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Limiar

No último trimestre de 2012, a taxa de desemprego de España acadou o 26,02% 
e rexistrándose 5.965.000 persoas desempregadas (EPA, INE). Era o máximo 
histórico alcanzado no noso país. O paro cegábase sobre todo cos mozos, cuxa 
taxa de desemprego situábase no 55,12%. En Galicia cifrábase en 277.000 as 
persoas paradas. Este panorama reflectía a dureza e profundidade da crise 
económica no noso país, a cal non melloraba tras as medidas de estímulo 
implementadas en 2009, a diferenza do que si sucedeu con outras grandes 
economías europeas.

En plena crise, en marzo de 2011, aprobouse por primeira vez en 
Europa unha Lei de economía social. Pretendía dar respostas ás grandes 
expectativas que, sobre este sector económico tiñan os axentes sociais. Esta 
lei foi aprobada por unanimidade. Incluía un interesante apartado relativo 
ao fomento das empresas de economía social, incluíndo un programa de 
impulso das entidades de economía social de execución case inmediata. Con 
todo, os condicionamentos financeiros e o vertixinoso crecemento do déficit 
público contribuíron a paralizar as políticas de fomento a economía social en 
todo o país. Sen embargo, este panorama de perplexidade política no relativo 
á economía social, non foi total. En efecto, algúns gobernos autonómicos 
demostraron unha vontade proactiva de despregar políticas de fomento da 
economía social a pesar e fronte á crise. Un deles foi o Goberno da Xunta de 
Galicia.

Aínda que foi experimentado durante o ano 2011, o programa galego Rede 
Eusumo de fomento do cooperativismo e da economía social institucionalízase 
en novembro de 2012. No seu haber conta coa sua perennidade, o manterse 
activo durante oito anos, ata a actualidade. Na práctica a perennidade dunha 
medida de política pública é indicador da súa eficacia. 

O programa Rede Eusumo constitúe unha política rexional de novo 
cuño pioneira en España e encadrada na denominada “nova xeración de 
políticas de fomento da economía social en Europa” (Chaves e Monzón, 
2018). O seu deseño reflicte ben os elementos desta nova xeración de políticas, 
baseada en xerar ecosistemas favorables á aparición e desenvolvemento de 
empresas e entidades de economía social: 1) compaxina as dimensións bottom 
up e top down das políticas, implicando tanto ás administracións públicas 
como ao sector da economía social, 2) vincula a outros axentes da contorna 
periprodutiva, como axencias de desenvolvemento local, concellos e outras 



Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

6

entidades, as cales colaboran, como prescritores, financiadores, difusores 
e formadores dos proxectos de economía social e 3) inclúe as dimensións 
participativa e de atención aos problemas concretos do territorio.

O estudo que se ofrece a continuación realiza unha análise en profundidade 
desta experiencia de política pública de fomento da economía social en España 
que é a Rede Eusumo. As autoras, investigadoras do CECOOP – Centro de 
estudos cooperativos da Universidade de Santiago de Compostela-, abordan 
esta experiencia desde unha tripla perspectiva: descritiva, comparativa e 
avaliativa. Realizan primeiro unha presentación dos contidos desta iniciativa, 
revelando os seus trazos característicos, a continuación, compárana con outras 
iniciativas análogas despregadas en España para finalmente realizar unha 
avaliación da mesma. Esta última parte conta cun traballo de campo baseado 
en enquisas, entrevistas en profundidade e en análise documental. 

Nun contexto como o actual no que a economía social entrou na axenda 
política tanto española como europea, no marco da cal se activaron iniciativas 
de longo alcance como a Estratexia Española da Economía Social 2018-2020, 
ou se espera activalas en breve, como a proposta dun Plan de Acción Europeo 
de fomento da Economía Social, de transcendental interese, se asumimos a 
idoneidade de implementar evidence-based policies, necesitamos dispor de 
estudos científicos que documenten e apoien a pertinencia e eficacia dos 
diferentes instrumentos de política económica ao alcance dos gobernos para 
o apoio á economía social. Sen dúbida este estudo contribúe niso.

Rafael Chaves Avila, Universitat de València. CIRIEC
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Presentación 

A Economía Social debe considerase un dos alicerces do actual sistema social 
europeo, un axente chave para o logro dos obxectivos de Lisboa1. Trátase dun 
modelo onde as persoas prevalecen sobre o capital e as empresas priorizan a 
súa vertente social sobre a rendibilidade financeira. En 2012 a Xunta de Galicia 
creou a Rede Eusumo como un instrumento de colaboración no desenvolve-
mento e fomento da economía social na comunidade galega. Neste traballo 
analízase a traxectoria e efectividade deste proxecto desde a súa posta en 
marcha, e identifícanse os retos pendentes para o seu posterior crecemento.

A Rede Eusumo debe situarse no marco das políticas de fomento e 
desenvolvemento da economía social en España, polo que a primeira parte 
deste traballo contextualiza as orixes e evolución do emprendemento social e 
cooperativo con especial atención ás diferentes políticas públicas implantadas 
para o seu impulso. Esta análise permite individualizar a Rede como unha 
política singular, claramente diferenciada do resto de medidas deseñadas 
en contexto autonómico e estatal, o que engade interese á avaliación da súa 
efectividade. Con este obxectivo, preséntase unha análise completa da Rede. 
Para iso, en primeiro lugar, descríbense os obxectivos e actividades de Eusumo, 
as entidades que a conforman, os seus mecanismos de coordinación e o 
financiamento destinado á Rede. A continuación, introdúcese unha perspectiva 
da evolución do emprendemento social en Galicia desde 2007, situando o 
foco no ano de creación da Rede para avaliar o grao de cumprimento dos 
obxectivos que subxacen ao deseño desta política. Esta análise complétase cos 
resultados sobre a percepción de éxito de Eusumo por parte dos principais 
axentes implicados. Nesta análise contemplouse unha perspectiva ampla, 
combinando os datos obtidos dun estudo realizado a un panel de expertos 
-conformado por diferentes actores participantes na Rede- cos que proceden 
dunha enquisa realizada entre as entidades socias de Eusumo. A análise 
conxunta da evolución do número de entidades sociais en Galicia desde que 
aparece a Rede e da percepción que teñen os seus usuarios permite perfilar 
unha avaliación do grao de cumprimento de obxectivos desta política, como 
tamén expor unha serie de retos que deben ser afrontados para favorecer o 
crecemento do proxecto.

1 Informe Toia do Parlamento Europeo sobre economía social (2008/2250 (INI)).
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Os resultados deste traballo suxiren que a Rede desempeñou un papel 
decisivo como motor do micro-emprendemento cooperativo en Galicia, 
particularmente no desenvolvemento de cooperativas de traballo asociado. 
No traballo compárase, ademais, a experiencia galega coas desenvoltas no 
País Vasco e Cataluña. Con todo, as diferenzas en concepto, contidos e 
iniciativa permiten individualizar a Rede como exemplo de política activa 
de impulso, difusión e desenvolvemento das iniciativas de economía social 
e, en consecuencia, de fomento do emprego e mellora da calidade do mesmo.

Cabe destacar que Eusumo pasou, ata o momento, desapercibida no 
contexto académico, non existindo estudos precedentes, nin sequera descritivos, 
sobre a mesma. Esta carencia vén confirmar a percepción dos seus usuarios, 
en relación coa escasa difusión da ferramenta e a necesidade de introducir 
a economía social como área individualizada de estudo e investigación. Os 
resultados que aquí se analizan, ademais, dan constancia da súa efectividade. 
En consecuencia, este traballo permite identificar estes déficits, contribuíndo á 
difusión e coñecemento dunha política que podería constituír un exemplo para 
seguir polo resto de comunidades autónomas, mellorando o coñecemento e 
consolidación da economía social e fomentando a creación de emprego estable.
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1. Introdución 

O 27 novembro de 2012 publicábase no Diario Oficial de Galicia o decreto 
225/2012 de creación da “Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a 
Economía Social”. Este instrumento, segundo se pode ler na propia exposición 
de motivos, nace con dous obxectivos fundamentais: (a) axudar e acompañar 
a poñer en marcha novos proxectos cooperativos na súa calidade de motor de 
emprego e (b) contribuír á consolidación das empresas de economía social 
existentes, mediante a mellora da súa competitividade.

Despois de case seis anos de funcionamento Eusumo engloba a preto 
de 200 entidades colaboradoras entre as que se atopan as tres universidades 
galegas, dúas das catro deputacións (Coruña e Pontevedra), cámaras de 
comercio, unións de cooperativas e numerosos concellos e entidades locais, 
así como diferentes axentes implicados no emprendemento na comunidade 
galega. Ademais a Rede conta cunha asistencia técnica encargada da realización 
de actividades de asesoramento, acompañamento de proxectos empresariais, 
dinamización e promoción do cooperativismo e da economía social.

Neste tempo dende a Rede axudáronse a constituír máis de 125 
entidades de economía social; asesoráronse e acompañaron proxectos 
de 740 grupos promotores e emprendedores, con máis de 2.500 persoas 
atendidas; e realizáronse máis de mil actividades de fomento e divulgación 
do cooperativismo e a economía social, tendo un alcance directo estimado 
que chega a máis de 16.500 persoas2. Por outra banda, dispón dun orzamento 
anual de 1,2 millóns de euros para axudas e actuacións directas. Todas estas 
cifras poñen de manifesto que a Rede Eusumo converteuse no principal axente 
de fomento do cooperativismo e da economía social en Galicia.

O obxecto do presente estudo é analizar o labor impulsado e realizado 
por esta entidade desde a súa constitución ata a actualidade, así como 
tentar establecer o impacto que a súa posta en marcha veu significar para 
o emprendemento cooperativo e o fomento da economía social en Galicia. 
Abordaranse tamén os retos pendentes que se deben afrontar nos próximos 
anos, tanto desde a perspectiva das diferentes entidades participantes como 
a dos seus usuarios.

Con este obxectivo, o traballo desenvólvese nos seguintes epígrafes. En 
primeiro lugar preséntase un resumo da evolución da economía social en 

2 Datos do Balance da Rede Eusumo (provisional 2017) proporcionados pola Xunta de Galicia.
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España e na comunidade autónoma galega, con particular atención aos cambios 
normativos. A continuación, faise unha análise das políticas de fomento 
da economía social e do cooperativismo en ámbito estatal e autonómico. 
Posteriormente, descríbese a Rede Eusumo, detallando as bases do seu 
funcionamento. Así, analízanse os seus obxectivos principais; as actividades 
implantadas para favorecer a súa consecución; as entidades participantes e o 
proceso de coordinación entre elas. Realizarase tamén unha breve análise do 
financiamento destinado á Rede e ás entidades que a conforman, no marco 
das políticas públicas coetáneas de apoio á Economía Social. En cuarto lugar 
ofrécese unha perspectiva xenérica da situación do emprendemento –nas 
súas modalidades cooperativa e en sociedades laborais- en Galicia durante 
os anos 2007 a 2017, discriminando os períodos ante-post Eusumo para 
testar se existe un comportamento diferencial. Recóllese, en quinto lugar, a 
percepción de diferentes actores implicados en Eusumo sobre a efectividade 
das accións en relación co grao de cumprimento das súas necesidades e 
expectativas. Finalmente, descríbense os distintos retos detectados na revisión 
cuantitativa e a análise cualitativa, que deberían confirmar a folla de ruta do 
seu funcionamento nos próximos anos. Adicionalmente, achéganse unha serie 
de suxestións de mellora.

Os datos deste traballo proceden das diferentes memorias de actividades 
das diferentes consellerías responsables das competencias de cooperativismo 
e economía social en Galicia e a propia Rede Eusumo; o rexistro histórico 
da plataforma de contratos de públicos de Galicia; os datos estatísticos dos 
diferentes rexistros de cooperativas –autonómico e provinciais- así como 
á realización dunha entrevista semiestruturada ao coordinador técnico da 
Rede e unha enquisa a actores destacados que actúan nela (técnicos da Rede, 
membros das unións de cooperativas3, subdirectora xeral responsable directa 
de Eusumo). Esta análise complétase cos datos obtidos dunha enquisa dirixida 
á totalidade de entidades socias da Rede deseñada co obxectivo de valorar e 
avaliar a mesma, así como determinar os retos de futuro determinantes para 
a súa consolidación e crecemento. 

3 Xerentes da Unión de Cooperativas Espazocoop e Asociación Galega de Cooperativas Agrarias 
- AGACA.
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2. A Economía Social 

A orixe do que hoxe denominamos Economía Social (ES) pode situarse nas 
actividades vinculadas ás asociacións populares e cooperativas, sobre todo 
aquelas de beneficencia e de socorro mutuos xurdidas no período da Idade 
Media (Monzón e Chaves, 2012). Con todo, xa en períodos anteriores de-
téctase a existencia de movementos asociativos de agricultores para a xestión 
do arrendamento das terras, que poderían entroncar co concepto máis actual 
de fórmulas cooperativas (Barreiro, 2013). Tendo en conta estes antecedentes 
remotos, haberá que esperar ao século XIX para poder situar un impulso de-
cisivo a ES en Europa, coa posta en marcha de distintas iniciativas por parte 
da clase traballadora. 

Así, entre finais do século XVIII e principios do XIX as duras condicións de 
traballo existentes nun contexto de primeira revolución industrial determinan 
a aparición dos primeiros esbozos de iniciativas de cooperativismo en Gran 
Bretaña4 , movementos que terminan estendéndose ao resto de Europa5 e 
determinan o nacemento dun asociacionismo industrial que ten especial 
relevancia en Francia. En España, atribúese a un grupo de obreiros a que pode 
ser considerada como primeira cooperativa formal de consumo española 
en18566 (Albadalejo e Andreu, 2013).

4 A primeira cooperativa de consumo formalmente recoñecida data de 1844 (Rochdale, Inglaterra), 
conformada por un conxunto de tecedores (Rochdale Equitable Pioneers Society ou Sociedade 
Equitativa dos Pioneiros de Rochdale). Con todo, esta cooperativa ten un antecedente case un século 
anterior (1761) cando un conxunto de fiandeiras comezaron a vender sacos de avea con desconto, 
conformando a Sociedade de Fiandeiras de Fenwick. A expansión a outros países a miúdo reviste 
outras formas, como as cooperativas de crédito en Alemaña (1862). Esta cooperativa tivo un papel 
decisivo en tanto que o seu papel exemplarizante, ao ser amplamente difundida na obra The Rochdale 
Pioneers de Holyoake (1857).

5 Os principios cooperativos instaurados polos fundadores de Rochdale foron adoptados por todos os 
tipos de cooperativas, que converxeron na Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1895 (Monzón 
e Chaves, 2012).

6 As primeiras cooperativas de consumo españolas apareceron de forma case clandestina en Cataluña 
e Valencia, situándose a primeira formalmente constituída en Xirona en 1865, a Económica 
Palafrugellense. Con todo, en Cataluña existen rexistros dunha primeira cooperativa de consumo 
en 1840, formada por preto de cen familias. En 1856 tamén se rexistra o que pode ser o xerme do 
cooperativismo na Comunidade Valenciana, a asociación “El compañerismo” fundada por obreiros 
ferroviarios. Cataluña é tamén pioneira no nacemento de movementos intercooparativistas, coa 
aparición en 1899 da Revista Cooperativa Catalá na que colaboraban 37 cooperativas de consumo. En 
este mesmo contexto, celébrase un Congreso que dá como resultado a aparición da Cambra Rexional 
de Cooperatives de Catalunya i Balears, con 94 asociados, precursora da Federació de Cooperatives de 
Catalunya (1918). Por último, o País Vasco figura tamén como precursora no cooperativismo español 
coa creación da Sociedade Cooperativa de Obreiros de Barakaldo en 1884 ou a Cooperativa de Consumo 
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De forma paralela ao impulso do movemento asociativo e colaborativo 
desenvolto entre os traballadores, a ES atopa eco no marco de análise teórica 
da economía7 axudada polo pensamento socialista de Robert Owen e os 
anticapitalistas ricardianos. “Estes (…) exercerá[ n] un notable influxo no 
cooperativismo, establecéndose unha clara maridaxe entre o mesmo e o 
asociacionismo reivindicativo dos traballadores (…) cun mesmo obxectivo: o 
de emancipación das clases traballadoras” (Monzón, Calvo, Chaves, Fajardo y 
Valdés, 2009:6). De particular importancia é a publicación na segunda metade 
do século XIX de dúas obras de John Stuart Mill e de Leon Walras. En Principles 
of Political Economy (1848), Mill explora os beneficios macroeconómicos 
do cooperativismo, pero tamén sostiña que as cooperativas de traballadores 
suporían unha revolución moral na sociedade, ao contribuír “ao apauvigar 
o conflito entre o capital e o traballo, a transformación da vida humana, … a 
elevación da dignidade do traballo, unha nova sensación de seguridade e de 
independencia na clase traballadora e a conversión das obrigacións cotiás do 
ser humano nunha escola de simpatías sociais e de intelixencia práctica” (Mill, 
1951: 675; op. cit, en Monzón (1989) e Monzón ey Chaves (2012). A influencia 
de Mill foi determinante para a aprobación en 1852 da primeira lei destinada 
a regular o movemento cooperativo.

Do mesmo xeito que Mill, Walras sinala a importancia das cooperativas 
na resolución de conflitos sociais e no desenvolvemento dun gran “papel 
económico, que non é suprimir o capital, senón facer que o mundo sexa menos 
capitalista, e un papel moral, non menos considerable, que consiste en introducir 
a democracia nos labores do proceso de produción” (Monzón, 1989). Este autor 
realizou un esforzo de articulación da ciencia económica subdividíndoa en 
tres disciplinas: (i) pura, relacionada coa análise das relacións entre elementos; 
(ii) aplicada, vinculada coa análise das relacións entre elementos e persoas 
(Études d’ économie politique appliqueé, 1898) e (iii) social, fundada no 
principio de xustiza (Études d’ économie sociale, 1896). A súa obra Études 
d´économie sociale: théorie da répartition da richesse sociale (1896) consolida 
a economía social como obxecto de análise da ciencia económica, incluíndo 
un elenco de actividades económicas desenvoltas en cooperativas, mutuas e 
asociacións semellantes ás existentes na actualidade. Así, de forma progresiva 

de Sestao (1887). Como Cataluña, o País Vasco foi precursora no asociacionismo cooperativo, como 
a Unión de Cooperativas do Norte de España en 1914 (Albadalejo e Andreu, 2013).

7 Cabe destacar que tamén é posible identificar antecedentes remotos no ámbito do cooperativismo nun 
contexto de análise teórica. Así, John Bellers foi un dos primeiros autores en enunciar o principio da 
cooperación na súa obra Proposals for Raising a College of Industry of all Useful Trades and Husbandry 
(1695), que describe un plan de produción en réxime cooperativo baseado na propiedade colectiva 
dos medios de produción e na organización racional do traballo. Estas ideas foron unha das bases do 
pensamento de Robert Owen (1771-1858), que tentou levalas á práctica organizando unha serie de 
colonias en New Lanark (Inglaterra) e New Harmony (EEUU). Coetáneo no tempo, Charles Fourier 
(1772-1837) postula unha organización ideal, o falansterio, baseada no cooperativismo autosuficiente. 
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consolídanse as principais características do concepto moderno de economía 
social, inspiradas polos valores do asociacionismo democrático, o mutualismo 
e o cooperativismo.

A primeira referencia ao termo “Economía Social” sitúase en 1830, cando 
Charles Dunover publica o seu Tratado de Economía Social en defensa dun 
enfoque moral da política que foi seguido por unha corrente de economistas 
sociais no continente europeo (Monzón, 1989). Con todo, o desenvolvemento 
do concepto na súa acepción actual terá que esperar máis dun século no 
contexto de aplicación da actividade do Comité Nacional de Ligazón das 
Actividades Mutualistas, Cooperativa e Asociativas (CNLAMCA) en 1970. 

A conceptualización da ES reflicte a complexidade de definir unha realidade 
multifactorial, composta dunha amálgama de entidades, organizacións e 
institucións que operan no mercado intercambiando bens e servizos, teñen 
xestión democrática e céntranse na axuda mutua e o interese público. Chaves 
e Monzón (2008) propoñen unha definición que conseguiu consenso político 
e científico con independencia de contextos socioeconómicos e culturais 
diferentes, ao ser froito dun traballo realizado para o Comité Económico e 
Social Europeo. Esta definición é unha construción operativa que permite 
cuantificar e visualizar de forma homoxénea os datos das entidades que 
integran a ES (Chaves, Monzón, Pérez e Radrigán, 2013):

“Conxunto de empresas organizadas formalmente, con autonomía de 
decisión e liberdade de adhesión, creadas para satisfacer as necesidades dos 
seus socios a través do mercado, producindo bens e servizos, asegurando ou 
financiando, e nas que a eventual distribución entre os socios dos beneficios ou 
excedentes, así como a toma de decisións, non están ligadas directamente ao 
capital ou as cotizacións achegadas por cada socio, correspondendo un voto a 
cada un deles. A Economía Social tamén agrupa a aquelas entidades privadas 
organizadas formalmente con autonomía de decisión e liberdade de adhesión 
que producen servizos de non mercado a favor das familias, cuxos excedentes, 
se os houbese, non poden ser apropiados polos axentes económicos que as crean, 
controlan ou financian”.

España, seguindo a Recomendación do Parlamento Europeo de 2009 (19 
de febreiro)8 publica unha das seis leis de Economía Social que actualmente 

8 A Economía Social é considerada un dos alicerces do modelo social europeo como axente chave 
para o logro dos obxectivos de Lisboa. Tal e como establece a Resolución do Parlamento Europeo do 
19 de febreiro de 2009, sobre economía social (2008/2250 (INI)) “xoga un rol esencial na economía 
europea conxugando rendibilidade e solidariedade, creando empregos de calidade, reforzando a 
cohesión social, económica e territorial, xerando capital social, promovendo unha cidadanía activa, 
a solidariedade e unha forma de economía dotada de valores democráticos, que sitúa ao ser humano 
nun primeiro plano e contribúe ao desenvolvemento sustentable e á innovación social, ambiental e 
tecnolóxica”. Esta declaración resume a esencia dun modelo onde as persoas e os seus intereses no 
proceso de produción e distribución prevalecen sobre o capital (García-Gutiérrez, 2002) e as empresas 
priorizan os beneficios á sociedade sobre a rendibilidade financeira.
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está en vigor no marco da Unión Europea, a Lei 5/2011 do 29 de marzo, de 
Economía Social. Esta Lei, que conta na súa concepción e desenvolvemento 
coa análise realizada por un grupo de expertos españois na materia, nace co 
obxectivo de configurar un marco xurídico para dar visibilidade ás entidades 
de economía social, establecendo os principios orientadores nos que se basean 
estas entidades; a necesidade da promoción, estímulo e desenvolvemento das 
mesmas ou a importancia da súa interlocución cos poderes públicos, entre 
outras cuestións. O texto legal define a ES como un “conxunto das actividades 
económicas e empresariais9, que no ámbito privado levan a cabo aquelas entidades 
que de conformidade cos principios (…) perseguen ben ou interese colectivo dos seus 
integrantes, ben ou interese xeral económico ou social, ou ambos os dous” (art. 2).

A definición así desenvolta recoñece a existencia de diversos modelos 
de organización que se lexitimarían por seguir os principios orientadores 
que parecen recoñecidos e especificados no art. 4: (i) a primacía das persoas 
e do fin social sobre o capital, (ii) a aplicación dos resultados obtidos da 
actividade económica ao fin social obxecto da entidade, (iii) a promoción da 
solidariedade interna e coa sociedade para favorecer o desenvolvemento local, 
a igualdade de oportunidades, e a cohesión social, entre outros resultados e 
(iv) a independencia respecto a os poderes públicos:

 “As entidades da economía social actúan en base aos seguintes principios 
orientadores:

a)  Primacía das persoas e do fin social sobre o capital, que se concreta en 
xestión autónoma e transparente, democrática e participativa, que leva 
a priorizar a toma de decisións máis en función das persoas e as súas 
achegas de traballo e servizos prestados á entidade ou en función do fin 
social, que en relación ás súas achegas ao capital social.

b)  Aplicación dos resultados obtidos da actividade económica principalmente 
en función do traballo achegado e servizo ou actividade realizada polas 
socias e socios ou polos seus membros e, no seu caso, ao fin social obxecto 
da entidade.

c)  Promoción da solidariedade interna e coa sociedade que favoreza o com-
promiso co desenvolvemento local, a igualdade de oportunidades entre 
homes e mulleres, a cohesión social, a inserción de persoas en risco de 

9 Cabe destacar que esta definición en termos de actividades económicas e empresariais que se identifican 
non en tanto que actividade en si mesma, senón pola definición perseguida e a forma en que se 
desenvolve suscitou diferentes críticas, basicamente relacionadas con que sería máis axeitado referirse 
á economía social como unha forma particular de emprender ou desenvolver actividades económicas 
(Fajardo, 2018). 
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exclusión social, a xeración de emprego estable e de calidade, a conciliación 
da vida persoal, familiar e laboral e a sustentabilidade.

d)  Independencia respecto aos poderes públicos.”

Ademais, o art. 5 identifica as diferentes entidades que entran no contexto 
de aplicación da Lei de ES.

“1. Forman parte da economía social as cooperativas, as mutualidades, as 
fundacións e as asociacións que leven a cabo actividade económica, as so-
ciedades laborais, as empresas de inserción, os centros especiais de emprego, 
as confrarías de pescadores, as sociedades agrarias de transformación e 
as entidades singulares creadas por normas específicas que se rexan polos 
principios establecidos no artigo anterior.

2. Así mesmo, poderán formar parte da economía social aquelas entidades 
que realicen actividade económica e empresarial, cuxas regras de funcio-
namento respondan os principios enumerados no artigo anterior, e que 
sexan incluídas no catálogo de entidades establecido no artigo 6 desta Lei.

3. En todo caso, as entidades da economía social regularanse polas súas 
propias normas específicas.”

Cabe sinalar que, pese ao recoñecemento destas entidades “por dereito” 
a ES, a lei deixa aberta a posibilidade de inclusión doutras organizacións que 
pola súa natureza económica e empresarial respondan os principios anteriores 
(art. 5.2). Estas organizacións serán autorizadas pola unidade organizativa 
competente en materia de traballo para a súa inscrición no Catálogo de 
entidades de economía social previo informe do Consello para o Fomento 
da Economía Social ( art. 6). 

Galicia, pola súa banda, exerce máis recentemente as súas competencias 
autonómicas en materia lexislativa promulgando a Lei 6/2016 do 4 de maio 
de Economía Social de Galicia (Diario Oficial de Galicia –DOG- nº 93 de 
18/05/2016). Cabe sinalar que a comunidade autónoma galega é pioneira neste 
contexto, ao ser primeira comunidade autónoma en promulgar unha lei de 
ámbito autonómico en España. Este texto legal conceptualiza a economía social 
como o conxunto de actividades económicas e empresariais que, no ámbito 
privado, levan a cabo aquelas entidades que se rexen polos valores e principios 
recollidos na citada lei10, e que perseguen o interese colectivo das persoas que 
10 O art. 5 da lei establece os valores e principios que caracterizan ás empresas de economía social. En 

relación cos primeiros, son un reflexo da prevalencia das persoas no marco de actuacións: axuda 
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as integran, ou o interese xeral económico ou social (art.3). Estas entidades 
comparten desafíos propios da sociedade moderna como a conciliación da 
vida familiar, persoal e laboral; a aposta pola innovación, a implicación social 
na contorna ou a defensa do desenvolvemento sustentable. Cabe sinalar que, 
a diferenza do preámbulo da Lei española, a galega incorpora os valores nas 
que se inspiran as entidades da economía social e que servirán de base aos 
propios principios. Con relación a estes, a lei galega incorpora dous principios 
adicionais, o primeiro deles froito das características propias do territorio 
galego que marcan o necesario compromiso co rural e a necesidade de afrontar 
os retos que se presentan debido ao alongamento da idade da poboación:

“e)  O compromiso co territorio, fronte ao despoboamento e o envellecemento 
no medio rural galego, inxectando estabilidade e futuro.

f)  O fortalecemento da democracia institucional e económica.”.
Estas características especiais conforman o marco de aplicación da lei, 

concentrado nun círculo de economía social que se conforma ao redor de tres 
familias: empresas (cooperativas, sociedades laborais, de inserción, centros 
especiais de emprego e sociedades agrarias de transformación); mutualidades 
e asociacións, ou fundacións que leven a cabo actividade económica. A lei 
galega pretende adaptar o marco regulador estatal á realidade socioeconómica 
de Galicia, polo que inclúe de forma expresa no marco de actuación da lei ás 
comunidades de montes veciñais en man común, institución peculiar recollida 
no dereito civil galego11. Xunto coa regulación do marco de participación no 
sector para favorecer a coordinación de actuacións en materia de economía 
social (capítulo 3 da Lei, desenvolvemento do Consello da Economía Social de 
Galicia12), a lei expándese na determinación de actividades para a promoción, 
fomento e difusión da economía social na comunidade galega. Neste contexto 

mutua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade, solidariedade, honestidade, transparencia, 
autonomía, autoxestión, responsabilidade social e preocupación polas persoas. Os principios 
orientadores, pola súa banda, abundan esta primacía que se traslada ao funcionamento empresarial 
na medida en que a toma de decisións, a xestión e a aplicación de resultados réxense polas achegas 
persoais, non polas achegas ao capital social (art. 5.a e 5. b). Tamén debe trasladarse ao fin social 
da entidade, relacionado co interese colectivo, xeral e/ou social (art. 5. b e 5. c). Destácase tamén a 
independencia das entidades respecto dos poderes públicos (5.d). 

11 Segundo os datos da Consellería de Montes de la Xunta de Galicia, máis de 700 mil hectáreas 
(aproximadamente unha cuarta parte do territorio galego) correspóndense a monte veciñal en 
propiedade común, xestionados por 2.800 comunidades de montes. A achega destas comunidades 
para valorizar o papel dos montes na creación de emprego e a xeración de riqueza, unha singularidade 
da CC. AA. de Galicia, fai xurdir a necesidade de que na lei galega incorpórense estas comunidades e 
mancomunidades de montes veciñais en man común. Outras entidades de particular relevancia para 
Galicia, as confrarías de pescadores, xa se atopan expresamente incluídas na lei estatal.

12 No marco da adaptación da lei á realidade socioeconómica galega, cabe destacar que se segue mantendo 
o Consello Galego de Cooperativas como órgano de representación, asesoramento e interlocución 
do cooperativismo no ámbito da Comunidade Autónoma. Consello da Economía Social de Galicia 
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faise referencia expresa á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e 
a economía social, creada por Decreto 225/2012, do 15 de novembro.

Cabe destacar que a lei outorga un papel protagonista á capacidade da 
economía social como xeradora de emprego. Deste xeito, a Disposición Adicional 
primeira modifica a Lei 5/1998 de cooperativas de Galicia, incidindo na 
promoción do autoemprego e a consolidación dunha nova clase de cooperativas 
constituídas por persoas novas que facilitan o autoemprego cooperativo. 
Así mesmo, a lei galega refire o papel protagonista do cooperativismo, 
incorporando como novidade a figura da cooperativa xuvenil, con menores 
requisitos de capital social mínimo requirido e que simplifica e abarata os 
trámites administrativos para a súa constitución. Por tanto, infírese que a 
Rede Eusumo debe ocupar un espazo decisivo na súa capacidade potencial 
para impulsar o emprendemento no territorio galego.

coordinará as súas actuacións coas do Consello Galego de Cooperativas, a través dunha comisión 
específica paritaria (Disposición Adicional Primeira).
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3. O Fomento da Economía Social 

3.1. O fomento estatal da Economía Social 

A análise das medidas de fomento da Economía Social debe comezar pola 
referencia á Constitución Española (CE), no marco do Título VII Economía e 
Facenda13 e máis concretamente na o artigo 129 desta norma. Mentres que no 
primeiro punto do artigo prevese a participación da cidadanía en todo tipo de 
organismos que afecten á calidade de vida e o benestar –incluíndo o sistema 
de Seguridade Social-, o segundo punto entra de cheo no recoñecemento do 
dereito á participación na empresa, así como no fomento das cooperativas e 
o acceso aos medios de produción:

1. A lei establecerá as formas de participación dos interesados na Seguridade 
Social e na actividade dos organismos públicos cuxa función afecte di-
rectamente á calidade da vida ou ao benestar xeral.

2. Os poderes públicos promoverán eficazmente as diversas formas de 
participación na empresa e fomentarán, mediante unha lexislación 
adecuada, as sociedades cooperativas. Tamén establecerán os medios 
que faciliten o acceso dos traballadores á propiedade dos medios de 
produción.

O punto segundo deste artigo engloba tres mandatos (participación dos 
traballadores na empresa, fomento do cooperativismo e acceso á propiedade 
dos medios de produción), que comportan a ordenación da promoción e 
fomento das tres figuras aludidas: participación obreira, cooperativismo e 
propiedade laboral da empresa. O desenvolvemento normativo do artigo 129.2 
foi desigual, entrando o primeiro no recoñecemento e regulación do exercicio 
do dereito á representación dos traballadores na empresa e o segundo no 
relacionado co fomento “mediante unha lexislación adecuada14” das sociedades 
cooperativas e o acceso dos traballadores aos medios de produción. As leis 

13 O Título VII relativo a “Economía e Facenda”, consta de catro artigos (129 a 132) que compoñen o 
que se deu en chamar “Constitución Económica”, normas destinadas a proporcionar o marco xurídico 
fundamental para a estrutura e funcionamento da actividade económica.

14 Algúns exemplos do desenvolvemento normativo neste contexto son a Lei 27/1999, do 16 de xullo, 
de Cooperativas; a Lei 10/2014, do 26 de xuño en materia de ordenación, supervisión e solvencia de 
entidades de crédito, a Lei 3/2011, do 4 de marzo que desenvolve un réxime específico as Sociedades 
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que emanan deste segundo precepto poñen en valor a fórmula cooperativa 
como medio para facilitar a integración da cidadanía nos diferentes sectores 
de actividade económica do país (incluídos na tipoloxía de fórmulas de 
cooperativismo) e as sociedades laborais como medio de participación nos 
medios de produción. A Lei 5/201115, de 29 de marzo, de economía social 
vén englobar o disposto no art. 129.1 e 129.2, ao incluír no seu ámbito de 
aplicación as cooperativas e sociedades laborais e potenciar a participación 
dos traballadores na empresa desde unha dimensión financeira.

Á hora de avaliar as medidas de fomento da Economía Social en xeral 
e o cooperativismo en particular debe poñerse o foco na literalidade do art. 
129.2, no que se refire ao fomento das sociedades cooperativas e o acceso á 
propiedade dos medios de produción “mediante unha lexislación adecuada”. 
Por tanto, establécese a condición da normativa resultante como “medio” 
para alcanzar o resultado desexado (Díaz Rodríguez, 2018). A consideración 
vehicular da normativa permite inferir que non cabe unha lectura reducionista 
do mandato constitucional que limite a acción á aprobación de lexislación 
reguladora, senón que debe incluírse todas as accións que poidan conducir 
ao impulso real e efectivo de novas empresas de economía social. Con todo, 
a análise das medidas de fomento á economía social en España suxire que, a 
pesar desta amplitude na interpretación da norma, as axudas dispostas ata agora 
non permiten transcender o ámbito normativo, sexa en contexto regulador 
das empresas no campo da economía social ou no catálogo dun conxunto de 
subvencións e axudas que puidesen ser de utilidade. 

O marco de desenvolvemento das medidas de fomento da economía social 
atópase na Estratexia Española de Economía Social 2017-2020 (Resolución da 
Secretaría de Emprego do 15 de marzo de 2018, B.O.E. de 20 de marzo16), que 
recolle o deseño de instrumentos de fomento e apoio a esta poñendo o foco 
naquelas organizacións que apoien o emprego nos sectores máis desfavorecidos 
e con arraigamento no territorio, tomando como referencia a Lei 5/2011, do 
29 de marzo, de Economía Social. Este obxectivo desenvólvese en sesenta e 
tres medidas agrupadas en once eixos, que se recollen a continuación:

• Eixo 1. Apoio ao emprego e ao emprendemento no ámbito da eco-
nomía social.

Cooperativas Europeas con domicilio en España e a Lei 44/2015, do 14 de outubro, de Sociedades 
Laborais e Participadas. 

15 Interesa destacar que a propia Lei de Economía Social sinala no apartado II da súa exposición de 
motivos que o substrato xurídico no que se fundamentan as entidades da economía social derívanse 
dos artigos 1., 9.2 e 129.3 da Constitución Española (Fajardo, 2012). 

16 Resolución do 15 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Emprego, pola que se publica o Acordo 
do Consello de ministros do 29 de decembro de 2017, polo que se aproba a Estratexia Española de 
Economía Social 2017-2020.



Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

21

• Eixo 2. Impulso á consolidación de empresas da Economía Social e 
o seu crecemento.

• Eixo 3. Análise e desenvolvemento do marco xurídico da economía 
social, co obxecto de eliminar as barreiras que poidan impedir ou 
limitar o seu desenvolvemento.

• Eixo 4. Xeración de mecanismos innovadores de participación da 
Economía Social en sectores estratéxicos.

• Eixo 5. Impulso da Economía Dixital nas entidades de Economía 
Social.

• Eixo 6. Fomento da participación institucional da economía social.
• Eixo 7. Desenvolvemento da economía social no marco da Axenda 

Internacional e en especial na entorna Iberoamericana, Europa e 
Mediterráneo.

• Eixo 8. Incremento da visibilidade das entidades da economía social 
e difusión da súa actividade.

• Eixo 9. Fomento da igualdade de xénero e da inclusión social na 
economía social.

• Eixo 10. Impulso da responsabilidade social no marco das entidades 
da economía social.

• Eixo 11. Participación da Economía Social no deseño e implantación 
da Axenda dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Estes eixos configuran un escenario de accións transversais, que aínda 
que teñen como denominador común o impulso da economía social, non 
parecen responder directamente o obxectivo directo de “creación” de entidades 
neste ámbito. Así, pódense atopar medidas de apoio a entidades existentes 
(eixo 2); de carácter normativo (eixo 3; eixo 7); de visualización e fomento da 
participación das entidades de economía social no contexto socioeconómico 
xeral (eixo 4; eixo 6; eixo 8; eixo 11) ou de mellora das condicións de viabilidade 
e condicións de traballo nas entidades consolidadas (eixo 7; eixo 9; eixo 10). 
No seu caso, as medidas de fomento e desenvolvemento de novas entidades 
de Economía Social atópanse incluídas no primeiro eixo, “apoio ao emprego e 
o emprendemento no ámbito da economía social”, que se define na Estratexia 
como “accións dirixidas á creación de emprego e de apoio á formación no 
ámbito da economía social, e iso a través de diferentes medidas e liñas de 
actuación. Desde a realización de análise sobre o sector; o mantemento dos 
incentivos tanto ao emprego estable como ao emprendemento neste modelo 
empresarial; e a participación, en todos os niveis, no sistema de formación 
profesional”.

Atopámonos, por tanto, ante unha serie de medidas encamiñadas á 
creación e mellora do emprego, antes que ao fomento da creación de novas 
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entidades. As medidas correspondentes a este eixo desenvólvense no apartado 
tres da Estratexia, agrupadas en sente grupos de accións distintas:

1.  Análise da presenza e a proxección das entidades da economía social 
de maneira que se recoñeza a súa contribución á xeración de emprego 
e tecido empresarial.

2.  Incentivos ao emprego nas entidades da economía social.

3.  Formación dos traballadores e socios da economía social e apoio ás 
entidades representativas da economía social na súa participación na 
Formación Profesional.

4.  Promover a inclusión da economía social en todas as actuacións de 
fomento do emprendemento que o Goberno poña en marcha, pres-
tando especial atención ás fórmulas de autoemprego colectivo que se 
enmarcan dentro da economía social.

5.  Transposición da Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública.

6. Impulsar a participación da economía social na avaliación, deseño 
e na definición dos marcos normativos estratéxicos para a coordi-
nación e execución das políticas activas de emprego e de fomento do 
emprendemento.

7. Aplicación aos autónomos que traballan na economía social das medidas 
que o Goberno aprobe a favor deste colectivo.

Novamente atopámonos ante un elenco de accións que responden máis 
ben a un espírito declarativo e cualitativo, antes que a determinación de accións 
concretas de apoio. Estas teñen reflexo no punto dous, “incentivos ao emprego 
nas entidades de economía social”, con tres grupos diferenciados:

2.1 Incentivos á incorporación de socios nas sociedades cooperativas 
e sociedades laborais e á contratación por conta allea nestas empresas: 
En relación a estes incentivos, continuarán aplicando os incentivos ao 
emprego nas entidades de economía social xa vixentes. Do mesmo xeito, 
continuaranse aplicando os incentivos xa vixentes para fomentar o em-
prego de mozos e de colectivos en risco de exclusión social na economía 
social, así como a non discriminación por idade para a incorporación de 
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desempregados como socios traballadores de cooperativas e sociedades 
laborais. 

2.2 Incentivos ao emprego de persoas con discapacidade e/ou en risco 
de exclusión social a través de empresas e entidades da economía social: 
Continuarase impulsando o labor dos Centros Especiais de Emprego, 
das Empresas de Inserción e das Cooperativas de Iniciativa Social, para 
facilitar as posibilidades de inserción laboral daqueles colectivos que 
presentan maiores dificultades de empregabilidade, mediante a aplicación 
dos incentivos vixentes. 

2.3 Incentivos ao emprendemento colectivo por medio de cooperativas 
e sociedades laborais: O emprendemento colectivo constituíuse como 
un factor chave na xeración de emprego. Para potenciar este tipo de 
emprendemento, continuaranse aplicando os incentivos ao emprego nas 
entidades de economía social vixentes.

Neste contexto, si é posible localizar medidas directamente relacionadas 
coa creación de entidades, máis concretamente no punto 3 que desenvolve 
incentivos destinados ao emprendemento colectivo. Con todo, tal e como 
está redactado, revela que non se trata de incentivos directos ou subvencións 
directas á creación de empresas na o ámbito da economía social, senón un 
apoio indirecto a través do fomento do emprego. O detalle destes incentivos17, 
en efecto, remite a un catálogo de bonificacións ao emprego, no seu maior 
parte emprego por conta allea:

17 As políticas públicas de apoio ao emprendemento desde a Administración do Estado asócianse ao 
Ministerio con competencia en Traballo. As aquí referidas derívanse da convocatoria de subvencións 
anuais desde a Dirección Xeral de Economía Social, para o fomento do emprego, asistencia técnica, 
formación, fomento e difusión da economía social. 
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Táboa 1. Incentivos para as entidades da economía social vixentes actualmente Incentivos 
para Cooperativas e Sociedades Laborais (En Cooperativas, aplicarase a bonificación cando 
opten por Réxime Xeral S.S)

Incorporación de socios menores 
de 30 anos (ou menores de 35 
con 33% discapacidade):

Bonificacións nas cotas empresariais da Seguridade Social 
durante tres anos, cuxa contía será de 137,5 €/mes (1.650 €/
ano) durante o primeiro ano, e de 66,67 €/mes (800 €/ano) 
durante os dous anos restantes

Incorporación de socios maiores 
de 30 anos Bonificación de 66,67 €/mes (800 €/ano) durante tres anos

Capitalización da prestación por 
desemprego para incorporarse 
como socios traballadores ou de 
traballo

O abono da prestación realizarase dunha soa vez polo impor-
te que corresponda ás achegas ao capital, incluíndo a cota de 
ingreso, no caso das cooperativas, ou ao da adquisición de 
accións ou participacións do capital social nunha socieda-
de laboral no necesario para acceder á condición de socio. 
Tamén pode destinarse aos gastos de constitución e posta en 
funcionamento dunha entidade

Socios en período de descanso 
por maternidade, adopción, 
acollemento, risco durante o 
embarazo, risco durante a lacta-
ción natural ou suspensión por 
paternidade

Réxime Xeral: Bonificación do 100% nas cotas empresariais 
da Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e 
enfermidades profesionais e nas achegas empresariais. 
RETA: Bonificación do 100% da cota que resulte de aplicar á 
base media que tivese o traballador nos doce meses anterio-
res á data na que se acolla a esta medida, o tipo de cotización 
establecido como obrigatorio para traballadores incluídos no 
réxime especial de Seguridade Social que corresponda por 
razón da súa actividade por conta propia.

Subvencións pola incorporación 
de socios traballadores ou socios 
de traballo á Cooperativas e 
Sociedades Laborais

Ata 5.000 € por persoa a xornada completa: 
1) Desempregados menores de 25 anos que non tivesen 
antes un primeiro emprego fixo. 
2) Desempregados maiores de 45 anos. 
3) Desempregados de longa duración que estivesen sen tra-
ballo e inscritos na Oficina de Emprego durante polo menos 
doce do anteriores dezaseis meses ou durante seis meses do 
anteriores oito meses se fosen menores de 25 anos.
4) Desempregados a quen se recoñeceu o abono da presta-
ción por desemprego na súa modalidade de pago único, para 
a súa incorporación como socios á sociedade cooperativa ou 
sociedade laboral que solicita a subvención, sempre que o 
período de prestación por desemprego que teñan recoñeci-
do non sexa inferior a 360 días se teñen 25 ou máis anos, e a 
180 días se son menores de 25 anos. 
5) Traballadores vinculados á empresa por contrato de traba-
llo de carácter temporal non superior a vinte e catro meses, 
cunha vixencia mínima de seis meses á data de solicitude da 
subvención

Ata 7.000 € (a xornada completa): se está nalgún dos ante-
riores e é muller. Ata 8.000 € (a xornada completa): exclusión 
social. Ata 10.000 € (a xornada completa): discapacitados. A 
xornada parcial, bonificación será proporcional.

Fonte: Elaboración propia.
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En conclusión, do catálogo de medidas previstas co obxectivo de incentivar 
a creación de sociedades, soamente unha ten como obxectivo prioritario a 
creación directa de entidades (a posibilidade de capitalizar a prestación de 
desemprego para a creación de sociedades). O resto, como se observa, diríxese 
ao fomento do emprego e o aumento do número de socios participantes nas 
entidades xa existentes. 

3.2. O fomento da economía social no desenvolvemento autonómico 

Toda vez revisada a norma marco de desenvolvemento das medidas de fomento, 
procédese á análise das medidas de ámbito autonómico para aproximar un 
cadro máis axustado dos instrumentos de apoio. Constátase que na actualidade 
o fomento da economía social é unha competencia asumida polas diferentes 
Comunidades Autónomas, incluíndo a subvención de gastos derivados de 
actividades de promoción e gastos xerais de funcionamento das súas entidades 
representativas. Pero a acepción de economía social identifícase de forma 
maioritaria con cooperativas e sociedades laborais. Así, a práctica totalidade 
de Comunidades Autónomas (fóra de Canarias) exerceu a súa competencia 
autonómica á hora de desenvolver unha norma reguladora das cooperativas 
ou de economía social. 

Todas as comunidades dispoñen un catálogo de medidas de apoio a 
estas entidades, en formato de subvención, que se determinan e actualizan 
cada ano a través de normas de menor alcance, sexan en formato de Orde ou 
Resolución das consellerías competentes na materia. Compróbase tamén que 
a regulación é máis prolífica nalgunhas comunidades, particularmente o País 
Vasco (que conta coa norma autonómica máis antiga), Cataluña e Galicia. 
Noutras, como o caso xa mencionado da comunidade canaria, o alcance é moi 
semellante ao disposto na lexislación estatal. As táboas seguintes detallan as 
diferentes normas de desenvolvemento, como tamén as ordes onde se inclúen 
as medidas concretas de apoio.
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Táboa 2. Regulación Autonómica18 en Cooperativismo.

COMUNIDADE 
AUTÓNOMA MARCO REGULADOR SUBVENCIÓNS E AXUDAS

ANDALUCIA Lei 14/2011, de 23 de 
decembro (Boletín Oficial 
da Junta de Andalucía núm. 
255, de 31 de decembro).
Ley 5/2018, de 19 de xuño, 
de modificación da Lei 
14/2011.

Orde da Consellería de Economía, 
Innovación, Ciencia e Emprego, 
do 6 de xuño de 2014, pola que se 
aproban as bases reguladoras para 
a concesión de subvencións do 
Programa de Apoio á Promoción e o 
Desenvolvemento da Economía Social 
para o Emprego.

ARAGÓN Decreto Lexislativo 2/2014, 
de 29 de agosto (Boletín 
Oficial de Aragón núm. 
176, de 9 de setembro), 
polo que se aprobou o 
texto refundido da Lei de 
Cooperativas de Aragón (Lei 
4/2010, do 22 de xuño).

Orde do Departamento de Economía, 
Industria e Emprego, EIE/607/2016, 
do 6 de xuño, que establece as 
bases reguladoras para a concesión 
de subvencións para a creación 
e consolidación do emprego e a 
mellora da competitividade en 
cooperativas de traballo asociado e 
sociedades laborais.

ASTURIAS Lei autonómica 4/2010, do 
29 de xuño (Boletín Oficial 
do Principado de Asturias 
núm. 160, do 12 de xullo).

Resolución do 2 de abril de 2018 da 
Consellería de Economía e Emprego 
(resolucións de carácter anual.

CANARIAS Non existe lei propia. Resolución do 19 de xuño de 2018, 
por a que se aproba a convocatoria 
para a concesión de subvencións 
dirixidas a fomentar a incorporación 
de socios traballadores ou de traballo 
a cooperativas e sociedades laborais 
de Canarias.

CANTABRIA Lei 6/2013, do 6 de 
novembro (Boletín Oficial 
de Cantabria núm. 221, 
do 18 de novembro), de 
Cooperativas de Cantabria.

Orde HAC/13/2018, do 21 de 
febreiro, pola que se establecen as 
bases reguladoras de subvencións 
destinadas ao fomento do emprego 
e mellora da competitividade nas 
cooperativas e sociedades laborais 
e a financiar gastos de organización 
interna e funcionamento das 
asociacións de cooperativas, de 
sociedades laborais e de asociacións 
de traballadores autónomos.

18 Esta relación non é exhaustiva. Cítanse as normas principais, atendendo ao seu alcance.



Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

27

COMUNIDADE 
AUTÓNOMA MARCO REGULADOR SUBVENCIÓNS E AXUDAS

CASTILLA-LA MANCHA Lei 11/2010, de 4 de 
novembro, de Cooperativas 
(Diario Oficial de Castilla-
La Mancha núm. 221, 
de 16 de novembro), 
modificada pola Lei 4/2017, 
de 30 de novembro, de 
Microempresas Cooperativas 
e Cooperativas Rurais de 
Castela-A Mancha.

Decreto 22/2017, do 21 de marzo, 
que regula a concesión directa de 
subvencións no marco do Programa 
de Promoción de Cooperativas e 
Sociedades Laborais en Castela-A 
Mancha.

CASTILLA Y LEÓN Lei 4/2002, do 11 de abril 
(Boletín Oficial de Castela e 
León núm. 79- supl., do 26 
de abril; modificada pola Lei 
2/2018 do 18 de xuño.

Orde do 22 de decembro de 2017 
pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión 
de subvencións para o fomento 
do emprego e mellora de a 
competitividade en as cooperativas e 
sociedades laborais.

CATALUÑA19 Lei 12/2015, do 9 de xullo de 
cooperativas (Diario Oficial 
da Generalitat de Cataluña 
núm. 6914, do 16 de xullo).

O Departamento de Traballo, Asuntos 
Sociais e Familiares pública diferentes 
ordes que, á súa vez, derivan en 
diferentes resolucións que conteñen 
as subvencións e axudas aplicables ás 
cooperativas, renovadas con carácter 
anual.

EXTREMADURA Lei 2/1998, do 26 de marzo, 
de Sociedades Cooperativas 
de Extremadura (Diario 
Oficial de Estremadura núm. 
49, do 2 de maio; e Lei 15 
8/2006, do 23 de decembro, 
de Sociedades Cooperativas 
Especiais de Extremadura).

Decreto 89/2016, que regula o 
Plan de axudas para o fomento do 
emprego na economía social, no 
ámbito da Comunidade Autónoma de 
Extremadura (a través de diferentes 
ordes).

GALICIA Lei 5/1998, do 18 de 
decembro, de Cooperativas 
de Galicia.
Lei 6/2016, do 4 de maio, de 
Economía Social de Galicia.

Orde do 26 de xaneiro de 2017, que 
establece 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 a 
economía social.

ISLAS BALEARES Lei 1/2003, do 20 de marzo, 
de cooperativas (Boletín 
Oficial das Illas Baleares 
número 42, do 29 de marzo).

Non existe unha orde específica para 
subvencións en cooperativas, inclúese 
entre as xerais.

LA RIOJA Lei 4/2001, do 2 de xullo, de 
cooperativas (Boletín Oficial 
da Rioxa núm. 82, do 10 de 
xullo).

Orde de 30 de marzo de 2007.

19 En Cataluña é frecuente o emprego de “economía cooperativa”, identificable con cooperativas e 
sociedades laboráis.
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COMUNIDADE 
AUTÓNOMA MARCO REGULADOR SUBVENCIÓNS E AXUDAS

COMUNIDAD DE 
MADRID

Lei 4/1999, do 30 de 
marzo (Boletín Oficial da 
Comunidad de Madrid núm. 
87, do 14 de abril).

Orde do 20 de marzo de 2018, 
das disposicións xerais para a 
concesión de subvencións para o 
fomento do emprego e mellora da 
competitividade nas cooperativas 
e sociedades laborais no ámbito da 
Comunidade de Madrid.

MURCIA Lei 8/2006, do 16 de 
novembro, de Sociedades 
Cooperativas da devandita 
rexión (Boletín Oficial da 
Región de Murcia núm. 282, 
do 7 de decembro).

Ordes do 13 de abril de 2018, 
da Consellería de Emprego, 
Universidades e Empresa, reguladoras 
dos diferentes programas de apoio ás 
cooperativas.

NAVARRA Lei 14/2006, do 11 de 
decembro, de Cooperativas 
de Navarra (Boletín Oficial 
de Navarra núm. 149, do 
13 de decembro) e Lei 
2/2015, do 22 de xaneiro, 
de Microcooperativas de 
Traballo Asociado.

Diferentes ordes e resolucións para 
articular os programas de axuda.

PAIS VASCO Lei 4/1993, do 24 de xuño, 
de Cooperativas do País 
Vasco.
Lei 6/2008, do 25 de xuño, 
de Sociedade Cooperativa 
Pequena do País Vasco

COMUNIDAD 
VALENCIANA

Texto refundido da Lei de 
Cooperativas da devandita 
Comunidade mediante 
Decreto Lexislativo 2/2015, 
do 15 de maio.

Orde 23/2016, do 27 de outubro, 
da Consellería de Economía 
Sustentable, Sectores Produtivos, 
Comercio e Traballo, establece 
as bases reguladoras das axudas 
para o fomento das empresas 
cooperativas e das sociedades 
laborais, e do emprego nas mesmas, 
na Comunidade Valenciana.

Fonte: Elaboración propia.
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Táboa 3. Líñas principais de axuda.

A
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CL CA
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AV PV VA
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CA
N

Incorporación de socios/
fomento do emprego X X X X X X X X X X X X X X X X

Actividades de difusión X X X X X X X X

Fomento do emprendemento X X X X X X X X X X

Innovación e competitividade X X X X X X X X

Colaboración intercooperativa X X X

Formación Profesional X X X X

Asociacionismo X X X X X X

Adquisición de inmobilizado/
investimentos X X X X

Asesoramento X X X X X X X X X X

Formación regrada X X

Subvencións ao investimento X X X

Bonificacións intereses 
préstamo para investimentos X

Axudas para a comercialización 
e internacionalización X X

Axuda ao rexistro e inscrición X

Contratación de especialistas 
en economía social X

Fonte: Elaboración propia.

No que se refire ás axudas, constátase que as liñas de apoio son similares 
nas diferentes disposicións autonómicas, e establécense en concordancia coas 
establecidas en lexislación estatal. A observación das devanditas liñas permite 
destacar algúns aspectos de particular relevancia:

• Apoio ao emprendemento cooperativo explícito, no sentido de 
subvencións ou contías efectivas de desembolso, é practicamente 
inexistente nas diferentes comunidades autónomas, con excepción 
de Galicia, Navarra e Madrid. Esta acción contémplase parcialmente 
en Baleares, por canto limítase ás cooperativas de base tecnolóxica. 

• En liña co comentado previamente para o caso estatal, o apoio é 
máis decidido en liña indirecta, a través de medidas de fomento de 
emprego.

• Con algunha excepción (caso de Castela-A Mancha, por exemplo) a 
maior parte das axudas para o incremento de socios ou a incorporación 
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de traballadores circunscríbese á condición de que algún deles estea 
en situación de desemprego.

• Igualmente, de forma indirecta apóiase a creación de cooperativas a 
través do fomento da conversión de empresas a este modelo societario.

• As universidades incorporan paulatinamente a economía social 
e/ou o cooperativismo aos seus estudos regrados, con especial 
atención ao ámbito universitario. Nembargantes, aínda non é unha 
formación troncal xeralizada. Nomeandamente, en Galicia –pese á 
forza do cooperativismo no seu tecido económico- ningunha das tres 
Universidades autonómicas ten estudos formais na materia (CEPES, 
2018). Esta carencia é particularmente importante, por canto para 
que o emprendemento reverta en emprego requírese a converxencia 
de accións entre Universidade, Estado, Comunidade e Empresa.

• Polo xeral, as comunidades recollen a existencia de institucións 
formais vinculadas como os Consellos de Cooperativas ou Economía 
Social20, así como Rexistros Específicos de Cooperativas e a obrigación 
formal de depósito telemático de contas. Tal e como sinala Fajardo 
(2012) os primeiros configúranse como órganos asesores e consul-
tivos para todas as actividades vinculadas coa economía social ou o 
cooperativismo, así como de coordinación do movemento asociativo, 
a administración autonómica e outros axentes, contando con repre-
sentación dos axentes interesados (administración, representantes de 
entidades, expertos independentes, e, ocasionalmente, representantes 
doutros colectivos como sindicatos ou organizacións empresariais).

• Polo seu especial interese e adaptación ás expectativas e necesidades 
máis actuais da cidadanía, merece a pena destacar que a Comunidade 
da Rioxa estableceu incentivos á conciliación da vida familiar e laboral 
para aquelas mulleres que se incorporen a cooperativas e sociedades 
laborais como socias traballadoras21 cando teñan ao seu cargo fillos 
menores de tres anos ou familiares dependentes ata o segundo grao 
inclusive por consanguinidade ou afinidade que necesiten asistencia 
de terceiras persoas. 

• Algunhas medidas están presentes en todas as políticas analizadas 
(subvencións a promoción, formación, investigación e difusión; 
axudas para a incorporación de socios de traballo ou traballadores; 

20 Consello de Promoción da Economía Social da Comunidade de Madrid, Consello Rexional de 
Economía Social de Castela- A Mancha; Consello Rexional de Economía Social de Casltela e León; 
Consello Superior de Cooperativas de Esukadi; Consello da Economía Social e do Cooperativismo 
das Illes Balears; Consello Asturiano da Economía Social ou Consello Galego de Cooperativas, por 
exemplo.

21 Tamén é aplicable a homes en fogares monoparentais que se incorporen como socios a entidades de 
economía social, sempre que exerzan garda legal efectiva.
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asesoramento e asistencia técnica; ou investimentos para a mellora 
da competitividade ou consolidación das entidades). Pola contra, 
outras medidas (conciliación ou estudos regrados por exemplo) 
están presentes tan só nalgunhas comunidades, revelando unha alta 
heteroxeneidade en función do diferente exercicio de asunción de 
competencias.

A Comunidade Autónoma de Galicia asumiu a competencia exclusiva 
en materia de cooperativas en virtude da transferencia feita pola Lei orgánica 
16/1995, do 27 de decembro, ampliando a recollida no artigo 28.7 do Estatuto 
de autonomía de Galicia. Na comunidade galega está en vigor a Lei 5/1998, 
do 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia, parcialmente modificada 
nalgún ámbito de aplicación por normas posteriores22 (particularmente pola 
Lei 14/2011). Ademais, a diferenza doutras comunidades, Galicia conta cunha 
lei específica e independizada de Economía Social, a Lei 6/2016, do 4 de maio, 
de Economía Social de Galicia.

Existe un Consello Galego de Cooperativas (Decreto 25/2001, do 18 de 
xaneiro), un Rexistro de Cooperativas (Decreto 430/2001, do 18 de decembro) 
e unha norma específica para os procedementos de conciliación e arbitraxe 
cooperativa (Decreto 248/2004, do 14 de outubro) que tamén constitúe unha 
novidade en relación co desenvolto polo resto de Comunidades. Ademais, 
como se sinalou, conta co Decreto 225/2012, do 15 de novembro, de creación 
da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e 
a regulación do seu funcionamento. O programa recolle axudas específicas 
para o desenvolvemento de proxectos no ámbito da economía social, cun 
catálogo específico dirixido ao ámbito rural23. Esta rede, impulsada pola 
Consellería con competencias en Economía, Emprego e Industria, tenta 
difundir o espírito emprendedor no ámbito local, comarcal e transfronteirizo 
e contribuír á consolidación de emprego relacionado coa economía social. 
Tal e como figura na declaración de principios da Rede, tenta promover este 
modelo empresarial en todo o territorio e especialmente en ámbito local. A 
formación, a divulgación e o asesoramento son estratexias prioritarias para 
contribuír a este obxectivo.

22 Por exemplo, Lei 18/2008, do 29 de decembro, de Vivenda de Galicia ou a Lei 5/2017, do 19 de outubro, 
de Fomento da Implantación de Iniciativas Empresariais en Galicia.

23 ORDE do 24 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de 
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha de laboratorios 
cooperativos no rural, e convócanse para os anos 2018 e 2019.
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3.3. O apoio orzamentario á economía social 

As políticas de fomento da economía social e o cooperativismo en España 
caracterizáronse tradicionalmente pola súa insuficiencia e ineficacia (Chaves e 
Savall, 2013; Chaves, Savall e Monzón, 2016). Chaves (2006) e Fajardo (2012) 
realizan senllas revisións destas políticas, destacando que revisten distintas 
formas susceptibles de diferentes clasificacións. A Táboa 4 contén unha síntese 
dos principais grupos.

Táboa 4. Clasificación de medidas de apoio á economía social (Chaves, 2006; Fajardo, 2012).

CRITERIO TIPOLOXÍA

Atención prestada ao sector 
da Economía.

Específicas: dirixidas exclusivamente ao sector social. 
Xenerais: dirixidas a todo tipo de empresa.
Excluíntes: dirixidas ao sector privado, excluíndo de forma explí-
cita ou implícita –economicamente- as empresas de economía 
social.

Segundo o ámbito de 
aplicación.

Transversais, dirixidas á globalidade do sector da economía social.
Sectoriais, dirixidas a subcampos da economía Social.

Segundo a súa materiali-
zación

De oferta: dirixidas á estrutura das empresas da economía social. 
Á súa vez, diferéncianse en dous subgrupos:

• institucionais, dirixidas a institucionalizar a economía 
social.

• de difusión, promoción, formación e investigación.
De demanda: deseñadas para incidir no volume de actividade 
económica das empresas de economía social promovendo a súa 
contratación24.

Fonte: Adaptado de Chaves (2006) y Fajardo (2012).

As primeiras medidas xorden na década dos 80, baixo as directrices e 
competencias da Administración central (Chaves, Calvo, Fajardo, Monzón e Valdés, 
2011). Neste contexto, establécense liñas orzamentarias do programa Desenvolvo 
da Economía Social e do Fondo Social Europeo, que son transferidos anualmente 
ás comunidades autónomas. Á súa vez, os gobernos autonómicos completan as 
contías con fondos obtidos directamente da Unión Europea. O obxectivo destes 
fondos é o fomento do investimento e o emprego nas cooperativas, sociedades 
laborais, e a economía social en xeral. Posteriormente, e con carácter acumulativo 
en relación coas medidas orzamentarias, a Lei 20/1990 do 19 de decembro sobre 
Réxime Fiscal das Cooperativas establece unha fiscalidade específica para estas 
entidades que lles supón un claro aforro fiscal. Con todo, cabe sinalar que estas 
medidas son de aplicación exclusivamente nas cooperativas con beneficios, o que 
limita a súa efectividade (Herrero, 2012). Por outra banda, sucesivas medidas 

24 Por exemplo, a inclusión de cláusulas sociais nos contratos das Administracións Públicas.
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similares dirixidas ao fomento de emprendemento e, en particular, aquelas 
destinadas ás micro/pequenas empresas, eliminan o carácter preferente relativo 
do que gozaba a fiscalidade nas cooperativas (Chaves e Savall, 2013; Monzón et 
al., 2009). Tamén entre estas medidas emanadas do goberno central sitúase a 
posibilidade de capitalizar a prestación de desemprego para os perceptores que 
se incorporen como socios de cooperativas de traballo e de sociedades laborais 
(R.D. 1044/1985). Esta medida probou ser efectiva na creación de novas iniciativas 
empresariais, particularmente vía cooperativas de traballo asociado para persoas 
que queren reorientar a súa carreira profesional poñendo en marcha novos 
proxectos (Fernández, Martín e Lejarriaga, 2010; Lejarriaga e Martín, 2010). 

Máis recentemente, o protagonismo nas medidas de fomento da economía 
social trasládase do goberno central aos autonómicos, estendendo a súa 
aplicación a máis colectivos e innovando no desenvolvemento e implantación 
de medidas máis adaptadas á súa realidade territorial. Neste sentido, Chaves 
(2010) constata a existencia de dous patróns: un modelo de mínimos, con 
menor apoio, e un modelo avanzado, caracterizado por un esforzo orzamentario 
maior e pola diversidade e innovación nas medidas de apoio. Entre os segundos 
destacan o fomento ao cooperativismo en Andalucía, o País Vasco e Murcia 
(Chaves e Cardona, 2008; Chaves, Navarro e Arcas, 2011). As dotacións a 
estas medidas foron obxecto de drásticas reducións no período de austeridade 
correspondente coa recente crise económica (Chaves, Savall e Monzón, 2016).

No marco de desenvolvemento destas políticas avanzadas, tres experiencias 
ocupan un lugar destacado no marco de desenvolvemento de experiencias 
autonómicas. Son programas de desenvolvemento en rede, onde o impulso 
da administración autonómica combínase coa consolidación dunha rede 
soporte de colaboración e coordinación entre diferentes organizacións. Estes 
programas, deseñados nas tres comunidades autónomas históricas (País Vasco, 
Cataluña e Galicia) son obxecto de atención do seguinte epígrafe. 

3.4. Eusumo, Koopfábrika e os Ateneos cooperativos 

No contexto das medidas de apoio ao fomento e desenvolvemento da economía 
social, tres modelos comparables vixentes na actualidade destacan polo seu ca-
rácter innovador e o grao de coordinación requirido para a implantación. Eses 
modelos son Koopfábrika (País Vasco), os Ateneos Cooperativos (Cataluña) 
e a Rede Eusumo (Galicia)25. 

25 Nesta liña, cómpre destacar que outras comunidades autónomas desenvolveron no tempo programas 
similares. En particular, se atopan proxectos en Andalucía, Murcia e Valencia. Neste último caso, o 
programa RedEmprendes é o que presenta maior similitude cos descritos. Sen embargo, dito programa 
deixou de implantarse no 2015.
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Koopfábrika é un programa de carácter experimental e en constante 
evolución para o emprendemento social cooperativo que se expón como 
unha ferramenta para a construción e consolidación da Economía Social e 
Transformadora26 do País Vasco (Paolillo, 2018). 

O programa está dividido fisicamente en nodos, denominados “sementeiros 
comarcais”, que se distribúen polo territorio de Guipúscoa (provincia onde 
está a se desenvolver con carácter experimental). Nestes espazos facilítase o 
intercambio de formación, así como diferentes ferramentas para a creación e 
acompañamento de proxectos, actividades de investigación e programas de 
divulgación.

A estruturación do proxecto disponse de forma paralela á cadencia dos 
diferentes cursos académicos, polo que comprende diferentes anualidades. 
Na actualidade está en marcha a terceira edición, que se desenvolverá entre 
os anos 2018 e 2019 e sucede ás convocatorias 2016-2017 (primeira edición) 
e 2017-2018 (segunda). Estas tres edicións foron precedidas por dúas edicións 
piloto: 2014-2015 e 2015– 2016. 

A coordinación entre diferentes entidades e a importancia da investigación 
para o avance e difusión da economía social son subxacentes ao desenvolvemento 
e implantación de Koopfábrika. Así, na súa primeira edición a experiencia foi 
implantada por unha rede de organizacións, co impulso e coordinación dunha 
institución especializada en estudos cooperativos (Olatukoop27 y Lanki28, 
respectivamente). A estas organizacións se lle engade posteriormente outra 
entidade de investigación, o instituto Gezki29. Estas tres entidades son as 
que asumen a responsabilidade de executar o programa, encargándose da 
coordinación e desenvolvemento do mesmo. Nalgún caso concreto, pode 
sumarse algunha entidade cooperativa con influencia territorial.

26 A variación do termo economía social para introducir a acepción “transformadora” permite introducir a 
capacidade e vontade da economía social para impulsar unha transformación social. Por iso, foméntase 
o desenvolvemento de experiencias reais que poidan ser consideradas exemplo doutras formas de 
organización sustentables (Chaves e Monzón, 2018).

27 A rede OlatuKoopestá formada por empresas, asociacións, organizacións e cooperativas que actúan 
como transformadores na economía económica e empresarial. Os seus obxectivos son a solidariedade 
entre os nosos membros, o benestar da sociedade e a contribución da súa actividade económica ao 
patrimonio común. http://olatukoop.net/aurkezpena/

28 LANKI é o Instituto de Estudos Cooperativos de Mondragon Unibertsitatea, situado na Facultade 
de Humanidades e Ciencias da Educación. Ten como misión investigar, formar e incidir na realidade 
cooperativa, enfocando a súa actividade prioritariamente no desenvolvemento da vertente socioeducativa 
do cooperativismo e a economía social.

  https://www.mondragon.edu/es/investigacion/cooperativismo/grupos-investigacion-transferencia/-/
mu-inv-mapping/grupo/instituto-de-estudios-cooperativos-lanki

29 O Instituto de Dereito Cooperativo e Economía Social - Gezki é un Instituto Universitario da UPV/ 
EHU composto por investigadores de diversas disciplinas. O seu obxectivo principal é profundar no 
coñecemento e a difusión das organizacións de economía social e do movemento cooperativo do País 
Vasco. Para iso, os eixos da actividade de GEZKI resúmense en catro ámbitos: investigación, formación, 
difusión e intercooperación. http://www.gezki.eus/es/
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As administracións públicas presentes en Koopfábrika asumen diferentes 
papeis. Así, por unha banda, están aquelas institucións que colaboran 
activamente, en concreto a Axencia de Desenvolvemento de Oarsoaldea, a 
Axencia de Desenvolvemento de Debagoiena e o Concello de Beterri-Buruntza. 
Doutra banda, atópanse as administracións que proporcionan financiamento 
e facilitan a promoción do programa como a Deputación de Guipúscoa.

O programa ten como obxectivo prioritario de interese as persoas 
físicas (individuos particulares), pero tamén se contempla a posibilidade de 
participación de asociacións, empresas ou organizacións. Aglutina dúas liñas 
estratéxicas: 

a) Fomento do emprendemento social 
En primeiro lugar establécese un proceso de captación de participantes, 

que se estende por un período de dous meses. Despois dunha fase de selección, 
as persoas participantes implícanse nun programa de formación que ten 
unha duración de dez semanas. Posteriormente, quen continúe no proceso 
adscríbense a unha etapa de mentorización onde se tenta implantar diferentes 
proxectos empresariais colectivos. Esta fase, de sete semanas de duración, 
superponse coa última etapa do programa, destinada á creación de redes de 
contacto. Con este obxectivo, ao longo de catro semanas visítanse distintos 
proxectos no territorio que presenten similitudes cos proxectos obxecto de 
desenvolvemento, ou sexan complementarios con estes. 

b) Procesos para xerar efectos multiplicadores. 
No marco desta liña estratéxica coexisten tres amplos grupos de accións:

• Fomento da investigación. A formulación segue o modelo de in-
vestigación-acción proposto por Lewis (1944) 30 para a mellora do 
programa en si mesmo, as entidades ás que vai destinado e para xerar 
un marco teórico relacionado coa aprendizaxe cooperativa. 

• Formación e capacitación de persoas que poidan participar como 
docentes, titores ou mentores en futuras edicións de Koopfabrika. 

• Realización dun labor formativo e divulgativo a todas aquelas persoas 
que estean interesadas na economía social e solidaria. 

O programa koopfabrika, por tanto, trata de fomentar a xeración de 
emprego a través de fórmulas de economía social e solidaria moi imbricadas 
no territorio. A iniciativa coordina a axentes cooperativos e académicos 

30 Tal e como o definiu Kurt Lewis en 1944 trátase dun método que combina a investigación dentro da 
academia con programas de intervención no territorio que traten de dar resposta a problemáticas 
concretas. Lewis cría que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos e cambios sociais.
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da contorna, coa colaboración da administración pública no apartado de 
financiamento. 

Os Ateneos cooperativos nacen ao amparo da Orde TSF 234/2017, do 
13 de outubro, pola que se aproban as bases que han de rexer a convocatoria 
de subvencións a proxectos singulares, a Rede de Ateneos Cooperativos e 
proxectos ARACOOP, para o fomento da economía social e do cooperativismo. 
Defínense na mesma norma como “o centro cooperativo de proximidade que 
desenvolve proxectos e actividades de fomento e promoción da economía 
social, coa vontade de converterse nun espazo referente e territorio de encontro, 
coordinación, aprendizaxe, innovación e apoio á creación e crecemento de 
cooperativas xa as iniciativas de economía social e constitúen nunha rede que 
recolle as actuacións que se impulsan os territorios.”

Poden impulsar e formar parte dos ateneos cooperativos as cooperativas, 
as asociacións e fundacións inscritas no Rexistro de Entidades, Servizos 
e Establecementos Sociais (RESES), e as fundacións inscritas no Rexistro 
correspondente que prevexan nos seus Estatutos como finalidade ou obxectivos 
a promoción do cooperativismo. Tamén poderán facelo outro tipo de entidades 
pero en calidade de entidade agrupada. Destaca o papel dos entes locais, que 
só poderán formar parte dos ateneos de forma excepcional e cando existan 
razóns que o xustifiquen.

Os ateneos cooperativos son por tanto espazos de fomento do cooperativismo 
e a economía social e solidaria que están liderados polo sector cooperativo e 
son financiados pola Generalitat de Cataluña. Por tanto, deben ser considerados 
recursos públicos de difusión da economía social. Os seus labores están enfocadas 
sobre todo á creación de postos de traballo e cooperativas, pero tamén destaca 
a aposta pola consolidación de proxectos xa existentes. 

En 2017, último dato do que se dispón de datos, existían dez Ateneos 
cooperativos liderados por máis de 120 entidades. A actuación concreta 
destes ateneos, así como os colectivos aos que se dirixen as accións de forma 
preferente están intimamente relacionados co territorio onde se asintan. Así, 
por exemplo, nos territorios máis urbanos poden centran os seus obxectivos 
de acción nas persoas máis desfavorecidas ou con risco de exclusión, con 
todo, nas zonas máis rurais os seus obxectivos estarán centrados na fixación 
de poboación e atopar nichos de mercado de revitalicen a economía local. 

En calquera caso, o obxectivo prioritario de todos eles é tentar crear redes 
de colaboración entre os diferentes axentes da zona, co fin de fomentar a 
intercooperación entre as entidades de economía social existentes e os actores 
cos que interactúan ou poden interactuar.

En canto á Rede Eusumo, que será obxecto de desenvolvemento posterior, 
ten como obxectivo prioritario o despregamento e dotación de recursos no 
territorio da comunidade autónoma de Galicia, para contribuír ao fomento e 
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difusión da economía social como axente protagonista no emprendemento e a 
creación e consolidación do emprego. Neste contexto, no ámbito de actividades 
lideradas pola Rede entran todas cantas poidan contribuír á difusión da 
economía social, a súa mellora (formación, investigación) e o impulso do 
emprendemento en economía social. Este último grupo supón un elemento 
diferencial en relación cos outros dous proxectos, por canto implica a posta 
a disposición de potenciais interesados toda unha serie de recursos (locais, 
infraestruturas, materiais formativos, etc) e o apoio no acompañamento de 
proxectos de cooperativismo. Ofrécese, así mesmo, un elenco de tarefas de 
asesoría e axuda na tramitación dos proxectos, para a súa constitución. 

Os tres proxectos constitúen exemplos de colaboración público-privada 
que pretenden crear ou mellorar os ecosistemas de emprendemento de 
economía social -ou economía social e solidaria- no territorio en que se 
atopan. No ánimo de contribuír á consecución deste obxectivo, búscase a 
coordinación dun conxunto de axentes implicados que colaboran na mellora de 
proxectos neste ámbito, buscando simultaneamente a adecuación co territorio 
de implantación. Os tres casos, aínda constituíndo exemplos de políticas 
innovadoras de fomento, presentan características de diferenciación:

• En canto ao obxectivo, os tres proxectos tentan mellorar a difusión da 
economía social e fomentar os proxectos de economía social. Con todo, 
mentres que a iniciativa vasca converte a formación e a investigación en 
estratexia prioritaria en aras do devandito obxectivo, a catalá céntrase na 
cooperación. Trátase, por tanto, de vías que contribúen “indirectamente” 
a este obxectivo. O programa galego, pola contra, supón un apoio directo 
ao introducir a dotación de recursos e o acompañamento técnico ao 
desenvolvemento de proxectos.

• A responsabilidade de coordinación tamén presenta diferenzas. Mentres 
que Koopfabrica e os Ateneos corporativos requiren a coordinación previa 
dos axentes establecidos no territorio, en Eusumo é a administración 
autonómica a que impulsa este labor de coordinación. 

• Así mesmo, desde un punto de vista formal a Rede Eusumo é unha en-
tidade creada por Decreto de la Xunta de Galicia, mentres que os Ateneos 
cooperativos emanan dunha orde de TSF de bases de subvencións e axudas 
e Koopfabrika non posúe ningún paraugas lexislativo que a protexa. 

• Tamén merece a pena destacar que das tres realidades analizadas é a 
Rede Eusumo a que conta cun maior percorrido, debido a que se puxo 
en marcha no ano 2011 (formalmente en 2012), mentres que as outras 



Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

38

son máis recentes, 2014–2015 no caso vasco e do 2017 no caso catalán. 
Este elemento é determinante á hora de poder analizar os resultados, 
polo que debe esperarse algún tempo para testar as posibles diferenzas 
no desenvolvemento de resultados das mesmas.

A análise conxunta dos tres programas permite individualizar o proxecto 
Eusumo de la Xunta de Galicia como entidade singular, tanto polos seus 
contidos como pola determinación da forza de impulso e coordinación. Así, 
mentres este caso podería ser conceptualizado como estratexia “push” sempre 
que é a Administración quen toma a iniciativa, lidera e impulsa as actividades 
de desenvolvemento, os proxectos vasco e catalán responden máis ben a 
unha tipoloxía “pull”; onde os axentes implicados coordínanse previamente 
e a administración autonómica ou foral limítase a apoiar economicamente 
as iniciativas resultantes, pero sen asumir a responsabilidade de liderado que 
recae nas entidades implicadas. 
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4. A Rede Eusumo 

4.1. Nacemento

En maio de 2011 en Galicia dá os seus primeiros pasos unha entidade para 
o fomento do cooperativismo e a economía social, a Rede Eusumo. A súa 
creación formal sitúase ao amparo do Decreto 225/2012, do 15 de novembro 
polo que se crea e regula o funcionamento da Rede Eusumo para o fomento 
do cooperativismo e a economía social (DOG do 27 de novembro do mesmo 
ano). Na exposición de motivos indícase que a economía social debe consti-
tuírse como axente económico e social fundamental, en liña co establecido 
na Unión Europea. 

O decreto de nacemento da Rede destaca especialmente o papel do 
cooperativismo, por ser a figura societaria sobre a que Galicia ten competencias 
plenas31e tamén una das figuras mercantís da economía social que conta 
con maior tradición, o que facilita a súa implantación. Estas características 
converten ao cooperativismo nunha ferramenta eficaz para alcanzar un dos 
retos aos que pretende facer fronte a Rede: o desemprego. 

O proxecto nace coa vocación de aproximar o cooperativismo e a economía 
social ás persoas. Indícase a necesidade de dotar de medios e recursos a todo 
o territorio de forma que todas as persoas e entidades interesadas poidan ter 
acceso a eles, para o que se establece a economía colaborativa como forma 
de traballo. Na súa Comunicación “Unha Axenda Europea para a economía 
colaborativa” ( COM/2016/0356, de 2.6.2016), a Comisión Europea define 
esta como un “modelo de negocio en los que se facilitan actividades mediante 
plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal 
de mercancías o servizos ofrecidos a miúdo por particulares”32. No caso que nos 
ocupa, isto tradúcese en que as diferentes entidades socias da Rede poñan a 
disposición espazos e recursos no seu poder co fin de que poidan ser utilizados 
por aquelas organizacións socias que as necesiten. Iso confire a posibilidade 
de que Eusumo poida nacer con ampla implantación e dotación de recursos, 
sen necesidade de ter que acometer un gran desembolso económico. 

31 Transferencia feita pola Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, ampliando a recollida no artigo 
28.7 do Estatuto de autonomía de Galicia.

32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0356
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4.2. Obxectivos 

O principal obxectivo da Rede Eusumo é o fomento, difusión e divulgación 
do cooperativismo e da economía social, prestando un especial interese ao 
emprendemento e á creación e consolidación do emprego. Devandito obxectivo 
xenérico concrétase en diferentes actividades incluídas no articulado do de-
creto de creación33: 

a) Facilitar información, formación, orientación e asesoramento en mate-
ria de cooperativismo e economía social; difusión e fomento do auto-
emprego e o emprendemento; asesoramento e control de proxectos de 
economía social e cooperativas.

b) Proporcionar e facilitar medios para o emprendemento, é dicir, poñer a 
disposición as instalacións e infraestruturas para poder acoller o inicio 
de proxectos empresariais de economía social. Na mesma liña, aproxi-
mar os recursos das entidades colaboradoras a potenciais interesados.

c) Aumentar o número de entidades e asociacións nas diferentes redes de 
intercooperación existentes, tanto nacionais como internacionais, para 
a promoción da economía social e o cooperativismo.

d) Fomento, difusión, promoción e divulgación das novas tecnoloxías da 
información e a comunicación, I+D+i e traballo en rede.

e) Secundar a comercialización e a internacionalización, mediante cumes 
internacionais e transfronteirizos que fomenten a cooperación empre-
sarial e o intercambio comercial.

f) Elaboración de estudos e análises relacionados con temas de interese 
para a economía social, así como para o desenvolvemento local.

g) Elaboración de materiais formativos e divulgativos sobre economía so-
cial e cooperativismo.

h) Seguimento de proxectos empresariais e de economía social.

Como se pode observar, establécese un catálogo amplo de obxectivos 
que permite dar cabida a calquera actividade que poida levar a cabo para 
o fomento e difusión do cooperativismo e a economía social, destacando 
sobre todo as que teñen que ver co asesoramento e información. No artigo 
4 do mencionado decreto podemos atopar un detalle destas actividades, 
entre as que destacan as que teñen como fin o nacemento e mantemento de 
novas entidades de economía social. Desta forma visualizar a prevalencia do 
obxectivo emprendemento:

a) Asesoramento e información nos centros.
b) Actividades de formación dirixidas a eventuais emprendedores.

33 Artigo 3 do Decreto 225/2012 do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento 
do cooperativismo e a economía social e regúlase o seu funcionamento. 
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c) Exploración e procura dos xacementos de emprendemento para iden-
tificar os destinatarios de actuacións formativas, informativas e de ase-
soramento.

d) Seguimento e titorización de proxectos empresariais durante os primei-
ros anos.

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 ca-
rácter 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) Elaboración 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 públi-
co en xeral.

j) Promoción da asistencia conxunto a feiras nacionais e internacionais e 
da mellora das estratexias de comercialización.

k) Establecemento dunha liña permanente de investigación sobre posibi-
lidades 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.

4.3. Funcionamento

Para a evolución, desenvolvemento, desempeño e difusión das actividades 
referidas, a Rede Eusumo organízase en dous eixos: (1) actividades desen-
voltas directamente pola Secretaría Xeral de Emprego , concretamente da 
subdirección xeral de economía social e que son desenvoltas, normalmente, 
por unha asistencia técnica externa; e (2) as realizadas polas entidades socias. 
Ambas estas coordinadas con espírito de cooperación. 

Na actualidade, Eusumo conta con 186 entidades socias entre as que 
se atopan asociacións de economía social, entidades locais, grupos de 
desenvolvemento rural e costeiro, todas as universidades da comunidade galega, 
asociacións e fundacións, asociacións empresariais, cámaras de comercio e 
algunhas cooperativas sobre todo as ligadas ao asesoramento empresarial. 

Como se pode comprobar no gráfico 1, desde 2013 aumentou notablemente 
–un 86%- o número de socios de Eusumo. Con todo, esta mellora pódese 
atribuír de forma destacada ao número de concellos adheridos, que supoñen a 
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fonte principal de socios da Rede (un 70% dos socios totais). En concreto, máis 
do 40% dos concellos galegos son socios de Eusumo, ben sexa directamente 
ou a través da súa participación en mancomunidades ou agrupacións socias. 

Gráfico 1. Entidades socias da Rede Eusumo.
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Para formar parte da Rede as entidades teñen que cumprir dous requisitos 
( art.8):

a) Verificar se as súas actividades desenvolven o cooperativismo e a eco-
nomía social, así como o impulso e fomento do emprendemento e do 
desenvolvemento local.

b) Poñer ao alcance da Rede medios ou recursos, como poden ser os des-
tinados á realización de estudos e análises dos distintos sectores pro-
dutivos, ao desenvolvemento de actividades formativas ou de asesora-
mento; ou locais para albergar actividades formativas34. En definitiva, 
todos aqueles medios e recursos que teñan utilidade no fomento do 
cooperativismo e a economía social.

Si se cumpren estes requisitos, a entidade interesada deberá cumprimentar 
un documento de adhesión, transmitindo a súa disposición que se formaliza 
a través dun convenio de colaboración. Devandito convenio, que é en esencia 

34 Estes locais denomínanse Centros da Rede Eusumo, e teñen como finalidade a realización das actividades 
da Rede, especialmente a información e sensibilización en materia de economía social; promoción e 
impulso do cooperativismo e o desenvolvemento local. 3. Deben contar cun punto de información e 
asesoramento (art. 6).
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un acordo entre partes35, supón a integración de facto na Rede. O acordo debe 
detallar aspectos como as condicións de colaboración; as actividades, dereitos e 
obrigacións das partes; os recursos e medios implicados; o tempo que durará a 
colaboración e a forma de extinguirse da mesma (recollendo a posibilidade de 
desvinculación voluntaria mediante comunicación escrita). Esta colaboración 
quedará sometida ao control do adecuado cumprimento dos requisitos, 
obrigacións e condicións que deben satisfacer as entidades colaboradoras. 
En caso contrario, poderase revogar a adhesión, previa audiencia á entidade 
interesada.

O art. 9 detalla as obrigacións das entidades colaboradoras da Rede 
Eusumo: 

a) Cumprir os requisitos que se lle esixen no Decreto, así como no conve-
nio de colaboración que se subscriba. 

b) Intervir nas diferentes tarefas de formación, asesoramento e informa-
ción enfocadas cara ao fomento do cooperativismo, o emprendemento 
e a economía social, sen menoscabo das funcións e actividades propias 
da entidade ou organización.

c) Identificarse co distintivo da Rede Eusumo.
d) Reflectir en todo documento ou comunicación pública a colaboración 

con Consellería de Economía, Emprego e Industria, o Fondo Social Eu-
ropeo e a Rede Eusumo, segundo proceda.

e) Poñer en coñecemento da Dirección Xeral competente toda aquela in-
formación que fose xerada con motivo do cooperativismo e da econo-
mía social.

f) Conservar os requisitos e condicións que posibilitaron a súa adhesión á 
Rede e notificar todas as alteracións e cambios que se puideron produ-
cir.

g) Nomear un interlocutor para todas aquelas cuestións relativas ao fun-
cionamento da Rede.

Para facilitar o cumprimento destas obrigacións a Consellería 
correspondente habilitará liñas de financiamento, así como mecanismos de 
coordinación para que as actividades sexan realizadas tendendo á cooperación 
dentro tamén da propia Rede.

Por outra banda, para favorecer a comunicación e visualización da Rede 
existe un manual de identidade corporativa36 no que se determina un logotipo 
e distintivos que facilitan a identificación das actividades e centros que a 

35 O convenio subscríbese entre a persoa que ostente a representación da entidade interesada e o titular 
da Consellería de Economía, Emprego e Industria ou de quen dependa a competencia de cooperativas 
e economía social.

36 http://www.eusumo.gal/imaxe-corporativa
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integran (art.7 e Anexo III). O logotipo, como se pode observar na ilustración 
1 conta con cinco partes diferenciadas en diferentes cores e con lenda “eusumo 
cooperativismo e economía social”. 

Ademais, dentro da estratexia visualización da Rede está a desenvolverse 
todo un conxunto de accións no marco de actuación en redes sociais. Así, a 
presenza nas redes de maior difusión e a canalización da información (actos, 
eventos, xornadas, etc) vai gañando importancia en detrimento de outros 
mecanismos convencionais. Esta reorientación da estratexia de comunicación é 
de particular importancia se se ten en conta que as persoas novas son segmento 
obxectivo prioritario de difusión da economía social, en concordancia co 
fomento do autoemprego e emprendemento xuvenil. Na memoria provisional 
correspondente ao ano 2017 indícase que a Rede Eusumo conta con perfil 
propio en Facebook, Twitter e YouTube contando no conxunto das tres cun 
total de 7.847 seguidores.

Ilustración 1. Logotipo da Rede Eusumo e definición de cores a empregar.
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4.4. Financiamento 

O desenvolvemento e crecemento da Rede vai ligado en gran medida á 
asistencia técnica que se encarga da coordinación e execución de asesora-
mentos e actividades por parte da administración. A estes efectos, convócase 
concurso público para a prestación dos servizos integrados na Rede Eusumo 
consistente na realización de actividades de dinamización, identificación de 
proxectos empresariais de economía social, programas formativos dirixidos 
a emprendedores interesados en impulsar proxectos dentro do sector da 
economía social. Para empresas xa constituídas, ademais de formación, 
ofrécese a elaboración e execución dun plan de asesoramento e acompaña-
mento de proxectos empresariais. Ademais debe ocuparse da promoción 
da Rede Eusumo, a súa coordinación xeral e o seguimento das actividades 
desenvoltas nela.
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Estas actividades son cofinanciadas polo Fondo Social Europeo. No 
período 2007-2013 desenvolvéronse no marco do Eixo 4 do FSE Galicia. 
Actualmente enmárcanse no Programa Operativo de Galicia FSE 2014-202037, 
como prioridade de investimento 8iii. Neste marco, destínanse 5,4 millóns de 
euros para o fomento da economía social entre as que destaca o Programa Aprol 
de fomento da contratación do sector con preto de 3 millóns de euros. Esta 
iniciativa proporciona incentivos para a contratación de socios traballadores 
en cooperativas e sociedades laborais, así como para o impulso de proxectos 
novos con especial atención aos dirixidos a menores de 30 anos para fomentar 
o cooperativismo xuvenil. 

A táboa 5 permite observar que a Rede alternou un alto número de 
contratos de xestión (sete) con períodos de ausencia de licitación, entre os 
que destaca o comprendido entre 2016 e 2017, cun ano enteiro sen contrato 
de xestión38. 

Táboa 5. Contratos de licitación e períodos de duración da Rede Eusumo.

Xan Feb Mar Ab Mai Xuñ Xul Ag Sep Out Nov Dec

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: Elaboración propia con datos das memorias da Rede Eusumo.e histórico de contratación da Xunta de Galicia.

Debe destacarse que a ausencia de períodos de licitación non implica 
necesariamente que a Rede deixe de funcionar, senón que a Xunta de Galicia 
asume o papel protagonista na coordinación de actividades. Nese período, 
a administración autonómica non convoca concurso para o exercicio da 
actividade de deseño de actividades e coordinación das mesmas como no 
resto de períodos, cedendo o papel de socio principal impulsor e asumindo 
directamente esa actividade. É importante sinalar, con todo, que as actividades 

37 A dotación orzamentaria para o ano 2017 é de 1.054.000,00€, repartidos en tres subpartidas: (1) 
Fomento e consolidación de cooperativas, 624.130,00€; (2) locais para o fomento do cooperativismo 
e a economía social, 300.000,00€; e (3) sociedades sen ánimo de lucro para a realización de actividades 
propias da Rede e fomento da economía social, 130.000,00 €.

38 O contrato actual, licitado en 2017 por 309.000,00€, terá unha duración de dous anos.
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que deixan de realizarse son as de acompañamento de grupos promotores, 
formación e difusión do cooperativismo e ES que forman parte do propio 
contrato de licitación; do mesmo xeito que a apertura correspondente dos 
centros de referencia da Rede e que impulsa directamente a Secretaría Xeral 
de Emprego.

No contexto das políticas públicas de apoio á economía social, a Rede 
Eusumo situaríase a medio camiño entre as políticas tradicionais e as máis 
recentes. Por unha banda, como se referiu anteriormente, a súa dotación é 
cofinanciada polos fondos procedentes do Fondo Social Europeo. En concreto, 
contémplase o financiamento dos distintos programas con cargo fondos 
finalistas, por tratarse de accións elixibles de acordo co Plan anual de política 
de emprego (PAPE) e fondos propios libres da Comunidade Autónoma de 
Galicia. Por outra, tal e como se referiu anteriormente constitúe unha fórmula 
innovadora proposta e deseñada na comunidade autonómica galega, sen 
equivalencia no contexto doutras autonomías. As axudas concedidas no marco 
da Rede establécense e cuantifican en diferentes ordes de axudas e subvencións, 
e loxicamente van destinadas de forma prioritaria ao fomento de emprego 
en empresas de economía social (concretamente, cooperativas e sociedades 
laborais). A Táboa 6 resume as sucesivas convocatorias:

Táboa 6. Estrutura das ordes de axudas e subvencións en fomento de cooperativismo e 
sociedades laborais

A
ño Programa I Programa II Programa III Programa IV Programa V Programa 

VI

20
11

Fomento de empre-
go en cooperativas 
e SLL. 
Fomento da incor-
poración de persoal 
desempregado e 
traballadores/as con 
carácter temporal, 
como socios.

Mellora da compe-
titividade. Dirixido a 
apoiar o desenvol-
vemento de proxec-
tos de creación e 
modernización das 
empresas de econo-
mía social (desapa-
rece a contratación 
xerencial)

Impulso de proxec-
tos empresariais 
cooperativos e 
asistencia técnica.
Fomentar e 
promover ou 
cooperativismo.
Axudas económicas 
que faciliten a posta 
en marcha tanto de 
proxectos de nova 
creación como en-
tidades existentes. 
(entra contratación 
xerencial)

Fomento do acceso 
á condición de so-
cio/a traballador/a. 
Axudas económicas 
destinadas a finan-
ciar, parcialmente, 
o capital social que 
debe desem-
bolsarse para a 
incorporación como 
socio/a.

Actividades de 
promoción do 
cooperativismo
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A
ño Programa I Programa II Programa III Programa IV Programa V Programa 

VI

20
12

Fomento de empre-
go en cooperativas 
e SLL. 
Fomento da incor-
poración de persoal 
desempregado e 
traballadores/as con 
carácter temporal, 
como socios.

Mellora da compe-
titividade. Dirixido a 
apoiar o desenvol-
vemento de proxec-
tos de creación 
e modernización 
das empresas de 
economía social

Impulso de proxec-
tos empresariais 
cooperativos e 
asistencia técnica.
Fomentar e 
promover ou 
cooperativismo.
Axudas económicas 
que faciliten a posta 
en marcha tanto de 
proxectos de nova 
creación como enti-
dades existentes

Fomento do acceso 
á condición de so-
cio/a traballador/a. 
Axudas económicas 
destinadas a finan-
ciar, parcialmente, 
o capital social que 
debe desem-
bolsarse para a 
incorporación como 
socio/a.

Actividades de 
promoción do 
cooperativismo

20
13

Fomento de empre-
go en cooperativas 
e SLL. 
Fomento da incor-
poración de persoal 
desempregado e 
traballadores/as con 
carácter temporal, 
como socios.

Fomento do acceso 
á condición de so-
cio/a traballador/a.
Axudas económicas 
destinadas a finan-
ciar, parcialmente, 
o capital social que 
debe desem-
bolsarse para a 
incorporación como 
socio/a

Impulso de proxec-
tos empresariais 
cooperativos e 
asistencia técnica.
Fomentar e 
promover ou 
cooperativismo.
Axudas económicas 
que faciliten a posta 
en marcha tanto de 
proxectos de nova 
creación como enti-
dades existentes. 

20
14

Fomento de empre-
go en cooperativas 
e SLL. 
Fomento da incor-
poración de persoal 
desempregado e 
traballadores/as con 
carácter temporal, 
como socios.

Fomento do acceso 
á condición de so-
cio/a traballador/a.
Axudas económicas 
destinadas a finan-
ciar, parcialmente, 
o capital social que 
debe desem-
bolsarse para a 
incorporación como 
socio/a

Impulso de proxec-
tos empresariais 
cooperativos e 
asistencia técnica.
Fomentar e 
promover ou 
cooperativismo.
Axudas económicas 
que faciliten a posta 
en marcha tanto de 
proxectos de nova 
creación como enti-
dades existentes. 

Promoción das 
cooperativas 
xuvenís. Apoio ao 
desenvolvemento 
de proxectos de 
creación de coo-
perativas xuvenís 
mediante subven-
cións directas para o 
financiamento.

Intercooperación 
e integración coo-
perativa. Impúlsase 
especificamente 
as actividades de 
intercooperación, 
realizadas de 
forma conxunta 
por entidades de 
economía social, 
especialmente nos 
procesos de inte-
gración empresarial 
cooperativa

20
15

Fomento de empre-
go en cooperativas 
e SLL. 
Fomento da incor-
poración de persoal 
desempregado e 
traballadores/as con 
carácter temporal, 
como socios.

Fomento do acceso 
á condición de so-
cio/a traballador/a.
Axudas económicas 
destinadas a finan-
ciar, parcialmente, 
o capital social que 
debe desem-
bolsarse para a 
incorporación como 
socio/a

Impulso de proxec-
tos empresariais 
cooperativos e 
asistencia técnica.
Fomentar e 
promover ou 
cooperativismo.
Axudas económicas 
que faciliten a posta 
en marcha tanto de 
proxectos de nova 
creación como en-
tidades existentes. 
(entra contratación 
gerencial).

Promoción das 
cooperativas 
xuvenís. Apoio ao 
desenvolvemento 
de proxectos de 
creación de coo-
perativas xuvenís 
mediante subven-
cións directas para o 
financiamento



Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

48

A
ño Programa I Programa II Programa III Programa IV Programa V Programa 

VI
20

16

Fomento de empre-
go en cooperativas 
e SLL. 
Fomento da incor-
poración de persoal 
desempregado e 
traballadores/as con 
carácter temporal, 
como socios.

Fomento do acceso 
á condición de so-
cio/a traballador/a.
Axudas económicas 
destinadas a finan-
ciar, parcialmente, 
o capital social que 
debe desem-
bolsarse para a 
incorporación como 
socio/a

Fomento de empre-
go en cooperativas 
e SLL para persoas 
novas inscritas no 
sistema Nacional de 
garantía xuvenil.

Fomento do 
emprendemento 
colectivo, para 
persoas novas 
inscritas no sistema 
nacional de garantía 
Xuvenil.
Acceso á condición 
de persoas socias de 
cooperativas.

Impulso de proxec-
tos empresariais 
colectivos dirixido a 
fomentar a econo-
mía social.
Subvencións que 
faciliten a posta 
en marcha dos 
proxectos de 
nova creación de 
cooperativas ou SLL 
como xerados polas 
xa existentes.

Intercooperación 
e integración 
empresarial.
Impulsa os 
procesos de 
integración de 
entidades de 
economía social 
así como os 
proxectos de 
colaboración 
empresarial 
entre elas, 
relacionados coa 
investigación, 
desenvolvemen-
to e innovación, 
ou loxística, 
comercialización 
e internacionali-
zación.

Fonte: Elaboración Propia.

Chama a atención a diferente estrutura que seguen as ordes. Desde 
2011 (primeira ano de existencia da Rede, aínda cando formalmente data de 
2012) ata 2016 atópanse un total de seis programas diferentes, dependendo 
das partidas orzamentarias das que proveñen os fondos ou da estratexia de 
financiamento a seguir por parte da propia administración. Así, como se 
constata na táboa 5, no transcurso dos exercicios a estrutura normativa pasa 
por diferentes escenarios que varían entre tres e seis programas, perdurando 
no tempo unicamente tres: 

a) Fomento do emprego en cooperativas e Sociedades laborais. Subven-
ción que se concede á entidade consistente nunha cantidade de diñeiro 
a determinar por incorporar persoas en situación de desemprego ou 
traballadores temporais á condición de persoa socia por tempo indefi-
nido. 

b) Fomento do acceso á condición de persoa socia. Neste caso o desti-
natario da axuda é o propio traballador ou traballadora que accede á 
cooperativa. O fin desta axuda é o de financiar, total ou parcialmente, 
o capital social que debe desembolsarse para a incorporación como so-
cio/a. Esta axuda está destinada a persoas desempregadas.

c) En último caso, e xa con algún cambio na denominación, atópase o pro-
grama destinado a fomentar e promover a posta en marcha de novos ne-
gocios, tanto en entidades existentes como noutras de nova creación.

Cabe destacar, por outra banda, a inclusión para partir do ano 2014 dunha 
gama de accións dirixidas especificamente ao fomento do emprendemento 
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xuvenil, con pequenas variacións nos requisitos (por exemplo, a máis recente 
esixe a inscrición no sistema de garantía xuvenil). Así mesmo, pódese constatar 
tamén que as sucesivas reformas das accións incluídas obxecto de axuda non 
implican, nin moito menos, a substitución dunhas por outras. Ao contrario, 
obsérvase unha ampliación constante das mesmas e a inclusión de iniciativas 
complementarias. Con todo, esta alta variabilidade introduce certa dificultade 
para poder realizar comparacións entre os programas a través dos distintos 
exercicios. Tendo presente esta heteroxeneidade nos programas e accións 
subvencionables, pódese realizar a análise atendendo ás cantidades globais 
consignadas nas diferentes ordes. 

Gráfico 2. Contía das ordes das subvenciones.
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Fonte: Elaboración propia con datos da Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia.

O gráfico 2 permite constatar unha diminución progresiva nas contías 
consignadas nas diferentes ordes no período 2008-2016, cunha caída de máis de 
1,5 millóns de €. Así, no bienio 2008-2009 rexístrase o máximo da dotación, con 
máis de tres millóns de euros. A partir de 2009 hai unha diminución progresiva, 
ata o mínimo da dotación rexistrado en 2015 (pouco máis de 1.200.000€), unha 
caída superior ao 63%. A partir de 2015 a cantidade volve aumentar, para situarse 
nunha contía en 2016 (2.865827€) próxima aos valores iniciais. Estes datos suxiren 
que a dotación de subvencións non pode analizarse sen considerar os efectos da 
crise económica no orzamento global, posto que a caída máis abrupta coincide 
cos períodos máis severos da recesión, cunha lixeira subida en 2013-2014. 

O nacemento da Rede, pola súa banda, non parece introducir cambios na 
tendencia de subvencións. Con todo, esta apreciación cambia se o foco da análise 
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sitúase nas cantidades finalmente executadas. Como se pode comprobar no gráfico 
2, mentres que no período situado entre 2008 e 2012 a cantidade executada era 
notablemente inferior á dispoñible, ambas as liñas converxen a partir do exercicio 
posterior á creación da rede. O aumento da cantidade dispoñible a partir de 2016 
acompáñase, así mesmo, dun incremento das cantidades executadas.

Gráfico 3. Subvencións concedidas en relación cos expedientes tramitados e cantidade 
media da axuda recibida
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Fonte: Elaboración propia con datos da Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia.

A análise conxunta dos expedientes tramitados e as axudas e subvencións 
concedidas (gráfico 3) permite observar que no exercicio 2012 existe un 
número importante de solicitudes que non chegaron a concederse, quedando 
remanente sen executar nese mesmo exercicio. Curiosamente, este exercicio 
é o mesmo en que a Rede Eusumo comeza a súa expansión, podendo ser 
esta novidade un factor determinante na distorsión da serie. Como se pode 
comprobar, a partir dese ano os expedientes tramitados a compásanse cos 
autorizados, aínda sendo sempre superiores.

As contías medias por subvención diminúen tamén de forma progresiva ata 
2015, onde máis que duplícanse (pasa dunha media de 2.700€ a practicamente 
7.000€ en media en 2016). A este respecto, cabe sinalar que a dimensión da 
cooperativa pode resultar determinante nesta variable. Igualmente, a avaliación 
dos exercicios 2017-2018 pode introducir certa variabilidade nestes datos, 
posto que a orde de axudas recolle o cambio no réxime de asignación, que 
pasa de concorrencia competitiva a orde de chegada. Así mesmo, rexístrase 
un incremento da contía global consignada.
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5. Emprendemento en Economía Social 
en Galicia (2005 – 201739) 

A revisión realizada ata agora neste traballo permite situar á Rede Eusumo 
como unha ferramenta diferencial de apoio para a economía social en Galicia, 
única no contexto das políticas de apoio estatais e/ou establecidas noutras 
comunidades autónomas tanto polo seu deseño como pola súa dotación. En 
consecuencia, parece procedente analizar a súa efectividade. Esta análise per-
mitirá, ademais, profundar no papel que xogou a administración durante os 
anos máis difíciles da crise económica apostando pola creación e mantemento 
da Rede Eusumo (Olveira-Blanco, 2016). 

Aínda cando a economía social contempla a existencia de diferentes 
entidades, as máis habituais son as cooperativas e sociedades laborais, polo 
que serán estas o obxecto de análise e control neste apartado do traballo.

5.1. Sociedades Cooperativas 

Aínda que a Rede nace con vocación de promover e difundir toda a economía 
social, faise particular incidencia no emprendemento en economía social, en 
particular baixo a fórmula cooperativa. Tal e como se destacou anteriormente, 
establécese como obxectivo prioritario da lei a loita contra o desemprego40. A 
este respecto, a pesar dalgún traballo crítico (Jaen García, 2017) recoñécese a 
capacidade da economía social e cooperativa para reaccionar fronte aos efectos 
da crise económica no emprego e o axuste de salarios (Martínez-Carrasco, 
López e Marín, 2013). Mentres que as sociedades capitalistas reducen persoal 
para obter beneficios, as cooperativas priorizan o mantemento de postos de 
traballo aínda á conta da redución de anticipos laborais (equivalente a sa-
larios). En consecuencia, o emprendemento colectivo revelouse como unha 
alternativa válida para saír do desemprego e reinserir no mercado laboral 
(Lejarriaga, Bel e Martin, 2013). Ademais, demostraron maior flexibilidade 
e capacidade de adaptación ante circunstancias adversas que outras fórmulas 

39 Os datos correspondentes ao exercicio 2017 son provisionais xa que no momento de presentación 
deste traballo aínda non estaba pechada a memoria correspondente a este exercicio.

40 Este mesmo carácter ponse de relevo na Lei 9/2013, de emprendemento e a competitividade económica 
de Galicia (DOG 247 do 27 de decembro de 2013). Neste texto legal o fomento de cooperativas e outras 
fórmulas de economía social considéranse políticas activas de emprego na comunidade galega na súa 
calidade de fórmula de inserción ou reinserción no mercado de traballo. Recoñécese, ademais, o papel 
da Rede EUSUMO como axente facilitador de dita política.
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xurídicas; ao tempo que facilitan unha vía de acceso ao emprego para grupos 
desfavorecidos e persoas excluídas socialmente (Melgarejo, Arcelus e Simón, 
2007; Monzón, 2010; Monzón e Chaves, 2012).

As cooperativas defínense pola Alianza Cooperativa Internacional 
(1995:17) como “asociacións anónimas de persoas que se unen de forma 
voluntaria para satisfacer as súas necesidades e aspiracións económicas, 
sociais e culturais en común mediante unha empresa de propiedade conxunta 
e de xestión democrática”. Nas cooperativas coexisten unha serie de valores 
básicos (axuda mutua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade 
ou solidariedade) con outros éticos como honestidade, transparencia, 
responsabilidade social ou preocupación polos demais. Polo tanto, a cooperativa 
asume non só a responsabilidade de obter un beneficio económico senón tamén 
a de mellorar a calidade de vida e da situación económica dos socios, así como 
da comunidade xeográfica onde desenvolve a súa actividade. 

A lei 5/1998 de cooperativas de Galicia permite establecer unha tipoloxía 
de cooperativas en función dos seus titulares e fins sociais. A Táboa 7 reflicte 
dita clasificación.

Táboa 7. Tipoloxía de Cooperativas en Galicia

TIPO INTEGRANTES OBXECTO/FIN

Agraria Titulares de explotacións agrícolas, 
gandeiras ou forestais

Mellora do aproveitamento das explo-
tacións das súas persoas socias, os 
seus elementos ou compoñentes e a 
cooperativa.
Mellora da poboación agraria e do 
desenvolvemento do medio rural.
Atender calquera outro fin ou servizo 
que sexa propio da actividade agríco-
la, gandeira ou forestal ou estea rela-
cionado directamente coas mesmas

Consumidores e 
usuarios

Persoas físicas e xurídicas e entidades 
ou organizacións de consumidores ou 
consumidoras que tivesen o carácter 
de destinatarios finais

Procurar bens e servizos para o con-
sumo das súas persoas socias e das 
persoas que convivan coas mesmas, 
producindo os bens e servizos que 
proporcionen ou adquiríndoos de 
terceiras persoas.
Defensa e promoción dos dereitos 
dos consumidores e usuarios.

Ensino

Actividades docentes nos seus distin-
tos niveis e modalidades.
Actividades conexas ou que faciliten 
o seu obxecto principal (con carácter 
complementario)
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TIPO INTEGRANTES OBXECTO/FIN

Explotación 
comunitaria da 
terra

Titulares de dereitos de usos e apro-
veitamento de bens susceptibles de 
explotación agraria, que os ceden á 
cooperativa con independencia de 
traballar nela.
Todos quen, sen ceder ningún dereito 
de goce, van prestar o seu traballo na 
cooperativa.

Xestionar unha única empresa ou 
explotación agraria, na que tamén 
poderán integrarse os bens que, por 
calquera título, posúa a cooperativa

Do mar

Titulares de explotacións dedicadas a 
actividades pesqueiras, de industrias 
marítimo-pesqueiras, marisqueo, 
acuicultura e derivadas, nas súas 
diferentes modalidades de mar, rías, 
ríos, lagos e lagoas, e a profesionais 
das devanditas actividades

Prestación de subministracións e 
servizos.
Realización de operacións encami-
ñadas á mellora económica e técnica 
das actividades profesionais ou das 
explotacións dos seus socios.

De segundo 
grao

Cooperativas da mesma ou distinta 
clase e outras persoas xurídicas 
públicas ou privadas, sempre que non 
superen o 25% do total de persoas 
socias

Promover, coordinar e desenvolver 
fins económicos comúns das súas 
entidades membros.
Reforzar ou integrar a actividade 
económica das mesmas.

De servizos

Persoas físicas e/ou xurídicas titulares 
de actividades industriais ou de 
servizos, así como a profesionais e 
artistas que exerzan a súa actividade 
por conta propia

De servizos 
sociais 

Prestación de todo tipo de activida-
des e servizos sociais, públicos ou 
privados.

De traballo
Persoas físicas con capacidade legal 
e física para desenvolver a actividade 
cooperativizada

De transporte

Titulares de empresas do transporte 
ou profesionais que poidan exercer 
en calquera ámbito a actividade do 
transporte

Organizar e/ou prestar servizos de 
transporte ou ben a realización de 
actividades que o fagan posible.

De vivenda

Persoas físicas que precisan aloxa-
mento e/ou locais para si e as persoas 
que convivan con elas. 
Tamén os entes públicos, sen ánimo 
de lucro mercantil e as cooperativas 
que precisen aloxamento para aque-
las persoas dependentes dos mesmos 
que teñan que residir, por razón do 
seu traballo ou función, nos arredores 
dunha promoción cooperativa ou que 
precisen locais para o desenvolve-
mento das súas actividades

Fonte: Elaboración Propia.



Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

54

En Galicia, no momento en que se crea a Rede (2012), existían 1.152 
cooperativas activas41, no marco dunha tendencia crecente desde o ano 2005:

Gráfico 4. Cooperativas activas en Galicia 2005 – 2017
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Rexistro de cooperativas de Galicia. 

Pódese comprobar que as cooperativas foron crecendo a un ritmo sostido 
do 2,91% anual nos últimos doce anos. Con todo, se diferenciamos os períodos 
anterior ou posterior a creación da Rede, observamos que mentres ata 2011 o 
número de cooperativas aumentaba a razón dun 3,17% en media anual, con 
posterioridade retárdase ata un 2,41%. Debemos sinalar que este período 
coincide cos anos de maior incidencia da crise económica. 

Os datos obtidos das Estatísticas de Economía Social do Ministerio de 
Traballo, Migracións e Seguridade Social ( MYYSS) ofrécennos unha visión 
parcial do contexto cooperativo, por canto unicamente inclúe as cooperativas 
inscritas na Seguridade Social e exclúe os traballadores de sociedades 
cooperativas que cotizan no rexistro de autónomos. Con todo, recolle 
información actualizada e comparable, por canto o sistema de rexistro de datos 
é homoxéneo entre as diferentes comunidades autónomas. A análise do mesmo 
período utilizando dita fonte permite observar que no período comprendido 
entre 2005 e 2017 produciuse no conxunto do Estado un descenso do número 
de cooperativas, coa excepción de Navarra e o País Vasco, que rexistran un 
incremento do 40,7% e o 28,14% respectivamente. En España, en media, o 
descenso supera o 26% do número de cooperativas inscritas na Seguridade 
Social. Galicia, pola súa banda, rexistra unha diminución do 18,22%, sendo 
a sexta comunidade autónoma con menor descenso.

41 Datos da Secretaría Xeral de Emprego–Rexistro de Cooperativas.
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Gráfico 5. Variación do número de cooperativas e traballadores por Com.Autónoma 
(2005-2017)
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O gráfico 5 permite observar o descenso relativo no número de cooperativas 
inscritas na seguridade social e o a variación relativa do número de traballadores 
nelas. O comportamento na variación do número de traballadores é diferente. 
A pesar de que en España recóllese unha diminución global, esta non alcanza 
o 2%. O maior descenso prodúcese na Rioxa, mentres que Navarra ostenta o 
liderado de aumento do número de traballadores en cooperativas, con case 
un 62%. En Galicia prodúcese un descenso próximo ao 11%. En relación con 
este punto, resulta de interese comprobar como nestes doce anos, polo xeral, 
aumentou o número medio de traballadores nas cooperativas. Cantabria e 
Andalucía encabezan este incremento, cun aumento relativo do 65% (gráfico 
6). En España a media de traballadores por cooperativa pasa de 14,53 en 2005 a 
19,35 en 2017, o que supón un incremento relativo do 33,16%. A comunidade 
galega sitúase na media, cun aumento do 8,65%.
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Gráfico 6. Variación relativa do promedio de traballadores por cooperativa (2005-2017)
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comportamento na variación do número de traballadores é diferente. A pesar de que en 

España recóllese unha diminución global, esta non alcanza o 2%. O maior descenso 

prodúcese na Rioxa, mentres que Navarra ostenta o liderado de aumento do número de 

traballadores en cooperativas, con case un 62%. En Galicia prodúcese un descenso 

próximo ao 11%. En relación con este punto, resulta de interese comprobar como nestes 

doce anos, polo xeral, aumentou o número medio de traballadores nas cooperativas. 

Cantabria e Andalucía encabezan este incremento, cun aumento relativo do 65% (gráfico 

6). En España a media de traballadores por cooperativa pasa de 14,53 en 2005 a 19,35 en 

2017, o que supón un incremento relativo do 33,16%. A comunidade galega sitúase na 

media, cun aumento do 8,65%. 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do rexistro de Estatística de Economía Social (MTYSS). 
Recóllense as cooperativas inscritas na Seguridad Social. Non inclúen os traballadores inscritos no réxime 
de autónomos 
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En relación coa análise anterior, a Táboa 8 mostra as taxas de crecemento/
decrecemento media anual do número de cooperativas inscritas na Seguridade 
Social, diferenciando os períodos anteriores e posteriores á creación da Rede 
Eusumo e clasificados por comunidades autónomas. Pódese comprobar que, a 
diferenza do comentado anteriormente, en Galicia o decrecemento no número 
de cooperativas retárdase a partir do ano de creación da Rede, cando a análise 
céntrase nas inscritas na Seguridade Social. Esta circunstancia podería ser un 
indicio de maior incidencia de Eusumo neste tipo de cooperativas. 

Táboa 8. Evolución do nº de cooperativas. Taxa de Crecemento Anual

2005-2017 2005-2011 2012-2017

Andalucía -3,85 -5,48 -1,4

Aragón -2,46 -3,71 -0,55

Asturias -2,43 -3,6 -0,59

Baleares -0,7 -1,68 -0,35

C.e León -1,44 -1,25 -0,97

C. Valenciana -2,67 -5,37 0,95

C.- A Mancha -2,17 -2,78 -0,42

Canarias -4,1 -5,33 -2,32

Cantabria -1,51 -5,59 2,51
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2005-2017 2005-2011 2012-2017

Cataluña -4,2 -6,35 -0,87

Extremadura -1,6 -2,38 -0,93

Galicia -1,66 -2,67 -0,71

A Rioxa -3,62 -4,21 -1,91

Madrid -2,67 -4,39 -0,2

Murcia -1,61 -3,46 2,04

Navarra 2,89 -0,18 7,08

País Vasco 2,09 0,91 3,65

España -2,52 -4,13 -0,08

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do rexistro de Estatística de Economía Social (MTYSS). Recóllense únicamente 
as cooperativas inscritas na Seguridade Social.

Esta información pode completarse coa análise de cooperativas constituídas 
con carácter anual en Galicia, que se ofrece no gráfico 7. Neste contexto, 
obsérvanse diferentes ciclos: un primeiro ciclo ascendente, ata 2008; unha caída 
no ritmo de creación de cooperativas ata 2011; e un terceiro ciclo de incremento 
que se frea bruscamente en 2016. O primeiro retroceso podería ter orixe na 
contracción da economía neste período, que se ve freada co propio nacemento 
da Rede no 2011. No segundo caso (2016) coincide co maior período de carencia 
na asistencia técnica da Rede, que permaneceu sen licitación desde maio do 
2016 a xuño de 2017. Cabe lembrar que, ademais de apoiar a coordinación e a 
realización de actividades, a Rede encárgase directamente do asesoramento de 
grupos promotores con sedes de referencia nas catro provincias.

Gráfico 7. Cooperativas constituídas 2005 - 2017
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Desde que se puxo en marcha a Rede (2011–2017) constituíronse en 
Galicia un total de 397 cooperativas, cunha media de case 56,71 cooperativas 
por ano. Nos seis anos inmediatamente anteriores (2005-2010) rexistráronse 
261, unha media anual de 43,5 cooperativas. Por tanto, estes datos tamén 
suxiren que Eusumo contribuíu a aumentar o emprendemento cooperativo. 
A análise da evolución da creación de sociedades mercantís en Galicia, que 
se pode observar no gráfico 8, permite completar esta información.

Gráfico 8. Taxa de Variación de cooperativas e sociedades mercantís constituídas en Galicia 
2008 - 2017
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Gráfico 8. Taxa de Variación de cooperativas e sociedades mercantís constituídas en Galicia 2008 - 
2017 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do rexistro de cooperativas e do INE. 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do rexistro de cooperativas e do INE.

Pódese comprobar que a taxa de variación na creación de cooperativas en 
Galicia compórtase de forma similar á de variación na creación de sociedades 
mercantís: ambas crecen e decrecen nos mesmos períodos, con algunha 
excepción (2008-2009). A partir de 2010 a variación é notablemente superior 
no caso das cooperativas, en particular desde o ano de creación da Rede. A 
pesar de que o número de sociedades -cooperativas e mercantís- creadas con 
carácter anual perde forza a partir dese ano, mantense en valores positivos. 
Novamente obsérvase que este comportamento cambia, precisamente, no ano 
en que a xestión de Eusumo carece de licitación.

A Táboa 9 reflicte a tipoloxía de cooperativas creadas no período de 
referencia: 
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Táboa 9. Número de cooperativas creadas en Galicia, por tipo de cooperativa (2005-2017)
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TO
TA

L

Agrarias 11 17 11 8 9 5 10 6 9 6 4 5 5 106

Consumidores e usuarios 1 1 2 1 4 2 1 1 13

Ensinanza 1 1 2

Exp. comunitaria terra 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 15

Mar 1 2 1 2 2 1 1 1 11

Segundo grao 1 1 1 1 1 1 6

Servizos 2 1 2 1 1 1 8

Serv. Sociais 2 1 1 5

Traballo asociado 18 12 15 14 18 21 28 42 45 58 55 39 31 395

Transportistas 2 1 1 5 1 2 2 1 1 16

Vivenda 3 8 12 17 4 12 9 5 1 3 3 3 80

TOTAL 42 43 42 49 43 42 48 58 64 69 67 51 40 658

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do rexistro de cooperativas

Estes datos mostran que a maioría das entidades constitúense baixo a fórmula 
de traballo asociado, 395 organizacións do total que supoñen o 60% do total 
das cooperativas creadas. A continuación figuran as cooperativas agrarias, que 
con 106 incorporacións achegan un 16,11%. No extremo oposto aparecen as 
cooperativas de ensino e as de servizos sociais, que crean dous e cinco entidades 
respectivamente. Debe destacarse, por tanto, o papel das cooperativas de traballo no 
emprendemento cooperativo, situándose como motor do mesmo. Se observamos o 
seu comportamento desde o nacemento da Rede, constátase que o número destas 
entidades aumenta considerablemente pasando de crearse, entre os anos 2005 a 
2011, unha media de 18 cooperativas de traballo anuais a 45 no segundo período da 
serie estudada, anos 2011 a 2017. Tamén neste caso obsérvase un comportamento 
diferencial no período de non licitación de Eusumo, cunha diminución notable 
do número de cooperativas creadas en 2016 e 2017.

No que se refire ao número de socios e socias promotores, recóllense 
diferentes flutuacións o longo de toda a serie que tenden a estabilizarse nos 
últimos anos, onde a media de socios promotores é de cinco persoas. Cabe 
sinalar que, desde a posta en funcionamento da Rede, descende notablemente 
tanto o número de promotores das novas cooperativas como a media de socios 
promotores por cooperativa42. Esta tendencia configura un escenario onde 
predomina o microemprendemento. 
42 Cabe esperar que esta tendencia se consolide, posto que o 25 de outubro de 2017 publicouse no DOG 

unha modificación do apartado 1 do artigo 7 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de Cooperativas de 
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Gráfico 9. Inicio de socios promotores por ano e media de socios promotores
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do rexistro de cooperativas

A análise do número de socios promotores por tipo de cooperativa (Táboa 
10) permite observar que as cooperativas con maior dimensión son as de 
vivenda, agrarias e consumidores, que en conxunto achegan un 74,08% do 
total das persoas socias no período de estudo. En concordancia, as maiores 
flutuacións reflectidas no gráfico 9 coinciden cos exercicios que concentran 
maior número de cooperativas agrarias e de vivenda: 2008, 2010 e 2011. Con 
todo, as cooperativas de traballo achegan un total de 19,94% das persoas socias. 
Os datos expostos anteriormente na Táboa 9 indicaban que estas cooperativas 
supoñen un 60% do total. Por tanto, o feito de que este protagonismo non 
teña reflexo no número de socios promotores volve incidir na súa pequena 
dimensión (son o 60% do cooperativas pero unicamente achegan ao redor 
dun 20% dos socios).

Táboa 10 Socios promotores en Galicia, por tipo de cooperativa (2008-2017)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total %

Agrarias 64 243 1221 1231 144 111 149 24 52 45 3.284 45%

Consumidores e usuarios 28 203 32 0 0 132 45 11 0 24 475 7%

Ensino 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11 0%

Explotación comunitaria 
da terra

45 9 0 0 59 10 12 4 9 0 148 2%

Mar 10 41 6 0 4 17 0 0 0 0 78 1%

Segundo grao 8 0 0 2 0 6 0 4 3 0 23 0%

Servizos 27 11 4 0 0 0 0 9 0 0 51 1%

Galicia co fin de que o número mínimo de socios promotores pasase de tres a dous, atendendo así a 
unha demanda das unións de cooperativas. 
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Servizos sociais-traballo 
asociado

4 0 3 0 5 0 3 0 0 0 15 0%

Traballo asociado 54 86 87 101 300 155 202 230 126 116 1.457 20%

Transportistas 11 72 4 0 9 8 0 3 4 0 111 2%

Vivenda 1066 50 199 125 69 0 84 20 23 18 1.654 23%

TOTAIS 1324 715 1556 1459 590 443 495 305 217 203 7.307 100%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do rexistro de cooperativas

5.2. As Sociedades Laborais 

As sociedades laborais son sociedades anónimas ou de responsabilidade 
limitada que se caracterizan porque a maioría do capital é propiedade das 
persoas traballadoras con contrato indefinido (sendo esta a tipoloxía con-
tractual que se fomenta entre os socios), polo que o capital mínimo será o 
establecido polas leis mercantís de aplicación (en particular pola Lei 44/2015, 
do 14 de outubro, de Sociedades Laborais e participadas).

Nestas sociedades limítase o capital do socio de modo que ningún poida 
ter máis do 33,33% do mesmo, agás se é unha entidade pública ou se non 
ten ánimo de lucro, nese caso a participación non poderá superar o 50%. É 
imprescindible o consenso entre os socios traballadores en todas as decisións 
estratéxicas, e os contratados non socios non poden traballar un número de 
horas anuais superior ao 15 por cen das traballadas polos socios traballadores 
(ou do 25 por 100 se son menos de 25 socios). Ademais, estas sociedades están 
obrigadas a constituír un Fondo Especial de Reserva, que se dotará co 10 por 
100 do beneficio líquido de cada exercicio. Este Fondo só poderá destinarse á 
compensación de perdas no caso de que non existan outras reservas dispoñibles 
suficientes para este fin. Os beneficios ou perdas impútanse aos socios en 
función da súa participación no capital social.

Os datos recollidos nas Estatísticas de Economía Social do Ministerio de 
Traballo, Migracións e Seguridade Social ( MYYSS) ofrécennos información 
sobre este tipo de sociedades, que forman parte das entidades de Economía 
Social. Diferéncianse entre sociedades anónimas e limitadas, pero para os 
efectos deste traballo revisarase a evolución conxunta. Ao mesmo tempo, as 
estatísticas diferencian entre as sociedades laborais rexistradas e as inscritas 
na Seguridade Social. En coherencia co anteriormente exposto para as 
cooperativas, revísase neste apartado a información relacionada con este 
segundo grupo. 

Obsérvase, en primeiro lugar, que o número de sociedades laborais 
inscritas na seguridade social diminúe progresivamente desde 2011, tanto en 
Galicia como no conxunto do Estado (Gráficos 10 e 11). Entre 2011 e 2017 
o número de sociedades laborais inscritas na Seguridade Social redúcese en 
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Galicia un 32,15%, cantidade levemente superior á diminución experimentada 
polo conxunto das sociedades a nivel estatal (31,42%).

Gráfico 10. Sociedades Laborais inscritas na Seguridade Social. Galicia 2011-2017
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Gráfico 10. Sociedades Laborais inscritas na Seguridade Social. Galicia 2011-2017 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social 
a partir dos ficheiros de Códigos de Contas de Cotización e de Autónomos na Seguridade Social 

 
Gráfico 11. Sociedades Laborais inscritas na Seguridade Social. España 2011-2017 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social 
a partir dos ficheiros de Códigos de Contas de Cotización e de Autónomos na Seguridade Social 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social a partir dos ficheiros 
de Códigos de Contas de Cotización e de Autónomos na Seguridade Social
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O seguinte gráfico permite observar a taxa de variación interanual destas 
sociedades, a nivel autonómico e estatal:

Gráfico 12. Taxa de variación interanual de Sociedades Laborais inscritas na Seguridade 
Social. Galicia/España 2011-2017
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Gráfico 12. Taxa de variación interanual de Sociedades Laborais inscritas na Seguridade Social. 
Galicia/España 2011-2017 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social 
a partir dos ficheiros de Códigos de Contas de Cotización e de Autónomos na Seguridade Social 
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análise realízase unha revisión dos indicadores globais de sociedades laborais, 
pode resultar de interese comprobar cantas destas sociedades revisten a forma 
de sociedade anónima e sociedade limitada. Neste sentido, obsérvase un claro 
predominio das sociedades de responsabilidade limitada sobre o conxunto 
de sociedades, superior ao 85% en Galicia e ao 94% no conxunto estatal. 
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Neste sentido, tal e como se pode comprobar na Táboa 11, a evolución na 
comunidade galega é diferente á producida no conxunto do estado. Así, na 
comparación da distribución do tipo societario entre 2011 e 2017 vemos que 
en Galicia as sociedades anónimas laborais van gañando importancia sobre 
as de responsabilidade limitada, comportamento contrario ao rexistrado no 
conxunto estatal:

Táboa 11. Tipo societario de Sociedades Laborais. Galicia/España

Ano Anónimas Limitada % Anónimas

Galicia
2011 59 650 8,30%

2017 407 2251 15,31%

España
2011 1.649 11.819 12,24%

2017 2.658 63.471 4,02%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social a partir dos ficheiros 
de Códigos de Contas de Cotización e de Autónomos na Seguridade Social

Este comportamento é particularmente relevante á luz do dato de 
sociedades inscritas en conxunto en Galicia baixo a forma de responsabilidade 
limitada, superior ao 93%. No que se refire aos datos de emprego, rexístrase 
unha evolución similar á observada para o caso do número de sociedades, 
cunha redución progresiva tanto a nivel autonómico como estatal (Gráfico 13 
e 14). Con todo, cabe sinalar que o número de persoas empregadas en Galicia 
en sociedades laborais diminuíuse de forma notablemente superior á redución 
rexistrada en España (21,72% e 14,27% respectivamente).

A diferenza do comentado na análise do número de sociedades, a evolución 
do número de persoas empregadas en sociedades laborais en función do tipo 
societario é similar en Galicia e España, observándose unha diminución de 
empregados en sociedades anónimas laborais de catro puntos tanto en Galicia 
(19,96% en 2011 e 15,3% en 2017) como no conxunto estatal (26,92% en 2011 
e 22,32% en España en ambos os períodos respectivamente). A participación 
do número de empregados nestas sociedades en Galicia sobre o total estatal 
rolda o 4,5%, inferior á súa participación no tecido societario.
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Gráfico 13. Emprego nas sociedades laborais 2011-2017 (Galicia)
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Gráfico 14. Emprego nas sociedades laborais 2011-2017 (España)
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Gráfico 14. Emprego nas sociedades laborais 2011-2017 (España) 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social 
a partir dos ficheiros de Códigos de Contas de Cotización e de Autónomos na Seguridade Social 
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En coherencia co anteriormente exposto para o caso do número de 
sociedades, se tomamos o exercicio 2012-2013 como base de discriminación 
de períodos pódese comprobar que nos exercicios inmediatamente anteriores á 
creación da Rede Eusumo obsérvase un retardo na caída do número de persoas 
adscritas a sociedades laborais, que pasa de ser do 4,41% ao recente 1,76%.
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5.3. Emprendemento cooperativo en Galicia con perspectiva de 
xénero 

Como complemento a esta análise, o gráfico 15 introduce unha aproximación 
á perspectiva de xénero no contexto cooperativo, reflectindo o número de 
mulleres e homes entre os socios promotores. Tal e como indica Ribas-Bonet 
(2005) “as entidades de economía social constitúense en organizacións ca-
paces de facilitar a integración e a igualdade de homes e mulleres, e poden 
propiciar un ambiente óptimo que permita ás mulleres desenvolver as súas 
capacidades e a súa carreira profesional nun plano de igualdade cos homes”. 
Existen numerosos estudos que analizan, desde unha perspectiva de xénero, 
o comportamento das entidades de economía social, e do cooperativismo en 
particular, destacando que este modelo empresarial establécese como unha 
ferramenta válida para traballar por unha igualdade real no ámbito empresarial 
e axuda tamén a fomentala na sociedade (COCETA, 2004; Esteban-Salvador, 
201; Mateos, Iturrioz e Gimeno, 2009).

Gráfico 15. Porcentaxe de mulleres emprendedoras, socias promotoras e socias promotoras 
de traballo asociado
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Foente: Elaboración propia a partir dos datos obtidos nos diferentes informes GEM estatais e dos datos do rexistro de 
cooperativas

No contexto do emprendemento cooperativo en Galicia a porcentaxe 
de mulleres emprendedoras sitúase lixeiramente por encima do 40%, cun 
comportamento ascendente desde 2009. No caso das socias promotoras (de 
cooperativas en xeral e de traballo asociado) as porcentaxes de emprendemento 
superan esta referencia de emprendemento feminino ata 2012, en que coinciden 
as tres referencias. Cabe destacar que nese ano (coincidindo co nacemento da 
Rede) fréase a caída no número de mulleres promotoras, que volven aumentar 
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a partir dese ano. Esta tendencia vese reflectida con maior forza no caso das 
cooperativas de traballo asociado43. 

A porcentaxe de socias promotoras volve caer desde o período xa referido 
de ausencia de licitación da rede, 2015-2016, tendendo á converxencia co 
índice de emprendemento feminino. Finalmente, obsérvase unha importante 
caída no número de promotoras de cooperativas de traballo asociado feminino 
desde esa data, de máis de dez puntos porcentuais. Este dato, coincidindo coa 
análise dos anteriores, permite suxerir que o emprendemento cooperativo 
feminino concéntrase ao redor das cooperativas de traballo asociado, principais 
prexudicadas pola paralización da Rede en 2016.

43 Inclúese este tipo de cooperativa por ser o máis empregado en canto a número de organizacións 
creadas.
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6. Valoración da Rede 

Co obxectivo de completar a análise da Rede, decídese realizar unha análise 
do funcionamento desta en función das expectativas e percepcións dos seus 
usuarios. A análise consta de dous partes. En primeiro lugar, diríxese a un panel 
de expertos, composto por diferentes axentes implicados no funcionamento 
da Rede, cun estudo cualitativo baseado no método Delphi. En segundo lugar, 
realízase un estudo cuantitativo entre socios usuarios da Rede Eusumo. A 
análise complétase cunha posta en común de ambas as perspectivas.

6.1. Análise Cualitativa 

Como se anticipou, a análise de valoración da Rede comeza por un Delphi 
realizado entre un grupo de expertos participantes na Rede. Esta técnica de 
análise prospectivas, baseada no xuízo emitido por un grupo de expertos na 
materia obxecto de estudo, foi amplamente utilizada en ámbitos académicos, 
e é aceptada como método de obtención de información sobre un tema espe-
cífico (Hsu e Sandford, 2007; Segui-Mas e Server, 2010). Aplicouse no ámbito 
da empresa social, en particular das cooperativas agrarias (Campos e Chaves, 
2012; Gallego e Juliá, 2003).

Neste estudo decidiuse contar con diferentes expertos44,ao obxecto de 
recoller unha visión o máis ampla posible da percepción de Eusumo. O punto de 
partida foi unha entrevista semiestructurada mantida co coordinador técnico 
da rede, que facilitou en deseño dun cuestionario que se enviou a distintos 
axentes implicados: técnicos da Rede, membros de unións cooperativas, 
académicos e a persoa que ostenta a responsabilidade directa de Eusumo 
na Xunta de Galicia. Antes de enviar o cuestionario elaborouse un primeiro 
borrador que foi revisado e validado por dous expertos non pertencentes ao 
panel. No panel participaron once persoas.

A valoración da Rede é positiva (73%), a pesar de que dúas persoas cren 
que é mellorable. Esta mesma percepción de mellora trasládase á percepción 
sobre o grao de cumprimento de obxectivos da rede: todos os participantes 
cren que cumpre obxectivos, pero que debe mellorar. Neste sentido, destácase 
de forma unánime o papel de liderado ostentado pola Xunta de Galicia, que 
mantivo (63%) ou aumentou (18,2%) o seu apoio ao proxecto desde a súa 
44 O tamaño do grupo non depende dunha mostra estatisticamente representativa da poboación, sendo 

máis importante a idoneidade dos membros do equipo que o número de persoas.
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creación. Con todo, tres dos participantes cren que a xestión melloraría se o 
liderado recaese nunha comisión conformada por socios ou participantes na 
Rede. Ademais, oito dos participantes considera que o grao de compromiso 
dos socios con Eusumo é “claramente mellorable”.

Algo máis da metade dos participantes cren que o servizo máis solicitado 
polos usuarios é o acompañamento aos grupos promotores, seguido da 
formación e asesoramento. Soamente unha persoa cre que a tarefa máis 
requirida é a axuda na tramitación burocrática. En relación con este punto, 
cabe destacar que todos os expertos conclúen que a formación específica en 
economía social é fundamental para poder prestar servizos específicos de 
asesoramento especializado.

A Rede, tal e como se reiterou neste traballo, creouse con dous obxectivos 
principais: fomento do cooperativismo e a economía social, e creación de 
emprego estable e de calidade. No que se refire ao grao de cumprimento 
destes obxectivos, a percepción repártese entre quen pensa que impulsa en 
xeral as empresas de economía social (36,36%) e quen opina que ese efecto 
recae exclusivamente nas cooperativas (54,54%). Cinco dos membros do 
panel destacan o seu efecto na xeración de emprego estable ou o fomento do 
autoemprego feminino. Con todo, todos declaran unanimemente que falta 
formación en materia de economía social en xeral e cooperativa en particular. 
En relación coas cooperativas, os expertos cren que existe descoñecemento 
ou confusión sobre a fórmula societaria, e mesmo un deles cre que estas 
institucións adoecen dun problema de reputación. En coherencia, cren que 
é necesario reforzar a formación nestas materias, destacando así mesmo a 
relevancia da investigación no campo (27,7%). Nove dos once participantes 
cren que esta mellora da formación impulsaría a creación de novas empresas 
no sector. 

A curto prazo considérase que debe mellorarse a comunicación e difusión 
de Eusumo, por canto a maioría dos participantes cren que a información 
que chega á cidadanía é insuficiente (6) ou difusa (4). A longo prazo, o futuro 
da rede parece pasar polo crecemento (50%) ou a diversificación (50%), por 
canto a Rede está moi centrada nas cooperativas.

Finalmente, incluíuse unha pregunta aberta en relación cos aspectos 
para mellorar na Rede. Este apartado é o que presenta maior diversidade de 
contidos, aínda que é posible identificar algúns puntos comúns nas opinións 
dos participantes no panel:

• Coordinación e cooperación entre as entidades socias.
• Mellora das condicións do concurso público de xestión da Rede. Tres 

dos participantes sinalan a incoherencia de que a licitación caia nunha 
empresa que non forma parte da Economía Social.
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• Reforzo do grao de compromiso e participación dos socios, e mellora do 
sentido de pertenza.

• Difusión.
• Mellora das condicións de financiamento e o réxime de concesión de 

subvencións. Tal e como está concibido actualmente, convértese nun 
sistema que induce á competencia entre os socios na procura de mellores 
indicadores que lles sitúen en mellores condicións de acceso ao financia-
mento público, o que é incongruente cos principios da economía social.

6.2. Valoración das entidades da Rede Eusumo

Toda vez analizados os datos obtidos a través do panel de expertos, consi-
dérase necesario completar e contrastar esta valoración coa procedente das 
entidades socias da propia Rede, para tentar identificar cales son as fortalezas 
e debilidades desta, así como os retos que esta debe afrontar para alcanzar os 
obxectivos expostos desde a perspectiva dos usuarios finais. 

En primeiro lugar, procédese á elaboración dun cuestionario, tomando 
como base de referencia as conclusións obtidas da análise anterior ao obxecto de 
poder establecer un contraste entre as diferentes perspectivas. Este cuestionario 
é probado con tres voluntarios, ao obxecto de verificar a súa adecuación e 
comprensibilidade. O formato final constou de 44 preguntas distribuídas en 
catro bloques: (a) liderado e compromiso, (b) necesidades da economía social, 
( c) avaliación da Rede Eusumo e (d) Retos de futuro. Ademais, introducíronse 
algunhas variables de control (tipo de socio, localidade ou sexo do respondinte, 
por exemplo). 

A elaboración do estudo realizouse entre os meses de agosto e setembro de 
2018, coa colaboración da Secretaría Xeral de Emprego a través da Subdirección 
Xeral de Economía Social. Esta unidade encargouse de dar traslado ás diferentes 
entidades socias do cuestionario deseñado para a avaliación da Rede Eusumo. 

Obtivéronse un total de 24 respostas dun total de 186 entidades membro, 
o que significa unha porcentaxe dun 12,9% do total da mostra (por encima 
da media de respostas en estudos similares, en torno ao 5%). Como se pode 
observar no seguinte gráfico, nas respostas obtidas hai representación de 
todas as entidades implicadas na Rede. Destaca a porcentaxe obtida das 
entidades asociativas da economía social (21% do total) debido a que teñen 
unha participación total moi inferior ás entidades locais, que proporcionan o 
mesmo número de respostas. A maior participación procede de entidades de 
economía social, mentres que os Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR45) 

45 Os GDR ou grupos de desenvolvemento local son asociacións sen fin de lucro que están constituídas 
polo conxunto de institucións públicas e entidades privadas, dos ámbitos económico, social, cultural, 
veciñal, ambiental ou profesional, que desexen implicarse no programa Leader do seu territorio.
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ou Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP46) e as Universidades 
tan só achegaron en 4% das respostas (neste último caso, proporcional á súa 
participación na Rede).

Gráfico 16. % respostas por tipo de participante na Rede
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos do cuestionario. 

No que se refire á distribución xeográfica das persoas participantes na 
mostra, a maior parte de respostas proveñen da provincia da Coruña, en 
concreto 19 das respostas. A mostra complétase con tres respostas procedentes 
de Lugo e outras dúas de Pontevedra. Ningún dos participantes proviña da 
provincia de Ourense.

O primeiro grupo de preguntas refírese a cuestións relacionadas co 
liderado da Rede, e o grao de compromiso mostrado polos diferentes axentes. 
A este respecto, máis da metade das persoas participantes cre que a Xunta de 
Galicia mantén o compromiso asumido coa RedeEusumo. Ademais, un 29% 
cre que a administración galega ha aumentado a súa implicación conforme 
avanzan a experiencia da Rede. Por tanto, cabe sinalar que oito de cada dez 
persoas participantes cren que a Xunta de Galicia demostra un alto grao de 
compromiso co programa.

46 Os GALP están compostos por entidades que representan os intereses socioeconómicos locais públicos 
e privados dentro da zona, e nin as autoridades, nin ningún tipo de interese concreto representa nos 
grupos máis do 49% dos dereitos de voto na toma de decisións. Teñen como obxectivos o fomento 
do crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empleabilidade e á 
mobilidade laboral nas comunidades pesqueiras e acuícolas, incluíndo a diversificación das actividades 
realizadas no marco da pesca e respecto a outros sectores da economía marítima.



Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

73

Gráfico 17. Compromiso da Xunta de Galicia coa Rede Eusumo
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa.

Esta situación contrasta co grao de compromiso que confesan ter os socios 
coa Rede. En media, outórganse unha puntuación de 3,33 puntos nunha escala 
de 5, o que suxire unha ampla marxe de mellora neste aspecto. 

O liderado da Rede Eusumo, preto do 60% dos participantes no estudo, 
corresponde á Xunta de Galicia. A este respecto, a gran maioría (50%) asume 
que esta posición protagonista en inherente á propia concepción do programa, 
mentres que unha parte minoritaria (8%) cre que o liderado debería ser 
detentado por outros socios. Cabe destacar que a cuarta parte dos participantes 
cre que a Rede está liderada polas entidades adheridas. Por último, chama a 
atención que un 13% de entidades participantes que non saben quen a entidade 
ou persoa que exerce o liderado. 

Gráfico 18. Opinión dos enquisados sobre se a Xunta de Galicia é a entidade que lidera a 
Rede Eusumo
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Por último, chama a atención que un 13% de entidades participantes que non saben quen 

a entidade ou persoa que exerce o liderado.  
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A pregunta expuña simultaneamente unha valoración sobre a calidade da información 
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relación co 13% que suxire dificultades de acceso á formación. Por tanto, suxírese unha 
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Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

74

No apartado de necesidades da economía social, a práctica totalidade dos 
socios participantes indican que é necesaria máis formación e información en 
ES e a práctica totalidade entende que ambos aspectos, unidos ao incremento 
da investigación académica neste campo, favorecerían a creación de entidades 
de economía social. Deste xeito, infírese que os participantes suxiren que o 
descoñecemento de ES, as súas posibilidades e implicacións, pode constituír 
unha barreira para a creación de novas entidades. 

A pregunta expuña simultaneamente unha valoración sobre a calidade da 
información dispoñible. Como se pode comprobar no gráfico 19, o 46% dos 
participantes cren que a información dispoñible é boa, aínda que insuficiente. 
Esta resposta pode ser posta en relación co 13% que suxire dificultades de 
acceso á formación. Por tanto, suxírese unha necesidade de esforzo nos 
mecanismos de difusión da información relacionada coa Rede.

Gráfico 19. Necesidade de información en Economía Social
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Gráfico 19. Necesidade de información en Economía Social 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 
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Esta mesma percepción pode completarse coa pregunta relacionada coas 
necesidades concretas de formación: sete de cada dez participantes cren que 
debe de aumentarse a cantidade de información dispoñible, a súa accesibilidade 
e o tratamento académico da mesma. Este último aspecto é particularmente 
rechamante, por canto un 29% das enquisadas entende que é que é necesaria 
máis formación neste ámbito. 

Gráfico 20. Necesidades de Formación en Economía Social
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A práctica totalidade das persoas que participaron na enquisa (todas as 
respostas menos unha), indican que un maior coñecemento e/ou investigación 
pode axudar á creación de empresas no ámbito de ES. Ao mesmo tempo, case 
o 80% das persoas participantes asegura que é necesario que exista apoio e 
colaboración entre entidades de ES e para entidades de ES. 

En canto aos factores que limitan a elección do cooperativismo como 
fórmula de emprendemento, o “descoñecemento da fórmula cooperativa” 
revélase como factor determinante, cunha media de puntuación de 4 puntos 
nunha escala de 1 a 5 (sendo 1 que non inflúe e 5 determinante). Resulta 
rechamante a puntuación –practicamente coincidente- outorgada á percepción 
de que a cooperativa non é válida como fórmula empresarial, o que volve 
incidir na necesidade de mellora da información neste campo.

Gráfico 21. Factores que inciden na no elección da fórmula cooperativa como alternativa 
de emprendemento
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A práctica totalidade das persoas que participaron na enquisa (todas as respostas menos 
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determinante, cunha media de puntuación de 4 puntos nunha escala de 1 a 5 (sendo 1 que 

non inflúe e 5 determinante). Resulta rechamante a puntuación –practicamente 

coincidente- outorgada á percepción de que a cooperativa non é válida como fórmula 

empresarial, o que volve incidir na necesidade de mellora da información neste campo. 

Gráfico  21. Factores que inciden na no elección da fórmula cooperativa como alternativa de 
emprendemento 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa.

A pesar da crenza de que a fórmula cooperativa e/ou a ES ten unha 
mala imaxe externa (puntuación media de case 3,5 puntos), as persoas da 
mostra cren nas vantaxes comparativas que ofrecen estas entidades, como 
proba que o 80% dos participantes cre que os principios de ES explican o seu 
comportamento contra cíclico. 

O seguinte bloque de preguntas fai referencia á valoración concreta que 
as entidades as entidades socias teñen sobre a Rede Eusumo. En primeiro 
lugar, pregúntase sobre o alcance da información da entidade. A este respecto, 
o 58% dos participantes cren que esta información non chega en cantidade e 
forma suficiente, aos que cabe engadir un 34% que considera que chega pero 
de forma difusa. O feito de que máis do 90% dos participantes manifesten un 
déficit na difusión da información sobre a Rede suxire que a comunicación 
debe ser un dos retos inmediatos que a Rede afrontar. 
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Gráfico 22. A información sobre a Rede chega á cidadanía
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comparativas que ofrecen estas entidades, como proba que o 80% dos participantes cre 

que os principios de ES explican o seu comportamento contra cíclico.  

O seguinte bloque de preguntas fai referencia á valoración concreta que as entidades as 

entidades socias teñen sobre a Rede Eusumo. En primeiro lugar, pregúntase sobre o 

alcance da información da entidade. A este respecto, o 58% dos participantes cren que 

esta información non chega en cantidade e forma suficiente, aos que cabe engadir un 34% 

que considera que chega pero de forma difusa. O feito de que máis do 90% dos 

participantes manifesten un déficit na difusión da información sobre a Rede suxire que a 

comunicación debe ser un dos retos inmediatos que a Rede afrontar.  

Gráfico 22. A información sobre a Rede chega á cidadanía 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 

O gráfico 23 permite comprobar a percepción sobre os servizos que ofrece a Rede, 

discriminado entre os máis solicitados e os máis máis interesantes segundo as entidades 

socias.  
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa.

O gráfico 23 permite comprobar a percepción sobre os servizos que ofrece 
a Rede, discriminado entre os máis solicitados e os máis máis interesantes 
segundo as entidades socias. 

Gráfico 23. Servicios da Rede máis solicitados e máis interesantes
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Gráfico 23. Servicios da Rede máis solicitados e máis interesantes 

 

Fonte:Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 

Como se pode comprobar, a formación e a divulgación reúnen ambas as calidades, sendo 

os servizos máis interesantes á vez que os máis demandados. O segundo lugar 

correspóndelle ao “acompañamento de grupos promotores”, cualificada como a segunda 

actividade en atractivo en ambos casos. Pola contra, a axuda nos trámites administrativos 

e burocráticos é a actividade menos valorada. 

En opinión do 58% dos participantes cren que os principios inherentes a ES son os 

mesmos que rexen a Rede Eusumo. Con todo, cabe destacar que o 13% dos participantes 

descoñecen este aspecto. Ademais, tamén é rechamante o 17% que considera que a Rede 

non se axusta aos principios de ES, aínda cando debería estar  aliñados entre ambos.  
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Fonte:Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa.

Como se pode comprobar, a formación e a divulgación reúnen ambas as 
calidades, sendo os servizos máis interesantes á vez que os máis demandados. 
O segundo lugar correspóndelle ao “acompañamento de grupos promotores”, 
cualificada como a segunda actividade en atractivo en ambos casos. Pola 
contra, a axuda nos trámites administrativos e burocráticos é a actividade 
menos valorada.
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En opinión do 58% dos participantes cren que os principios inherentes a 
ES son os mesmos que rexen a Rede Eusumo. Con todo, cabe destacar que o 
13% dos participantes descoñecen este aspecto. Ademais, tamén é rechamante 
o 17% que considera que a Rede non se axusta aos principios de ES, aínda 
cando debería estar aliñados entre ambos. 

Gráfico 24. Identificación entre os principios da ES e o seu grao de coincidencia con os 
principios que rexen a Rede Eusumo
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Gráfico 24. Identificación entre os principios da ES e o seu grao de coincidencia con os principios 
que rexen a Rede Eusumo 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 

Na valoración xeral que obteñen a Rede Eusumo por parte das entidades socias desde o 

seu nacemento, a maioría das persoas enquisadas teñen unha valoración positiva sobre a 

mesma, alcanzando un 62% das respostas. Con todo, o 38% cre que a Rede é mellorable, 

o que suxire novamente marxe de actuación. Ademais, os participantes teñen unha boa 

opinión no que se refire ao posible efecto que a Rede poida ter na comunidade galega, en 

concreto sobre o fomento da economía social (4 puntos sobre 5), a creación de empresas 

e o fomento do emprego.  
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa.

Na valoración xeral que obteñen a Rede Eusumo por parte das entidades 
socias desde o seu nacemento, a maioría das persoas enquisadas teñen unha 
valoración positiva sobre a mesma, alcanzando un 62% das respostas. Con 
todo, o 38% cre que a Rede é mellorable, o que suxire novamente marxe de 
actuación. Ademais, os participantes teñen unha boa opinión no que se refire 
ao posible efecto que a Rede poida ter na comunidade galega, en concreto 
sobre o fomento da economía social (4 puntos sobre 5), a creación de empresas 
e o fomento do emprego. 

Gráfico 25. Achega da Rede á consecución dos seguintes obxectivos

Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo. 

97 
 

Gráfico 25. Achega da Rede á consecución dos seguintes obxectivos 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 

O efecto na creación de empresas de ES é, tamén, o primeiro dos efectos percibidos da 

actividade concreta da Rede. Con todo, suxírense efectos positivos en todas as actividades 

expostas, con menor incidencia na mellora da conciliación. 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa.
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O efecto na creación de empresas de ES é, tamén, o primeiro dos efectos 
percibidos da actividade concreta da Rede. Con todo, suxírense efectos 
positivos en todas as actividades expostas, con menor incidencia na mellora 
da conciliación.

Gráfico 26. Incidencia da Rede Eusumo
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Gráfico 26. Incidencia da Rede Eusumo 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 

O 75% das persoas enquisadas afirman que a Rede Eusumo ten un papel importante na 

creación de cooperativas ou entidades de economía social, pero destacan sobre todo a súa 

influencia nas novas cooperativas. Esta cuestión volve poñer de relevancia a necesidade 

de diversificación dentro do espazo de actuación da Rede. En canto á achega da Rede 

sumo ao conxunto do mercado laboral galego o resultado do estudo indica, como é lóxico, 

que a súa achega céntrase no ámbito da economía social. Con todo, tamén se considera 

que ten unha incidencia positiva no emprego estable, a localización de novos nichos de 

mercado e no auto emprego (especialmente no relacionado coas mulleres).  

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa.

O 75% das persoas enquisadas afirman que a Rede Eusumo ten un 
papel importante na creación de cooperativas ou entidades de economía 
social, pero destacan sobre todo a súa influencia nas novas cooperativas. 
Esta cuestión volve poñer de relevancia a necesidade de diversificación 
dentro do espazo de actuación da Rede. En canto á achega da Rede sumo ao 
conxunto do mercado laboral galego o resultado do estudo indica, como é 
lóxico, que a súa achega céntrase no ámbito da economía social. Con todo, 
tamén se considera que ten unha incidencia positiva no emprego estable, a 
localización de novos nichos de mercado e no auto emprego (especialmente 
no relacionado coas mulleres). 

Gráfico 27. Aportacións de Eusumo ao mercado laboral galego
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Gráfico 27. Aportacións de Eusumo ao mercado laboral galego 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 

O último apartado deste bloque expón a percepción sobre o grao de cumprimento de 

obxectivos da Rede. O 80% das persoas que participaron no estudo cre que a Rede 

Eusumo cumpre cos obxectivos para os que foi creada, pero no 66,67% opina que queda 

moito por mellorar. En definitiva, estas respostas parecen suxerir que a Rede é percibida 

como unha boa ferramenta que durante os seus seis anos de funcionamento foi cumprindo 

os retos para os que foi deseñada, pero que necesita levar a cabo algúns axustes para 

situarse na excelencia.  

Abordando xa eses retos de futuro o 71% dos enquisados pensa que o camiño que se debe 

seguir é o do crecemento, suxerindo o 29% que a vía debería ser a diversificación. O 50% 

considera que o liderado debe ser  detentado pola Administración Pública, pero unha de 

cada catro persoas aposta por unha comisión de socios. Ademais, un 8% que entenden 

que este debe ser asumido por outra entidade da Rede. A este respecto, o feito de que o 

50% dos participantes avoguen por un cambio na forma de  gobernanza suxire a 

necesidade de introducir unha reflexión neste sentido. 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa.
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O último apartado deste bloque expón a percepción sobre o grao de 
cumprimento de obxectivos da Rede. O 80% das persoas que participaron no 
estudo cre que a Rede Eusumo cumpre cos obxectivos para os que foi creada, 
pero no 66,67% opina que queda moito por mellorar. En definitiva, estas 
respostas parecen suxerir que a Rede é percibida como unha boa ferramenta 
que durante os seus seis anos de funcionamento foi cumprindo os retos para 
os que foi deseñada, pero que necesita levar a cabo algúns axustes para situarse 
na excelencia. 

Abordando xa eses retos de futuro o 71% dos enquisados pensa que o 
camiño que se debe seguir é o do crecemento, suxerindo o 29% que a vía debería 
ser a diversificación. O 50% considera que o liderado debe ser detentado 
pola Administración Pública, pero unha de cada catro persoas aposta por 
unha comisión de socios. Ademais, un 8% que entenden que este debe ser 
asumido por outra entidade da Rede. A este respecto, o feito de que o 50% 
dos participantes avoguen por un cambio na forma de gobernanza suxire a 
necesidade de introducir unha reflexión neste sentido.

Gráfico 28 Quén debe exercer a coordinación da Rede Eusumo
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa. 

Finalmente, introduciuse (en coherencia coa análise realizada entre os expertos) unha 

pregunta aberta para introducir a posibilidade de expor as cuestións chave nas que se 

debería traballar desde ou para a Rede Eusumo. As respostas obtidas neste apartado 

inciden nas seguintes cuestións:  

§ Mellora do grao de vertebración e coordinación con outras ferramentas de 

apoio ao emprendemento da Xunta de Galicia. Destácase que traballar en 

“paralelo” traslada á cidadanía que as fórmulas de ES non son válidas para 

o emprendemento.  

§ Coordinación e colaboración con organizacións de asesoría e consultoras, 

que son percibidas como axentes chave. 

§ Realizar unha participación máis directa con entidades e axentes 

intermedios (orientación laboral, axentes de desenvolvemento local, 

técnicos de emprego, etc).  

Administración 
Pública
50%

Comisión de 
Socios
17%

Unha entidade 
da Rede

25%

Outros
8%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos na enquisa.

Finalmente, introduciuse (en coherencia coa análise realizada entre os 
expertos) unha pregunta aberta para introducir a posibilidade de expor as 
cuestións chave nas que se debería traballar desde ou para a Rede Eusumo. 
As respostas obtidas neste apartado inciden nas seguintes cuestións: 

• Mellora do grao de vertebración e coordinación con outras ferramentas 
de apoio ao emprendemento da Xunta de Galicia. Destácase que traballar 
en “paralelo” traslada á cidadanía que as fórmulas de ES non son válidas 
para o emprendemento. 



Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

80

• Coordinación e colaboración con organizacións de asesoría e consultoras, 
que son percibidas como axentes chave.

• Realizar unha participación máis directa con entidades e axentes inter-
medios (orientación laboral, axentes de desenvolvemento local, técnicos 
de emprego, etc). 

• Necesidade de fortalecer e impulsar o traballo compartido polas entidades 
socias da Rede. A esta percepción engádeselle a demanda dun maior apoio 
a entidades socias, tanto de recursos como de ferramentas de traballo. 

• Do mesmo xeito que no caso do panel de expertos, as condicións de 
licitación e a posibilidade de que a adxudicación pode recaer nunha 
entidade que non sexa de economía social é obxecto de discusión. Dúas 
das respostas chaman a unha “reflexión” sobre este feito e á necesidade 
de traballar para que isto non suceda. 

• Convídase á posta en marcha dun órgano consultivo que oriente o traballo 
para desenvolver pola Rede. 

• Necesidade de formación especializada para os socios de Eusumo, así 
como unha maior coordinación nas actividades que se poñen en marcha 
tanto entre as entidades social como con outros departamentos da admi-
nistración incidindo na Xunta de Galicia e a FEGAMP.

• Mellora da transparencia, incidindo na compra pública responsable e un 
sistema de provedores dentro de ES. 
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7. Conclusións 

Este traballo expúxose co obxectivo de describir a Rede Eusumo e valorar a súa 
eficacia desde a súa constitución en 2012. Neste sentido, pódense determinar 
dous tipos de resultados: (a) resultados directos, vinculados cos obxectivos de 
fomento e promoción da economía social e o cooperativismo; e (b) resultados 
indirectos, con incidencia no emprego e o emprendemento.

En relación cos primeiros, a Táboa 13 resume os principais resultados 
segundo recóllese nos Balances de Actividade desenvoltos pola Xunta de 
Galicia.

Táboa 12. Balance de Resultados da Rede Eusumo (2014-2017)

2014 2015 2016 2017 2012-2017

Socios da Rede 133 153 168 186 186

Actividades de Divulgación 171 201 190 163 1.003

Asistentes á Xornadas Formativas 3.450 3.241 4.200 3.573 16.524

Tareas de Asesoramento 134 149 109 64 745

Persoas/socios en asesoramento 471 518 237 125 2.551

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos dos Balances da Rede Eusumo (O ano 2017 recolle datos provisionais.)

O indicador máis positivo é o que reflicte o número de socios adheridos 
á rede. No resto de indicadores –relacionados coas actividades concretas-, a 
pesar de que os datos son positivos, detéctase un lixeiro retroceso a partir de 
2016. A ausencia de licitación para a xestión de actividades da Rede, vinculada 
con eses exercicios, está probablemente relacionada con ese descenso. Con 
todo, a valoración de datos acumulados desde o inicio do funcionamento 
da Rede permite unha valoración global positiva desde a súa implantación.

Polo que se refire aos efectos no emprendemento e o traballo, a revisión 
de datos realizada pon de manifesto un comportamento positivo na creación 
de entidades cooperativas en Galicia desde 2010, como tamén no número de 
traballadores empregados nelas. O nacemento da Rede Eusumo parece ter unha 
maior incidencia nas cooperativas inscritas na Seguridade Social. A pesar diso, 
a media anual na creación de novas cooperativas mellora substancialmente a 
partir de 2012, pasando dunha media anual de 43,5 cooperativas novas a 56,71 
a partir desa data. A taxa de variación nas sociedades cooperativas é superior á 
rexistrada nas sociedades mercantís, demostrando un mellor comportamento 
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destas entidades en particular en épocas de recesión económica. Finalmente, 
atendendo á tipoloxía e tamaño das cooperativas, obsérvase que as novas 
entidades responden a unha tipoloxía de pequenas sociedades de traballo 
asociado. O comportamento do número de socias promotoras de cooperativas 
suxire que esta é a fórmula preferente de desenvolvemento do emprendemento 
cooperativo feminino. O estudo da evolución de sociedades laborais arroxa 
datos menos optimistas, aínda que esta situación é extensible ao resto de 
España, onde a figura está en desuso. A pesar diso, pode destacarse que en 
Galicia o ano de inicio da Rede Eusumo parece retardar en parte o proceso de 
diminución deste tipo de sociedades, particularmente as constituídas baixo a 
modalidade de sociedades anónimas.

Da análise cualitativa complementaria pódese concluír que o resultado 
da Rede é satisfactorio, cumprindo as expectativas dos participantes sobre 
todo no que se refire ás tarefas de asesoramento e difusión. Valórase moi 
especialmente o apoio da Administración pública galega, traducido no fomento 
e liderado de Eusumo.

A valoración conxunta do estudo realizado permite detectar unha serie de 
retos que, de ser asumidos, poderían contribuír á mellora no funcionamento 
do proxecto:

• Mellora da comunicación e difusión das potencialidades da Rede Eusumo.

• Diversificación, tanto de socios –a maior parte son concellos e entidades 
locais- como de usuarios, por canto as cooperativas parecen ser o prin-
cipal segmento, non tendo idéntica repercusión noutras entidades de 
economía social.

• Mellora dos mecanismos de financiamento. As subvencións competitivas 
parecen introducir un factor de competitividade que pode ser disfuncional 
para os principios da economía social.

• Reforzo do compromiso e a cooperación entre os socios.

• Persistencia na formación e, máis concretamente, na educación en niveis 
formativos inferiores. A este respecto, convén destacar que os expertos 
poñen de relevo o descoñecemento e/ou confusión na fórmula coope-
rativa, o que pode derivar nunha actitude defensiva cara á recepción de 
información (Martín, Fernández, Bel y Lejarriaga, 2013; Lejarriaga et 
al., 2013).
Finalmente, na análise conxunta dos datos resulta determinante o cambio 

de comportamento en todos os parámetros producido en 2016, coincidindo 
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co período de ausencia de licitación para a xestión de Eusumo. Este factor 
pode contribuír a disipar dúbidas sobre a relación causal que pode ter este 
proxecto no comportamento das sociedades cooperativas, en detrimento de 
outras explicacións máis vinculadas coa conxuntura económica galega.

En conclusión, a valoración global da análise realizada suxire que a Rede 
Eusumo tivo un papel determinante no microemprendemento cooperativo 
galego. Tendo en conta a realidade contextual desta comunidade –alta dispersión 
poboacional, fortes taxas de envellecemento, amplas zonas despoboadas, forte 
concentración poboacional en zonas urbanas, ou abandono do rural, por 
exemplo-, resulta desexable unha mellora e expansión do proxecto, para a súa 
consolidación como motor no desenvolvemento da economía social en xeral 
e cooperativa en particular. Distintos autores puxeron de relevo o potencial 
destas entidades para a integración territorial e o desenvolvemento local, 
debido a que se vinculan directamente ás persoas e estas, ao territorio, sendo 
consideradas unha fórmula idónea para o desenvolvemento endóxeno dunha 
rexión (Garcia-Gutiérrez, 1991; Lejarriaga et al., 2013; Monzón e Morais, 
1998). Esta realidade pode ser particularmente axeitada para responder as 
necesidades socioeconómicas en Galicia.
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9. Anexo I 

9.1. 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 

A Comunidade Autónoma de Galicia asumiu a competencia exclusiva en 
materia de cooperativas en virtude da transferencia feita pola Lei orgánica 
16/1995, do 27 de decembro, que amplía a recollida no artigo 28.7do Estatuto 
de autonomía de Galicia.

En virtude desta competencia, a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de 
cooperativas de Galicia, no artigo 137 recoñece de interese social a promoción 
e o desenvolvemento das sociedades cooperativas e das súas estruturas de 
integración económica e representativa, e dispón que a Xunta de Galicia, a 
través da consellería competente en materia de traballo, realizará unha política 
de fomento do movemento cooperativo e adoptará as medidas necesarias para 
promover a constitución e o desenvolvemento das cooperativas. O mesmo 
texto legal, na súa disposición adicional sétima, establece que a Xunta de 
Galicia poñerá en marcha accións de promoción, difusión, desenvolvemento, 
formación e fomento do cooperativismo no marco da súa acción política e 
como fórmula empresarial de creación e mantemento de emprego, cohesión 
territorial e vertebración económica e social de Galicia.

Por outra parte, as cooperativas, xunto con outras entidades entre as 
cales se atopan as sociedades laborais e os centros especiais de emprego, 
forman parte da denominada economía social nos termos en que a define 
a Lei estatal 5/2011, do 29 de marzo, de economía social: o conxunto das 
actividades económicas e empresariais que, no ámbito privado, levan a cabo 
aquelas entidades que perseguen ben o interese colectivo dos seus integrantes 
ben o interese xeral económico ou social, ou ambos.

A competencia da Comunidade Autónoma sobre as referidas entidades 
de economía social alcanza desde a exclusiva relativa a cooperativas, como xa 
se indicou anteriormente, á de execución prevista nos decretos de traspaso de 
funcións da Administración do Estado á Comunidade Autónoma e normativa 
reguladora que as afecta, no caso das sociedades laborais (Lei estatal 4/1997, 
do 24 de marzo, de sociedades laborais, Real decreto 2114/1998, do 2 de 
outubro, sobre o rexistro administrativo, e Real decreto 1456/1989, do 1 de 
decembro, sobre traspaso de funcións).
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A economía social, polos seus principios, perfílase cada día como un 
actor económico e social fundamental na sociedade actual. Daquela, tanto no 
ámbito comunitario, a través de distintos ditames e informes entre os cales se 
destaca o Informe 2008/2250 (INI), do 26 de xaneiro de 2009, do Parlamento 
Europeo, coma no ámbito do Estado español, coa Lei 5/2011, do 29 de marzo, 
de economía social, estase a potenciar esta fórmula de creación de emprego.

A economía social engloba empresas, como as cooperativas e as 
sociedades laborais, nas cales a propiedade está maioritariamente en mans 
das persoas socias traballadoras e asalariadas que a conforman, asumindo 
estas o protagonismo na toma de decisións e na xestión empresarial. O papel 
central que asumen as persoas outorga ás empresas de economía social as 
súas valiosas características, que permiten afrontar as demandas, retos e 
desafíos da sociedade e a economía global, adaptándose especialmente ben 
ás situacións de crise.

Todos os colectivos sociais poden beneficiarse das vantaxes que a economía 
social proxecta sobre a sociedade, o territorio e a realidade económica. O 
colectivo de persoas emprendedoras pode encontrar na economía social 
unha interesante vía para canalizar as súas inquedanzas e os seus proxectos 
empresariais, que lle permita afrontar un dos seus principais problemas: o 
acceso ao emprego.

Os valores que definen estas empresas achegan solucións acaídas ás 
necesidades dos proxectos das persoas emprendedoras e comparten os 
retos e desafíos propios da sociedade moderna, que demanda a conciliación 
da vida familiar, persoal e laboral, aposta pola innovación, se implica no 
desenvolvemento social do seu contorno e defende o desenvolvemento 
sustentable.

No exercicio das súas competencias a Xunta de Galicia vén realizando un 
labor de fomento e difusión do cooperativismo e a economía social.

Á vista das actuacións realizadas, do seu positivo impacto e da necesidade 
de que o labor realizado alcance un maior número de persoas e dun xeito máis 
próximo, considérase preciso incrementar o esforzo de divulgación e apoio a 
estas fórmulas empresariais, promovendo a eficacia na xestión dos recursos 
e dirixindo estes para onde resultan máis precisos e onde poden apoiar dun 
xeito máis directo a creación de emprego.

Así, cómpre achegar as actuacións aos destinatarios ofrecéndolles servizos 
de apoio e dinamización de proximidade e coa continuidade precisa para que 
o labor de fomento poida acadar os seus froitos.

Cómpre, polo tanto, situar medios e recursos para o fomento do 
cooperativismo e economía social en todo o territorio galego, de xeito que 
tanto os cooperativistas como os em- prendedores, desempregados e cidadáns 
en xeral poidan ter acceso a coñecer e desenvolver as posibilidades que ofrece 
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o cooperativismo para o desenvolvemento económico e social en xeral e do 
seu proxecto en particular.

Para acadar este ambicioso obxectivo, e tendo en conta a limitación 
de recursos existentes, resulta preciso establecer mecanismos estables de 
colaboración cun conxunto de actores que comparten o interese común 
de fomentar a economía social. Un aproveitamento eficaz dos recursos e 
medios públicos e privados exixe unha coordinación de esforzos e un traballo 
cooperativo á hora de planificar e executar as actividades.

Co impulso do máximo órgano de promoción do cooperativismo na 
Comunidade Autónoma, o Consello Galego de Cooperativas, e co apoio 
explícito de asociacións representativas e de fundacións de base cooperativa, 
a Xunta de Galicia dá forma ao empeño compartido de promover a economía 
social mediante a creación da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo 
e a economía social.

Con esta Rede pretende estenderse o labor de promoción con dous 
obxectivos fundamentais: por unha parte, a posta en marcha de novos 
proxectos cooperativos como motores de creación de emprego e, pola outra, 
a 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, e 
prestando especial atención aos procesos de acompañamento de proxectos.

Enmárcanse tamén, como obxectivo da rede, achegar aos cidadáns 
os diferentes recur- sos e infraestruturas de institucións, entidades ou 
organizacións con interese en adherirse á Rede.

Esta Rede estará formada pola Xunta de Galicia e polas entidades 
colaboradoras que poñan á disposición das actividades de fomento os seus 
medios e recursos, e para tal efecto asinaranse convenios de colaboración entre 
a consellería competente en materia de traballo e as devanditas entidades.

A Rede contará con centros que terán como finalidade a realización 
das actividades, especialmente a información e sensibilización do conxunto 
da sociedade. O seu número garantirá como mínimo que o rango de 
actuación abranga todo o territorio galego, fomen- tando, ademais, a través 
de instrumentos específicos, a colaboración con zonas transfronteirizas.

II

O decreto estrutúrase en catro capítulos, dezanove artigos, dúas disposicións 
adicionais e dúas disposicións derradeiras.

O capítulo I contén as disposicións xerais da norma. Neste capítulo 
recóllese a creación da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo 
e a economía social, que se configura como un instrumento de actuación 



baseado na colaboración de axentes públicos e privados con intereses comúns 
cuxo obxecto e ámbito de aplicación se estende a todo o territorio galego, 
sen prexuízo de que para o cumprimento dos seus obxectivos se establezan 
instrumentos de colaboración con entidades doutros ámbitos.

Defínese o obxectivo principal e os eixos arredor dos cales se concreta, 
incidindo especialmente no fomento do autoemprego e o emprendemento e 
sinalando as principais actividades encamiñadas ao seu cumprimento.

Identifícase a tipoloxía de entidades que poden ser entidades colaboradoras, 
sinálanse as características dos denominados centros da Rede Eusumo, nos 
cales se realizarán gran parte das actividades previstas, e regúlase a existencia 
do distintivo de identificación da Rede e a súa utilización.

No capítulo II, dedicado ás entidades colaboradoras, regúlanse os 
requisitos que deben cumprir as interesadas en adherise á Rede, así como as 
obrigas e vantaxes que derivan desta adhesión.

No capítulo III recóllese o procedemento de adhesión á Rede, consonte as 
previsións na normativa do procedemento administrativo común, así como a 
súa culminación mediante a sinatura dun convenio de colaboración, no caso 
de que a resolución resulte favorable. Finaliza o capítulo tratando o control e 
a desvinculación ou revogación da adhesión á Rede.

O cuarto e último capítulo dedícase á organización e funcionamento, 
establecendo que a Rede estará baixo a dependencia da dirección xeral 
competente en materia de cooperativas e economía social e indicando as 
funcións que lle corresponden a este órgano.

A través dun artigo específico regúlase a participación do Consello 
Galego de Cooperativas, concretando as funcións que exercerá no seu labor 
de promoción, consonte as funcións que ten atribuídas legalmente, entre as 
cales se atopa a emisión de informe preceptivo durante o procedemento de 
programación periódica de actividades, que é tamén obxecto de regulación 
desde un enfoque participativo que presta especial atención as achegas das 
entidades colaboradoras.

Complétase o capítulo sinalando os medios e recursos que a consellería 
competente en materia de traballo poñerá á disposición da Rede.

Mediante a disposición adicional primeira reflíctese a posibilidade de impulsar 
outras medidas de fomento a través da consellería, con referencia expresa ao 
marco da programación do Fondo Social Europeo, dado que as actividades que 
se pretenden impulsar coa creación da Rede Eusumo se encadran dentro do seu 
Programa operativo, en concreto no eixe 4 (Promover a cooperación transnacional 
e interrexional) que no seu tema prioritario número 80 (Fomento de colaboracións, 
pactos e iniciativas a través de redes de partes interesadas), recolle o impulso á 
creación de redes de intercooperación no ámbito da eco- nomía social, así como 
dos servizos de información, orientación e asesoramento nesta temática.
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A disposición adicional segunda recolle a integración da dimensión 
da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e as disposicións 
derradeiras conteñen a necesaria autorización normativa de desenvolvemento 
do decreto e a referida á súa entrada en vigor.

Por todo o que antecede, por proposta da conselleira de Traballo e Benestar, 
consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, o Consello Galego de 
Cooperativas, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia, e logo 
de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día quince 
de novembro de dous mil doce,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

O presente decreto ten por obxecto a creación e regulación do funcionamento 
da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social, que 
se configura como un instrumento de actuación formado por entidades que 
colaboran no marco definido no presente decreto.

Artigo 2. Ámbito de aplicación
1. O ámbito de aplicación deste decreto é o territorio da Comunidade 

Autónoma de Ga- licia.
2. Para o cumprimento dos obxectivos previstos pola Rede Eusumo, en 

particular para aqueles que teñan alcance transfronteirizo, poderán 
establecerse instrumentos de colaboración específicos con entidades 
doutros ámbitos territoriais.

Artigo 3. Obxectivos

O obxectivo da Rede é o fomento do cooperativismo e a economía social, con 
especial atención ao emprendemento e á creación e consolidación de emprego. 
O dito obxectivo concrétase arredor dos seguintes eixos:

a) Información, formación, orientación e asesoramento en temáticas vincu-
ladas ao cooperativismo e a economía social, fomento do autoemprego 
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e o emprendemento a través do acompañamento e asesoramento de 
proxectos cooperativos e de economía social.

b) Posta á disposición de medios necesarios para o emprendemento, entre 
os cales se inclúen as instalacións precisas para albergar o inicio de 
proxectos empresariais de economía social.

c) Reforzo da presenza de asociacións e entidades de economía social en 
redes de intercooperación de carácter nacional e internacional para a 
promoción do cooperativismo e a economía social.

d) Promoción e fomento das tecnoloxías da información e comunicación, 
así como o impulso da I+D+i e do traballo en rede.

e) Apoio á comercialización e internacionalización, promovendo encontros 
internacionais e transfronteirizos para o intercambio comercial e a 
cooperación empresarial.

f) Realización de análises e estudos en temáticas de interese para a eco-
nomía social, así como para o desenvolvemento local.

g) Elaboración de materiais divulgativos e formativos sobre cooperativismo 
e economía social.

h) Acompañamento de proxectos empresariais de economía social.
i) Achegamento aos cidadáns dos recursos e infraestruturas das entidades 

colabora- doras, procurando incrementar a rendibilidade social dos 
recursos postos á disposición da Rede.

Artigo 4. Actividades

A Rede realizará todo tipo de actividades encamiñadas ao cumprimento dos 
obxectivos indicados no artigo 3. Entre elas destácanse as seguintes:

a) Información e asesoramento nos centros.
b) Accións formativas dirixidas aos posibles emprendedores.
c) Prospección dos xacementos de emprendemento e selección de desti-

natarios/as 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 á 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.



Políticas públicas para a Economía Social en Galicia: Rede Eusumo

99

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 posibi-
lidades 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.

Artigo 5. Entidades colaboradoras
1. Poderán ser entidades colaboradoras da Rede:

a) As administracións públicas, así como as entidades públicas ins-
trumentais dependentes destas.

b) As asociacións de entidades de economía social e as agrupacións 
destas, constituídas para a representación e defensa dos seus in-
tereses conforme o establecido no artigo 7.1 da Lei 5/2011, do 29 
de marzo, de economía social.

c) As sociedades cooperativas galegas.
d) As fundacións e asociacións.
e) As universidades.
f) As cámaras de comercio, organizacións profesionais, empresariais 

e sindicais.
g) Outras entidades sen ánimo de lucro.

2. A condición de entidade colaboradora non leva consigo contrapartida 
financeira e ten carácter indefinido mentres se manteñan as condicións 
que permitiron a súa adhesión e non se produza a denuncia ou revo-
gación do convenio de colaboración.

Artigo 6. Centros da Rede Eusumo
1. Para os efectos do presente decreto terán a consideración de Centros 

da Rede Eusumo aqueles locais ou instalacións que a consellería com-
petente en materia de traballo e as entidades colaboradoras poñan á 
disposición da Rede.

2. Estes centros terán como finalidade a realización das actividades da 
Rede, especialmente a información e sensibilización do conxunto da 
sociedade sobre o importante labor social e económico das empresas 
de economía social; a promoción e impulso do movemento cooperativo 
e o desenvolvemento local.
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3. Para ser considerado como centro da Rede Eusumo será requisito 
imprescindible que as instalacións conten cun punto de información 
e asesoramento.

4. A dispoñibilidade dos centros por parte da Rede estará condicionada 
ás directrices definidas pola entidade colaboradora no seu acordo de 
adhesión á Rede e as actividades que se leven a cabo nos centros da Rede 
Eusumo, que poderán ser executadas polas entidades colaboradoras ou 
pola consellería competente en materia de traballo.

5. As instalacións que as entidades colaboradoras desexen adscribir á 
Rede deberán cumprir os requisitos mínimos exixidos no artigo 8.2 
deste decreto.

6. A incorporación de centros á Rede Eusumo e ás súas actividades será 
acordada pola dirección xeral competente en materia de cooperativas 
e economía social, de xeito progresivo, en función das necesidades 
existentes, dos recursos dispoñibles e da distribución territorial dos 
centros.

Artigo 7. Distintivo de identificación da Rede Eusumo
1. A Rede Eusumo estará identificada mediante o distintivo que figura 

como anexo III. Esta identificación deberá utilizarse en todos os docu-
mentos e soportes utilizados para a realización de actividades da Rede, 
así como ocupar un lugar relevante na sinalización dos seus centros.

2. A adhesión á Rede levará implícita a autorización para o uso do dis-
tintivo nos soportes e lugares que proceda, sempre que estea asociado 
aos obxectivos e actividades da propia Rede e mentres se manteña a 
condición de entidade colaboradora.

3. Queda prohibida a utilización do distintivo da Rede Eusumo fóra dos 
supostos establecidos no decreto, así como a utilización de signos, 
marcas, expresións, sinais, lendas ou logotipos que poidan dar lugar a 
confusión.

CAPÍTULO II

entidades colaboradoras

Artigo 8. Requisitos das entidades colaboradoras

1. As entidades interesadas en adherirse á Rede Eusumo para o fomento 
do cooperativismo e a economía social deberán cumprir, como mínimo, 
os seguintes requisitos:
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a) Recoller dentro das súas actividades o desenvolvemento do coo-
perativismo e da economía social, o apoio ao emprendemento ou 
o desenvolvemento local.

b) Poñer á disposición da Rede Eusumo algún dos medios susceptibles 
de utilización para o fomento do cooperativismo e a economía 
social, tales como:

1º Recursos para o desenvolvemento de actividades formativas e de 
asesoramento a persoas emprendedoras.

2º Recursos para a realización de estudos e análises dos distintos 
sectores produtivos.

3º Recursos para a prospección de novas oportunidades de emprego 
e de emprendemento con base cooperativa e de economía social.

4º Local/is idóneo/s para servir como punto de información e asesora-
mento. 5º Local/is idóneo/s para albergar actividades formativas.

6º Local/is idóneos para funcionamento de viveiros de empresas de 
economía social.

2. As entidades colaboradoras poderán poñer á disposición da Rede as 
instalacións en función da súa dispoñibilidade, tal e como se defina no 
convenio de colaboración que se asine entre as partes. Estas instalacións 
deberán contar coas condicións hixiénicas, acústicas, de habitabilidade 
e de seguridade exixidas pola lexislación vixente. A entidade deberá 
contar cunha póliza de seguros de responsabilidade civil para responder 
dos danos que poidan producirse nas instalacións e locais, así como 
dos danos persoais e materiais ocasionados durante o desenvolvemento 
das actividades.

Artigo 9. Obrigas das entidades colaboradoras

Son obrigas das entidades colaboradoras adheridas á Rede Eusumo as seguintes:
a) Cumprir cos requisitos establecidos no artigo 8.
b) Participar nas actividades de asesoramento, información e formación 

que se deseñen para o fomento do emprendemento cooperativo e a 
economía social, sen que por iso se vexan afectadas as actividades e 
funcións propias da entidade.

c) Instalar nos centros integrados, en lugares visibles, paneis informativos 
e rótulos co distintivo de identificación da Rede Eusumo.

d) Facer constar en toda difusión pública, impresa ou verbal, que as ac-
tividades se realizarán en colaboración coa consellería competente en 
materia de traballo, o Fondo Social Europeo e a Rede Eusumo, cando 
así proceda.
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e) Remitir á dirección xeral competente en materia de cooperativas e 
economía social toda a información xerada neste ámbito de actuación.

f) Manter as condicións que permitiron a súa adhesión á Rede e a comu-
nicación de todos os cambios que se produzan.

g) Designar un único interlocutor válido para todas as cuestións rela-
cionadas co funcionamento da Rede. É responsabilidade da entidade 
adherida e dos seus encargados impartir todas as ordes, criterios de 
realización do traballo e directrices aos seus traballadores, sendo a 
Administración pública allea por completo a estas relacións laborais. 
Corresponde, así mesmo, á entidade adherida a vixilancia do horario 
de traballo dos traballadores, as posibles licenzas horarias, os permisos 
ou calquera outra manifestación das facultades do empregador.

h) Cumprir o disposto no presente decreto e no convenio de colaboración 
que se subscriba.

Artigo 10. Dereitos derivados da pertenza á Rede

As entidades colaboradoras adheridas á Rede obterán as seguintes vantaxes:
a) Utilización dos diferentes centros da Rede para as actividades da propia 

entidade, sempre que estas se adecuen aos obxectivos xerais da Rede 
especificados no artigo 3. Estas actividades deberán ser incorporadas 
na programación da Rede Eusumo, logo de autorización expresa da 
entidade colaboradora titular do centro.

b) Terán prioridade no aproveitamento de recursos, medios e publicacións 
que a consellería competente en materia de traballo elabore para o 
fomento do cooperativismo e a economía social.
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CAPÍTULO III

procedemento de adhesión á rede

Artigo 11. Solicitude de adhesión

1. As entidades interesadas en formaren parte da Rede Eusumo deberán presentar 
unha solicitude de adhesión (anexo I) no Rexistro Xeral da consellería compe-
tente en materia de traballo ou por calquera dos procedementos establecidos 
no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. Así mesmo, tamén poderán presentarse electronicamente a través da 
sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.es

3. A solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación:
a) Unha memoria explicativa que conteña, como mínimo, os seguintes 

aspectos: identificación da entidade, descrición do seu obxecto 
social, descrición dos intereses que a moven a adherirse á Rede, 
actividades en materia de fomento do cooperativismo e a economía 
social que ten realizado e medios que poñerá á disposición da 
Rede (anexo II).

b) Unha copia compulsada ou cotexada do documento que acredite 
a personalidade xurídica da entidade.

c) No caso de poñer á disposición da Rede locais ou instalacións, 
unha declaración responsable sobre o cumprimento dos requisitos 
previstos no artigo 8.2.

4. O prazo de solicitude de adhesión á Rede permanecerá aberto de xeito 
indefinido.

Artigo 12. Procedemento e resolución

1. As solicitudes de adhesión á Rede serán examinadas na dirección xeral 
competente en materia de cooperativas e economía social e, no suposto 
de que se observe algún defecto ou sexa incompleta, requirirase a en-
tidade para que a emende no prazo máximo e improrrogable de 10 días. 
Se non o fixer, terase por desistida da súa solicitude, logo de resolución 
que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 71 da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas 
e do procedemento admi- nistrativo común.

 A competencia para resolver as solicitudes previstas neste decreto corresponderá 
á persoa titular da dirección xeral competente en materia de cooperativas e 
economía social. O prazo para resolver e notificar será de seis meses.
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2. O vencemento do prazo sen que se notificase a resolución lexitima a 
entidade interesada para entender estimada a súa solicitude por silencio 
administrativo.

3. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía adminis-
trativa e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo 
no prazo de dous meses ante o órgano competente da xurisdición con-
tencioso-administrativa, e poderá formularse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que 
ditou a resolución impugnada, de conformidade co disposto na Lei 
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-admi-
nistrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novem- bro, de réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 13. Convenio de colaboración

1. A resolución favorable motivará a sinatura dun convenio de cola-
boración, formalizándose deste xeito a adhesión da entidade á Rede 
Eusumo.

2. O convenio será subscrito entre a persoa titular da consellería com-
petente en materia de traballo e a persoa que teña a representación da 
entidade interesada.

3. O convenio de colaboración deberá plasmar, entre outros aspectos, a 
identificación das partes, as condicións de colaboración, en particular 
os dereitos e obrigas, as actividades que comprende, os medios que se 
porán á disposición da Rede, a duración da colaboración e a forma de 
finalización desta.

Artigo 14. Control

Corresponderá á dirección xeral competente en materia de cooperativas e 
economía social o control do axeitado cumprimento das condicións, obrigas 
e requisitos que deben cumprir as entidades colaboradoras, para o que poderá 
efectuar visitas aos centros adscritos á Rede coa periodicidade que crea oportuna.

Artigo 15. Revogación da adhesión

1. As entidades adheridas a Rede poderán libremente desvincularse dela 
mediante comunicación por escrito á dirección xeral competente en 
materia de cooperativas e economía social.

2. En caso de incumprimento das obrigas asumidas ou de perda so-
brevida dos requisitos de adhesión, a persoa titular da dirección xeral 
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competente en materia de cooperativas e economía social poderá re-
vogar a adhesión, logo de audiencia á entidade interesada.

CAPÍTULO IV

organización e funcionamento da rede

Artigo 16. Da dirección xeral competente en materia de cooperativas e economía 
social

1. A Rede Eusumo estará baixo a dependencia da dirección xeral com-
petente en materia de cooperativas e economía social, que terá ao seu 
cargo a planificación xeral, a coordinación das actividades e a promoción 
da Rede entre os/as actores/as sociais e económicos/as, así como as 
relacións con outras entidades públicas e privadas.

2. Serán funcións da dirección xeral competente en materia de cooperativas 
e economía social en relación coa Rede Eusumo, as seguintes:

a) Consolidar e fomentar a Rede Eusumo.
b) 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, tendo en conta o 
establecido no artigo 7.

c) Coordinar os centros de información e asesoramento en materia 
de economía social incorporados na Rede Eusumo.

d) Promover e fomentar a incorporación de entidades á Rede Eusumo 
para o fomento do cooperativismo e a economía social.

e) Crear e actualizar un portal web que conteña a información sobre 
a Rede e as entidades adheridas.

f) 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.

g) Velar polo cumprimento do previsto neste decreto.
h) As demais que se lle atribúan expresamente ou que resulten ne-

cesarias para acadar os fins perseguidos.

Artigo 17. Do Consello Galego de Cooperativas

Ao Consello Galego de Cooperativas, como máximo órgano de promoción e difusión 
do cooperativismo, corresponderán as seguintes funcións en relación coa Rede Eusumo:
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a) Emitir informe con carácter preceptivo sobre a programación periódica 
de actividades, así como sobre aqueles asuntos para os cales sexa re-
quirido e que afecten directamente as cooperativas.

b) Facilitar e colaborar na execución das actividades da Rede e na súa 
avaliación.

c) Impulsar a investigación en materia de desenvolvemento e fomento do 
cooperativismo para a súa aplicación práctica no marco da Rede.

d) Promover a educación e formación cooperativa.
e) Contribuír ao cumprimento dos obxectivos da Rede.

Artigo 18. Planificación e programación de actividades

1. O proceso de planificación e programación de actividades comezará 
coa análise da dispoñibilidade das actividades nos diferentes centros 
que integran a Rede Eusumo. Unha vez coñecida a dispoñibilidade e 
comunicada ás entidades colaboradoras, solicitarase a todas elas a ela-
boración dunha proposta de actividades para o período que se defina.

2. As propostas que se reciban serán valoradas de maneira conxunta polas 
integrantes da Rede co obxectivo de integrar as distintas achegas das 
entidades colaboradoras, de xeito que se conforme unha proposta de 
programación de actividades para o período considerado. A progra-
mación final de actividades para cada período someterase a informe 
do Consello Galego de Cooperativas e á aprobación da dirección xeral 
competente en materia de cooperativas e economía social

3. Ao finalizar cada período de actividades realizarase unha avaliación 
destas sobre a base dos indicadores que se definisen na súa programación.

Artigo 19. Achegas da consellería competente en materia de traballo á Rede 
Eusumo

A consellería competente en materia de traballo porá á disposición das enti-
dades colaboradoras e da Rede Eusumo en xeral os seguintes medios e recursos:

a) Medios técnicos necesarios para os labores de formación, información 
e asesoramento nos centros da Rede Eusumo.

b) Recursos didácticos e material divulgativo.
c) Elementos e accións para a promoción, difusión e coñecemento do 

cooperativismo e a economía social tales como exposicións itinerantes, 
escola cooperativa móbil e calquera outro elemento e acción considerado 
para tal fin.

d) Documentación de apoio en repositorios virtuais.
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e) Espazos web de apoio ao emprendemento cooperativo e da economía 
social, como son www.eusumo.coop, www.cooperativasdegalicia.com 
e www.teleformacioncooperativa.com

Disposición adicional primeira. Outras medidas de fomento
A consellería competente en materia de traballo, no exercicio das súas 

atribucións, impulsará diversas medidas de fomento e incentivo para a creación 
de emprego baixo a fórmula cooperativa e da economía social. Para tal fin 
poderá aplicar fondos do Fondo Social Europeo 2007-2013, eixe 4, así como 
fondos propios da Comunidade Autónoma.

Disposición adicional segunda. Igualdade de oportunidades
No exercicio das funcións e no desenvolvemento das actividades a que 

se refire este decreto, terase en conta o establecido na Lei 7/2004, do 16 de 
xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, integrando de xeito activo 
a dimensión de igualdade de oportu- nidades entre mulleres e homes.

Disposición derradeira primeira. Autorización normativa
Autorízase a persoa titular da consellería competente en materia de 

traballo para ditar as disposicións que sexan precisas para o desenvolvemento 
e aplicación deste decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor
O presente decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no 

Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, quince de novembro de dous mil doce

Alberto Núñez Feijóo  
Presidente

Beatriz Mato Otero  
Conselleira de Traballo e Benestar
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