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Que é a CEL?
A CEL (Conferación de Empresarios de Lugo) é unha organización

sen ánimo de lucro, fundada en 1977, que aglutina ás asociacións

empresariais e empresas da provincia de Lugo que libremente unen

esforzos e buscan o noso apoio profesional.

Aválanos a nosa historia, máis de 6.000 empresas asociadas e a nosa

experiencia profesional: a nosa labor de información e asesoramento

ao tecido empresarial lucense, o noso impulso a novos proxectos na

provincia a través de servizos especializados ao emprendedor e a

nosa pelexa constante por mellorar as infraestruturas,

comunicacións e posición da provincia de Lugo con respeto ao

resto do territorio autonómico e nacional.



Servizos CEL
Asesoría xurídica

Asesoría laboral

Formación

Asesoría económico - fiscal

Consultoría axudas e subvencións

Comercio exterior

Orientación laboral

Asesoría PRL

Atención a emprendedores

Servizos comunicación



Consello Asesor
O Consello Asesor da CEL é o órgano colexiado de apoio, consulta e

asesoramento dos órganos de goberno da CEL, artellándose en

consecuencia como un foro axeitado para a análise, o debate e a

proposta de cantas cuestións poidesen redundar en beneficio do

empresariado lucense.

Conta, asemade, con poder de decisión na CEL a través da súa

representación na Xunta Directiva da organización.

Está formado por empresas e entidades con presencia na provincia

de Lugo que, pola súa vinculación ao ámbito empresarial,

traxectoria, dimensión, actividade ou calquera outra circunstancia,

poidan constituir un grupo de apoio, análise, debate e fonte de

propostas que contribúan á consecución dos fins da Confederación

de Empresarios de Lugo.



Empresas Consello CEL

https://www.cafescandelas.com/
https://aindex.es/magnesitas-de-rubian/
http://campomayor.com/
https://www.mercadona.es/
http://www.alibos.eu/
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/galega/ruralvia/es/particulares/index.html
https://macrocopia.com/
https://www.arenal.com/
http://www.monbus.es/es
http://absaburela.com/
http://www.transportesvalin.com/
https://puertodeceleiro.es/
https://www.megarofoods.es/
http://www.vinigalicia.es/
https://www.abanca.com/es/


Empresas Consejo CEL

lugo tradime
servicios s.l.

https://www.gruposanfroilan.com/
http://www.lecherio.com/
https://www.gadisa.es/
https://www.begasa.es/inicio
https://www.aguirrexxi.com/
https://tableroshispanos.es/
https://gruponorbel.com/
https://ibersys.es/
https://alvarezreal.com/
https://www.elprogreso.es/


Que ganas?
As empresas integradas no Consello Asesor da

CEL non soamente poden facer oir a súa voz a

través desta organización; contan ademáis con

acceso privilexiado aos centros de toma de

decisións e coa posibilidade de reunión e

networking con empresas con similares

necesidades e inquietudes.

Ademáis, como empresas asociadas á CEL,

poden dispoñer de toda a carteira de servizos

desta organización empresarial.



Síguenos!

@EmpresariosLugo

Praza de Santo Domingo, 6-8, 2ª Planta

27.001 Lugo

Tel. 982 23 11 50 - Fax. 982 24 62 11

sedecentral@cel.es

www.cel.es 

Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)

https://twitter.com/empresarioslugo
https://es.linkedin.com/company/confederaci-n-de-empresarios-de-lugo-cel-
http://www.cel.es/es/
https://www.facebook.com/empresarioslugo/
https://vimeo.com/empresarioslugo
https://www.youtube.com/channel/UCFBnOyqn5nJXcoJ0pvtIypg/videos

