divulgativas e formativas
de 10 ou menos horas

MANCOMUNIDADE DA
AREA INTERMUNICIPAL
DE VIGO

Custos de contratación do
técnico
Accións de promoción do
cooperativismo
Custos de contratación do
técnico
Aluguer locais oficina
fomento

CONTRATO TÉCNICO
XORNADAS AS MULLERES NO
ENTORNO COOPERATIVO
XORNADAS APRENDER A
EMPRENDER
GUÍAS DE DIVULGACIÓN DO
COOPERATIVISMO
XORNADAS A OFERTA TURÍSTICA
DENDE O PUNTO DE VISTA
COOPERATIVO

Tempo completo

CONTRATO TECNICO

Actividades divulgativas e formativas
de 10 ou menos horas

xornadas de difusión do
cooperativismo

Tempo completo

contrato técnico
aluguer local

Axuda
concedida para á
actividade

Axuda total
concedida35

800,00 €
13.620,24 €
3.200,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €

31.200,00 €

2.000,00 €
11.143,84 €
2.000,00 €
13.620,24 €

27.000,00 €

1.857,31 €
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Das 54 actividades financiadas 35 son accións de promoción do cooperativismo, cunha contía
total da axuda de 58.066,92€. Segundo o tipo de actividade financiada



Actividades divulgativas e formativas de 10 ou menos horas, concedéronse 9 axudas
por unha contía total de 11.500,00€.
Actividades divulgativas e formativas de máis de 10 horas, concedéronse 26 axudas
por unha contía total de 46.516,92€.

18 solicitudes foron para cubrir os custos de contratación do técnico/a das oficinas locais de
fomento cooperativo, concedéndose unha axuda total de 250.075,77€.
1 solicitude recibiu axuda para o alugueiro de locais da oficina de fomento, cunha contía de
1.857,31€.
A contía das axudas concedidas para a realización de actividades do Programa II ascendeu a
310.000,00€36.

36

Esta cifra de 310.000,00€ difire da publicada na Resolución do 19 de xaneiro de 2015 (DOG nº 20 de 30 de xaneiro
de 2015) onde o sumatorio das contía concedida ás diferentes entidades beneficiarias do Programa II ascende a
465.000,00€. A cifra de 310.000,00€ é a resultante da información interna proporcionada pola Subdirección Xeral
de Economía Social da Xunta de Galicia en relación ás axudas concedidas segundo a actividade solicitada as
diferentes entidades solicitantes para o Programa II e que coincide co orzamento do Programa II para a anualidade
de 2014.
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Programa III

Beneficiario
FUNDACIÓN RONSEL
ASOCIACIÓN
DESENVOLVEMENTO RURAL
MARIÑAS - BETANZOS
APE GALICIA- ASOCIACIÓN DE
AUTÓNOMOS E PEQUENAS
EMPRESAS DE GALICIA
ASOC EMPRESARIAL DE
TRANSPORTES DE
MERCADORIAS, APETAMCOR
FUNDACIÓN COREN
ASOCIACION DE EMPRESAS DE
INSERCIÓN DE GALICIA (AEIGA)
CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE LA CORUÑA

ASOCIACIÓN O VIEIRO
LEBOREIRO

37

Tipo de Actividade 2

Descrición

Axuda
concedida para á
actividade

Axuda total
concedida37

Actividades divulgativas e formativas de
máis de 10 horas

OBRADOIRO FORMATIVO METODOLOXÍA LEAN
PROX.COOPER.

3.600,00 €

3.600,00 €

Actividades divulgativas e formativas de
máis de 10 horas

xornadas emprendemento cooperativo

4.800,00 €

4.800,00 €

visitas formativas

3.366,80 €

charlas divulgativas economía social

5.614,40 €

curso creación dunha cooperativa

3.200,00 €

curso vantaxe das cooperativas

1.600,00 €

programa "Agroeduca"

6.000,00 €

6.000,00 €

3.852,00 €

3.852,00 €

Actividades divulgativas e formativas de
10 ou menos horas
Actividades divulgativas e formativas de
máis de 10 horas
Actividades divulgativas e formativas de
10 ou menos horas
Actividades divulgativas e formativas de
10 ou menos horas
Actividades divulgativas e formativas de
10 ou menos horas
Actividades divulgativas e formativas de
máis de 10 horas
Actividades divulgativas e formativas de
10 ou menos horas
Actividades divulgativas e formativas de
máis de 10 horas
Actividades divulgativas e formativas de
10 ou menos horas

8.981,20 €

4.800,00 €

aspectos básicos das empresas de inserción
laboral
curso sobre habilidades de traballo en equipo
curso sobre economía social
obradoiro de xestión de proxectos de
innovación social
curso comercialización en común de cogumelos
e outros
curso asistencia social a 3ª idade e
discapacitados

1.877,61 €
2.145,84 €

5.076,60 €

1.053,15 €
3.160,52 €
4.322,12 €
1.161,60 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 19 de xaneiro do 2015. DOG nº20 de 30 de xaneiro do 2015.
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Beneficiario
ASOCIACIÓN PLATAFORMA
POLO EMPREGO

Tipo de Actividade 2
Actividades divulgativas e formativas de
10 ou menos horas

Descrición
curso "o emprendemento coma outra vía de
acceso ao mercado"

Axuda
concedida para á
actividade
3.848,00 €

Axuda total
concedida37
3.848,00 €
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O Programa III financiou 14 actividades por unha contía total de 45.279,92€.
Tódalas accións financiadas eran do tipo accións divulgativas e formativas. Segundo a
actividade concreta financiada:



Actividades divulgativas e formativas de 10 ou menos horas, concedéronse 8 axudas
por unha contía total de 26.495,95€.
Actividades divulgativas e formativas de máis de 10 horas, concedéronse 6 axudas por
unha contía total de 18.783,97€.

Así, as axudas recibidas por parte das entidades colaboradoras da Rede Eusumo a través da
convocatoria do programa de apoio para o ano 2014 foron principalmente para realización de
actividades de promoción do cooperativismo e a economía social, principalmente para
actividades de carácter divulgativo e formativo que recibiron o 36% das axudas concedidas, a
seguinte actividade financiada foi a contratación de persoal técnico para as oficinas locais de
fomento do cooperativismo cun 28% das axudas concedidas. A modo de resumen as seguinte
táboas recollen as contías totais que percibiron as diferentes actividades obxecto de
financiamento.
Actividades de promoción do cooperativismo e a economía social.

Tipo de actividade

Actividades divulgativas e formativas de
máis de 10 horas
Actividades divulgativas e formativas de
10 ou menos horas
Asesoramento a emprendedores e
público en xeral
Outras actividades elexibles

Programa I

Nº de
actividades
con
financiamen
to
21

Financiamen
to da
actividade
por
Programa
252.840,00 €

Programa II

26

46.516,92 €

Programa III

8

26.495,95 €

Programa I

3

5.560,00 €

Programa II

9

11.550,00 €

Programa III

6

18.783,97 €

Programa I

1

5.008,00 €

5.008,00 €

Programa I

8

97.784,00 €

97.784,00 €

Programa

Total financiamento das actividades de promoción

Financiamen
to total do
tipo de
actividade

325.852,87 €

35.893,97 €

464.538,84 €

Creación das Oficinas locais de fomento cooperativo.

Tipo de actividade
Custos de contratación do técnico

Programa

Nº de actividades
con financiamento

Financiamento
total

Programa II

18

250.075,77 €

Programa II
1
Aluguer de locais
Total financiamento para a creación das oficinas de fomento

1.857,31 €
251.933,08 €
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Segundo a información interna facilitada pola Subdirección Xeral de Economía Social da Xunta
de Galicia:
No Programa I foron financiadas o 80% das actividades solicitadas, sendo a media da axuda
concedida para as actividades deste programa do 68% da axuda solicitada.
O Programa II financiou o 80% das actividades de promoción e fomento do cooperativismo que
foron solicitadas, recibindo unha media do 100% da axuda solicitada.
O Programa III financiou o 100% das actividades solicitadas, concedéndose unha media de
axuda do 94% da axuda solicitada.
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Convocatoria para o ano 2015.
O Programa de apoio ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o ano 2015 publícase o
5 de maio de 2015 no DOG nº 83, publicando tanto as bases reguladoras como a súa
convocatoria.
O obxecto do programa é a realización de actividades de impulso e fomento do
cooperativismo e a economía social a través de tres programas.
Programa I: Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e sociedades laborais.
Este programa busca a consolidación das entidades representativas do cooperativismo e a
economía social, subvencionando os seus gastos de funcionamento e a realización de
actividades de promoción do cooperativismo e da economía social. As entidades beneficiarias
deste programa son as asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.
Programa II: Oficinas locais de fomento cooperativo, co que se pretende incentivar a
participación dos concellos e doutras entidades locais na promoción e fomento do
cooperativismo e a economía social, a través do financiamento dos gastos de creación e
mantemento das oficinas (alugueiros e persoal técnico) e das actividades que realice. Os
concellos de Galicia son os beneficiarios deste Programa.
Programa III: Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no
marco da Rede Eusumo, subvencionando as actividades que realicen no marco da Rede.
Fundacións e asociacións, cámaras de comercio, organizacións profesionais, empresariais e
sindicais así como outras entidades en ánimo de lucro adheridas á Rede Eusumo son as
entidades beneficiarias do Programa III.
Esta Orde de 24 de abril de 2015 contou cun orzamento de 862.120,00€.
O Programa I contou cun orzamento de 587.120,00€ (o 68%), un 9% máis que o orzamento do
ano anterior, o Programa II contaba con 135.000€ (o 16%), o que supón o 30% do orzamento
do ano 2014, e o Programa III tivo un orzamento de 140.000,00€ (o 16%), é dicir, que contou
cun 12% menos de orzamento que na anterior convocatoria.
Á convocatoria presentáronse un total de 32 entidades: 7 optaron ó Programa I, 13 entidades
ó Programa II e 12 solicitaron o Programa III.
So 2 entidades que solicitaron o Programa III non recibiron ningunha axuda.
O orzamento total concedido segundo o Programa solicitado foi o seguinte:




Programa I: 679.788,03€ (116%)
Programa II: 143.130,00€ (106%)
Programa III: 39.198,00€ (28%)

Aplicando os seguintes criterios de concesión das axudas (artigo 27, artigo 33 e artigo da
Orde):
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Programa I
Para gastos normais de funcionamento:
 Polo número de entidades asociadas: 1 punto por cada
entidade asociada.
 Polo nivel de actividade da asociación:
o 8 puntos por cada local de atención ás entidades
asociadas.
o 5 puntos pola participación no Consello Galego de
Cooperativas.
o 4 puntos por cada traballador/a a tempo completo.
o 4 puntos pola existencia de pax. Web operativa e
actualizada.
o 2 puntos pola integración da asociación nunha
entidade de intercooperación.
Para actividades de promoción do cooperativismo e a
economía social:
 20 puntos por propostas dirixidas ao fomento do
emprendemento e a creación de emprego
 10 puntos por propostas dirixidas a fomentar a mellora
da xestión empresarial e societaria das cooperativas e
sociedades laborais
 10 puntos por propostas dirixidas á formación
especializada de membros dos órganos sociais
 10 puntos por propostas dirixidas á formación básica de
persoas socias e traballadoras
 10 puntos por propostas que prevexan o
acompañamento e titorización de proxectos
 10 puntos por propostas dirixidas a divulgación do
cooperativismo e a economía social
 10 puntos por propostas formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres nos
órganos sociais das coop. e sociedades laborais e postos
directivos en xeral
 10 puntos por propostas dirixidas a inclusión social e
laboral de persoas en risco de exclusión social

Programa II










50 puntos por contar cun número de cooperativas
activas con domicilio no ámbito dos concellos
solicitantes inferior á media dos concellos
5 puntos ata 40 por cada concello que se agrupe na
mesma solicitude.
20 puntos pola titulación académica universitaria do
técnico asesor
5 puntos ata 65 por cada acción de formación,
información e aseroramento realizadas no ano anterior
5 puntos ata 65 por cada socio promotor de proxectos
empresariais cooperativos consolidados a través da
oficina no ano anterior
81 puntos pola participación de entidades resultantes de
procesos de fusión municipal, culinados nos 10 anos
anteriores á data de finalización do prazo de
presentación de solicitudes
5 puntos ata 30 por cada actividade realizada en
colaboración con entidades transnacionais ou
internacionais no ano anterior

Programa III










20 puntos por propostas dirixidas ó fomento do
emprendemento e a creación de emprego
10 puntos por propostas dirixidas á divulgación do
cooperativismo e a economía social
10 puntos por propostas dirixidas á formación básica en
matria de cooperativismo e economía social
10 puntos por propostas que prevexan o
acompañamento e titorización de proxectos
10 puntos por propostas dirixidas á inclusión social e
laboral de persoas en risco de exclusión
10 puntos polo cumprimento dos obxectivos
perseguidos con actividades subvencionadas en
anteriores convocatorias
10 puntos pola especial adecuación dos medios
previstos aos obxectivos das actividades
5 puntos ata 30 por cada actividade realizada en
colaboración con entidades transnacionais ou
internacionais no ano anterior
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Programa I




Programa II

Programa III

10 puntos por propostas innovadoras
10 puntos polo cumprimento dos obxectivos
perseguidos con actividades subvencionadas en
anteriores convocatorias
10 puntos pola especial adecuación dos medios
previstos aos obxectivos das actividades
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E considerando as seguintes limitacións nas contías das axudas a conceder:
Programa I
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade.

Para gastos normais de
funcionamento:
contía máxima de 150.000,00€.
Para actividades de promoción do
cooperativismo e a economía
social:
200.000,00€

Programa II

Axuda máxima de 28.000,00€

Programa III
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade e non poderá
exceder os 6.000,00€.

Para a creación e mantemento das
oficinas:
contía equivalente ás retribucións
totais dunha persoa técnica a tempo
completo ata 2.000,00€ mensuais,
ata o 100% dos custos derivados do
alugamento de locais ata un máximo
de 250€ mensuais.
Para as accións de promoción e
fomento do cooperativismo:
ata o 80% dos gastos da actividade.

De xeito desagregado, as entidades e as actividades que recibiron financiamento ao abeiro da
Orde de subvencións do 24 de abril de 2015 para a realización de actividades no marco da
Rede Eusumo, segundo o Programa de financiamento foron as seguinte:
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Programa I

Beneficiario

Tipo de Actividade

UNION DE
COOPERATIVAS DO
MAR DE GALICIA UGACOMAR

Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

FEDERACION
EMPRESAS
COOPERATIVAS
SINERXIA
AGRUPACIÓN
EMPRESARIAL DE
SOCIEDADES
LABORAIS DE
GALICIA, AESGAL
UNIÓN DE
COOPERATIVAS DE
ENSINO DE
TRABALLO
ASOCIADO DE
GALICIA (UCETAG)
UNIÓN DE
COOPERATIVAS DE
TRABALLO
ASOCIADOUGACOTA

38

Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

Descrición

Axuda
concedida para
á actividade

Axuda total
concedida38

Tipo I: Divulgativa ou formativa

FORMACION COOPERATIVA SECTOR MAR

1.600,00 €

5.584,00 €

Tipo IV: Outras actividades
elexibles
Tipo I: Divulgativa ou formativa

PROXECTO INTERCOOPERACION E
INTEGRACION
COOPERATIVISMO EN SECTOR POTENCIAL
AFORTALAMENTO EMPRESARIAL DAS
COOP.
COOPERACIÓN EMPRESARIAL:
ASESORÍAS/TIC

Tipo de Actividade 2

Tipo I: Divulgativa ou formativa
Tipo IV: Outras actividades
elexibles
Tipo IV: Outras actividades
elexibles
Tipo I: Divulgativa ou formativa

Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

Tipo I: Divulgativa ou formativa
Tipo I: Divulgativa ou formativa
Tipo I: Divulgativa ou formativa

Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

Tipo I: Divulgativa ou formativa
Tipo I: Divulgativa ou formativa

15.648,00 €
28.000,00 €

75.191,70 €

20.000,00 €
4.640,00 €
28.369,97 €

COMUNICACIÓN FACENDO EMPRESA

7.184,00 €

EDUCAR EN COOPERATIVISMO
COOPERATIVAS DE ENSINO. UNHA
ALTERNATIVA EMPREGO

32.000,00 €

CURSO ON-LINE ASEMBLEAS E REUNIÓNS

32.000,00 €

OBRADOIRO DE HABILIDADES SOCIAIS
COOPERATIVAS
OBRADOIRO FORMACIÓN COOPERATIVA
PARA EMPRENDEMENTO
OBRADOIRO PARA PLAN DE MELLORA NA
COOPERATIVA

24.000,00 €

108.963,36 €

36.000,00 €
48.000,00 €

199.358,00 €

12.000,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 17 de febreiro do 2016. DOG nº48 de 10 de marzo do 2016.
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2
Tipo I: Divulgativa ou formativa
Tipo I: Divulgativa ou formativa
Tipo I: Divulgativa ou formativa

UCOGATRA U DE
COOP

Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

Tipo IV: Outras actividades
elexibles
Tipo II: Asesoramiento a
emprendedores e público en
xeral
Tipo I: Divulgativa ou formativa
Tipo IV: Outras actividades
elexibles
Tipo I: Divulgativa ou formativa

ASOCIACION
GALEGA DE
COOPERATIVAS
AGRARIAS-AGACA

Tipo I: Divulgativa ou formativa
Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

Tipo I: Divulgativa ou formativa
Tipo IV: Outras actividades
elexibles
Tipo IV: Outras actividades
elexibles

Descrición

Axuda
concedida para
á actividade

ENCONTROS TEMÁTICOS PARA MELLORA
DA XESTIÓN DA COOPERATIVA
OBRADOIRO ELABORACIÓN PLAN DE
EMPRESA COOPERATIVA
XORNADA PROMOCION COOP
TRANSPORTE

24.000,00 €

GUIA DIRECCION COOPERATIVAS

3.200,00 €

ASORAMENTO A EMPRENDORES E
PUBLICO

8.000,00 €

CURSO XESTION DIRECCION COOP
TRANSPORTES
SERVIZO DE INFORMACION DE AXUDAS E
SUBVENCIONS
OBRADOIROS EMPRENDEMENTO
COOPERATIVO E FORMULA COOPERATIVA
DIVULGACION DO EMPRENDEMENTO E
EXPERIENCIAS COOP. NOS IES
PLAN DIVULGACION POTENCIALIDADE
COOPERATIVISMO SECTOR HORTICOLA E
FORESTAL
PLAN DE PROMOCION DO
EMPRENDEMENTO COOPERATIVO
XUVENIL NO AMBITO RURAL
ESTUDO "COÑECENDO O
COOPERATIVISMO NA GANDERIA"

Axuda total
concedida38

2.400,00 €

2.000,00 €

18.432,24 €

2.000,00 €
16.000,00 €
24.000,00 €
42.000,00 €
12.000,00 €

243.888,76 €

40.000,00 €
16.000,00 €
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Das 24 actividades financiadas de promoción do cooperativismo e a economía social cunha
axuda total concedida de 452.672,00€, segundo o tipo de actividade de promoción




16 son do Tipo I: Divulgativa ou formativa, cunha contía total de 342.000,00€.
1 é do Tipo II: asesoramento a emprendedores e público en xeral, cunha contía total
de 8.000,00€.
7 son do Tipo IV: Outras actividades elexibles, cunha contía total de 102.672,00€.

O resto do orzamento concedido a través deste programa, 227.116,03€ corresponde ó
financiamento dos gastos de funcionamento das asociacións beneficiarias desta axuda.
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Programa II

Beneficiario

CONSORCIO AS MARIÑAS

CONCELLO DE A BOLA

CONCELLO DE SARRIA

MANCOMUNIDADE DE
MUNICIPIOS DA
COMARCA DE ORDES
CONCELLO DE CALVOS DE
RANDIN
Mancomunidade de
Concellos da Comarca de
Ferrol

39

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición

Accións de promoción do
cooperativismo
Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Actividades divulgativas e
formativas
Funcionamento oficina menor de
36 meses

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e
formativas

Accións formativas e de divulgación
en cooperativismo (ver memoria)
Custos de contratación do técnico a
tempo completo
VISITA TECNICA

Custos de contratación do
técnico a tempo completo
Accións de promoción do
cooperativismo
Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Funcionamento oficina menor de
36 meses
Actividades divulgativas e
formativas
Funcionamento oficina menor de
36 meses

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e
formativas

Custos de contratación do
técnico a tempo completo
Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Funcionamento oficina menor de
36 meses
Funcionamento oficina menor de
36 meses

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e
formativas

Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Funcionamento oficina menor de
36 meses

REALIZACION DE XORNADAS
Custos de contratación do técnico a
tempo completo
XORNADA DIFUSIÓN DA FORMULA
COOPERATIVA
Custos de contratación do técnico a
tempo completo
CHARLAS SECTORIAIS

Axuda
concedida para
á actividade

Axuda total
concedida39

2.240,00 €
7.240,00 €
5.000,00 €
800,00 €
640,00 €

7.440,00 €

6.000,00 €
1.600,00 €
7.600,00 €
6.000,00 €
4.320,00 €

CURSOS ONLINE

11.680,00 €

XORNADAS
Custos de contratación do técnico a
tempo completo
Custos de contratación do técnico a
tempo completo
II Encontro intercambio
visibilización de boas prácticas
cooperativas
Custos de contratación do técnico a
tempo completo

11.200,00 €

32.700,00 €

5.500,00 €
6.000,00 €

6.000,00 €

3.200,00 €
9.200,00 €
6.000,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 17 de febreiro do 2016. DOG nº48 de 10 de marzo do 2016.
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Beneficiario

CONCELLO DA VEIGA

CONCELLO DE
MAZARICOS
MANCOMUNIDADE DE
CONCELLOS GALEGOS DO
CAMIÑO FRANCÉS
AGRUPACIÓN
CONCELLOS DE
NOGUEIRA DE RAMUÍN,
ESGOS, PARADA DE SIL,
X.AMBÍA E
X.ESPADAÑEDO
MANCOMUNIDADE
TERRA DE CELANOVA

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición

Axuda
concedida para
á actividade

Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Funcionamento oficina menor de
36 meses

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e
formativas

Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Funcionamento oficina menor de
36 meses

A VEIGA: COOP. MICOLÓXICO,
APÍCOLA E SECTOR PRIMARIO
O BOLO: COOP. GANDEIRO E
SECTOR PRIMARIO
MANZANEDA: COOP.VINÍCOLA E
CASTAÑAS
VIANA DO BOLO: COOP. CASTAÑAS,
APÍCOLA E FORESTAL
Custos de contratación do técnico a
tempo completo
CURSOS DE FORMACION COOPERATIVISMO-HORTA
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION
Custos de contratación do técnico a
tempo completo

Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Funcionamento oficina menor de
36 meses

Custos de contratación do técnico a
tempo completo

6.000,00 €

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e
formativas

DÚAS VISITAS-ESTADÍAS A
COOPERATIVAS

1.280,00 €

Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Funcionamento oficina menor de
36 meses

Custos de contratación do técnico a
tempo completo

6.000,00 €

Actividades divulgativas e
formativas

COÑECENDO AS COOPERATIVAS ES
AS ACTIVIDADES VIABLES
O APROVEITAMENTO DO MEL
¿AXUDÁMOSCHE A CREAR A TÚA
EMPRESA?

Accións de promoción do
cooperativismo

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e
formativas

Axuda total
concedida39

5.500,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €

28.000,00 €

5.500,00 €
6.000,00 €
3.200,00 €
3.200,00 €

11.400,00 €

5.000,00 €
6.000,00 €

7.280,00 €

1.920,00 €
480,00 €

11.600,00 €

3.200,00 €
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Beneficiario

MANCOMUNIDADE DA
ÁREA INTERMUNICIPAL
DE VIGO

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición

Custos de contratación do
técnico a tempo completo
Accións de promoción do
cooperativismo
Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Funcionamento oficina menor de
36 meses
Actividades divulgativas e
formativas
Funcionamento oficina menor de
36 meses

Custos de contratación do técnico a
tempo completo
XORNADAS DE DIFUSIÓN DO
COOPERATIVISMO
Custos de contratación do técnico a
tempo completo

Aluguer locais oficina
fomento

Funcionamento oficina menor de
36 meses

Aluguer locais oficina fomento

Axuda
concedida para
á actividade

Axuda total
concedida39

6.000,00 €
1.920,00 €
6.000,00 €

8.670,00 €

750,00 €
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Das 32 actividades financiadas 35 son accións de promoción do cooperativismo, a través de
actividades divulgativas e formativas, cunha contía total da axuda de 72.880,00€.
12 solicitudes foron para cubrir os custos de contratación do técnico/a das oficinas locais de
fomento cooperativo, concedéndose unha axuda total de 69.500,00€.
Unha solicitude recibiu axuda para o alugueiro de locais da oficina de fomento, cunha contía
de 750,00€.
A contía das axudas concedidas para a realización de actividades do Programa II ascendeu a
143.130,00€.
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Programa III

Beneficiario

Tipo de Actividade

FUNDACIÓN RONSEL

Accións divulgativas e
formativas

ASOCIACIÓN DESENVOLVEMENTO
RURAL MARIÑAS BETANZOS

Accións divulgativas e
formativas

APETAMCOR

Accións divulgativas e
formativas

FUNDACION COREN

Accións divulgativas e
formativas

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LA CORUÑA

Accións divulgativas e
formativas

ASOCIACION PLATAFORMA POLO
EMPREGO

Accións divulgativas e
formativas

FEDERACION GALEGA DE CONFRARIAS
DE PESCADORES

Accións divulgativas e
formativas

Asociación Intersectorial e
Interterritorial de Autónomos e
Pequenas Empresas de Galicia

Accións divulgativas e
formativas

Equal S. Coop. Galega

Accións divulgativas e
formativas

40

Descrición

Axuda concedida
para á actividade

MENTORING PARA PROXECTOS COOPERATIVOS

2.353,96 €

VISITA FORMATIVA

1.000,00 €

GASTOS MATERIAIS

80,00 €

CURSO SOBRE COOPERATIVISMO

1.980,00 €

XORNADA VANTAXES DAS COOPERATIVAS

1.600,00 €

CURSO COOPERATIVAS DO TRANSPORTE

3.200,00 €

XORNADAS INTRACOOPERATIVAS

4.000,00 €

COMUNICACIÓN 360º

2.028,48 €

POTENCIAR A CREATIVIDADE E A INNOVACIÓN

2.028,48 €

A ARTE DE SOLUCIONAR CONFLICTOS
O EMPRENDEMENTO COMO OUTRA VIA DE
ACCESO AO MERCADO LABORAL
XORNADAS TECNICAS: REFLEXIONS SOBRE
ECONOMIA SOCIAL NAS CONFRARIAS DE
PESCADORES
ACCIÓN FORMATIVA:OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO DAS COOPERATIVAS E DA ECONOMÍA
SOCIAL)

1.382,86 €

1 acción formativa

Axuda total
concedida40
2.353,96 €

3.060,00 €

4.800,00 €
4.000,00 €

5.439,82 €

3.613,00 €

3.613,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

6.331,22 €

6.331,22 €

3.200,00 €

3.200,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 17 de febreiro do 2016. DOG nº48 de 10 de marzo do 2016.
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Beneficiario
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
BARBANZA

Tipo de Actividade
Accións divulgativas e
formativas

Descrición
XORNADAS DE AUTOEMPREGO

Axuda concedida
para á actividade
4.000,00 €

Axuda total
concedida40
4.000,00 €
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A través do Programa III financiáronse 15 actividades divulgativas e formativas por unha contía
total de 39.198,00€.
Así, as axudas recibidas por parte das entidades colaboradoras da Rede Eusumo a través da
convocatoria do programa de apoio para o ano 2015 foron principalmente para realización de
actividades de promoción do cooperativismo e a economía social, principalmente para
actividades de carácter divulgativo e formativo que recibiron o 53% das axudas concedidas, o
segundo tipo de actividade en volume de finamento recibido foron as denominadas outras
actividades elexibles, dentro das actividades de promoción, cun 28% das axudas concedidas.
Neste sentido, o financiamento recibido por parte das asociacións representativas da
economía social para o seu funcionamento foi o 26% do orzamento concedido pola Orde de
subvencións. A modo de resumen as seguinte táboas recollen as contías totais que percibiron
as diferentes actividades obxecto de financiamento.
Actividades de promoción do cooperativismo e a economía social.

Tipo de actividade

Actividades divulgativas e formativas
Asesoramento a emprendedores e
público en xeral

Nº de
actividades
con
financiament
o

Programa I

16

Financiamen
to da
actividade
por
Programa
342.000,00 €

Programa II

19

72.880,00 €

Programa III

15

39.198,00 €

Programa I

1

8.000,00 €

8.000,00 €

102.672,00 €

102.672,00 €

Programa

Programa I
7
Outras actividades elexibles
Total financiamento das actividades de promoción

Financiamen
to total do
tipo de
actividade

454.078,00 €

564.750,00 €

Creación e mantemento das Oficinas locais de fomento cooperativo.

Tipo de actividade
Custos de contratación do técnico

Programa

Nº de actividades
con financiamento

Financiamento
total

Programa II

12

69.500,00 €

Programa II
1
Aluguer de locais
Total financiamento para a creación das oficinas de fomento

750,00 €
70.250,00 €

Segundo a información interna facilitada pola Subdirección Xeral de Economía Social da Xunta
de Galicia:
No Programa I foron financiadas o 96% das actividades solicitadas, sendo a media da axuda
concedida para as actividades deste programa do 100% da axuda solicitada.
O Programa II financiou o 100% das actividades de promoción e fomento do cooperativismo
que foron solicitadas, recibindo unha media do 99% da axuda solicitada.
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O Programa III financiou o 94% das actividades solicitadas, concedéndose unha media de
axuda do 89% da axuda solicitada.
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Convocatoria para o ano 2016.
O DOG nº 37 de 24 de febreiro de 2016 publica a Orde do 11 de febreiro de 2016 pola que se
establecen as bases reguladoras de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a
outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e da
economía social, e se convocan para o ano 2016.
O obxecto do programa continua a ser a realización de actividades de impulso e fomento do
cooperativismo e a economía social a través de tres programas, programas que tanto nos
obxectos e finalidades como nas entidades beneficiarias de cada un mantense.
Esta Orde contou cun orzamento de 1.245.000,00€, un 45% superior ó orzamento da orde
publicada o ano anterior
O Programa I contou cun crédito de 655.000,00€ (o 53%),11 puntos superior ó do ano previo, o
Programa II dispuxo dun crédito de 520.000,00€ (o 42%), case catro veces o orzamento
dispoñible para o 2015, e o Programa III tivo un orzamento de 70.000,00€ (o 6%), é dicir, a
metade do orzamento que na convocatoria anterior.
30 entidades optaron as axudas da orde de subvencións do 11 de febreiro de 2016, 7
entidades optaron ó Programa I, 14 ó Programa II e 10 solicitaron axudas do Programa III.
Do total de entidades solicitantes 5 quedaron sen recibir axuda, todas elas entidades que
optaban as axudas do Programa II.
O orzamento total concedido segundo o Programa solicitado foi o seguinte:




Programa I: 646.866,58€ (99%)
Programa II: 169.073,56€ (33%)
Programa III: 52.660,98€ (75%)

Aplicando os seguintes criterios de concesión das axudas (artigo 28, artigo 36 e artigo 44 da
Orde) :
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Programa I

Programa II

Para gastos normais de funcionamento:
 Polo número de entidades asociadas: 1 punto por cada
entidade asociada.
 Polo nivel de actividade da asociación:
o 8 puntos por cada local de atención ás entidades
asociadas.
o 4 puntos por cada traballador/a a tempo completo.
o 4 puntos pola existencia de pax. Web operativa e
actualizada.
o 2 puntos pola integración da asociación nunha
entidade de intercooperación.
Para actividades de promoción do cooperativismo e a
economía social:
 por
actividades
dirixidas
ao
fomento
do
emprendemento e á creación de emprego: 10 puntos se
teñen duración igual ou superior a 15 horas e 5 puntos
se teñen duración inferior
 10 puntos por actividades dirixidas á formación básica
de persoas socias e traballadoras, á formación
especializada de membros dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da xestión empresarial e societaria
das cooperativas socias
 10 puntos por actividades consistentes no
acompañamento e titorización de proxectos ou na
formación
deas
persoas
que
realizarán
o
acompañamento e titorización
 10 puntos por actividades formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres nos
órganos sociais das coop. e sociedades laborais e postos
directivos en xeral
 10 puntos por actividades dirixidas a inclusión social e
laboral de persoas en risco de exclusión social
 5 puntos por actividades de divulgación do
cooperativismo e da economía social non comprendidas

Para a creación e mantemento das oficinas de fomento
coopertaivo:
 50 puntos por contar cun número de cooperativas
activas con domicilio no ámbito dos concellos
solicitantes inferior á media dos concellos
 5 puntos ata 40 por cada concello que se agrupe na
mesma solicitude.
 20 puntos pola titulación académica universitaria do
técnico asesor
 5 puntos ata 65 por cada acción divulgativa ou formativa
realizada no ano anterior
 5 puntos ata 65 por cada socio promotor de
cooperativas ou sociedades laborais constituídas logo do
asesoramento da oficina no ano natural anterior
 116 puntos pola participación de entidades resultantes
de procesos de fusión municipal, culminados nos 10
anos anteriores á data de finalización do prazo de
presentación de solicitudes
 5 puntos ata 30 por cada actividade realizada en
colaboración con entidades transnacionais ou
internacionais no ano anterior
Para a realización de actividades de promoción do
cooperativismo e a economía social:
 por
actividades
dirixidas
ao
fomento
do
emprendemento e á creación de emprego: 10 puntos se
teñen duración igual ou superior a 15 horas e 5 puntos
se teñen duración inferior
 10 puntos por actividades dirixidas á formación básica
de persoas socias e traballadoras, á formación
especializada de membros dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da xestión empresarial e societaria
das cooperativas e sociedades laborais
 10 puntos por actividades formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres nos

Programa III













por
actividades
dirixidas
ao
fomento
do
emprendemento e á creación de emprego: 10 puntos se
teñen duración igual ou superior a 15 horas e 5 puntos
se teñen duración inferior
10 puntos por actividades dirixidas á formación básica
de persoas socias e traballadoras, á formación
especializada de membros dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da xestión empresarial e societaria
das cooperativas e sociedades laborais
10 puntos por actividades formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres nos
órganos sociais das coop. e sociedades laborais e postos
directivos en xeral
10 puntos por actividades dirixidas a inclusión social e
laboral de persoas en risco de exclusión social
5 puntos por actividades de divulgación do
cooperativismo e da economía social non comprendidas
nos criterios anteriores, así como as de asesoramento a
emprendedores e público en xeral
5 puntos pola calidade da definición e precisión na
presentación das actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo carácter innovador das
actividades propostas en canto ao seu obxectivo,
finalidade e metodoloxía, a calidade no seu deseño e
descrición, así como pola relevancia dos efectos
esperados
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nos criterios anteriores, así como as de asesoramento a
emprendedores e público en xeral
10
puntos
pola
elaboración
de
proxectos
intercooperación e integración
5 puntos pola calidade da definición e precisión na
presentación das actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo carácter innovador das actividades
propostas en canto ao seu obxectivo, finalidade e
metodoloxía, a calidade no seu deseño e descrición, así
como pla relevancia dos efectos esperados









órganos sociais das coop. e sociedades laborais e postos
directivos en xeral
10 puntos por actividades dirixidas a inclusión social e
laboral de persoas en risco de exclusión social
5 puntos por actividades de divulgación do
cooperativismo e da economía social non comprendidas
nos criterios anteriores, así como as de asesoramento a
emprendedores e público en xeral
5 puntos pola calidade da definición e precisión na
presentación das actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo carácter innovador das actividades
propostas en canto ao seu obxectivo, finalidade e
metodoloxía, a calidade no seu deseño e descrición, así
como pla relevancia dos efectos esperados
20 puntos pola participación de entidades resultantes de
procesos de fusión municipal, culminados nos 10 anos
anteriores á data de finalización do prazo de
presentación de solicitudes
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E considerando as seguintes limitacións nas contías das axudas a conceder:
Programa I

Programa II

Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade.

Axuda máxima de 28.000,00€

Para gastos normais de
funcionamento:
contía máxima non poderá exceder
a contía resultante de multiplicar a
puntuación acadada logo da
aplicación dos criterios de avaliación
polo cociente entre o crédito
asinado na convocatoria e a suma
da puntuación acadada por todos os
beneficiarios.

Para a creación e mantemento das
oficinas:
contía equivalente ás retribucións
totais dunha persoa técnica a tempo
completo ata 2.000,00€ mensuais,
ata o 100% dos custos derivados do
alugamento de locais ata un máximo
de 250€ mensuais.

Para actividades de promoción do
cooperativismo e a economía
social:
contía máxima 200.000,00€

Programa III
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade e non poderá
exceder os 6.000,00€.

Para as accións de promoción e
fomento do cooperativismo:
ata o 80% dos gastos da actividade.

De xeito desagregado, as entidades e as actividades que recibiron financiamento ao abeiro da
Orde de subvencións do 11 de febreiro de 2016 para a realización de actividades no marco da
Rede Eusumo, segundo o Programa de financiamento foron as seguinte:
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Programa I
Beneficiario

Tipo de Actividade

FEDERACION
EMPRESAS
COOPERATIVAS
SINERXIA

Actividades de
promoción do
cooperativismo e
economía social

AESGAL.
AGRUPACIÓN
EMPRESARIAL
DE SOCIEDADES
LABORAIS DE
GALICIA

Actividades de
promoción do
cooperativismo e
economía social

UCETAG

UNIÓN DE
COOPERATIVAS
DE TRABALLO
ASOCIADOUGACOTA

41

Actividades de
promoción do
cooperativismo e
economía social

Actividades de
promoción do
cooperativismo e
economía social

Tipo de Actividade 2

Tipo II: Formativa

Tipo II: Formativa
Tipo IV: Outras actividades
elexibles

Tipo II: Formativa

Tipo II: Formativa

Descrición
FOMENTO DA INTERCOOPERACION
AFORTALAMENTO EMPRESARIAL DAS
COOPERATIVAS
COOPERATIVISMO NUN SECTOR
POTENCIAL
Xornadas Lei Sociedades Laborais

Axuda concedida
para á actividade
4.000,00 €
8.000,00 €

62.431,78 €

40.000,00 €
4.000,00 €

Marca Facendo Empresa

8.061,80 €

Apoio modificación de estatutos

7.284,80 €

CURSO COOPERATIVAS ENSINO. UNHA
ALTERNATIVA EMPREGO
CURSO EDUCAR EN COOPERATIVISMO
CURSO ON-LINE ASEMBLEAS E
REUNIÓNS
CURSO ON-LINE REGULAME REXIME
INTERNO COOP.
Obradoiro elaboración plan empresa
Obradoiro contabilidade persoas
emprendedoras
Obradoiro formacion cooperativa
persoas emprendedoras
Habilidades sociais para a xestión do
conflicto
Habilidades sociais cooperativas

Axuda total
concedida41

37.706,54 €

20.000,00 €
20.000,00 €
16.000,00 €

84.863,57 €

8.000,00 €
16.000,00 €
12.000,00 €
40.000,00 €

228.887,92 €

16.000,00 €
44.000,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 28 de febreiro do 2017. DOG nº49 de 10 de marzo do 2017.
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Tipo IV: Outras actividades
elexibles
UNION DE
COOPERATIVAS
ASOCIACION
GAELGA DE
COOPERATIVAS
AGRARIASAGACA

Actividades de
promoción do
cooperativismo e
economía social

Tipo II: Formativa

Tipo IV: Outras actividades
elexibles

Descrición
Encontros para a mellora da xestión da
cooperativa
Curso de Responsabilidade social
empresarial RSE
Proceso de integración de asociacións
de cooperativas
OBRADOIROS PARA O
EMPODERAMENTO DA MULLER COMO
PERSOA SOCIA DA COOPERATIVA
DIVULGACION EMPRENDEMENTO E
EXPERINCIAS COOPERATIVAS NOS IES
DE GALICIA
PLAN DE FORMACION E DIVULGACION
DO COOPERATIVISMO NAS CCMMVV
ESTUDO COÑECENDO O
COOPERATIVISMO DE HORTA E FLOR

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida41

1.920,00 €
8.000,00 €
9.600,00 €
24.000,00 €

60.000,00 €

222.962,26 €

30.000,00 €
20.000,00 €
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Das 22 actividades financiadas de promoción do cooperativismo e a economía social cunha
axuda total concedida de 416.866,60,00€, segundo o tipo de actividade de promoción



16 son do Tipo II: Formativa, cunha contía total de 371.920,00€.
4 son do Tipo IV: Outras actividades elexibles, cunha contía total de 44.946,60€.

O resto do orzamento concedido a través deste programa, 229.999,98€ corresponde ó
financiamento dos gastos de funcionamento das asociacións beneficiarias desta axuda.
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Programa II

Beneficiario

CONSORCIO AS MARIÑAS

Tipo de Actividade

CONCELLO DE OURENSE

42

Descrición

Outras accións de promoción
Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Formación para axentes de emprego e
axentes sociais
Formación para persoas
emprendedoras
Xornada cooperativismo e economía
social
Divulgación entre o alumnado
Contratación técnico (funcionamento
menor de 36 meses)

Accións de promoción do
cooperativismo

Outras accións de promoción

Estudio viabilidade e estratexia

Oficina de fomento

Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Contratación técnico (funcionamento
menor de 36 meses)
SEMINARIO SECTORES DINAMICOS
TURISMO
SEMINARIO SECTORES DINAMICOS TIC
SEMINARIO SECTORES DINAMICOS
CULTURA
CURSO ON LINE SEMIPRESENCIAL
SEMINARIO SECTORES DINAMICOS
TERMALISMO
APRENDENDO A XESTIONAR AS
COOPERATIVAS
OBRADOIRO INTERNACIONALIZACION

Accións de promoción do
cooperativismo

Oficina de fomento
CONCELLO DE
ORTIGUEIRA

Tipo de Actividade 2

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e
formativas

Actividades divulgativas e
formativas

Axuda
concedida para
á actividade

Axuda total
concedida42

632,00 €
664,00 €
800,00 €

15.040,00 €

944,00 €
12.000,00 €
2.400,00 €
14.400,00 €
12.000,00 €
774,74 €
774,74 €
774,74 €
3.200,00 €

18.797,56 €

774,74 €
3.100,60 €
3.099,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 28 de febreiro do 2017. DOG nº49 de 10 de marzo do 2017.
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Outras accións de promoción

MANCOMUNIDADE
VOLUNTARIA DE
MUNICIPIOS DA
COMARCA DE ORDES

Accións de promoción do
cooperativismo

Oficina de fomento
CONCELLO DE CALVOS DE
RANDIN
MANCOMUNIDADE DA
COMARCA DE FERROL

CONCELLO DE
MAZARICOS

Oficina de fomento
Accións de promoción do
cooperativismo
Oficina de fomento

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e
formativas

Custos de contratación do
técnico a tempo completo
Custos de contratación do
técnico a tempo completo
Actividades divulgativas e
formativas
Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Actividades divulgativas e
formativas

Outras accións de promoción

Descrición
CREACION PAXINA WEB
PLAN ESTRATEXICO FOMENTO COOP.
TERMAL
CURSO EN LIÑA XESTION
COOPERATIVAS
CURSO EN LIÑA O EMPRENDEMENTO
COOPERATIVO
CHARLA SECTORIAL
XORNADAS DE DIVULGACION DO
COOPERATIVISMO
Contratación técnico (funcionamento
maior de 36 meses)
Contratación técnico (funcionamento
menor de 36 meses)
Encontro intercambio visibilizacion
boas prácticas coop.

Axuda
concedida para
á actividade

Axuda total
concedida42

3.200,00 €
3.099,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
400,00 €

37.600,00 €

11.200,00 €
18.000,00 €
14.000,00 €

14.000,00 €

3.200,00 €
11.200,00 €

Contratación persoal para a OFC

8.000,00 €

actividades de dinamizacion

3.200,00 €

Curso habilidades sociais . Mazaricos
Curso de turismo. Mazaricos e
Dumbría
Curso horta . Mazaricos e Dumbría

1.600,00 €

Oportunidade de negocio. Vimianzo

3.200,00 €

Curso TIC Carnota

1.600,00 €

Plan estratéxico

3.200,00 €

3.200,00 €
3.200,00 €

29.200,00 €
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Beneficiario

CONCELLO DE NOGUEIRA
DE RAMUÍN

MANCOMUNIDADE
TERRA DE CELANOVA

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Oficina de fomento

Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Accións de promoción do
cooperativismo

Outras accións de promoción

Oficina de fomento

Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e
formativas
Outras accións de promoción

Oficina de fomento

Custos de contratación do
técnico a tempo completo

Descrición
Contratación técnico (funcionamento
menor de 36 meses)
Creación de emprego e riqueza
mediante o uso do monte comunal
Creqa unha web para a túa empresa
cooperativa
Contratación técnico (funcionamento
menor de 36 meses)
AS COOPERATIVAS. SAIDA LABORAL
NO EIDO SS
ESCOLA DE EMPRENDEDORES SOCIAIS
CONCURSO CREACIÓN EMPRESAS DE
BASE SOCIAL
Contratación técnico (funcionamento
menor de 36 meses)

Axuda
concedida para
á actividade

Axuda total
concedida42

10.000,00 €
640,00 €
960,00 €

11.600,00 €

10.000,00 €
468,00 €
1.968,00 €
800,00 €

17.236,00 €

14.000,00 €
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Programa II financiou no 2016 un total de 39 actividades por unha contía total de 169.073,56€.
As actividades de promoción do cooperativismo, un total de 31, recibiron un financiamento
total de 71.073,56€ repartido nas:



23 actividades divulgativas e formativas que contaron cunha axuda total de
55.830,56€.
8 outras actividades de promoción cun financiamento de 15.243,00€

8 entidades solicitaron axuda para a oficina de fomento, en concreto para os custos de
contratación do persoal técnico, axuda esta que ascendeu a un total de 98.000,00€.
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Programa III

Beneficiario

CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
ASOCIACIÓN DE
DESENVOLVEMENTO
RURAL MARIÑASBETANZOS

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Socios traballadores ou de
traballo incorporados

Fomento e difusión do espíritu
emprendedor cooperativo
Fomento de proxectos cooperativos
e de economía social
Persoas incorporadas como socias
traballadoras e de traballo

Constitución de
cooperativa

Cooperativas constituídas no ano
anterior

1.000,00 €

CURSO SOBRE COOPERATIVISMO

2.940,00 €

Accións divulgativas e
formativas
Conformación de grupos
promotores
Cooperativas ou sociedades
formalmente constituidas ano
anterior
Accións divulgativas e
formativas

Descrición

Axuda
concedida para á
actividade

Axuda total
concedida43

4.000,00 €
4.000,00 €
1.800,00 €

VISITAS FORMATIVAS

720,00 €

EDUCANDO PARA COOPERAR
A COOPERATIVA COMO FÓRMULA
EMPRESARIAL
A ECONOMÍA SOCIAL COMO
OPORTUNIDADE DE EMPREGO
A TERCEIRA OPCIÓN: O
EMPRENDEMENTO COLECTIVO

400,00 €

10.800,00 €

3.660,00 €

Asociación Provincial de
Reparación y Venta de
Automóviles y
Recambios de Lugo,
APREVAR

Accións divulgativas e
formativas

FUNDACION COREN

Accións divulgativas e
formativas

II XORNADAS INTRACOOPERATIVAS

7.652,56 €

7.652,56 €

ASOCIACIÓN DO
PEQUENO COMERCIO DA
POBRA DO CARAMIÑAL

Accións divulgativas e
formativas

CURSO DE EMPRENDEMENTO
COOPERATIVO EN COMERCIO

3.260,00 €

3.260,00 €

43

575,73 €
575,73 €

2.127,19 €

575,73 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 28 de febreiro do 2017. DOG nº49 de 10 de marzo do 2017.
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Beneficiario

Tipo de Actividade

CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y
SERVICIOS DE OURENSE

Accións divulgativas e
formativas
Cooperativas ou sociedades
formalmente constituidas ano
anterior

Fundación CEL-Iniciativas
por Lugo

ASOCIACION
INTERSECTORIAL E
INTERTERRITORIAL DE
AUTÓNOMOS E
PEQUENAS EMPRESAS
DE GALICIA
asociación de empresas
de inserción de galicia
FEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE
BARBANZA

Accións divulgativas e
formativas

Tipo de Actividade 2

Constitución de
cooperativa

Descrición

Axuda
concedida para á
actividade

Xornadas fomento espirito
emprendedor coop. na escola

5.359,53 €

Cooperativas constituídas ano
anterior

1.000,00 €

Comunicación on line-Marketing
digital para cooperativas y soc
laborales AVANZADO
Comunicación on line-Marketing
digital para cooperativas y soc
laborales, INICIACIÓN

Axuda total
concedida43

6.359,53 €

2.321,65 €
4.643,30 €
2.321,65 €

Accións divulgativas e
formativas

“Asesoramento para emprendedores
en coop. e economía social”

6.798,40 €

6.798,40 €

Accións divulgativas e
formativas

O emprendemento e as empresas de
inserción laboral

3.360,00 €

3.360,00 €

Accións divulgativas e
formativas

XORNADAS DE AUTOEMPREGO

4.000,00 €

4.000,00 €
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Das 19 actividades financiadas a través do Programa III, por unha contía total de 52.660,98€,
16 son accións divulgativas e formativas que recibiron unha axuda total de 48.860,98€.
2 corresponden a accións denominadas cooperativas ou sociedades formalmente constituídas
o ano anterior, cun financiamento de 2.000,00€, e 1 responde á conformación de grupos
promotores, cunha contía asinada de 1.800,00€.
Así, as axudas recibidas por parte das entidades colaboradoras da Rede Eusumo a través da
convocatoria do programa de apoio para o ano 2016 foron principalmente para realización de
actividades de promoción do cooperativismo e a economía social, principalmente para
actividades de carácter divulgativo e formativo que recibiron o 55% das axudas concedidas, a
seguinte actividade financiada foi a contratación de persoal técnico para as oficinas locais de
fomento do cooperativismo cun 11% das axudas concedidas. Neste sentido, o financiamento
recibido por parte das asociacións representativas da economía social para o seu
funcionamento foi o 27% do orzamento concedido pola Orde de subvencións. A modo de
resumen as seguinte táboas recollen as contías totais que percibiron as diferentes actividades
obxecto de financiamento.
Actividades de promoción do cooperativismo e a economía social.

Tipo de actividade

Actividades divulgativas e
formativas
Outras actividades de promoción

Financiamento
da actividade
por Programa

Programa I

Nº de
actividades
con
financiament
o
18

Programa II

23

55.830,56 €

Programa III

16

48.860,98 €

Programa II

8

15.243,00 €

15.243,00 €

44.946,60 €

44.946,60 €

2.000,00 €

2.000,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

Programa

Programa I
4
Outras actividades elexibles
Cooperativas ou sociedades
Programa III
2
formalmente constituídas
Conformación de grupos
Programa III
1
promotores
Total financiamento das actividades de promoción

Financiament
o total do
tipo de
actividade

371.920,00 €
476.611,54 €

540.601,14 €

Creación e mantemento das Oficinas locais de fomento cooperativo.

Tipo de actividade

Programa

Nº de
actividades con
financiamento

Programa II
Custos de contratación do técnico
Total financiamento para a creación das oficinas de fomento

8

Financiamento
total
98.000,00 €
98.000,00 €

Segundo a información interna facilitada pola Subdirección Xeral de Economía Social da Xunta
de Galicia:
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No Programa I foron financiadas o 92% das actividades solicitadas, sendo a media da axuda
concedida para as actividades deste programa do 100% da axuda solicitada.
O Programa II financiou o 89% das actividades de promoción e fomento do cooperativismo que
foron solicitadas, recibindo unha media do 100% da axuda solicitada.
O Programa III financiou o 100% das actividades solicitadas, concedéndose unha media de
axuda do 95% da axuda solicitada.
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Convocatoria para o ano 2017.
As bases reguladoras e a convocatoria das subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas
locais e a outras entidades colaboradoras da Rede para o ano 2017 publícanse o 15 de febreiro
de 2017 no DOG nº 32.
O obxecto do programa continua a ser realizar actividades de impulso e fomento do
cooperativismo e a economía social a través de tres programas, programas que tanto nos
obxectos e finalidades como nas entidades beneficiarias de cada un mantense con respecto ós
anos anteriores.
Esta Orde contou cun orzamento de 1.054.130,00€, o 85% do orzamento do que dispoñía a
orde o ano 2016.
A distribución inicial de créditos por programas foi a seguinte: Programa I: 624.130,00€ (59%),
un 15% inferior ó do ano anterior, Programa II: 300.000,00€ (28%), este programa contou co
52% do crédito do ano anterior, e Programa III: 130.000,00€ (12%), case o dobre do crédito
inicial co que contaba o programa o ano previo.
20 entidades presentaron solicitude para as axudas da orde de subvencións do 26 de xaneiro
de 2017, 4 entidades optaron ó Programa I, 8 ó Programa II e o fixeron ó Programa III.
O orzamento total concedido segundo o Programa solicitado foi o seguinte:




Programa I: 507.968,20€ (81%)
Programa II: 104.386,51€ (35%)
Programa III: 57.132,99€ (44%)

Aplicando os seguintes criterios de concesión das axudas (artigo 29, artigo 38 e artigo 46 da
Orde) :
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Programa I

Programa II

Para gastos normais de funcionamento:
 Polo número de entidades asociadas: 1 punto por cada
entidade asociada.
 Polo nivel de actividade da asociación:
o 8 puntos por cada local de atención ás entidades
asociadas.
o 4 puntos por cada traballador/a a tempo completo.
o ata 4 puntos pola porcentaxe de persoas
traballadoras fixas sempre que esta sexa superir ao
50%.
o 2 puntos por ter definido un plan de accións e
implantación de medidas de responsabilidade social
empresarial.
o 2 puntos por cada entidade de intercooperación na
que estea integrada a asociación.

Para a creación e mantemento das oficinas de fomento
coopertaivo:
 50 puntos por contar cun número de cooperativas
activas con domicilio no ámbito dos concellos
solicitantes inferior á media dos concellos
 5 puntos ata 40 por cada concello que se agrupe na
mesma solicitude.
 20 puntos pola titulación académica universitaria do
técnico asesor
 5 puntos ata 65 por cada acción divulgativa ou formativa
realizada no ano anterior
 75 puntos pola participación de entidades resultantes de
procesos de fusión municipal, culminados nos 10 anos
anteriores á data de finalización do prazo de
presentación de solicitudes

Para actividades de promoción do cooperativismo e a
economía social:
 20 puntos por actividades programadas e realizadas
conxuntamente con outras entidades adheridas
 por
actividades
dirixidas
ao
fomento
do
emprendemento e á creación de emprego: 10 puntos se
teñen duración igual ou superior a 15 horas e 5 puntos
se teñen duración inferior
 10 puntos por actividades dirixidas á formación básica
de persoas socias e traballadoras, á formación
especializada de membros dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da xestión empresarial e societaria
das cooperativas socias
 10 puntos por actividades consistentes no
acompañamento e titorización de proxectos ou na
formación
deas
persoas
que
realizarán
o
acompañamento e titorización
 10 puntos por actividades formativas ou divulgativas

Para a realización de actividades de promoción do
cooperativismo e a economía social:
 20 puntos por actividades programadas e realizadas
conxuntamente con outras entidades adheridas
 por
actividades
dirixidas
ao
fomento
do
emprendemento e á creación de emprego: 10 puntos se
teñen duración igual ou superior a 15 horas e 5 puntos
se teñen duración inferior
 10 puntos por actividades dirixidas á formación básica
de persoas socias e traballadoras, á formación
especializada de membros dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da xestión empresarial e societaria
das cooperativas e sociedades laborais
 10 puntos por actividades formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres nos
órganos sociais das coop. e sociedades laborais e postos
directivos en xeral
 10 puntos por actividades dirixidas a inclusión social e

Programa III














20 puntos por actividades programadas e realizadas
conxuntamente con outras entidades adheridas
por
actividades
dirixidas
ao
fomento
do
emprendemento e á creación de emprego: 10 puntos se
teñen duración igual ou superior a 15 horas e 5 puntos
se teñen duración inferior
10 puntos por actividades dirixidas á formación básica
de persoas socias e traballadoras, á formación
especializada de membros dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da xestión empresarial e societaria
das cooperativas e sociedades laborais
10 puntos por actividades formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres nos
órganos sociais das coop. e sociedades laborais e postos
directivos en xeral
10 puntos por actividades dirixidas a inclusión social e
laboral de persoas en risco de exclusión social
5 puntos por actividades de divulgación do
cooperativismo e da economía social non comprendidas
nos criterios anteriores, así como as de asesoramento a
emprendedores e público en xeral
5 puntos pola calidade da definición e precisión na
presentación das actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo carácter innovador das
actividades propostas en canto ao seu obxectivo,
finalidade e metodoloxía, a calidade no seu deseño e
descrición, así como pola relevancia dos efectos
esperados
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Programa I








dirixidas a fomentar a incorporación das mulleres nos
órganos sociais das coop. e sociedades laborais e postos
directivos en xeral
10 puntos por actividades dirixidas a inclusión social e
laboral de persoas en risco de exclusión social
5 puntos por actividades de divulgación do
cooperativismo e da economía social non comprendidas
nos criterios anteriores, así como as de asesoramento a
emprendedores e público en xeral
10
puntos
pola
elaboración
de
proxectos
intercooperación e integración
5 puntos pola calidade da definición e precisión na
presentación das actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo carácter innovador das actividades
propostas en canto ao seu obxectivo, finalidade e
metodoloxía, a calidade no seu deseño e descrición, así
como pla relevancia dos efectos esperados

Programa II








Programa III

laboral de persoas en risco de exclusión social
5 puntos por actividades de divulgación do
cooperativismo e da economía social non comprendidas
nos criterios anteriores, así como as de asesoramento a
emprendedores e público en xeral
5 puntos pola calidade da definición e precisión na
presentación das actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo carácter innovador das actividades
propostas en canto ao seu obxectivo, finalidade e
metodoloxía, a calidade no seu deseño e descrición, así
como pla relevancia dos efectos esperados
34 puntos pola participación de entidades resultantes de
procesos de fusión municipal, culminados nos 10 anos
anteriores á data de finalización do prazo de
presentación de solicitudes
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E considerando as seguintes limitacións nas contías das axudas a conceder:
Programa I
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade.
Para gastos normais de
funcionamento:
contía máxima non poderá exceder
a contía resultante de multiplicar a
puntuación acadada logo da
aplicación dos criterios de avaliación
polo cociente entre o crédito
asinado na convocatoria e a suma
da puntuación acadada por todos os
beneficiarios. Contía máxima de
170.000,00€
Para actividades de promoción do
cooperativismo e a economía
social:
cantidade máxima de 3.000,00€ por
actividade divulgativa e formativa;
ata un máximo de 20€ por hora de
atención e 20.000,00€ por
beneficiaria para asesoramento a
entidades de economía social,
emprendedores/as e público en
xeral;
ata 3.000,00€ para asistencia a
feiras, mostras e congresos.

Programa II

Axuda máxima de 28.000,00€

Programa III
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade e non poderá
exceder os 10.000,00€.

Para a creación e mantemento das
oficinas:
o 80% das retribucións totais dunha
persoa técnica a tempo completo
ata 1.600,00€ mensuais, ata o 80%
dos custos derivados do alugamento
de locias ata un máximo de 250€
mensuais.
Para as accións de promoción e
fomento do cooperativismo:
ata o 30% dos gastos necesarios
para a realización dun mínimo de 5
actividades e ata o 80% nas que
excedan do mínimo.

De xeito desagregado, as entidades e as actividades que recibiron financiamento ao abeiro da
Orde de subvencións do 26 de xaneiro 2017 para a realización de actividades no marco da
Rede Eusumo, segundo o Programa de financiamento foron as seguintes:
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Programa I
Beneficiario

AESGAL

Tipo de Actividade
Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

Tipo de Actividade 2
Tipo IV: Outras
actividades elexibles

Creación grupos
promotores ano anterior

Unión de
Cooperativas
Espazocoop

44

Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

Tipo II: Formativa

Descrición
MANUAL TRANSFORMACIÓN
EMPRESARIAL
FACENDO EMPRESA 2017
APOIO MODIFICACIÓN ESTATUTOS SSLL
Creación de grupos promotores de
economía social durante o ano
inmediatamente anterior
Obradoiro porqué non traballamos en
equipo?
Obradoiro "Achegándonos ao conflicto"
Obradoiro "Novas economías: De qué
estamos a falar?"
Obradoiro cooperativas de ensino,
alternativa de emprego
Obradoiro contabilidade para o
emprendemento cooperativo
Obradoiro elabora o teu plan de empresa
cooperativo
Obradoiro de formación cooperativa para
persoas que queren emprender
Formación para o fortalecemento e
consolidació das cooperativas:Area
comercial
Obradoiro de dinamización do
cooperativismo nun sector potencial

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida44

2.000,00 €
7.009,60 €
6.083,60 €

33.865,25 €

2.000,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
265.149,75 €
9.000,00 €
27.000,00 €
3.000,00 €
9.000,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 4 de outubro do 2017. DOG nº198 de 18 de outubro do 2017.
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición
Responsabilidade social empresarial nas
cooperativas
Regulamento de réxime interno nas
cooperativas
Asembleas e reunións
Cultura financeira para a xestión
cooperativa
Ferramentas de financiamento ético e
alternativo
Iniciación á cooperativa de traballo

Tipo III: Asesoramiento
a emprendedores e
público en xeral

Tipo IV: Outras
actividades elexibles

Programa mentoring Consolidacoop
Encontro sobre novas realidades do
cooperativismo
Xornada do cooperativismo visible
Informe de impacto socioeconómico das
cooperativas
CAMPAÑA "SOMOS COOP"
MANUAL TRANSFORMACIÓN
EMPRESARIAL
Programa Networking Consolidación

Creación grupos
promotores ano anterior
UNION DE
COOPERATIVAS
ASOCIACION
GALEGA DE
COOPERATIVAS

Actividades de promoción
do cooperativismo e
economía social

Tipo I: Informativas

Creación grupos promotores no ano
anterior
PLAN DE FORMACION E DIVULGACION
DO COOPERATIVISMO NAS CCMMVV
2 ACTIVIDADES (OBRADOIROS DE
COMUNICACION +PLAN DIVULGACION
SECTOR LACTEO COOPERATIVO)

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida44

6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
20.000,00 €
3.600,00 €
10.800,00 €
4.000,00 €
3.600,00 €
2.000,00 €
12.000,00 €
5.000,00 €
4.500,00 €
196.024,75 €
6.575,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición

Tipo II: Formativa

DIVULGACION EMPRENDEMENTO E
EXPERIENCIAS COOP. COMO MODELO DE
EXITO NOS IES DE GALICIA
PLAN DE SENSIBILIZACION EN IGULDADE
DE XENERO NAS COOPERATIVAS

AGRARIAS-AGACA

Tipo III: Asesoramiento
a emprendedores e
público en xeral
Tipo IV: Outras
actividades elexibles

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida44

22.500,00 €
3.500,00 €

PLAN DIVULGACION RSE COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS

12.800,00 €

ESTUDOS COOPERATIVISMO

56.000,00 €
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A través do Programa I recibiron axuda 33 actividades, por unha contía total de 297.968,20€,
destas:
31 foron actividades de promoción do cooperativismo e economía social, das que:





2 do Tipo I: Informativas, cunha contía total de 11.075,00€
17 do Tipo II: Formativa, cunha acuda total de 140.000,00€.
2 do Tipo III: Asesoramento a emprendedores e público en xeral, cun financiamento
de 32.800,00€
10 do Tipo IV: Outras actividades elexibles, cunha contía total de 107.093,20€.

2 foron actividades que respondían ó tipo “creación de grupos promotores o ano anterior”,
cunha financiación de 7.000,00€.
O resto do orzamento concedido a través deste programa, 210.000,00€ corresponde ó
financiamento dos gastos de funcionamento das asociacións beneficiarias desta axuda.
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Programa II

Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2
Actividades divulgativas e formativas
mínimas

CONSORCIO AS
MARIÑAS

Accións de promoción do
cooperativismo

Oficina de fomento

MANCOMUNIDADE
DE CONCELLOS DA
COMARCA DE
ORDES

Accións de promoción do
cooperativismo

45

Custos de contratación do técnico a
tempo completo

Actividades divulgativas e formativas
mínimas

DIVULGACIÓN ALUMNADO
COOPERATIVISMO PARA
EMPRENDEDORES

240,00 €

CONCURSO PROXECTOS
COOPERATIVISMO PARA AXENTES
EMPREGO E SOCIAIS

624,00 €

COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL

396,00 €

Oficina de fomento
Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
adicionales
Custos de contratación do técnico a
tempo completo
Custos de contratación do técnico a
tempo completo
Actividades divulgativas e formativas
adicionales

8.135,00 €
316,00 €

6.400,00 €

XORNADA DE COOPERATIVISMO EN
SECUNDARIA, INTERCAMBIO E VISITA DE
ESTUDIOS
XORNADAS DIVULGACIÓN DO
COOPERATIVISMO

1.920,00 €

CURSOS ONLINE

Axuda total
concedida45

159,00 €

Contratación técnico

CHARLAS SECTORIAIS

Oficina de fomento
CONCELLO DE
CALVOS DE
RANDIN
MANCOMUNIDADE
DA COMARCA DE

Actividades divulgativas e formativas
adicionales

Descrición

Axuda
concedida para
á actividade

630,00 €
240,00 €

27.750,00 €

5.760,00 €

Contratación técnico

19.200,00 €

Contratación técnico
I Mostra do cooperativismo de
Ferrolterra

10.258,00 €

10.254,00 €

2.400,00 €

10.400,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 4 de outubro do 2017. DOG nº198 de 18 de outubro do 2017.

139

Análise das principais ferramentas de fomento da Economía Social no marco do Informe de reformulación da Rede Eusumo.

Beneficiario

Tipo de Actividade

FERROL
Oficina de fomento

MANCOMUNIDADE
DE CONCELLOS
GALEGOS DO
CAMIÑO FRANCES

Accións de promoción do
cooperativismo

Custos de contratación do técnico a
tempo completo

Actividades divulgativas e formativas
mínimas

Descrición

Axuda
concedida para
á actividade

Contrato da persoa técnica

8.000,00 €

AS COOPERATIVAS AGRARIAS: UNHA
ALTERNATIVA FRENTE A PEQUENA
EXPLOTACION
A INCLUSION DE NOVOS SOCIOS NUNHA
COOPERATIVA
AS COOPERATIVAS COMO
APROVEITAMENTO FORESTAL
EMPRENDEMENTO COOPERATIVO
AS COOPERATIVAS: UNHA OPCIÓN DE
FUTURO

Oficina de fomento

MANCOMUNIDADE
TERRA DE
CELANOVA

Tipo de Actividade 2

Accións de promoción do
cooperativismo

Custos de contratación do técnico a
tempo completo

Actividades divulgativas e formativas
mínimas

Contratación técnico
DA OPORTUNIDADE AO
EMPRENDEMENTO DE BASE SOCIAL: UN
AMBIENTE PRESENCIAL E VIRTUAL PARA
A APRENDIZAXE DO EMPRENDEMENTO
COOPERATIVO

75,00 €
75,00 €
150,00 €

10.050,00 €

75,00 €
75,00 €
9.600,00 €

322,50 €

SOCIAL ECONOMY COFFEE BREAK

263,40 €

XOGOS COOPERATIVOS

176,25 €

A ATENCIÓN A PERSOAS DEPENDENTES,
NO FOGAR OU INSTITUCIÓNS, UN EIDO
VIABLE NA ECONOMIA SOCIAL
HABILIDADES DO EMPRENDEMENTO
COOPERATIVO
REDE DE EMPRESAS SOCIAIS POLA
IGUALDADE E A CONCILIACIÓN

Axuda total
concedida45

22.914,25 €

168,00 €
173,40 €
144,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición
CREACIÓN E XESTIÓN DE
MICROEMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
VISITAS E EXPERIENCIAS DE
COOPERATIVAS VIABLES
STAND DE EMPRENDEMENTO
COOPERATIVO
SAÍDAS PROFESIONAIS DE BASE
COOPERATIVA OS ABRADOIROS DE
GARANTÍA XUVENIL
FUNDAMENTOS DO PLAN DE EMPRESA
COOPERATIVO. PLAN ECONÓMICO
FINANCEIRO

Oficina de fomento

CONCELLO DE
TRABADA

MANCOMUNIDADE
DE MUNICIPIOS DA
COMARCA DE

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
adicionales
Custos de contratación do técnico a
tempo completo

Actividades divulgativas e formativas
mínimas

Oficina de fomento

Custos de contratación do técnico a
tempo completo

Accións de promoción do
cooperativismo

Actividades divulgativas e formativas
mínimas

EMPRENDEMENTO SOCIAL XUVENIL
Contratación técnico

Axuda
concedida para
á actividade
116,10 €
198,00 €
75,00 €

108,00 €

69,60 €
1.900,00 €
19.200,00 €

XORNADA FORO XUVEMPRENDE

240,00 €

XORNADA FORO RURALEMPRENDE

240,00 €

XORNADA FORO BENESTAREMPRENDE
XORNADA CREANDO EMPREGO EN
COOPERATIVA

240,00 €

XORNADA FORO COOPEMPRENDE

240,00 €

Contratación técnico
Como axudar á nosa terra
Valores do Cooperativismo:Traballo en
equipo dende a educación non formal

Axuda total
concedida45

6.000,00 €
240,00 €

4.800,00 €
253,33 €
8.879,26 €
208,33 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

VERIN

Descrición
Conciliación da vida familiar e laboral:
oportunidades para a m,uller do rural
Entende as diferenzas entre as catro
fórmulas xurídicas
Mellora a xestión empresarial coa RSE

Oficina de fomento

Actividades divulgativas e formativas
adicionales
Outras accións de promoción
Custos de contratación do técnico a
tempo completo

Axuda
concedida para
á actividade

Axuda total
concedida45

163,33 €
208,33 €
253,33 €

Coñece as entidades sociais

1.163,41 €

Estudo comarcal de oportunidades

1.829,20 €

Contratación técnico

4.800,00 €
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Programa II no ano 2017 concedeu axudas a un total de 47 actividades por unha contía total de
104.386,51€.
As actividades de promoción do cooperativismo, 39, recibiron un total de 22.128,51€,
repartidas nas:




31 actividades do tipo divulgativas e formativas mínimas cunha contía total de
7.739,90€.
7 actividades do tipo divulgativas e formativas adicionais cun financiamento total de
12.559,81€.
1 actividade do tipo outras actividades de promoción recibiu 1.829,20€ de axuda

8 entidades solicitaron axuda para a oficina de fomento, recibindo un total de 82.258,00€ para
sufragar os custos de contratación do persoal técnico da oficina.
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Programa III

Beneficiario

ASOCIACIÓN
DESENVOLVEMENTO
RURAL MARIÑASBETANZOS

ASOC. INTERSECTORIAL E
INTERTERRITORIAL DE
AUTÓNOMOS E PEQ.
EMPRESAS DE GALICIA
(APE GALICIA)
APETAMCOR
(ASOCIACION
EMPRESARIAL DE
TRANSPORTE DE
MERCADORIAS POR
ESTRADA DE GALICIA)
ASOCIACION DE
EMPRESAS DE
INSERCION DE GALICIA
CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE
46

Tipo de Actividade

Accións divulgativas e
formativas

Accións divulgativas e
formativas

Tipo de Actividade 2

Descrición
CURSO EMPRENDEMENTO RURAL, RECURSOS
LOCAIS E COOPERATIVISMO
CURSO COOPERATIVISMO E OPORTUNIDADES
EMPRENDEMENTO NO SECTOR DO MAR
CURSO COOPERATIVISMO, ECONOMÍA
SOCIAL E NOVAS FÓRMULAS PARA O
EMPRENDEMENTO
VISITAS FORMATIVAS

Axuda concedida
para á actividade
2.396,80 €
2.399,19 €

7.970,39 €
2.396,80 €
777,60 €

Fomento do emprendemento cooperativo no
medio rural a través do comercion on-line

8.918,37 €

CURSO "O USO DAS TICS E REDES SOCIAIS
PARA O FOMENTO DO COOPERATIVISMO NO
TRANSPORTE"

2.105,60 €

CURSO "CREACION DUNHA COOPERATIVA,
COOPERATIVA DE TRANSPORTES"

2.601,60 €

Accións divulgativas e
formativas

“O emprendemento e as Empresas de
Inserción Laboral”

3.000,00 €

Accións divulgativas e
formativas

Xornadas de fomento e difusión do espíritu
emprendedor cooperativo
Taller de financiamento de proxectos
cooperativos e de economía social

Accións divulgativas e
formativas

Axuda total
concedida46

8.918,37 €

4.707,20 €

3.000,00 €

4.880,00 €
2.400,00 €

8.280,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 4 de outubro do 2017. DOG nº198 de 18 de outubro do 2017.
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Beneficiario
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

APREVAR

CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y
SERVICIOS DE OURENSE

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición

Conformación de grupos
promotores

Socios traballadores ou
de traballo incorporados
Socios de outras
categorías incorporados

Persoas incorporadas como socias
traballadoras ou de traballo
Persoas incorporadas como socias
cooperativistas noutras categorías
Xornada "Cooperacion como formula de
éxito"
Xornada " A cooperacion como motor social"
Xornada " A Cooperacion como base do
emprendemento"

Accións divulgativas e
formativas

Accións divulgativas e
formativas

Xornadas de fomento de espírito
emprendedor cooperativo

Accións divulgativas e
formativas
FUNDACION CEL
INICIATIVAS POR LUGO
Conformación de grupos
promotores
Creación grupos
promotores ano anterior
CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL DE
OURENSE

Accións divulgativas e
formativas

Socios traballadores ou
de traballo incorporados

ACCIÓN I “ Comunicación y liderazgo
compartido para cooperativas y
emprendedores y empresas de economía
social”
Acción II: “Crea y administra la web de tu
proyecto o negocio con WordPress”
Acción III: “Domina las redes sociales de
forma profesional”
Persoas incorporadas como socio traballador
ou de traballo
Sociedades constituídas ano anterior
Xornada divulgativa de presentación do
proxecto (informativa e de visibilización)
Que é unha cooperativa e cómo funciona.
Formación práctica e experiencial a través de
visitas a cooperativas reais

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida46

900,00 €
100,00 €
492,15 €
736,44 €

1.993,03 €

764,44 €
4.264,00 €

4.264,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €
2.400,00 €

10.000,00 €

1.800,00 €
1.000,00 €
800,00 €
2.400,00 €

8.000,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Tipo de Actividade 2

Descrición
Formación para o desenvolvemento de
equipos de alto redemento en cooperativas
Formación en estratexias persoais de
liderazgo para traballadores de cooperativas

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida46

2.400,00 €
2.400,00 €
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Das 25 actividades financiadas, por unha contía total de 57.132,99€, 21 son accións
divulgativas e formativas que recibiron un financiamento total de 53.332,99€.
3 corresponden a conformación de grupos promotores, dos que,



2 responden ó tipo de socios traballadores ou de traballo incorporados,, cunha axuda
de 2.700,00€.
1 responde ó tipo de socios de outras categorías incorporados, cun financiamento de
100,00€.

Unha actividade financiada foi do tipo creación de grupos promotores ano anterior, cunha
axuda de 1.000,00€.
Así, as axudas recibidas por parte das entidades colaboradoras da Rede Eusumo a través da
convocatoria de subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades
colaboradoras da Rede para o ano 2017 foron principalmente para realización de actividades
de promoción do cooperativismo e a economía social, principalmente para actividades de
carácter divulgativo e formativo que recibiron o 33% das axudas concedidas, seguidas polo tipo
“outras actividades elexibles” que recibiron o 16% das axudas e a contratación de persoal
técnico para as oficinas locais de fomento do cooperativismo cun 12% das axudas concedidas.
Neste sentido, o financiamento recibido por parte das asociacións representativas da
economía social para o seu funcionamento foi o 31% do orzamento concedido pola Orde de
subvencións. A modo de resumen as seguinte táboas recollen as contías totais que percibiron
as diferentes actividades obxecto de financiamento.
Actividades de promoción do cooperativismo e a economía social.

Tipo de actividade

Actividades divulgativas e formativas

Programa

Nº de
actividades
con
financiame
nto

Financiamento
da actividade
por Programa

Programa I

19

151.075,00 €

Programa II

38

20.299,71 €

Financiament
o total do
tipo de
actividade

224.707,70 €

Programa III

21

53.332,99 €

Asesoramento a emprendedores e
público en xeral

Programa I

2

32.800,00 €

Outras actividades de promoción

Programa II

1

1.829,20 €

1.829,20 €

Outras actividades elexibles

Programa I

10

107.093,20 €

107.093,20 €

Conformación de grupos promotores

Programa III

3

2.800,00 €

2.800,00 €

Conformación de grupos promotores
ano anterior

Programa I

2

7.000,00 €

7.000,00 €

Programa III
1
Total financiamento das actividades de promoción

1.000,00 €

32.800,00 €

1.000,00 €
377.229,70 €
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Creación e mantemento das Oficinas locais de fomento cooperativo.

Tipo de actividade

Programa

Nº de actividades
con financiamento

Programa II
8
Custos de contratación do técnico
Total financiamento para a creación das oficinas de fomento

Financiamento
total
82.258,00 €
82.258,00 €

Segundo a información interna facilitada pola Subdirección Xeral de Economía Social da Xunta
de Galicia:
No Programa I foron financiadas o 100% das actividades solicitadas, sendo a media da axuda
concedida para as actividades deste programa do 94% da axuda solicitada.
O Programa II financiou o 100% das actividades de promoción e fomento do cooperativismo
que foron solicitadas, recibindo unha media do 98% da axuda solicitada.
O Programa III financiou o 100% das actividades solicitadas, concedéndose unha media de
axuda do 98% da axuda solicitada.
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Convocatoria para o ano 2018.
O ano 2018, as bases pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás
entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do
cooperativismo e da economía social, e a súa convocatoria para os anos 2018 e 2019,
publícanse no DOG nº 25 de 5 de febreiro de 2018.
Nestas bases establécese que o obxecto e finalidade da orde e a realización de actividades de
promoción e impulso do cooperativismo e a economía social por parte das entidades
colaboradoras da Rede Eusumo.
Así, as entidades beneficiarias poden ser, unha ver formalizada a súa adhesión á Rede Eusumo:






As asociacións de entidades de economía social.
Os Concellos de Galicia, e as áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios e
consorcios locais.
As cámaras de comercio.
As universidades.
As fundacións e asociacións e as organizacións profesionais, empresariais e sindicais.

O orzamento total da Orde é de 1.124.000,00€ distribuído en dúas anualidades:



2018: 650.000,00€
2019: 474.000,00€

As subvencións concedidas contaron cunha axuda total de 952.855,03€, o 85% do orzamento
dispoñible na Orde.
Aplicando os seguintes criterios de concesión das axudas (artigo 27):
10 puntos pola presentación de solicitudes conxunta. Actividades incluídas en solicitudes formuladas
conxuntamente por dúas ou máis entidades solicitantes.
Pola tipoloxía da actividade:

15 puntos por:
actividades formativas cun mínimo de 40 horas de duración
actividades de asesoramento e acompañamento

10 puntos por
actividades formativas cun mínimo de 15 e menos de 40 horas de duración
elaboración de feiras, mostras e congresos
elaboración de proxectos de intercooperación e integración
elaboración de planes estratéxicos

5 puntos por
actividades formativas de menos de 15 horas de duración
actividades de difusión como xornadas, conferencias, simposios, charlas ou visitas formativas
celebración de encontros entre entidades de economía social
elaboración, publicación e difusión de estudos, informes etc.
calquera outra acción promocional que fomente o cooperativismo e a economía social.
Polo colectivo destinatario:

5 puntos por actividades cuxo colectivo destinatario son as mulleres

5 puntos por actividades cuxo colectivo destinatario son as persoas en risco de exclusión
de 0 a 5 puntos pola calidade e precisión na presentación das actividades propostas

149

Análise das principais ferramentas de fomento da Economía Social no marco do Informe de reformulación da Rede Eusumo.

de 0 a 10 puntos polo carácter innovador das actividades propostas en canto ao seu obxectivo, finalidade e
metodoloxía, pola idoneidade do seu deseño, así como pola relevancia dos efectos esperados

E considerando as seguintes limitacións nas contías das axudas a conceder:


Non poderá superar o 80% dos gastos da actividade.



Contía máxima por entidade beneficiaria 100.000,00€ por anualidade.

De xeito desagregado, as entidades e as actividades que recibiron financiamento ao abeiro da
Orde de subvencións do 29 de decembro de 2017 para a realización de actividades no marco
da Rede Eusumo, foron as seguinte:
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Beneficiario

Tipo de Actividade

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO INDUSTRIA
SERVIZOS E NAVEGACIÓN DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito
Avtividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc
Actividades formativas como cursos e
obradoiros

CONSORCIO AS MARIÑAS

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Descrición
A COOPERATIVA. EMPRENDEMENTO EN
FEMININO
FOMENTO DO ESPÍRITU EMPRENDEDOR
COOPERATIVO NO EIDO EDUCATIVO
TALLERES DE FINANCIAMENTO DE PROXECTOS
COOPERATIVOS E DE ECONOMÍA SOCIAL
Formación para axentes de emprego

MANCOMUNIDADE DE ORDES

CONCELLO DE CALVOS DE
RANDIN

47

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Avtividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc

23.200,00 €

Axuda total
concedida47
23.200,00 €

10.875,00 €
28.875,00 €
18.000,00 €
576,00 €

Formación persoas emprendedoras

7.000,00 €

Curso cooperativism e economía social

2.496,00 €

Divulgación entre o alumnado
Actividades de asesoramento e
acompañamento

Axuda concedida
para á actividade

23.152,00 €

11.800,00 €

Asesoramento

1.280,00 €

Excursión

9.000,00 €

Curso Online

3.000,00 €

Curso Online

3.000,00 €

Xogos

2.300,00 €

COÑECE AS SOCIEDADES LABORAIS

642,40 €

COÑECE OS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO

642,40 €

RAZONS PARA EMPRENDER. AS COOPERATIVAS
COÑECE AS COOPERATIVAS DE TRABALLO
ASOCIADO
EVOLUCION DA ECONOMIA SOCIAL NA UE
EJEMPLOS DE COOPERATIVAS DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS EN GALICIA
RSE NAS ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIA

916,00 €
649,60 €

17.300,00 €

26.301,60 €

400,00 €
800,00 €
600,00 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 5 de outubro do 2018. DOG nº198 de 17 de outubro do 2018.
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Descrición
QUE É O CÓDIGO DE BOAS PRACTICAS DAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS GALEGAS
EJEMPLOS DE COOPERATIVAS GALEGAS
EXEMPLOS DE COOPERATIVA DA ZONA:
POSTORIO
COÑECE SODIAAL, A MAIOR COOPERATIVA
LEITEIRA FRANCESA, MODELO IMITABLE.
COÑECE COBIDEZA, SOCIEDAD COOPERATIVA
QUE PRESTA SERVIZOS A PRODUCTOS DE LEITE
COÑECE A CREACION DE ACOLACT. CLESA,
EXEMPLO DE COOPERATIVA QUE DEFENDE OS
VALORES COOPERATIVOS
RESPONSABILIDADE PENAL NAS COOPERATIVAS
COÑECE FEIRACO, COOPERATIVA DE LEITE 100%
GALEGA
COÑECE MARTIN CODAX

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida47

621,60 €
800,00 €
460,00 €

800,00 €

580,00 €
621,60 €
580,00 €
580,00 €

COÑECE DAIRYLAC
UN ASESORAMENTO AXEITADO PODE EVITAR A
QUEBRA DUNHA COOPERATIVA
COOPERATIVAS LACTEAS UNIDAS CLUN
COMO POTENCIAR O MODELO PRODUCTIVO E
SOCIAL TRADICIONAL HORTÍCOLA. HORSAL
DESCUBRE O QUE SON AS COOPERATIVAS E AS
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
COÑECE A COOPERATIVA VIÑA COSTEIRA

785,60 €

O COOPERATIVISMO EN GALICIA
INICIATIVAS NOVIDOSAS NO RURAL GALEGO,
IDEAS NOVAS PARA CREAR UNHA COOPERATIVA

787,20 €

600,00 €
600,00 €
800,00 €
580,00 €
580,00 €

700,00 €
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Beneficiario

Mancomunidade de Concellos
da Comarca de Ferrol

Tipo de Actividade

Avtividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc

Descrición

Axuda concedida
para á actividade

O AUTOEMPREGO COOPERATIVO
COÑECE AS COOPERATIVAS DE PLANTAS
MEDICINAIS E AROMÁTICAS. MILHULLOA
COÑECE AS COOPERATIVAS DE PRODUCTOS DA
HORTA. TERRAS DA MARIÑA
COÑECE A COOPERATIVO PACO&LOLA
COOPERATIVAS DE CIVENDAS PAR MAIORES,
UHA IMPORTANTE OPORTUNIDADE DA ZONA
COOPERATIVAS FORESTAIS, OPORTUNIDADE DE
NEGOCIO EMERXENTE
A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES NAS
COOPERATIVAS DOS SECTORES MÁIS
REPRESENTATIVOS

669,60 €

COÑECE O PROXECTO LEADFARM
AS COOPERATIVAS, INSTRUMENTO CLAVE PARA
A SUSTENTABILIDADE DAS ZONAS RURAIS
COÑECE DELAGRO

745,60 €

COÑEE O PROXECTO LACES

621,60 €

A IGUALDADE COMO VALOR COOPERATIVO
OPORTUNIDADES NOS SERVIZOS SOCIAIS PARA
CREA´R A TÚA COOPERATIVA
COOPERATIVAS DE ATENCIÓN INFANTIL.
EXEMPLOS EN GALICIA
MARKETING NAS COOPERATIVAS
AS COOPERATIVAS, UNHA FÓRMULA PARA A
XUVENTUDE

580,00 €

Charlas/conferencias/visitas formativas

Axuda total
concedida47

704,80 €
704,80 €
600,00 €
787,20 €
745,60 €
704,80 €

787,20 €
580,00 €

700,00 €
669,60 €
787,20 €
787,20 €
4.950,00 €

27.951,38 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade
Celebración de feiras, mostras e
congresos
Actividades de asesoramento e
acompañamento

MANCOMUNIDADE DE
CONCELLOS GALEGOS DO
CAMIÑO DE SANTIAGO
FRANCES

MANCOMUNIDADE TERRA DE
CELANOVA

Descrición

Axuda concedida
para á actividade

Mostra

3.000,00 €

Asesoramento e acompañamento

4.820,00 €

Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito
Elaboración de plans estratéxicos de
caracter plurianual

Elaboración, publicación e difusión de estudos e
informes

6.181,38 €

Elaboración de plan estratéxico plurianual

9.000,00 €

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

AS COOP NO SECTOR HOSTELERIA

Avtividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

24.000,00 €

COOP NOS SERVIZOS SOCIAIS

9.600,00 €

MULLER E COOP

2.000,00 €

INTEGRACION E COOP

2.000,00 €

ECONOMIA SOCIAL

38.400,00 €

800,00 €

Actividades lúdico/deportivas cooperativos
Ferramentas de apoio ó emprendedor
cooperativo
Oportunidade de negocio cooperativo: análise
da contorna e análise de oportunidades
Oportunidade de negocio cooperativo: selección
da metodoloxía máis axeitada para desenvolver
a nosa idea de negocio
Análise de mercado cooperativo

4.708,30 €

Desafíos dos emprendedores cooperativos

1.671,34 €

2.934,68 €
1.066,05 €
4.341,08 €
1.035,87 €

Técnicas de venda cooperativa

599,58 €

A importancia de coñecer a contorna

354,65 €

Intelixencia competitiva na economía social
Metodoloxía de xestión pro proxectos
cooperativos

Axuda total
concedida47

28.640,78 €

1.467,34 €
752,47 €
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Beneficiario

CONCELLO DE BOQUEIXON

AGRUPACIÓN EMPRESARIAL
DE SOCIEDADES LABORAIS DE
GALICIA

Tipo de Actividade

Actividades formativas como cursos e
obradoiros
Avtividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc
Celebración de encontros entre
entidades económicas
Calquera outra forma que fomente o
cooperativismo e a economía social
Actividades formativas como cursos e
obradoiros

UNION DE COOPERATIVAS
ASOCIACION GALEGA DE
COOPERATIVAS AGRARIASAGACA

Avtividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc

Descrición

Axuda concedida
para á actividade

O proceso de emprender na economía social
Decisións e actividades do proceso de
emprender na economía social
Ferramentas para o emprendedor na economía
social
Idea. como xorde a idea: a iniciativa, a procura
de alternativas.
Ferramentas de análise de ideas cooperativas
Técnicas creativas para a xeración de ideas
cooperativas

1.853,08 €

Taller para a creación de coperativas

3.000,00 €

Axuda total
concedida47

1.969,56 €
1.817,46 €
1.204,36 €
792,50 €
2.072,46 €

3.456,00 €
Xornada informativa sobre cooperativismo
IV Encontro empresarial FACENDO EMPRESA
Plan de posicionamento de marca FACENDO
EMPRESA
OBRADOIRO DE FORMACION DE TITORIAS
XERENCIAIS EN EMPRESAS DA ECONOMIA
SOCIAL
OBRADOIROS "GOBERNANZA COOPERATIVA
NAS CCMMVV

456,00 €
1.500,00 €
14.023,20 €
7.316,00 €
6.000,00 €
21.000,00 €
249.609,20 €

PLAN DE DIVULGACION "O MODELO
COOPERATIVO COMO FERRAMENTA PARA
FIXAR RIQUEZA NO RURAL"

6.250,00 €

DIVULGACION EMPRENDEMENTO E
EXPERIENCIAS COOPERATIVAS NOS IES DE
GALICIA

45.000,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade
Actividades de asesoramento e
acompañamento

Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito

Descrición
ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E
ACOMPAÑAMENTO A GRUPO PROMOTORES

12.000,00 €

ESTUDO "ECONOMIA SOCIAL COMO MOTOR DO
DESENVOLVEMENTO ECONOMICO E SOCIAL
SOSTIBLE NO RURAL"

24.000,00 €

PLAN DIVULGACION RSE
MARCA CALIDADE COOPERATIVA
AGROALIMENTARIA

25.600,00 €

MANUAIS DE FORMACION COOPERATIVA
ESTUDO "PROTOCOLO DE DISOLUCION E
LIQUIDACION DUNHA COOPERATIVA"
ESTUDO "AFORRO E EFICIENCIA ENERXETICA
NAS COOPERATIVAS VITIVINICOLAS

32.000,00 €

Obradoiros de Teleformación

Unión de Cooperativas
Espazocoop

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Actividades de asesoramento e
acompañamento

Axuda concedida
para á actividade

Obradoiros Formativos presenciais
Acción 1 Programa especializado de formación
xerencial
Acción 2 Programa especializado de formación
xerencial
Acción 4 Programa especializado de formación
xerencial
Acción 5 Programa especializado de formación
xerencial
Acción 3 Programa especializado de formación
xerencial
Asesoramento a grupos promotores e entidades
E.S.

Axuda total
concedida47

32.000,00 €

17.600,00 €
17.600,00 €
60.000,00 €
126.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

308.529,60 €

3.000,00 €
3.000,00 €
14.400,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Descrición
Presentación Foro pola Economía Social Galega
Economía Social Meetings

Elaboración de proxectos de
intercooperación e integración

Manual divulgación Economía Social de Galicia
Planeamento Foto pola Economia Social Galega
Xornada de oportunidades da nova lei de
contratación pública para as entidades de
Economía Social

Calquera outra forma que fomente o
cooperativismo e a economía social
ASOC. INTERSECTORIAL E
INTERTERRITORIAL DE
AUTÓNOMOS E PEQ.
EMPRESAS DE GALICIA (APE
GALICIA)

APETAMCOR

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

ASOCIACION DE EMRPESAS
DE INSERCIÓN DE GALICIA

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
REPARACIÓN Y VENTA DE

Avtividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc

Axuda concedida
para á actividade
9.716,00 €
12.000,00 €
9.840,00 €
4.800,00 €
2.400,00 €

Programa de bolsas para procesos de mellora

58.514,40 €

Xornadas

15.000,00 €

Creacion grupos promotores
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DAS
COOPERATIVAS E DA ECONOMÍA SOCIAL

Axuda total
concedida47

8.000,00 €
4.664,00 €
9.328,00 €

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA
MOZOS/AS DIRECTIVOS/AS DAS COOPERATIVAS
CREACION DUNHA COOPERATIVA,
COOPERATIVA COMO SOLUCION E
AUTOEMPREGO PARA AS MULLERES

4.664,00 €

24.000,00 €
29.250,00 €

O USO DAS TICS E REDES SOCIAIS PARA O
FOMENTO DO COOPERATIVISMO NO
TRANSPORTE

5.250,00 €

O EMPRENDEMENTO E AS EIL

3.000,00 €

O EMPRENDEMENTO E AS EIL
TECENDO COMUNIDADE:COOPERATIVAS CON
PERSPECTIVA DE XÉNERO

3.000,00 €
736,44 €

11.927,20 €
2.750,88 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

AUTOMÓVILES Y RECAMBIOS
DE LUGO,APREVAR

Descrición
EDUCANDO EN PLURAL:OBRADOIRO DE XOGOS
COOPERATIVOS
CREANDO ESCOLA:DINAMIZACIÓN DO
COOPERATIVISMO NO ENSINO
Herramientas imprescindibles para un
emprendedor cooperativo
Finanzas para no financieros
Inbound Marketing: Técnicas y estrategias para
atraer clientes

FUNDACION CEL INICIATIVAS
POR LUGO

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Actividades de asesoramento e
acompañamento

CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL DE OURENSE

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Posicionamiento en Internet: Fundamentos SEO

Axuda concedida
para á actividade
1.250,00 €
764,44 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €

Publicidad en Internet: Fundamentos SEM

2.400,00 €

Cómo crear un equipo de trabajo de alto
rendimiento. Herramientas para un liderazgo
cooperativo

2.400,00 €

Claves para un desempeño comercial eficiente

2.400,00 €

Ecommerce: Tu tienda online con WordPress

2.400,00 €

Itinerarios

Axuda total
concedida47

25.600,00 €

4.400,00 €

Creación de grupos promotores

2.000,00 €

A xestión de prioriades en equipos de traballo
Creación de negocios sociais. Inclúe formación
práctica en cooperativas reais

2.400,00 €

Hábitos do directivo altamente eficaz

2.400,00 €

Coworking COOP

1.280,00 €

Coworking COOP

1.800,00 €

Xestionar e dirixir equipos de traballo

2.400,00 €

2.400,00 €
41.642,40 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade
Avtividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc
Celebración de feiras, mostras e
congresos
Calquera outra forma que fomente o
cooperativismo e a economía social

FUNDACIÓN PARA LA PESCA Y
MARISQUEO -FUNDAMAR-

Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito

Descrición
Somos cooperativa
Feira do cooperativiso
Xornada "Cooperativas de verdade: As
InnoCooperativas
Xornada "Formación e educación mediante un
libro interactivo: O LibCOOP
OBSERVATORIO DE PROMOCIÓN DE INICIATIVAS
DE ECONOMÍA SOCIAL NO SECTOR
GUÍA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA
AS INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL NO
SECTOR DA PESCA INDUSTRIAL
ESTUDO DA ECONOMÍA SOCIAL NO SECTOR DA
PESCA INDUSTRIAL

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida47

800,00 €
24.000,00 €
1.258,40 €
2.904,00 €
9.574,70 €
10.699,49 €

37.470,59 €

17.196,40 €
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19 entidades que recibiron axuda para a realización dun total de 140 actividades de promoción
e impulso do cooperativismo e da economía social.
Así, da escolma de actividades subvencionables as axudas foron principalmente para a
realización de actividades formativas, 45%, para a elaboración, publicación e difusión de
material inédito(23%) e nun 11% para a realización de actividades de difusión.
A modo de resumen a seguinte táboa recolle as contías totais que percibiron as diferentes
actividades obxecto de financiamento, así como o seu peso sobre o total do financiamento
concedido.
Tipo de actividade
Actividades formativas como cursos e obradoiros
Actividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc
Celebración de feiras, mostras e congresos
Celebración de encontros entre entidades
económicas
Actividades de asesoramento e acompañamento
Elaboración, publicación, difusión, etc. de material
inédito
Elaboración de proxectos de intercooperación e
integración
Elaboración de plans estratéxicos de carácter
plurianual
Calquera outra forma que fomente o
cooperativismo e a economía social
Creación de grupos promotores

Nº de
actividades con
financiamento
57

Financiamento
total do tipo de
actividade
426.870,78 €

% sobre o
total
44,80%

102.183,48 €

10,72%

27.000,00 €

2,83%

1.500,00 €

0,16%

5

36.900,00 €

3,87%

11

215.651,97 €

51
2
1

22,63%

38.756,00 €

4,07%

9.000,00 €

0,94%

84.992,80 €

8,92%

2

10.000,00 €

1,05%

140

952.855,03 €

100%

5
1
5

Segundo a información interna facilitada pola Subdirección Xeral de Economía Social da Xunta
de Galicia, foron financiadas o 91% das actividades solicitadas, sendo a media da axuda
concedida o 96% da axuda solicitada.
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Convocatoria para o ano 2019.
O ano 2019, as bases pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás
entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do
cooperativismo e da economía social, e a súa convocatoria para os anos 2019 e 2020,
publícanse no DOG nº 27 de 7 de febreiro de 2019.
O obxecto e finalidade destas subvencións é realizar actividades de promoción e impulso do
cooperativismo e a economía social por parte das entidades colaboradoras da Rede Eusumo.
As entidades beneficiarias das axudas poden ser, unha ver formalizada a súa adhesión á Rede
Eusumo:






As asociacións de entidades de economía social.
Os Concellos de Galicia, e as áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios e
consorcios locais.
As cámaras de comercio.
As universidades.
As fundacións e asociacións e as organizacións profesionais, empresariais e sindicais.

O orzamento total da Orde ascendeu a 630.045,00€ distribuído en dúas anualidades:



2018: 178.045,00€
2019: 455.000,00€

As axudas concedidas ó abeiro desta Orde foron do 99,60% do orzamento, é dicir, de
630.502,60€.
Aplicando os seguintes criterios de concesión das axudas (artigo 17):
10 puntos pola presentación de solicitudes conxunta. Actividades incluídas en solicitudes formuladas
conxuntamente por dúas ou máis entidades solicitantes.
de 0 a 10 puntos pola adecuación da actividade proposta aos fins que se queren conseguir con este programa de
axudas, así como pola relevancia dos efectos esperados
de 0 a 5 puntos polo carácter innovador das actividades propostas en canto ao seu obxecto, finalidade e
metodoloxía, así como pola idoneidade do seu deseño para acadar a finalidade pretendida
de 0 a 5 puntos pola calidade e precisión na presentación das actividades propostas
Pola tipoloxía da actividade:

10 puntos por:
actividades formativas cun mínimo de 40 horas de duración
actividades de asesoramento e acompañamento
elaboración de proxectos de intercooperación e integración
elaboración de planes estratéxicos

5 puntos por
actividades formativas cun mínimo de 15 e menos de 40 horas de duración
elaboración de feiras, mostras e congresos
celebración de encontros entre entidades de economía social
elaboración, publicación e difusión de estudos, informes etc.

2 puntos por
actividades formativas de menos de 15 horas de duración
actividades de difusión como xornadas, conferencias, simposios, charlas ou visitas formativas
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calquera outra acción promocional que fomente o cooperativismo e a economía social.
Polo colectivo destinatario:

5 puntos por actividades cuxo colectivo destinatario son as mulleres

5 puntos por actividades cuxo colectivo destinatario son as persoas en risco de exclusión

E considerando as seguintes limitacións nas contías das axudas a conceder:


Non poderá superar o 80% dos gastos da actividade.



Contía máxima por entidade beneficiaria 100.000,00€ por anualidade.

De xeito desagregado, as entidades e as actividades que recibiron financiamento ao abeiro da
Orde de subvencións do 31 de decembro de 2018 para a realización de actividades no marco
da Rede Eusumo, foron as seguinte:
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Beneficiario

Tipo de Actividade

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito

CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVIZOS E NAVEGACION DE
SANTIAGO DE COMP

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

MANCOMUNIDADE DE
MUNICIPIOS DA COMARCA
DE ORDES

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Mancomunidade de Concellos
da Comarca de Ferrol

Actividades de asesoramento e
acompañamento
Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito

CONCELLO DE ORTIGUEIRA

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

CONCELLO DE XERMADE

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

MANCOMUNIDADE TERRA DE
CELANOVA

48

Actividades formativas como cursos e
obradoiros
Calquera outra forma que fomente o
cooperativismo e a economía social

Descrición
PROXECTO ECOLILA 2020
TALLER DE MARKETING DIXITAL E REDES
SOCIAIS PARA IMPULSAR O TEU NOGOCIO NO
EIDO DA ECONOMÍA SOCIAL
CURSO BASICO DE COMERCIO EXTERIOR DA
ECONOMÍA SOCIAL E COOPERATIVA
TALLER:FINANZAS`PERSOAIS FRONTE A
FINANZAS EMPRESARIAIS

Axuda concedida
para á actividade
50.700,00 €

Axuda total
concedida48
50.700,00 €

5.250,00 €
7.500,00 €
18.750,00 €
3.000,00 €

TALLER: TÉCNICAS EFICACES DE
COMUNICACIÓN NAS ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAIS E DE ECONOMÍA SOCIAL

3.000,00 €

Viaxe de estudios

3.000,00 €

Asesoramento e acompañamento

6.820,00 €

Elaboración, publicación e difus

6.712,46 €

E TI, COÑECES A FÓRMULA

1.016,40 €

3.000,00 €

13.532,46 €

LANZATE A EMPRENDER EN COOPERATI
XORNADA DE DIFUCIÓN E PROMOCIÓN DO
COOPERATIVISMO
EMPRENDEMENTO SOCIAL IGUALDADE

338,80 €
2.240,00 €

EMP. SOCIAIS SAF E INSTITUCIÓNS

1.242,45 €

ACTIVIDADES LUDICO COOPERATIVAS

2.377,78 €

OBRADOIROS COOPERATIVOS NENOS

2.377,78 €

1.355,20 €
2.240,00 €

1.279,35 €
12.032,92 €

Axuda total concedida á entidade segundo a Resolución de 9 de outubro do 2019. DOG nº203 de 24 de outubro do 2019.
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Actividades formativas como cursos e
obradoiros
MANCOMUNIDADE DE
MUNICIPIOS DA COMARCA
DE VERÍN

ASOCIACION EMPRESARIAL
DE CENTROS ESPECIAIS SEN
ANIMO DE LUCRO (CEGASAL)

ASOCIACION DE EMPRESAS
DE INSERCION LABORAL AEIGA

FUNDACIÓN RONSEL

Celebración de encontros entre
entidades económicas
Actividades de asesoramento e
acompañamento
Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito
Elaboración de plans estratéxicos de
caracter plurianual
Celebración de encontros entre
entidades económicas
Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito
Actividades formativas como cursos e
obradoiros
Actividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc

Calquera outra forma que fomente o
cooperativismo e a economía social

Descrición

Axuda concedida
para á actividade

VERÁN COOPERATIVO

2.377,78 €

EMPRENDEXOVEN

2.377,78 €

Cursos: ferramentas

2.400,00 €

Obradoiros: valores do cooperati

1.200,00 €

Curso bussines

1.440,00 €

Encontros empre-técnicos

800,00 €

Asesoramento iniciativas

720,00 €

Análise coop europea

800,00 €

Axuda total
concedida48

9.760,00 €

Elab plan estrat

2.400,00 €

ENCONTROS EMPRESARIAIS

10.499,97 €

ESTUDIO DE CEEis

13.085,20 €

23.585,17 €

FORMACION O EMPRENDEMENTO E AS E

3.000,00 €

XORNADA CONTRATACION PUBLICA RES

900,00 €

XORNADAS INFORMATIVAS EIL (UNIV

2.500,00 €

CHARLAS DE SENSIBILIZACION MEDIO

1.550,00 €

MANUAL DE ACOMPAÑAMENTO EIL

1.744,00 €

XUÑO 2019 BUSCA DE OPORTUNIDADES

1.500,00 €

XULLO 2019 PERSISTENCIA

1.500,00 €

SETEMBRO 2019 PROCURA DE INFO.

1.500,00 €

SETEMBRO2019 CUMPRIR COMPROMISOS

1.500,00 €

9.694,00 €

15.000,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Asociacion boirense de
empresarios

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

CONFEDERACIÓN GALEGA DE
PERSOAS CON
DISCAPACIDADE - (COGAMI)

Celebración de feiras, mostras e
congresos
Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito
Actividades formativas como cursos e
obradoiros

ASOCIACION GALEGA DE
COOPERATIVAS AGRARIASAGACA

UNIÓN DE COOPERATIVAS
ESPAZOCOOP

Celebración de encontros entre
entidades económicas
Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito

Descrición

Axuda concedida
para á actividade

SETEMBRO 2020 AUTOCONFIANZA

1.500,00 €

MAIO 2020 FIXACIÓN DE OBXECTIVOS

1.500,00 €

XUÑO 2020 EFICIENCIA E CALIDADE

1.500,00 €

XUÑO 2020 PLANIFICACIÓN

1.500,00 €

SETEMBRO 2020 PERSUASIÓN

1.500,00 €

SETEMBRO 2019 RISCOS CALCULADOS

1.500,00 €

Habilidades dixitais para comerc

1.520,00 €

Lean Management para cooperativa

1.520,00 €

Congreso: O valor social (...)

26.132,05 €

Medición Valor Social

49.780,75 €

OBRADOIROS FORMATIVOS CCMMVV

13.500,00 €

OBRADOIROS EMPODERAMENTO MULLER

21.000,00 €

Axuda total
concedida48

6.080,00 €

75.912,80 €

ENCONTROS MOZOS

1.500,00 €

MANUAIS DE FORMACION COOPERATIVA

8.000,00 €

PLAN DE DIVULGACIÓN DA RSE NAS C

12.800,00 €

ESTUDO "ESTRATEXIAS COOPO AGRARI

32.000,00 €

Calquera outra forma que fomente o
cooperativismo e a economía social

ALMORZOS MICRORELATOS COOPERATIV

17.100,00 €

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Curso Ferramentas de financiamento ético e
alternativo
Curso Asembleas e reunións
Curso regulamento de réxime interno nas
cooperativas
Curso Relavo xeracional nas cooperativas

105.900,00 €

3.000,00 €
3.000,00 €

134.680,00 €

3.000,00 €
3.000,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Descrición
Curso Ferramentas tecnolóxicas para a
economía social
Curso Economía social e TICs
Curso Xestión de cooperativas de traballo
asociado
Curso responsabilidade social empresarial nas
cooperativas
Programa especializado en formación xerancial
cooperativa
Obradoiro Formación para cadros directivos de
cooperativas
Obradoiro de formación para titorías xerenciais
en cooperativas
Obradoiro: Contabilidade para o
emprendemento cooperativo
Obradoiro de dinamización do cooperativismo
nun sector potencial
Obradoiro "Habilidades sociais para a xestión do
conflicto"
Obradoiro "E se traballmos en equipo"
Obradoiro "Ideas cooperativas en acción"
Obradoiro "Lánzate a emprender en
cooperativa
Curso de iniciación á cooperativa de traballo

Axuda concedida
para á actividade
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
15.000,00 €
3.000,00 €

Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito

Colección ferramentas de xestión

3.800,00 €

Guía de casos: da crise á autoxe

3.480,00 €

Calquera outra forma que fomente o
cooperativismo e a economía social

Informe conta xustificativa audi

800,00 €

Programa mentoring Consolidacoop

Axuda total
concedida48

14.400,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

ECOS DO SUR

Actividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc

Celebración de feiras, mostras e
congresos
Actividades de asesoramento e
acompañamento
Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito
AGRUPACIÓN EMPRESARIAL
DE SOCIEDADES LABORAIS DE
GALICIA (AESGAL)

FUNDACION CEL INICIATIVAS
POR LUGO

Descrición
Programa de Bolsas proc. mellora

16.200,00 €

Form mellora consolidacion coop

2.880,00 €

Form coop e usos do monte

2.880,00 €

Form coop e usos do monte 2

2.880,00 €

Formacion mulleres 3 sector

2.880,00 €

Visita formativa mulleres 3 sect

1.704,00 €

Visita format coop e usos monte

1.704,00 €

Visita format coop usos monte 2

1.704,00 €

xornada divulgativa colect seneg

2.784,00 €

7 ud xornada divulgativa risco e

5.880,00 €

Xornada divulgativa para asesorí

960,00 €

Congreso

10.320,00 €

8 ud asesoramento e acompañament

15.360,00 €

Estudo cooperativas de integraci

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Comunicación para sociedades laborais e
entidades de economía social
Formación xerencial para sociedades laborais

Celebración de encontros entre
entidades económicas

Encontros FACENDO EMPRESA

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

Axuda concedida
para á actividade

Axuda total
concedida48

61.536,00 €

9.600,00 €
2.721,78 €
3.681,78 €

6.989,46 €

585,90 €

Negociación bancaria

2.400,00 €

Email marketing: estrategia.....

2.400,00 €

Instagram: uso profesional

2.400,00 €

Negociación comercial

2.400,00 €

Youtube: el poder del videomark.

2.400,00 €

20.800,00 €
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Beneficiario

Tipo de Actividade

Axuda concedida
para á actividade

Construye tu negocio con LEGO

2.400,00 €

Marca digital : claves

2.400,00 €

itinerarios emprendemento

4.000,00 €

OBRADOIRO PLAN FORESTAL Y MMVVCC

3.000,00 €

OBRADOIRO SMARTVILLAGE - NUEVA R

3.000,00 €

OBRADOIRO ALIMENTOS AGROECOLIGOS

3.000,00 €

Actividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc

JORNADA SOBRE "BANCO DE TERRAS"

3.000,00 €

Elaboración, publicación, difusión, etc.
de material inédito

GUIA PARA O FOMENTO DA EMPREGABILIDADE
DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO SECTOR
PESQUEIRO A TRAVÉS DE ENTIDADES DE
ECONOMÍA SOCIAL

Elaboración de plans estratéxicos de
caracter plurianual

PLAN DE ACTUACIÓN PARA A INTEGRACIÓN E
COLABORACIÓN DE ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIAL DO SECTOR PESQUEIRO E DO SECTOR
EDUCATIVO PARA O FOMENTO DO
EMPRENDEMENTO E A ECONOMÍA SOCIAL

Actividades de asesoramento e
acompañamento

ADR Comarca de Lugo

Descrición

Actividades formativas como cursos e
obradoiros

FUNDACIÓN PARA LA PESCA
Y MARISQUEO

Axuda total
concedida48

12.000,00 €

27.058,58 €
42.250,59 €
19.896,01 €
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2149 entidades foron adxudicatarias de axuda para a realización dun total de 105 actividades
de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social.
Así, da escolma de actividades subvencionables as axudas foron principalmente para a
elaboración, publicación e difusión de material inédito, 12 actividades que contaron co 35%
das axudas concedida; para a realización de actividades formativas, 34% das axudas para
realizar 52 actividades, e nun 12% para a realización de outras actividades, non incluídas nas
categorías recollidas na orde.
A modo de resumen a seguinte táboa recolle as contías totais que percibiron as diferentes
actividades obxecto de financiamento, así como o seu peso sobre o total do financiamento
concedido.
Tipo de actividade
Actividades formativas como cursos e obradoiros
Avtividades de difusión como xornadas,
conferencias, etc
Celebración de feiras, mostras e congresos
Celebración de encontros entre entidades
económicas
Actividades de asesoramento e acompañamento
Elaboración, publicación, difusión, etc. de material
inédito
Elaboración de proxectos de intercooperación e
integración
Elaboración de plans estratéxicos de caracter
plurianual
Calquera outra forma que fomente o
cooperativismo e a economía social
Creación de grupos promotores

Nº de
actividades con
financiamento
52

Financiamento
total do tipo de
actividade
213.170,56 €

11

24.430,00 €

3,89%

2

36.452,05 €

5,81%

4

13.385,87 €

2,13%

4

26.900,00 €

4,29%

12

217.816,99 €

34,71%

0

- €

0,00%

2

22.296,01 €

3,55%

18

73.011,12 €

11,64%

0

- €

0,00%

105

627.462,60 €

100%

% sobre
o total
33,97%

Segundo a información interna facilitada pola Subdirección Xeral de Economía Social da Xunta
de Galicia, foron financiadas o 71% das actividades solicitadas, sendo a media da axuda
concedida o 98% da axuda solicitada.

49

Na información interna proporcionada pola Subdirección de Economía Social da Xunta de Galicia non aparece
unha das entidades adxudicatarias segundo a Resolución do 9 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego,
pola que se lles dá publicidade ás axudadas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2018 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás
entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizaren actividades de promoción e impulso do cooperativismo e
da economía social, e se convocan para os anos 2019 e 2020 (DOG nº 203 de 24 de outubro de 2019).
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10.3 ANEXO 3: CRITERIOS DE CONCESIÓN DAS AXUDAS ÁS ENTIDADES COLABORADORAS DA REDE EUSUMO SEGUNDO PROGRAMA E ANO.
2014
Para gastos normais de
funcionamento:
 Polo número de entidades
asociadas: 1 punto por
cada entidade asociada.
 Polo nivel de actividade da
asociación:
o 8 puntos por cada
local de atención ás
entidades asociadas.
o 5
puntos
pola
participación
no
Consello Galego de
Cooperativas.
o 4 puntos por cada
traballador/a
a
tempo completo.
o 4
puntos
pola
existencia de pax.
Web operativa e
actualizada.
o 2
puntos
pola
integración
da
asociación
nunha
entidade
de
intercooperación.
Para actividades de promoción
do cooperativismo e a
economía social:
 max. 30 puntos pola
adecuacións
aos
obxectivos e liñas de
actuación
do
Plan
estratéxico
para

2015

2016
Programa I
Para gastos normais de
Para gastos normais de
funcionamento:
funcionamento:
 Polo número de entidades  Polo número de entidades
asociadas: 1 punto por
asociadas: 1 punto por
cada entidade asociada.
cada entidade asociada.
 Polo nivel de actividade da  Polo nivel de actividade da
asociación:
asociación:
o 8 puntos por cada
o 8 puntos por cada
local de atención ás
local de atención ás
entidades asociadas.
entidades asociadas.
o 5
puntos
pola
o 4 puntos por cada
participación
no
traballador/a
a
Consello Galego de
tempo completo.
Cooperativas.
o 4
puntos
pola
o 4 puntos por cada
existencia de pax.
traballador/a
a
Web operativa e
tempo completo.
actualizada.
o 4
puntos
pola
o 2
puntos
pola
existencia de pax.
integración
da
Web operativa e
asociación
nunha
actualizada.
entidade
de
o 2
puntos
pola
intercooperación.
integración
da
asociación
nunha
entidade
de
intercooperación.
Para actividades de promoción Para actividades de promoción
do cooperativismo e a
do cooperativismo e a
economía social:
economía social:
 20 puntos por propostas  por actividades dirixidas
dirixidas ao fomento do
ao
fomento
do
emprendemento
e
a
emprendemento
e
á
creación de emprego
creación de emprego: 10
puntos se teñen duración
 10 puntos por propostas

2017
Para gastos normais de
funcionamento:
 Polo número de entidades
asociadas: 1 punto por cada
entidade asociada.
 Polo nivel de actividade da
asociación:
o 8 puntos por cada local
de
atención
ás
entidades asociadas.
o 4 puntos por cada
traballador/a a tempo
completo.
o ata 4 puntos pola
porcentaxe de persoas
traballadoras
fixas
sempre que esta sexa
superir ao 50%.
o 2 puntos por ter
definido un plan de
accións e implantación
de
medidas
de
responsabilidade social
empresarial.
o 2 puntos por cada
entidade
de
intercooperación
na
que estea integrada a
asociación.
Para actividades de promoción
do cooperativismo e a
economía social:
 20 puntos por actividades

2018
10 puntos pola
presentación de
solicitudes conxunta.
Actividades incluídas
en solicitudes
formuladas
conxuntamente por
dúas ou máis entidades
solicitantes.

2019
10 puntos pola
presentación de
solicitudes conxunta.
Actividades incluídas
en solicitudes
formuladas
conxuntamente por
dúas ou máis entidades
solicitantes.

Pola tipoloxía da
actividade:

15 puntos por:
actividades
formativas cun
mínimo de 40
horas de duración
actividades de
asesoramento e
acompañamento

10 puntos por
actividades
formativas cun
mínimo de 15 e
menos de 40 horas
de duración
elaboración de
feiras, mostras e
congresos
elaboración de
proxectos de
intercooperación e
integración
elaboración de
planes estratéxicos

Pola tipoloxía da
actividade:

10 puntos por:
actividades
formativas cun
mínimo de 40
horas de duración
actividades de
asesoramento e
acompañamento
elaboración de
proxectos de
intercooperación e
integración
elaboración de
planes estratéxicos

5 puntos por
actividades
formativas cun
mínimo de 15 e
menos de 40 horas
de duración
elaboración de
feiras, mostras e
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cooperativismo.
max. 30 puntos por
propostas formativas ou
divulgativas dirixidas a
formentar a incorporación
das mulleres aos órganos
socias e postos directivos
max. 25 puntos por
propostas innovadoras ou
pola súa singularidade
max. 20 puntos pola
solvencia da entidade para
levar a cago a actividade
max. 15 puntos pola
adecuación dos medios e
viabilidade do proxecto
presentado
















dirixidas a fomentar a
mellora
da
xestión
empresarial e societaria
das
cooperativas
e
sociedades laborais
10 puntos por propostas
dirixidas á formación
especializada de membros
dos órganos sociais
10 puntos por propostas
dirixidas á formación
básica de persoas socias e
traballadoras
10 puntos por propostas
que
prevexan
o
acompañamento
e
titorización de proxectos
10 puntos por propostas
dirixidas a divulgación do
cooperativismo
e
a
economía social
10 puntos por propostas
formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a
incorporación
das
mulleres nos órganos
sociais das coop. e
sociedades laborais e
postos directivos en xeral
10 puntos por propostas
dirixidas a inclusión social
e laboral de persoas en
risco de exclusión social
10 puntos por propostas
innovadoras
10
puntos
polo
cumprimento
dos
obxectivos
perseguidos











igual ou superior a 15
horas e 5 puntos se teñen
duración inferior
10 puntos por actividades
dirixidas á formación
básica de persoas socias e
traballadoras, á formación
especializada de membros
dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da
xestión empresarial e
societaria
das
cooperativas socias
10 puntos por actividades
consistentes
no
acompañamento
e
titorización de proxectos
ou na formación deas
persoas que realizarán o
acompañamento
e
titorización
10 puntos por actividades
formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a
incorporación
das
mulleres nos órganos
sociais das coop. e
sociedades laborais e
postos directivos en xeral
10 puntos por actividades
dirixidas a inclusión social
e laboral de persoas en
risco de exclusión social
5 puntos por actividades
de
divulgación
do
cooperativismo
e
da
economía
social
non
comprendidas
nos











programadas e realizadas
conxuntamente con outras
entidades adheridas
por actividades dirixidas ao
fomento
do
emprendemento
e
á
creación de emprego: 10
puntos se teñen duración
igual ou superior a 15 horas
e 5 puntos se teñen
duración inferior
10 puntos por actividades
dirixidas á formación básica
de persoas socias e
traballadoras, á formación
especializada de membros
dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da
xestión
empresarial
e
societaria das cooperativas
socias
10 puntos por actividades
consistentes
no
acompañamento
e
titorización de proxectos ou
na formación deas persoas
que
realizarán
o
acompañamento
e
titorización
10 puntos por actividades
formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a
incorporación das mulleres
nos órganos sociais das
coop. e sociedades laborais
e postos directivos en xeral
10 puntos por actividades
dirixidas a inclusión social e



5 puntos por
actividades
formativas de
menos de 15 horas
de duración
actividades de
difusión como
xornadas,
conferencias,
simposios, charlas
ou visitas
formativas
celebración de
encontros entre
entidades de
economía social
elaboración,
publicación e
difusión de
estudos, informes
etc.
calquera outra
acción
promocional que
fomente o
cooperativismo e a
economía social.

Polo colectivo
destinatario:

5 puntos por
actividades cuxo
colectivo
destinatario son as
mulleres

5 puntos por
actividades cuxo
colectivo



congresos
celebración de
encontros entre
entidades de
economía social
elaboración,
publicación e
difusión de
estudos, informes
etc.
2 puntos por
actividades
formativas de
menos de 15 horas
de duración
actividades de
difusión como
xornadas,
conferencias,
simposios, charlas
ou visitas
formativas
calquera outra
acción
promocional que
fomente o
cooperativismo e a
economía social.

Polo colectivo
destinatario:

5 puntos por
actividades cuxo
colectivo
destinatario son as
mulleres

5 puntos por
actividades cuxo

171

Análise das principais ferramentas de fomento da Economía Social no marco do Informe de reformulación da Rede Eusumo.



con
actividades
subvencionadas
en
anteriores convocatorias
10 puntos pola especial
adecuación dos medios
previstos aos obxectivos
das actividades











Ata 50 puntos polo menor
número de cooperativas
activas con domicilio no
ámbito dos concellos
solicitantes.
Ata 40 puntos polo maior
número de concellos que
se agrupen na mesma





criterios anteriores, así
como as de asesoramento
a
emprendedores
e
público en xeral
10
puntos
pola
elaboración de proxectos
intercooperación
e
integración
5 puntos pola calidade da
definición e precisión na
presentación
das
actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo
carácter innovador das
actividades propostas en
canto ao seu obxectivo,
finalidade e metodoloxía,
a calidade no seu deseño
e descrición, así como pola
relevancia dos efectos
esperados

Programa II
50 puntos por contar cun Para a creación e mantemento
número de cooperativas das oficinas de fomento
activas con domicilio no cooperativo:
ámbito dos concellos  50 puntos por contar cun
solicitantes inferior á
número de cooperativas
media dos concellos
activas con domicilio no
ámbito dos concellos
5 puntos ata 40 por cada
solicitantes inferior á
concello que se agrupe na









laboral de persoas en risco
de exclusión social
5 puntos por actividades de
divulgación
do
cooperativismo
e
da
economía
social
non
comprendidas nos criterios
anteriores, así como as de
asesoramento
a
emprendedores e público
en xeral
10 puntos pola elaboración
de
proxectos
intercooperación
e
integración
5 puntos pola calidade da
definición e precisión na
presentación
das
actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo
carácter innovador das
actividades propostas en
canto ao seu obxectivo,
finalidade e metodoloxía, a
calidade no seu deseño e
descrición, así como pola
relevancia dos efectos
esperados

destinatario son as
persoas en risco
de exclusión
de 0 a 5 puntos pola
calidade e precisión na
presentación das
actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo
carácter innovador das
actividades propostas
en canto ao seu
obxectivo, finalidade e
metodoloxía, pola
idoneidade do seu
deseño, así como pola
relevancia dos efectos
esperados

colectivo
destinatario son as
persoas en risco
de exclusión
de 0 a 10 puntos pola
adecuación da
actividade proposta
aos fins que se queren
conseguir con este
programa de axudas,
así como pola
relevancia dos efectos
esperados
de 0 a 5 puntos polo
carácter innovador das
actividades propostas
en canto ao seu
obxecto, finalidade e
metodoloxía, así como
pola idoneidade do seu
deseño para acadar a
finalidade pretendida
de 0 a 5 puntos pola
calidade e precisión na
presentación das
actividades propostas

Para a creación e mantemento
das oficinas de fomento
cooperativo:
 50 puntos por contar cun
número de cooperativas
activas con domicilio no
ámbito
dos
concellos
solicitantes inferior á media
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solicitude.
Ata 30 puntos polas
actividades de promoción
e fomento previstas pola
oficina
20 puntos pola titulación
académica universitaria do
técnico asesor
Ata 65 puntos polo
número de accións de
formación, información e
asesoramento realizadas o
ano anterior.
Ata 65 puntos polo
número de proxectos
empresariais cooperativos
consolidados a través da
oficina o ano anterior.
Ata 81 puntos pola
participación de entidades
resultantes de proceso de
fusión municipal










mesma solicitude.
20 puntos pola titulación
académica universitaria do
técnico asesor
5 puntos ata 65 por cada
acción de formación,
información
e
asesoramento realizadas
no ano anterior
5 puntos ata 65 por cada
socio
promotor
de
proxectos
empresariais
cooperativos consolidados
a través da oficina no ano
anterior
81
puntos
pola
participación de entidades
resultantes de procesos de
fusión
municipal,
culminados nos 10 anos
anteriores á data de
finalización do prazo de
presentación
de
solicitudes
5 puntos ata 30 por cada
actividade realizada en
colaboración
con
entidades transnacionais
ou internacionais no ano
anterior

media dos concellos
5 puntos ata 40 por cada
concello que se agrupe na
mesma solicitude.
 20 puntos pola titulación
académica universitaria do
técnico asesor
 5 puntos ata 65 por cada
acción divulgativa ou
formativa realizada no ano
anterior
 5 puntos ata 65 por cada
socio
promotor
de
cooperativas
ou
sociedades
laborais
constituídas
logo
do
asesoramento da oficina
no ano natural anterior
 116
puntos
pola
participación de entidades
resultantes de procesos de
fusión
municipal,
culminados nos 10 anos
anteriores á data de
finalización do prazo de
presentación
de
solicitudes
 5 puntos ata 30 por cada
actividade realizada en
colaboración
con
entidades transnacionais
ou internacionais no ano
anterior
Para a realización de
actividades de promoción do
cooperativismo e a economía
social:
 por actividades dirixidas








dos concellos
5 puntos ata 40 por cada
concello que se agrupe na
mesma solicitude.
20 puntos pola titulación
académica universitaria do
técnico asesor
5 puntos ata 65 por cada
acción
divulgativa
ou
formativa realizada no ano
anterior
75
puntos
pola
participación de entidades
resultantes de procesos de
fusión
municipal,
culminados nos 10 anos
anteriores á data de
finalización do prazo de
presentación de solicitudes

Para a realización de
actividades de promoción do
cooperativismo e a economía
social:
 20 puntos por actividades
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ao
fomento
do
emprendemento
e
á
creación de emprego: 10
puntos se teñen duración
igual ou superior a 15
horas e 5 puntos se teñen
duración inferior
10 puntos por actividades
dirixidas á formación
básica de persoas socias e
traballadoras, á formación
especializada de membros
dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da
xestión empresarial e
societaria
das
cooperativas e sociedades
laborais
10 puntos por actividades
formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a
incorporación
das
mulleres nos órganos
sociais das coop. e
sociedades laborais e
postos directivos en xeral
10 puntos por actividades
dirixidas a inclusión social
e laboral de persoas en
risco de exclusión social
5 puntos por actividades
de
divulgación
do
cooperativismo
e
da
economía
social
non
comprendidas
nos
criterios anteriores, así
como as de asesoramento
a
emprendedores
e











programadas e realizadas
conxuntamente con outras
entidades adheridas
por actividades dirixidas ao
fomento
do
emprendemento
e
á
creación de emprego: 10
puntos se teñen duración
igual ou superior a 15 horas
e 5 puntos se teñen
duración inferior
10 puntos por actividades
dirixidas á formación básica
de persoas socias e
traballadoras, á formación
especializada de membros
dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da
xestión
empresarial
e
societaria das cooperativas
e sociedades laborais
10 puntos por actividades
formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a
incorporación das mulleres
nos órganos sociais das
coop. e sociedades laborais
e postos directivos en xeral
10 puntos por actividades
dirixidas a inclusión social e
laboral de persoas en risco
de exclusión social
5 puntos por actividades de
divulgación
do
cooperativismo
e
da
economía
social
non
comprendidas nos criterios
anteriores, así como as de
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Ata 17 puntos polo
contido da actividade a
realizar.
Ata 17 puntos pola
repercusión da actividade
Ata 17 puntos pola
relación
entre
o
orzamento da actividade e
o importe solicitado
Ata 17 puntos pola
relación entre o importe
solicita e o contido da
actividade







público en xeral
5 puntos pola calidade da
definición e precisión na
presentación
das
actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo
carácter innovador das
actividades propostas en
canto ao seu obxectivo,
finalidade e metodoloxía,
a calidade no seu deseño
e descrición, así como pla
relevancia dos efectos
esperados
20
puntos
pola
participación de entidades
resultantes de procesos de
fusión
municipal,
culminados nos 10 anos
anteriores á data de
finalización do prazo de
presentación
de
solicitudes

Programa III
20 puntos por propostas  por actividades dirixidas
dirixidas ó fomento do
ao
fomento
do
emprendemento
e
a
emprendemento
e
á
creación de emprego
creación de emprego: 10
puntos se teñen duración
10 puntos por propostas
igual ou superior a 15
dirixidas á divulgación do
horas e 5 puntos se teñen
cooperativismo
e
a
duración inferior
economía social
10 puntos por propostas  10 puntos por actividades
dirixidas á formación
dirixidas á formación
básica de persoas socias e
básica en materia de
traballadoras, á formación
cooperativismo
e
especializada de membros
economía social













asesoramento
a
emprendedores e público
en xeral
5 puntos pola calidade da
definición e precisión na
presentación
das
actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo
carácter innovador das
actividades propostas en
canto ao seu obxectivo,
finalidade e metodoloxía, a
calidade no seu deseño e
descrición, así como pla
relevancia dos efectos
esperados
34
puntos
pola
participación de entidades
resultantes de procesos de
fusión
municipal,
culminados nos 10 anos
anteriores á data de
finalización do prazo de
presentación de solicitudes
20 puntos por actividades
programadas e realizadas
conxuntamente con outras
entidades adheridas
por actividades dirixidas ao
fomento
do
emprendemento
e
á
creación de emprego: 10
puntos se teñen duración
igual ou superior a 15 horas
e 5 puntos se teñen
duración inferior
10 puntos por actividades
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Ata 16 puntos polo
número de acción de
formación e información
en
materia
de
cooperativismo
e
economía social ó longo
do ano anterior
Ata 16 puntos polo
número
de
grupos
promotores de iniciativas
cooperativas conformados
durante o ano anterior.











10 puntos por propostas
que
prevexan
o
acompañamento
e
titorización de proxectos
10 puntos por propostas
dirixidas á inclusión social
e laboral de persoas en
risco de exclusión
10
puntos
polo
cumprimento
dos
obxectivos
perseguidos
con
actividades
subvencionadas
en
anteriores convocatorias
10 puntos pola especial
adecuación dos medios
previstos aos obxectivos
das actividades
5 puntos ata 30 por cada
actividade realizada en
colaboración
con
entidades transnacionais
ou internacionais no ano
anterior











dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da
xestión empresarial e
societaria
das
cooperativas e sociedades
laborais
10 puntos por actividades
formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a
incorporación
das
mulleres nos órganos
sociais das coop. e
sociedades laborais e
postos directivos en xeral
10 puntos por actividades
dirixidas a inclusión social
e laboral de persoas en
risco de exclusión social
5 puntos por actividades
de
divulgación
do
cooperativismo
e
da
economía
social
non
comprendidas
nos
criterios anteriores, así
como as de asesoramento
a
emprendedores
e
público en xeral
5 puntos pola calidade da
definición e precisión na
presentación
das
actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo
carácter innovador das
actividades propostas en
canto ao seu obxectivo,
finalidade e metodoloxía,
a calidade no seu deseño
e descrición, así como pola











dirixidas á formación básica
de persoas socias e
traballadoras, á formación
especializada de membros
dos órganos sociais ou a
fomentar a mellora da
xestión
empresarial
e
societaria das cooperativas
e sociedades laborais
10 puntos por actividades
formativas ou divulgativas
dirixidas a fomentar a
incorporación das mulleres
nos órganos sociais das
coop. e sociedades laborais
e postos directivos en xeral
10 puntos por actividades
dirixidas a inclusión social e
laboral de persoas en risco
de exclusión social
5 puntos por actividades de
divulgación
do
cooperativismo
e
da
economía
social
non
comprendidas nos criterios
anteriores, así como as de
asesoramento
a
emprendedores e público
en xeral
5 puntos pola calidade da
definición e precisión na
presentación
das
actividades propostas
de 0 a 10 puntos polo
carácter innovador das
actividades propostas en
canto ao seu obxectivo,
finalidade e metodoloxía, a
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relevancia
esperados

dos

efectos

calidade no seu deseño e
descrición, así como pola
relevancia dos efectos
esperados
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10.4 ANEXO 4: CONTÍAS DAS AXUDAS A CONCEDER ÁS ENTIDADES COLABORADORAS DA REDE EUSUMO SEGUNDO PROGRAMA E ANO.
2014
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade.

Para gastos normais de
funcionamento:
contía máxima de 150.000,00€.
Para actividades de promoción
do cooperativismo e a
economía social:
80.000,00€
Para as actividades en rede a
través da Rede Eusumo: contía
máxima de 100.000,00€

Axuda máxima de 28.000,00€
Para a creación e mantemento
das oficinas:
contía equivalente ás

2015

2016
Programa I
Non poderá superar o 80% dos
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade.
gastos da actividade.

2017

Para gastos normais de
funcionamento:
contía máxima de 150.000,00€.

Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade.
Para gastos normais de
funcionamento:
contía máxima non poderá
exceder a contía resultante de
multiplicar a puntuación
acadada logo da aplicación dos
criterios de avaliación polo
cociente entre o crédito asinado
na convocatoria e a suma da
puntuación acadada por todos
os beneficiarios. Contía máxima
de 170.000,00€

Para actividades de promoción
do cooperativismo e a
economía social:
200.000,00€

Para gastos normais de
funcionamento:
contía máxima non poderá
exceder a contía resultante de
multiplicar a puntuación
acadada logo da aplicación dos
criterios de avaliación polo
cociente entre o crédito
asinado na convocatoria e a
suma da puntuación acadada
por todos os beneficiarios.
Para actividades de promoción
do cooperativismo e a
economía social:
contía máxima 200.000,00€

Programa II
Axuda máxima de 28.000,00€
Axuda máxima de 28.000,00€
Para a creación e mantemento Para a creación e mantemento
das oficinas:
das oficinas:
contía equivalente ás
contía equivalente ás

Para actividades de promoción
do cooperativismo e a
economía social:
cantidade máxima de 3.000,00€
por actividade divulgativa e
formativa; ata un máximo de
20€ por hora de atención e
20.000,00€ por beneficiaria para
asesoramento a entidades de
economía social,
emprendedores/as e público en
xeral;
ata 3.000,00€ para asistencia a
feiras, mostras e congresos.

2018

2019

Non poderá superar o
80% dos gastos da
actividade.

Non poderá superar o
80% dos gastos da
actividade.

Contía máxima por
entidade beneficiaria
100.000,00€ por
anualidade.

Contía máxima por
entidade beneficiaria
100.000,00€ por
anualidade.

Axuda máxima de 28.000,00€
Para a creación e mantemento
das oficinas:
o 80% das retribucións totais
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retribucións totais dunha
persoa técnica a tempo
completo ata 2.000,00€
mensuais, ata o 100% dos
custos derivados do
alugamento de locais ata un
máximo de 250€ mensuais.

retribucións totais dunha
persoa técnica a tempo
completo ata 2.000,00€
mensuais, ata o 100% dos
custos derivados do
alugamento de locais ata un
máximo de 250€ mensuais.

retribucións totais dunha
persoa técnica a tempo
completo ata 2.000,00€
mensuais, ata o 100% dos
custos derivados do
alugamento de locais ata un
máximo de 250€ mensuais.

Para as accións de promoción
e fomento do cooperativismo:
ata o 80% dos gastos da
actividade.

Para as accións de promoción
e fomento do cooperativismo:
ata o 80% dos gastos da
actividade.

Para as accións de promoción
e fomento do cooperativismo:
ata o 80% dos gastos da
actividade.

Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade e non
poderá exceder os 6.000,00€.

Programa III
Non poderá superar o 80% dos
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade e non
gastos da actividade e non
poderá exceder os 6.000,00€.
poderá exceder os 6.000,00€.

dunha persoa técnica a tempo
completo ata 1.600,00€
mensuais, ata o 80% dos custos
derivados do alugamento de
locias ata un máximo de 250€
mensuais.
Para as accións de promoción e
fomento do cooperativismo:
ata o 30% dos gastos necesarios
para a realización dun mínimo
de 5 actividades e ata o 80% nas
que excedan do mínimo.
Non poderá superar o 80% dos
gastos da actividade e non
poderá exceder os 10.000,00€.
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10.5 ANEXO 5: RELACIÓN DE ENTIDADES BENEFICIARIAS DAS SUBVENCIÓNS ÁS ENTIDADES COLABORADORAS DA REDE EUSUMO E IMPORTE DAS AXUDAS CONCEDIDAS NOS DIFERENTES ANOS DA
CONVOCATORIA.
Entidade beneficiaria
Unión de Cooperativas do Mar de Galicia - Ugacomar
Federación de Empresas de Cooperativas Sinerxia
Aesgal - Agrupación Empersarial de Sociedades Laborais de Galicia
Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia - Ucetag
Unión de Cooperativas de Traballo Asociado - Ugacota
Ucogatra - Unión de Cooperativaas Galegas de Transporte
Asociación Galega de Cooperativas Agrarias - Agaca
Unión de Cooperativas Espazocoop
Consorcio As Mariñas
Concello de Bola/ Agrup. De concellos de Bola, Allariz, Maceda e Taboadela
Concello de Ortigueira
Concello de Dodro
Concello de Lugo
Concello de Sobrado
Concello de Sarria/ Agrup. De concellos de Sarria, Triacastela, Láncara e
Paradela
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes
Mancomunidade de Municipios da Terra Chá
Concello de Xinzo de Limia
Concello de Calvos de Randín/ Agrup de concellos de Calvos de Randín,
Entrimo, Porqueira e Sarreaus
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ferrol
Concello da Veiga/ Agrup. De concellos de Veiga, Manzaneda, O Bolo e
Viana de Bolo
Concello de Mazaricos/ Agrup. De concellos de Mazaricos, Carnota,
Dumbría, Muxia, Vimianzo e Camariñas
Mancomunidade de Municipios Galegos de Camiño Francés
Concello de Nogueira de Ramuín/ Agrup. De concellos de Nogueira de
Ramuín, Esgos, Parada do Sil, X. Ambía e X. Espadanedo

2014
5.891,00 €
52.970,00 €
25.642,00 €
70.163,00 €
145.709,00 €
9.703,00 €
229.922,00 €

2015
5.584,00 €
75.191,70 €
28.369,97 €
108.963,36 €
199.358,00 €
18.432,24 €
243.888,76 €

2016
4.589,98 €
62.431,78 €
37.706,54 €
84.863,57 €
228.887,92 €
5.424,53 €
222.962,26 €

2017

2018

15.620,24 €
17.502,04 €
13.620,24 €
13.943,84 €
16.290,24 €
18.267,51 €

7.240,00 €
7.440,00 €

15.040,00 €

17.334,86 €

7.600,00 €

23.278,23 €
17.760,09 €
17.334,86 €

32.700,00 €

37.600,00 €

27.750,00 €

17.300,00 €

13.620,24 €

6.000,00 €

14.000,00 €

10.258,00 €

26.301,60 €

14.343,84 €

9.200,00 €

11.200,00 €

10.400,00 €

27.951,38 €

21.143,84 €

28.000,00 €

17.278,06 €

11.400,00 €

15.620,24 €

6.000,00 €

10.050,00 €

38.400,00 €

15.220,24 €

7.280,00 €

2019

33.865,25 €

14.023,20 €

6.989,46 €

12.928,45 €
196.024,75 €
265.149,75 €
8.135,00 €

249.609,20 €
308.529,60 €
23.152,00 €

105.900,00 €
134.680,00 €

14.400,00 €

1.355,20 €

3.000,00 €

13.532,46 €

29.200,00 €

11.600,00 €
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Entidade beneficiaria
Mancomunidade Terra de Celanova
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo
Agrup. De concellos de Ourense, Coles Amoeiro, A Peroxa, O Pereiro de
Aguiar e Vilamarín
Concelo de Trabada
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Verín
Concello de Boqueixón
Concello de Xermade
Fundación Ronsel
Asociación Desenvolvemento Rural das Mariñas - Betanzos
Ape Galicia - Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia
Asoc. Empresarial de Transportes de Mercadorías - Apetamcor
Fundación Coren
Asociación de Empresas de Inserción de Galicia
Confederación de Empresarios da Coruña
Asociación O Vieiro Leboreiro
Asociación Plataforma polo Emprego
Federación Galega de Confrarías de Pescadores
Asoc. Intersectorial e Interterritorial de Autónomo y Pequeñas empresas
de Galicia
Equal S. Coop. Galega
Federación de empresarios da Barbanza
Camara oficial de comercio, industria, servizos e navegación de Santiago
Asociación Provincial de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios
de Lugo (Aprevar)
Asociación do pequeno Comercio da Pobra do Caramiñal
Camara de Comercio, Industria e Navegación de Ourense
Fundación CEL - Iniciativas por Lugo
Confederación Empresarial de Ourense
Fundación para la pesca y el marisqueo (Fundamar)
Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen ánimo
de lucro (Cegasal)

2014
24.343,84 €
17.477,55 €

2015
11.600,00 €
8.670,00 €

2016
17.236,00 €

2017
22.914,25 €

2018
28.640,78 €

2019
12.032,92 €

18.797,56 €
6.000,00 €
8.879,26 €

9.760,00 €
3.456,00 €

3.600,00 €
4.800,00 €
8.981,20 €
4.800,00 €
6.000,00 €
3.852,00 €
5.076,60 €
4.322,12 €
3.848,00 €

2.353,96 €
3.060,00 €
4.800,00 €
4.000,00 €

2.240,00 €
15.000,00 €
3.660,00 €

7.970,39 €
8.918,37 €
4.707,20 €

9.328,00 €
29.250,00 €

3.000,00 €

11.927,20 €

9.694,00 €

4.000,00 €
10.800,00 €

8.280,00 €

28.875,00 €

18.750,00 €

2.127,19 €

1.993,03 €

2.750,88 €

7.652,56 €
3.360,00 €

5.439,82 €
3.613,00 €
2.400,00 €
6.331,22 €
3.200,00 €
4.000,00 €

6.798,40 €

3.260,00 €
6.359,53 €
4.643,30 €

4.264,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €

25.600,00 €
41.642,40 €
37.470,59 €

20.800,00 €

5.447,20 €

23.585,17 €

42.250,59 €
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Análise das principais ferramentas de fomento da Economía Social no marco do Informe de reformulación da Rede Eusumo.

Entidade beneficiaria
Universidade de Santiago de Compostela
Asociación boirense de empresarios
Confederación Galega de persoas con discapacidade (Cogami)
Ecos do Sur
Confraría de pescadores de Vigo
ADR Comarca de Lugo
Total ano

2014

2015

2016

2017

2018
23.200,00 €

2019
50.700,00 €
6.080,00 €
75.912,80 €
61.536,00 €
4.704,00 €
12.000,00 €

895.279,92 €

862.116,03 €

868.601,12 €

669.487,70 €

952.855,03 €

630.502,60 €
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10.6 ANEXO 6: ENTIDADES COLABORADORAS ADHERIDAS Á REDE EUSUMO, SEGUNDO O TIPO DE ENTIDADE50.
Administracións Públicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
50

Concello A Bola
Concello A Coruña
Concello A Gudiña
Concello A Pontenova
Concello Allariz
Concello As Pontes de García Rodríguez
Concello Baños de Molgas
Concello Baralla
Concello Barreiros
Concello Becerreá
Concello Boimorto
Concello Boqueixón
Concello Calvos de Randín
Concello Camariñas
Concello Cangas
Concello Cariño
Concello Celanova
Concello Cerdido
Concello Cervo
Concello Curtis
Concello Dodro
Concello Entrimo
Concello Esgos
Concello Láncara
Concello Lugo
Concello Maceda
Concello Mañón
Concello Mazaricos
Concello Muíños
Concello Nogueira de Ramuín
Concello O Barco de Valdeorras
Concello O Corgo
Concello O Rosal
Concello Oia
Concello Ortigueira
Concello Outes
Concello Paderne de Allariz
Concello Padrón
Concello Parada do Sil
Concello Paradela
Concello Porqueira
Concello Porto do Son

Información obtida de http://www.eusumo.gal/socios-da-rede Consultada en outubro do 2020.
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Administracións Públicas
Concello Rairiz de Veiga
Concello Riós
Concello Riotorto
Concello Rois
Concello Salceda de Caselas
Concello Santa Comba
Concello Santiago de Compostela
Concello Sarreaus
Concello Sarria
Concello Sobrado
Concello Toques
Concello Trabada
Concello Triacastela
Concello Valga
Concello Verín
Concello Viana do Bolo
Concello Vilar de Santos
Concello Vilardevós
Concello Vilasantar
Concello Xermade
Concello Xinzo de Limia
Concello Xunqueira de Ambía
Concello Xunqueira de Espadañedo
Consorcio As Mariñas
Deputación Provincial de A Coruña
Deputación Provincial de Pontevedra
Instituto Galego de Promoción Económica
Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol
Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín
Mancomunidade de Municipios da Ría de Arousa Zona Norte
Mancomunidade de O Ribeiro
Mancomunidade do Salnés
Patronato Municipal Beiramar - Moaña

Asociacións de entidades de economía social
Agrupación Empresarial de Sociadedes Laborais de Galicia 1 AESGAL
2 Asociación de Empresas de Inserción de Galicia - AEIGA
3 Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro - CEGASAL
Confederación Empresarial de Sociadades Laborales de España 4 CONFESAL
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5
6
7
8
9
10

Asociacións de entidades de economía social
Federación galega de confrarías de pescadores
UCOGATRA - Unión de Cooperativas
AGACA
Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España UNCCUE
ESPAZOCOOP
UGACOMAR

Sociedades cooperativas galegas
1
2
3
4
5

Caixa Rural Galega S. Coop. Cred. Limit. Galega
Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais S. Coop. Galega
Conservatorio Histórico de Santiago de Compostela
Dalle que dalle, S. Coop. Galega
Equal, S. Coop. Galega

Fundacións e Asociacións
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Acción Laboral
Asociación Ambar das persoas con diversidade funcional
Asociación Argo Navis
Asociación Censea
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Ourense AFAOR
Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra - AJE
Asociación Ecos do Sur
Asociación Montes e Vales Orientais
Asociación O Vieiro Leboreiro
Asociación Plataforma polo Emprego
Asociación Profesional Lyoglobalteam
Asociación Téxtil de Galicia - ATEXGA
Confraría de Pescadores Sna Francisco de Vigo
Fundación Amigos de Galicia
Fundación CEL Iniciativas por Lugo
Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Fundación Coren
Fundación Cultural A Estrada
Fundación Empresa Universidade Galega - FEUGA
Fundación Érguete - Integración
Fundación para la pesca y el marisqueo - FUNDAMAR
Fundación Ronsel
Fundación Terra de Trasancos - Cooperativa O Val

REAS Galicia - Rede de Economía Alternativa Verde e Solidaria de
24 Galicia
25 Seniors españoles para la cooperación técnica - SECOT
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Universidades
1
2
3
4

Universidade Católica Portuguesa - Centro Rexional de Braga
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Vigo

Cámaras de Comercio, organizacións profesionais, empresariais e
sindicais
Asociación Boirense de empresarios e profesionais autónomos,
1 Centro Comercial Aberto de Boiro
Asociación de autónomos e pequenas empresas de Galicia - APE
2 Galicia
Asociación de traballadores por el contrario propia de Galicia 3 ATA Galicia
4 Asociación do Pequeño Comercio de A Pobra do Caramiñal
Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por
5 Carretera - APETAMCOR
6 Asociación Empresarial de Valdeorras
Asociación Provincial de reparación y venta de automóviles y
7 recambios de Lugo - APREVAR
8 Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa
9 Cámara oficial de Comercio e Industria de Ourense
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago
10 de Compostela
11 Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Tui
12 Colegio de titulados mercantiles y empresariales de Vigo
13 Confederación de Empresarios de A Coruña
14 Confederación de Empresarios de Lugo
15 Confederación Empresarial de Ourense
16 Confederación Galega de Persoas con Discapacidade - COGAMI
17 Federación de Autónomos de Galicia
18 Federación de Empresarios de Barbanza

Outras entidades
1 Asociación de Desenvolvemento da Comarca de Ordes
2 Asociación de desenvolvemento comarcal da Terra Chá
3 Asociación desenvolvemento rural Mariñas - Betanzos
Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural da Mancomunidade
4 da Área Intermunicipal de Vigo
5 Avinza GDR 15
6 Comarca de Lugo
7 Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo
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