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PRESENTACIÓN

O presente manual enmárcase no programa de actuación 2018 da 
Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada 
pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento 
do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento 
do Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”

Galicia ten características especiais que fan da economía social 
un elemento clave a ter en conta en calquera análise que se faga 
coa finalidade de impulsar o desenvolvemento dun medio rural 
envellecido, altamente minifundista en mans de pequenos propietarios 
agrícolas, e dependente do sector primario. Un par de datos deben 
axudarnos a valorar a importancia da economía social en Galicia. 
Como exemplo do peso territorial e rural que abarca, máis de 3.000 
comunidades de montes veciñais xestionan o aproveitamento 
do contorno do 25% do total do territorio galego. Son auténticos 
latifundios de aproveitamento colectivo dos veciños residentes. Outro 
dato referido á importancia económica indícanos que as cooperativas 
agroalimentarias facturaron 1.140.000.000€ de euros en 2017, que 
unido ao peso económico das máis de 35 sociedades instrumentais da 
súa propiedade que facturaron 680.000.000€, achegan un valor total 
de facturación de 1.820.000.000€ de facturación, proporcionalmente 
ao mesmo nivel das grandes rexións agrícolas de España en relación 
a súa produción final agraria.

En “A intercooperación das sociedades cooperativas: a súa aplicación 
no desenvolvemento rural integral da Comunidade Autónoma de 
Galicia” (Mª José Cabaleiro, 2000) apunta que a economía social 
pódese considerar como o conxunto de empresas que realizan unha 
función económica e unha función social ou, tamén, como o sector 



empresarial no que desaparece a división de funcións entre empresario 
e traballador. A mesma autora sinala que, se temos en conta que 
necesitamos un desenvolvemento rural de carácter endóxeno e 
sostible para lograr unha situación nas áreas rurais que satisfagan 
as necesidades da poboación a traveso da realización de actividades 
empresariais, a sociedade cooperativa é o canal axeitado para que se 
produza este desenvolvemento dende o punto de vista social. Pero, 
entendemos que as cooperativas deben interrelacionarse e cooperar 
con outras entidades de similares características económicas e sociais 
a implantar e promover no seu contorno rural, como poden ser os 
centros especiais de empreso, as empresas de inserción ou mesmo 
as cooperativas de traballo asociado ou sociedades laborais.

A integración das características sociais e os obxectivos sociais das 
cooperativas agroalimentarias deberían facilitar a incorporación 
doutros actores claves no benestar da sociedade rural, tal como sucede 
nas cooperativas agrarias de Xapón, que terminan por agrupar non 
só a actividade produtiva e transformadora relacionada co sector 
primario, senón que son as entidades que catalizan gran parte do 
movemento social e asistencial no medio rural deste país. Como 
dar o salto do mero aproveitamento económico e apoio social na 
actividade agrícola e gandeira a ser impulsores dun conglomerado 
asistencial que abarca a atencións aos maiores, aos nenos, ás persoas 
con necesidades especiais, aos mozos…? O primeiro que ten que 
producirse é o coñecemento da economía social, das súas diferentes 
figuras organizativas e as posibilidades que ofrecen, e exemplos reais 
que faciliten a comprensión da utilidade da economía social.

Este estudo, realizado ao amparo das axudas da Rede Eusumo, aborda 
con absoluta amplitude teórica aspectos claves do coñecemento do 
medio rural, a economía social e a súa interrelación. Entendemos que é 
unha ferramenta de consulta básica importante para tódolos axentes 
que teñen relación co desenvolvemento e impulso do noso medio 



rural (grupos de desenvolvemento rural, axentes de desenvolvemento 
local, concellos rurais,…). Pero, sen lugar a dúbidas, gustaríanos 
que os actores reais no ámbito económico e social do noso rural 
tivesen acceso aos coñecementos básicos que este estudo ofrece 
para comprender a dimensión das iniciativas que neste eido poidan 
xurdir. Tomando como referencia a citada autora, as cooperativas e 
a economía social ofrecen:

 • Capacidade para emprender e desenvolver procesos produtivos.
 • Disposición para levar a cabo procesos de investigación e 

desenvolvemento no seu ámbito de actuación.
 • Aptitude para incorporar e adaptarse aos cambios derivados dos 

procesos de investigación e desenvolvemento.
 • Iniciativa para informarse e informar de todos aqueles temas que 

afecten a súa actividade.
 • Disposición para colaborar con outros actores en semellantes 

circunstancias.
 • A sensibilidade para ser capaces de manter os obxectivos 

propiamente económicos, sen condicionar a conservación do 
medio ambiente, que será, na maior parte dos casos, a base da 
súa economía.

En definitiva, a economía social permite a constitución de empresas, 
partindo da unión de empresarios, profesionais ou colectivos 
independentes, para o mantemento da poboación, conservando 
a súa forma especial de entender as relacións sociais, a creación 
e o mantemento dun contorno social e medioambiental axeitado 
e a preservación do valor da democracia na toma de decisións 
empresariais, garantindo que os factores sociais se acaden tendo 
en conta as necesidades dos actores directamente implicados no 
proceso de desenvolvemento.





ÍNDICE

1. Que é a economía social  .................................................... 9

1.1. A Economía Social.......................................................9

1.2. Principios que a informan .......................................10

1.3. A Unión Europea ....................................................... 15

1.4. Galicia ........................................................................16

2. A economía social no rural  .............................................. 23

2.1. A súa relevancia ....................................................... 23

2.2. Economía Social e Territorio ...................................25

2.3. Emprendemento e políticas públicas .................... 32

3. O emprendedor social e o emprendemento  .................  35

3.1. Emprendedor social .................................................35

3.2. Emprendemento social e desenvolvemento local 36

3.3. Economía social e dimensión humana e 
colectiva (negocio/persoas/equipo) ...................... 39

3.4. Despoboamento, crecemento económico e 
emprego .................................................................... 42

3.5. Capital humano e capital intelectual na 
economía Social ........................................................55

4. Obxectivos e estratexias  ................................................. 65

4.1. O Programa de Desenvolvemento Rural 
Sustentable............................................................... 65



5. Potencialidades da economia social para un 
desenvolvemento rural sustentable: claves  .................  81

6. Un modelo colaborativo para o desenvolvemento 
sostible no ámbito rural. Protocolo de activación  .....  123

6.1. Introdución..............................................................123

6.2. O modelo cooperativo ............................................125

6.3. Protocolo de activación ..........................................127



9

1. Que é a economía social

1.1. A Economía Social

Con carácter previo a abordar a cuestión que dá título a este estudo, debemos 
achegarnos ao que é e o papel que representan as empresas da Economía Social no seu 
conxunto, como axentes de cambio e desenvolvemento, así como de transformación 
socioeconómica nos territorios nos que se implantaron organizacións desta natureza. 
Non se pretende afirmar que o sexan con carácter de exclusividade, pero si que 
resultan idóneas para a finalidade de desenvolvemento en zonas desfavorecidas, pois:

 • Teñen capacidade para acompañar o desenvolvemento tecnolóxico e local, podendo 
chegar a definir as políticas de desenvolvemento, ao resultar axentes do mesmo .

 • Teñen unha estreita relación co territorio no cal operan. Son organizacións 
creadas por grupos de emprendedores dun ámbito xeográfico concreto, 
co fin de mellorar o seu benestar, establecendo un estreito vínculo entre 
desenvolvemento, benestar e defensa do territorio (Rodríguez e Mozas 2000)

 • Hai pouco risco de traslado ou peche selectivo. A súa deslocalización resulta 
moi infrecuente, ligando en moitas ocasións a súa existencia á permanencia 
no territorio. Neste sentido, as Cooperativas son un claro referente e guía 
para dar solidez á nosa afirmación, xerando riqueza, benestar, estabilidade e 
crecemento nas súas zonas de influencia.

 • Fomentan a formación e a estabilidade no emprego, mantendo a competitividade.

 • Provocan efectos impulsores da cohesión económica e social, enfrontando 
problemas como o illamento, o dimensionamento, a desinformación, a 
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descapitalización, o inmobilismo, etc… Manteñen a poboación e contribúen 
á riqueza das zonas nas que se atopan.

Ao manifestado, engadimos que forman redes que potencian o desenvolvemento 
local estendéndose máis alá destes límites; que a participación na toma de decisións 
nas empresas de economía social é de forma democrática; que están estreitamente 
identificadas co desenvolvemento sustentable e a responsabilidade social, e na 
fixación da poboación polo exercicio da súa actividade económica na contorna, 
achegando solucións ao despoboamento, ao abandono e á substitución xeracional.

En definitiva, a economía social consegue fixar poboación no ámbito rural 
respectando a contorna e redistribuíndo a riqueza de forma equitativa. A esta 
afirmación hai que sumarlle o impulso efectivo da igualdade entre homes e 
mulleres e a participación democrática dos traballadores que posibilitan tanto 
cooperativas como sociedades laborais e outras figuras de ES que, ademais, 
permiten desenvolver proxectos empresariais innovadores, dando como resultado 
a mellora das condicións sociais e laborais do municipio onde se desenvolven 
experiencias baixo estas fórmulas empresariais.

A economía colaborativa parte da importancia de facilitar instrumentos ás persoas 
ao obxecto de que sexan elas mesmas as que deseñen e xestionen os procesos 
produtivos, cos acompañamentos que, no seu caso, resulten necesarios.

A Economía Social tivo historicamente como eixo central a figura das cooperativas, 
acompañadas das mutuas e as asociacións e, recentemente, polas fundacións.

1.2. Principios que a informan

Tal e como se sinala no Informe do Comité Económico e Social Europeo (CESE), 
denominado “A Economía Social na Unión Europea” (Chaves-Monzón, 2008), a 
definición conceptual máis recente de ES establecida polas súas propias entidades 
é a da Carta de principios da economía social promovida pola Conferencia Europea 
Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociacións e Fundacións (CEP-
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CMAF), institución europea representativa destas catro familias de entidades 
da economía social. Os principios en cuestión son (REAS):

PRINCIPIO DE EQUIDADE

 • A equidade introduce un principio ético ou de xustiza na igualdade. É un valor 
que recoñece a todas as persoas como suxeitos de igual dignidade, e protexe 
o seu dereito a non estar sometidas a relacións baseadas na dominación sexa 
cal sexa a súa condición social, xénero, idade, etnia, orixe, capacidade, etc.

 • Unha sociedade máis xusta é aquela na que todas as persoas se recoñecen 
mutuamente como iguais en dereitos e posibilidades, e ten en conta as diferenzas 
existentes entre as persoas e os grupos. Por iso debe satisfacer de maneira 
equitativa os intereses respectivos de todas as persoas.

 • A igualdade é un obxectivo social esencial alí onde a súa ausencia trae consigo 
un déficit de dignidade. Cando se vincula co recoñecemento e respecto á 
diferenza, denominámolo “equidade”

As mulleres rurais nas cooperativas agro-gandeiras

“MULLERES DE SEU”

CLUN S.Coop.Galega é unha cooperativa gandeira con 3.500 socios, aos 
que lles proporciona as mellores subministracións e servizos integrais, 
necesarios para a xestión eficiente das súas explotacións de vacún.

Promove o apoderamento feminino e a participación das mulleres na 
cooperativa a través da actividade do grupo ‘Mulleres de Seu’, grupo que 
recibiu o premio AGADER 2018 na categoría Mulleres, por contribuír de 
maneira singular á promoción do medio rural e á xeración dunha sociedade 
máis dinámica e cohesionada, e o Premio Emilia Pardo Bazán 2019, da Xunta 
de Galicia en recoñecemento ao seu labor en prol da igualdade de xénero.

https://clun.es/

https://clun.es/
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PRINCIPIO DE TRABALLO:

 • O traballo é un elemento crave na calidade de vida das persoas, da comunidade e 
das relacións económicas entre a cidadanía, os pobos e os Estados. Por iso desde 
REAS situamos a concepción do traballo nun contexto social e institucional 
amplo de participación na economía e na comunidade.

 • Destacar a importancia de recuperar a dimensión humana, social, política, 
económica e cultural do traballo que permita o desenvolvemento das 
capacidades das persoas, producindo bens e servizos, para satisfacer as 
verdadeiras necesidades da poboación (nosas, da nosa contorna inmediata e 
da comunidade en xeral). Por iso en ES o traballo é moito máis que un emprego 
ou unha ocupación.

 • Estas actividades podémolas exercitar individual ou colectivamente, e poden 
ser remuneradas ou non (traballo voluntario) e a persoa traballadora pode 
estar contratada ou asumir a responsabilidade última da produción de bens 
ou servizos (autoemprego).

 • Dentro desta dimensión social hai que destacar que sen a achega do traballo 
levado a cabo no ámbito do coidado ás persoas, fundamentalmente realizado 
polas mulleres, a nosa sociedade non podería sosterse. Traballo que aínda non 
está suficientemente recoñecido pola sociedade nin repartido equitativamente.

PRINCIPIO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

 • Toda a nosa actividade produtiva e económica está relacionada coa natureza, 
por iso a nosa alianza con ela e o recoñecemento dos seus dereitos é o punto 
de partida.

 • A nosa boa relación coa Natureza é unha fonte de riqueza económica e de boa 
saúde para todos. De aí a necesidade fundamental de integrar a sustentabilidade 
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ambiental en todas as nosas accións, avaliando o noso impacto ambiental 
(pegada ecolóxica) de maneira permanente.

 • Reducir significativamente a pegada ecolóxica humana en todas as nosas 
actividades, avanzando cara a formas sustentables e equitativas de produción 
e consumo, e promovendo unha ética de suficiencia e de austeridade.

PRINCIPIO DE COOPERACIÓN:

 • Favorecer a cooperación en lugar da competencia, dentro e fóra das organizacións 
vinculadas á Rede, buscando a colaboración con outras entidades e organismos 
públicos e privados.

 • Construír colectivamente un modelo de sociedade baseándonos no 
desenvolvemento local harmónico, as relacións comerciais xustas, a igualdade, 
a confianza, a corresponsabilidade, a transparencia, o respecto…

 • A Economía Solidaria está baseada nunha ética participativa e democrática, 
que quere fomentar a aprendizaxe e o traballo cooperativo entre persoas 
e organizacións, mediante procesos de colaboración, de toma de decisións 
conxuntas, de asunción compartida de responsabilidades e deberes, que 
garantan a máxima horizontalidade posible á vez que respecten a autonomía 
de cada unha, sen xerar dependencias.

 • Estes procesos de cooperación deben estenderse a todos os ámbitos: local, 
rexional ou autonómico, estatal e internacional e deben normalmente artellarse 
en Redes onde se vivan e fomenten eses valores…

PRINCIPIO “SEN FINS LUCRATIVOS”:

 • O modelo económico que analizamos ten como finalidade o desenvolvemento 
integral, colectivo e individual das persoas, e como medio, a xestión eficiente 
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de proxectos economicamente viables, sustentables e integralmente rendibles, 
cuxos beneficios se reinvisten e redistribúen.

 • Esta “non – lucratividade”, está intimamente unida á forma de medir os 
balances de resultados, que teñen en conta non só os aspectos económicos, 
senón tamén os humanos, sociais, ambientais, culturais e participativos, e o 
resultado final é o beneficio integral.

 • Enténdese por iso que as actividades destinan os posibles beneficios á mellora ou 
ampliación do obxecto social dos proxectos así como ao apoio doutras iniciativas 
solidarias de interese xeral, participando desta maneira na construción dun 
modelo social máis humano, solidario e equitativo.

PRINCIPIO DE COMPROMISO COA CONTORNA:

 • O compromiso coa contorna concrétase na 
participación no desenvolvemento local 
sustentable e comunitario do territorio.

 • As organizacións están plenamente 
integradas no territorio e contorna social 
no que desenvolven as súas actividades, 
o que esixe a implicación en redes e a cooperación con outras organizacións 
do tecido social e económico próximo, dentro do mesmo ámbito xeográfico.

 • Entender esta colaboración como un camiño para que experiencias positivas e 
solidarias concretas poidan xerar procesos de transformación das estruturas 
xeradoras de desigualdade, dominación e exclusión.

 • O compromiso no ámbito local aboca a artellarse en dimensións máis amplas 
para buscar solucións máis globais, interpretando a necesidade de transitar 
continuamente entre o micro e o macro, o local e o global.
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En concreto e na dirección que vén informando ás nosas empresas e organizacións, 
poderiamos resumir como principios adheridos á pel das mesmas:

 • primacía da persoa e do obxectivo social por encima do capital;
 • adhesión voluntaria e aberta;
 • control democrático exercido polos seus membros (non afecta ás fundacións, 

debido a que non teñen socios);
 • combinación dos intereses dos membros usuarios e/ou do interese xeral;
 • defensa e aplicación dos principios de solidariedade e responsabilidade;
 • autonomía de xestión e independencia respecto dos poderes públicos;
 • utilización da maioría dos excedentes para a consecución de obxectivos a favor 

do desenvolvemento sustentable, os servizos de interese para os membros e 
o interese xeral.

1.3. A Unión Europea

No ámbito da Unión europea, debemos someramente apuntar que no panorama 
político e lexislativo global sobre a Economía Social, volvendo ao Informe do CESE 
antes mencionado, o auxe da ES tivo tamén o seu recoñecemento nos círculos 
políticos e xurídicos, tanto nacionais como europeos.

Francia foi o primeiro país en outorgar recoñecemento político e xurídico ao 
concepto moderno de ES mediante o decreto de decembro de 1981 polo que 
se creou a Delegación Interministerial para a Economía Social (Délegation 
Interministérielle á l´Economie Sociale – DIES). Noutros países europeos, como 
España, “economía social” é un termo que se incorporou tamén á lexislación.

En 2011, España converteuse no primeiro país europeo en aprobar unha Lei 
de Economía Social (Lei 5/2011) Grecia tamén dispón dunha Lei de economía 
social e Portugal presentou (xa aprobado en 2.013, aínda que con anterioridade 
temos a Resolución do Consello de Ministros nº 55/2010 que aproba a creación e 
funcionamento do Consello Nacional para a Economía Social) un proxecto de lei.
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En 1989, a Comisión Europea publicou unha Comunicación titulada “As empresas 
da economía social e realización do mercado europeo sen fronteiras”. O mesmo 
ano, a Comisión patrocinou a primeira conferencia Europa da economía social 
(París) e creou unha Unidade de Economía social no seo da Dirección Xeral de 
Política de Empresas, Comercio, Turismo e economía social (DG XXIII) 23. En 
1990, 1992, 1993 e 1995 a Comisión promoveu senllas Conferencias Europas da 
economía Social en Roma, Lisboa, Bruxelas e Sevilla. Desde entón celebráronse 
numerosas conferencias. As dúas últimas celebráronse en Toledo (maio de 
2010) e Bruxelas (outubro de 2010). En 1997, o cume de Luxemburgo recoñeceu 
o papel das empresas da economía social no desenvolvemento local e a creación 
de emprego, e puxo en marcha a iniciativa piloto “terceiro sistema e emprego”, 
coa economía social como ámbito de referencia.

1.4. Galicia

A. Circunscribíndonos a Galicia, na Lei de Economía Social de Galicia, Lei 6/2016, 
do 4 de maio, defínese como tal ao conxunto das actividades económicas e 
empresariais que, no ámbito privado, perseguen o interese colectivo das persoas 
que as integran, o interese xeral económico ou social, ou ambos, rexéndose polos 
seguintes principios orientadores:

a. A primacía das persoas e do fin social sobre o capital, que se concreta nunha 
xestión autónoma e transparente, democrática e participativa, a cal 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. A aplicación dos resultados obtidos da actividade económica, principalmente 
en función do traballo achegado e do servizo ou actividade realizados polas 
socias e socios ou polas persoas integrantes, no seu caso, ao fin social obxecto 
da entidade, ao servizo da consecución de obxectivos como ao desenvolvemento 
sustentable, ao interese dos servizos aos membros e ao interese xeral.
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c. A promoción da solidariedade interna e coa sociedade que favoreza o 
compromiso co desenvolvemento local, a igualdade de oportunidades entre 
homes e mulleres, a cohesión social, a cooperación, a inserción de persoas 
con discapacidade e de persoas en risco ou en situación de exclusión social, 
a xeración de emprego estable e de calidade, a conciliación da vida persoal, 
familiar e laboral, e a sustentabilidade.

d. A independencia con respecto aos poderes públicos.

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.

B. A lei de Economía Social de Galicia considera como entidades integrantes da 
Economía Social, as seguintes:

a. as sociedades cooperativas galegas,
b. as mutualidades,
c. as fundacións e asociacións que leven a cabo actividade económica,
d. as sociedades laborais,
e. as empresas de inserción,
f. os centros especiais de emprego,
g. as confrarías de pescadores,
h. as sociedades agrarias de transformación,
i. as comunidades e mancomunidades de montes veciñais en man común, e
j. as entidades singulares creadas por normas específicas que se rexan polos 
valores e principios orientadores establecidos na referida lei, a condición de 
que desenvolvan unha actividade económica e empresarial.

As cooperativas: A cooperativa é unha forma de organización empresarial baseada 
na estrutura e funcionamento democráticos. A súa actividade desenvólvese 
atendendo aos principios cooperativos, aceptados e regulados nos ámbitos 

https://www.cepes.es/social/entidades_cooperativas
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autonómico, estatal e internacional: a adhesión voluntaria e aberta dos socios, a 
xestión democrática, a participación económica dos socios, a educación, formación 
e información e o interese pola comunidade.

As sociedades laborais: As sociedades laborais demostraron un alto potencial 
de xeración de empresas. Neste tipo de empresas, o capital social pertence 
maioritariamente aos traballadores. O feito de que os traballadores sexan socios, 
favorece a automotivación á hora de afrontar os proxectos. O mínimo requirido 
é de tres e, os trámites de constitución son similares aos de calquera outra 
sociedade mercantil.

As mutualidades: Son sociedades de persoas, sen ánimo de lucro, de estrutura 
e xestión democrática, que exercen unha actividade aseguradora de carácter 
voluntario, complementaria do sistema de previsión da Seguridade Social.

Os Centros Especiais de Emprego: Son empresas que compatibilizan a viabilidade 
económica e a súa participación no mercado co seu compromiso social cara a 
colectivos con menores oportunidades no mercado de traballo. O seu persoal 
está constituído polo maior número de persoas con discapacidade (cuxo número 
non pode ser inferior ao 70% respecto do total dos traballadores). Desenvolven 
unha capacidade produtiva e competitiva que lles permite introducir os seus 
produtos no mercado.

Integración laboral das persoas con discapacidade e calidade de vida.

O Centro Especial de Emprego Produtores de Carne da Ribeira Sacra localízase 
en Monforte de Lemos, e ten como obxectivo principal a integración laboral de 
persoas con discapacidade, a través do desenvolvemento da actividade gandeira.

Esta empresa se dedica á cría de gando de tenreira galega, que complementa 
con venda ao por maior dos produtos derivados, así como comercialización 
directa a traveso de carnicería propia, complementada con comercialización 
de porco criado en semiliberdade, carne de cordeiro, e embutidos.

Fai tamén tratamento e venda de zurro en diversos formatos.

https://www.cepes.es/social/entidades_sociedades_laborables
https://www.cepes.es/social/entidades_mutualidades
https://www.cepes.es/social/entidades_centros_empleo
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As empresas de inserción: defínense como “estruturas de aprendizaxe, en forma 
mercantil, cuxa finalidade é a de posibilitar o acceso ao emprego de colectivos 
desfavorecidos, mediante o desenvolvemento dunha actividade produtiva, para 
o que se deseña un proceso de inserción, establecéndose durante o mesmo unha 
relación laboral convencional”. No seu persoal deben ter unha porcentaxe de 
traballadores en inserción que, dependendo de cada Comunidade Autónoma, 
oscilará entre o 30% e o 60%. O 80% dos resultados reinvístense na empresa.

As Confrarías de Pescadores: son corporacións de dereito público sectoriais, 
sen ánimo de lucro, representativas dos intereses económicos de armadores de 
buques de pesca e de traballadores do sector extractivo, que actúan como órganos 
de consulta e colaboración das administracións competentes en materia de 
pesca marítima e de ordenación do sector pesqueiro, cuxa xestión se desenvolve 
co fin de satisfacer as necesidades e intereses dos seus socios, co compromiso 
de contribuír ao desenvolvemento local, á cohesión social e á sustentabilidade.

As fundacións: son organizacións constituídas sen fin de lucro que, por vontade dos 
seus creadores, teñen afectado o seu patrimonio de modo duradeiro á realización 
dun fin de interese xeral. As fundacións de Economía Social deben cumprir 
taxativamente os principios da Economía Social citados, e que recolle a Lei 5/2011.

As Sociedades Agrarias de Transformación: As Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT), son sociedades civís de finalidade económico-social en 
orde á produción, transformación e comercialización de produtos agrícolas, 
gandeiros ou forestais, á realización de melloras no medio rural, promoción e 
desenvolvemento agrarios e á prestación de servizos comúns que sirvan a aquela 
finalidade.

Comunidades de montes veciñais en man común: O Art. 56 da Lei 2/2006, do 14 de 
xuño, de dereito civil de Galicia entende que son montes veciñais en man común 
as leiras situadas na comunidade autónoma de Galicia que, independentemente 
da súa orixe, posibilidades produtivas, aproveitamento actual e vocación agraria, 
pertenzan a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais, e non como 

https://www.cepes.es/social/entidades_empresas_insercion
https://www.cepes.es/social/entidades_cofradias_pescadores
https://www.iberley.es/legislacion/ley-2-2006-14-jun-c-galicia-derecho-civil-galicia-18018121?ancla=8710231#ancla_8710231
https://www.iberley.es/legislacion/ley-2-2006-14-jun-c-galicia-derecho-civil-galicia-18018121
https://www.iberley.es/legislacion/ley-2-2006-14-jun-c-galicia-derecho-civil-galicia-18018121
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entidades administrativas, que veñan aproveitando consuetudinariamente en 
réxime de comunidade sen asignación de cotas polos membros das mesmas, na 
súa condición de veciños con casa aberta e con fume.

C. A propia Lei Galega de Economía social, en recoñecemento á importancia do 
colectivo empresarial que compón a ES no desenvolvemento integral da nosa 
Comunidade, e non dunha forma menor no rural, establece un compromiso 
decidido co fomento da mesma no seu artigo 14. Así, establece:

1. A Xunta de Galicia recoñece de interese xeral e social a promoción, estímulo 
e desenvolvemento das entidades da economía social e das súas organizacións 
representativas.

2. A Administración xeral da 
Comunidade Autónoma e as 
entidades integrantes do sector 
público autonómico realizarán 
unha política de fomento e difusión 
da economía social que terá entre 
os seus obxectivos, ademais dos 
previstos na Lei 5/2011, de economía 
social, os seguintes:

a. A promoción dos principios e valores da economía social.

b. Facilitar as iniciativas de economía social, especialmente mediante a 
creación dunha contorna que fomente o seu desenvolvemento nos planos 
económico e social.

c. A mellora da xestión das entidades.

d. A promoción da formación e actualización profesional das persoas 
vinculadas ás entidades da economía social.
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e. O estímulo dos procesos de innovación tecnolóxica e organizativa, así como 
de inmersión en tecnoloxías da información e as comunicacións.

f. A promoción da participación das entidades da economía social nas políticas 
activas de emprego, especialmente nas dirixidas a mulleres, mocidade, persoas 
desempregadas de longa duración, persoas con discapacidade e persoas en 
risco ou en situación de exclusión social.

g. O impulso e dinamización do autoemprego, do emprendemento de base 
cooperativa e da colaboración empresarial.

h. O fomento dos procesos de mellora da competitividade e da 
internacionalización das entidades da economía social, integrando a 
promoción de sistemas de produción e servizos eficaces cos obxectivos sociais 
para a súa consolidación no tecido económico.

i. A introdución de contidos formativos en 
materia de economía social no currículo dos 
distintos ensinos, en particular nos niveis 
previos ao acceso ao mundo laboral e na 
formación para o emprego.

j. A integración das políticas de fomento 
da economía social coas desenvoltas nas 
diferentes áreas de xestión, en especial as 
de desenvolvemento rural, emprendemento 
económico, prestación de servizos sociais, dependencia e integración social, 
procurando a efectiva coordinación entre consellerías, departamentos e 
organismos dependentes da Administración autonómica.

k. A promoción da elaboración e utilización de ferramentas que permitan 
avaliar e poñer en valor as achegas do sector á sustentabilidade social e 
ambiental.
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l. A introdución de cláusulas de carácter social que, tendo en conta das 
características e valores da economía social, favorezan a súa participación 
na contratación pública e permitan avaliar adecuadamente as súas achegas 
e contribucións á sociedade.

m. A remoción de obstáculos que impidan o inicio e desenvolvemento de 
actividades económicas por parte das entidades da economía social.

n. A simplificación de trámites administrativos para a creación de entidades 
da economía social, en particular incorporando solucións baseadas nas 
tecnoloxías da información e as comunicacións.

3. As correspondentes actuacións levaranse a cabo pola Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades integrantes do sector público 
autonómico, a través do impulso e a coordinación da consellería competente en 
materia de economía social e o asesoramento do Consello da Economía Social 
de Galicia, e sen prexuízo das competencias atribuídas a outras consellerías en 
función da actividade empresarial que desenvolvan as entidades de economía 
social.

4. A Administración local, as universidades e o conxunto de entidades públicas 
procurarán a promoción da economía social dentro das súas actuacións.

5. Pola especial contribución das entidades da economía social ao 
desenvolvemento económico e social de Galicia promoverase a implicación 
das entidades privadas e cidadáns en xeral no labor de promoción e fomento 
da economía social.
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2. A economía social 
no rural

2.1. A súa relevancia

“Na situación global económica e social nas que nos atopamos, é imprescindible 
o reforzo de medidas públicas e privadas para garantir o benestar da poboación 
rural de España, porque iso terá unha repercusión positiva a todos os niveis 
no conxunto do territorio nacional e comunitario. Só desde unha perspectiva 
integral de modernización, planificación e actuacións de desenvolvemento 
integral que favorezan o crecemento económico, do emprego, adecuación e 
mellora das estruturas agrarias e infraestruturas rurais, dos plans educativos 
e formativos e dos servizos sociais e sanitarios (entre outros) poderase lograr 
o asentamento poboacional, especialmente de mozos e mulleres, que o medio 
rural español necesita” (Presentación do CES do informe “O medio rural e a súa 
vertebración social e territorial”, 2018)

En este mesmo acto, o Presidente do CES subliñou que a loita polo medio rural 
nos afecta a todos. Na mesma dirección, outros intervenientes destacaron que 
a mensaxe do CES é que o desenvolvemento rural é unha necesidade, e tamén 
unha oportunidade. Xogámonos moito niso”. Ou ben que É necesario un pacto 
de Estado, entre todos os partidos políticos e tamén contando coas empresas e 
o sector privado”. “O despoboamento é o síntoma dunha grave enfermidade e 
esa enfermidade chámase desigualdade” (Isaura Leal)

A xornada foi clausurada polo Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis 
Planas, que destacou tres alicerces básicos nos que o Ministerio prevé artellar a 
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loita contra o despoboamento: a substitución xeracional, o recoñecemento da 
muller e a modernización e a adaptación dixital da contorna rural.

Na súa intervención, o ministro tamén destacou o papel estratéxico do sector 
agroalimentario na economía española e subliñou a importancia do medio rural 
como garantía da conservación do noso patrimonio natural e a conservación 
dos valores naturais, ademais de abastecer de alimentos seguros e de calidade.

Ademais, Luís Planas indicou que a loita contra o despoboamento do medio 
rural en España incorporouse á axenda política do Goberno, que considera este 
problema como unha cuestión de Estado. Segundo aclarou, é necesario abordar 
este desafío de maneira global, integral e transversal co conxunto de políticas 
sectoriais e instrumentos dispoñibles.

Como podemos observar, a importancia 
do desenvolvemento rural, como fonte de 
subministración de produtos agrarios e preservador 
do medio ambiente, quedou curto ante a magnitude 
dos problemas que inciden nos seus territorios e no 
despoboamento consecuente; ocupa cada vez máis 

a inquietude e a toma de conciencia das políticas públicas. É obvio que require 
dunha atención e intervención urxente e decidida ante as carencias persistentes 
no desenvolvemento das zonas rurais, deben corrixirse os desequilibrios 
produtivos, garantindo a cohesión social e a sustentabilidade do desenvolvemento 
socioeconómico e de recuperación do territorio, ante a escaseza do crecemento 
da actividade agraria, do emprego rural e elevado paro, e o declive da poboación.

É dicir, debemos significar a influencia da Economía Social, a través das súas 
diferentes fórmulas asociativas, na transformación socioeconómica do territorio 
no que operan, así como no desenvolvemento e estímulo local. É un factor que, 
coas posibilidades de que dispón, enfróntase con eficacia ao despoboamento e 
ao abandono, así como á deterioración das zonas rurais e os seus recursos, coas 
consecuentes consecuencias ambientais.
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Resulta sen dúbida unha opción desexable e apegada xa ao rural a potenciación 
de desenvolvementos económicos a través do cooperativismo- o cal é xa unha 
realidade-, pero non podemos esquecer outras entidades que forman parte da 
Economía social e que achegan e poden achegar igualmente á finalidade de 
transformar o medio dunha forma relevante, con capacidade para fomentar 
o cambio, xerar oportunidades, emprego e actividade, e resultar un factor de 
desenvolvemento integral, tamén na creación de redes que transcendan o local.

2.2. Economía Social e Territorio

Non queremos deixar de lembrar, o sinalado por Montero (1997) (CIRIEC nº 55/2006 
“Desenvolvemento territorial e economía social”, Adoración Mozas Moral e Enrique 
Bernal Jurado) apunta que” as entidades de economía social, fanse imprescindibles 
para favorecer o desenvolvemento en territorios desfavorecidos porque posúen 
uns trazos distintivos específicos, entre os que se atopan os seguintes:

 • Teñen capacidade para acompañar o desenvolvemento tecnolóxico e local. Así, 
as estruturas de servizos como as oficinas de desenvolvemento, con frecuencia 
constitúense con fórmulas de asociacións ou fundacións, polo que, desde as 
entidades de economía social se ostenta unha posición de preferencia e de 
influencia nas accións específicas que definen as políticas de desenvolvemento.

 • Posúen unha estreita relación co territorio onde operan. As entidades de economía 
social, con ou sen fin de lucro, constitúense alí onde existe unha iniciativa ou 
unha convicción que reside en persoas que son capaces de materializar o seu 
convencemento nestas entidades (Mozas 1999). Por tanto, estas organizacións 
crESnse por un conxunto de emprendedores dun ámbito xeográfico concreto, 
co fin de mellorar o seu benestar, actuando directamente sobre os factores que 
poden afectarlles, o que deriva nunha forte interrelación entre desenvolvemento, 
benestar e defensa do territorio (Rodríguez e Mozas, 2000).

 • Non hai risco de traslado ou peche selectivo. Os actores ou emprendedores 
residen nese territorio, co que a deslocalización das empresas creadas por este 
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tipo de persoas non corren ese risco. É máis, no ámbito agrario, as cooperativas 
son as empresas que impediron, en moitos casos, o despoboamento e o abandono 
da terra. Elas foron as facilitadoras da xeración de riqueza e desenvolvemento 
en zonas deprimidas.

 • Fomentan a formación e a continuidade no emprego. O principio de educación, 
formación e información nas sociedades cooperativas é unha ferramenta que 
permite manter a competitividade e, por suposto, que os socios conserven o 
seu emprego.

 • Provocan efectos impulsores da cohesión económica e social e resolven 
problemas de dimensionamento, illamento, desinformación, inmobilismo, 
descapitalización, etc. Neste tema abunda Bel (2005), cando indica que as 
sociedades cooperativas poden considerarse motores de desenvolvemento e 
que, institucionalmente, o papel das sociedades cooperativas nos procesos de 
desenvolvemento é recoñecido pola Unión Europea desde dous puntos de vista:

 - a desde o social ao procurar o mantemento da poboación nunha localidade 
na que poden alcanzar os seus obxectivos económicos e sociais logrando 
unha maior cohesión social; e

 - b desde o económico ao contribuír á riqueza do tecido empresarial das 
áreas para desenvolver.”

Os autores apuntados ( Mozas e Bernal) engaden, e reproducimos polo seu interese 
e acerto, ás características descritas, as seguintes:

 • “As persoas e o capital das empresas de economía social están ligadas ao territorio 
e, ademais, forman redes que potencian o desenvolvemento. Nese sentido, COQUE 
(1999) suxire que as sociedades cooperativas se relacionan dunha maneira 
innegable co desenvolvemento local. Así argumenta, son empresas xurdidas a 
partir de colectivos de persoas e capitais en cada zona, o que as vincula ao tecido 
local; que ademais de satisfacer as necesidades locais, promocionan aos axentes 
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implicados –socios– e poden estenderse mediante ramificacións –integración 
e creación de redes– desde os niveis locais aos rexionais e internacionais. O 
principio de intercooperación tenta fomentar acordos entre este colectivo de 
empresas para mellorar o seu desenvolvemento e os intereses dos socios, creando 
redes a nivel local, rexional, nacional e internacional, “mecanismo fundamental 
do desenvolvemento económico territorial nos novos procesos de crecemento e 
cambio estrutural” (Vázquez, 1999).

 • A democratización na toma de decisións. En xeral, toda a economía social 
caracterízase por un funcionamento peculiar, baseado na participación da 
toma de decisións de forma democrática. Deste xeito, as entidades de economía 
social configúranse como elementos de democratización económica e social 
(Buendía, 1999 e Bel, 2005), resultando este factor un dos valores fundamentais 
do desenvolvemento local (Friedmann, 1992).

 • As entidades de economía social 
identifícanse co desenvolvemento 
sustentable. A través do principio 
“interese pola comunidade”, as 
sociedades cooperativas concíbense 
como verdadeiras defensoras do 
desenvolvemento sustentable, 
pois cada economía local depende 
a longo prazo de que as actividades 
realizadas se poidan seguir explotando permanentemente, aínda que baixo 
distintas condicións tecnolóxicas e organizativas. Con todo, non debemos 
esquecer que aos espazos rurais vénselles esixindo a necesidade de considerar 
os impactos ambientais da súa actividade produtiva máis que en calquera outro 
lugar e, como consecuencia, deben integrar as estratexias de conservación 
coas de desenvolvemento. Este esforzo esixe introducir variables económicas, 
sociais e ambientais que sexan compatibles (Rodríguez e Mozas 2000) xa que 
do éxito da súa aplicación dependerá o emprego de gran parte dos poboadores 
dos devanditos territorios.
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 • Finalmente, o cooperativismo pode fixar á poboación no seu territorio. Se existe 
actividade económica, a poboación manterase na súa contorna. Así, Juliá e 
Marí (2002) tamén indican que o cooperativismo agrario pode neutralizar un 
problema que ten o medio rural e é o abandono do cultivo e con el da economía 
local, achegando solucións como a substitución xeracional. “

A cooperativa é unha vía recoñecida polos seus socios como elemento imprescindible 
para a comercialización das súas producións e a subministración dos servizos 
que necesitan, resultando unha ferramenta útil para o incremento de rendas e 
fixar a poboación no territorio no que actúa, ademais de crear e manter emprego.

En calquera caso, debemos afirmar con claridade que a finalidade debe ser 
establecer un estreito e indisoluble vínculo entre o crecemento económico e 
un desenvolvemento sustentable. Só desde esta óptica debemos contemplar a 
implantación e estímulo, como mellor e máis idónea fórmula, da Economía Social 
como motor socioeconómico do rural e, como é natural, partindo do seu territorio 
con características propias que o identifican e o singularizan, determinando a 
súa dirección.

O territorio, entendido en sentido 
amplo, é o protagonista por 
excelencia do desenvolvemento 
inclusivo e sustentable. Un territorio 
entendido non só como ámbito 
xeográfico, como espazo físico, 
senón como un conxunto de axentes, 
de posibilidades, de potencialidades, 
materiais e inmateriais, un espazo 
cunha traxectoria cultural, histórica, 
social, económica e ambiental 

común, a partir da cal se orixina unha realidade concreta e un potencial de 
desenvolvemento endóxeno determinado, que condiciona o crecemento económico, 
en particular, e o desenvolvemento sustentable, en xeral.
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Sobre ese territorio danse uns factores e características socioeconómicas que lle 
confiren unha certa identidade e que poden fomentar un proceso de desenvolvemento 
inclusivo e sustentable. E entre os diferentes compoñentes do marco territorial, 
a Economía Social preséntase progresivamente como un complemento, nalgúns 
casos, e como unha alternativa, noutros, á economía tradicional.

Un dos valores inherentes á economía social é o compromiso e a responsabilidade 
social dos axentes que a conforman como protagonistas do seu propio 
desenvolvemento e do resto que o circunda.

A súa contribución ao emprego, á inclusión social, á innovación social, o compromiso 
interno e externo, o coñecemento do territorio sobre o que se desenvolve a 
actividade, etc., fomentan a importancia do seu impacto no ámbito territorial.

Segundo o Comité Económico e Social Europeo, “un territorio pode definirse como 
socialmente responsable cando orienta o seu propio desenvolvemento cara ás 
cuestións de sustentabilidade; é dicir, cando integra no seu propio desenvolvemento 
a dimensión económica, social e ambiental. Un territorio que consegue integrar 
nas súas decisións económicas consideracións sociais e ambientais; compartir un 
modelo de valores e un método participativo nos procesos de toma de decisións; 
favorecer as boas prácticas e unha interacción permanente entre as partes 
interesadas, co fin de fomentar a innovación e a competitividade, pode considerarse 
como un territorio socialmente responsable.”

Crear Territorios Socialmente Responsables supón elaborar políticas que dean 
resposta aos problemas concretos do territorio, buscando a colaboración dos 
axentes implicados e tendo en conta non só o valor económico senón tamén os 
valores sociais, éticos e de riqueza cultural.

Que dúbida cabe que, no sentido apuntado, a Economía Social exerce un papel 
notable como actor de desenvolvemento e elemento transformador da economía e 
da sociedade das zonas nas que opera, e que as políticas públicas deben acompañala 
nesta imprescindible e inaprazable viaxe. Deixou de ser considerada como un 
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elemento accidental, conxuntural ou transitorio, para soportar situacións de 
crises – zona de resgardo mentres dure o temporal-, para recoñecerlle de forma 
indiscutida un grao sobresaínte de estabilidade e de contribución ao crecemento 
sostido e sustentable, acorde cos tempos nos que nos atopamos.

Son os propios valores e principios da Economía Social e de todas e cada unha 
das entidades que as compoñen, os que as converten en ferramentas fértiles e 
comprometidas para desenvolver e potenciar o tecido económico, empresarial e 
social, cunhas características probadas de sustentabilidade e responsabilidade 
social colectiva no territorio e na actividade local, potenciándoo en todas as súas 
posibilidades.

Non esquezamos que as empresas de Economía Social nacen e se desenvolven 
nun territorio determinado que coñecen e no que envorcan a súa dinámica, 
potenciándoo en todos os seus aspectos.

En referencia ao comentado, queremos reproducir polo seu interese o que a 
este respecto recolle o estudo desenvolto por Mª del Carmen Pérez González 
(Universidade de Cádiz) no seu estudo Economía social e desenvolvemento 
territorial, cando sinala que “A Economía Social é un axente dinamizador do 
territorio, polo impacto directo e o efecto multiplicador derivado das súas actuacións, 
presentando, entre outras, as seguintes repercusións sobre o ámbito espacial no que 
actúa: (Pérez González, Mª C. (2010): “Desenvolvemento Local e Economía Social”, 
en Barroso e Flores (coord.): Teoría e Estratexias do Desenvolvemento Local. Ed. 
Universidade Internacional de Andalucía. Sevilla, pp. 271-308.)

 • Xeración de emprego estable e de calidade; presenta unha maior flexibilidade 
ante o emprego e ademais leva implícito, na maioría de ocasións, non só a 
creación dun posto de traballo, senón dun proxecto de vida.

 • Xeración de riqueza e mellora da súa distribución no territorio, favorecendo a 
converxencia.
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 • Potenciación do carácter innovador e emprendedor, como elementos craves no 
proceso de transformación do territorio.

 • Fomento de redes entre diferentes axentes e territorios, que favorecen o tecido 
empresarial e a mellora de cobertura de necesidades sociais.

 • Aproveitamento dos recursos presentes no marco espacial e reactivación de 
valores sociais vinculados aos seus principios básicos.

 • Inserción laboral de colectivos máis desfavorecidos, fomentando a cohesión 
social; é moi importante a preocupación e o traballo da Economía Social en 
contra das situacións de exclusión social.

Adega Condes de Albarei apoia a loita contra as drogas

Adega Condes de Albarei na comarca do Salnés, é propietaria dende o ano 
2008 do mítico Pazo Baión, convertido hoxe en día nun gran centro de 
enoturismo. 

Esta adquisición supuxo un paso importante da cooperativa no apoio á loita 
contra as drogas, aspecto especialmente sensible na zona. 

A propiedade inclúe unha extensa finca de viñedo, co que elaboran o albariño 
de alta gama que leva o mesmo nome, Pazo Baión. A adega destina o 5% do 
importe das ventas deste viño ao Plan Nacional de Drogas, como colaboración 
para as actividades de reinserción das persoas que tiveran problemas de 
drogadicción. 

Ademais, no momento da compra, a adega adquiriu o compromiso de contratar 
a persoas reinseridas nos traballos que se realizan nesta propiedade, por 
un equivalente a 400 xornais ao ano, cifra esta que superan amplamente 
na actualidade. Estas contratacións se realizan entre as persoas propostas 
pola administración, que  participaran con éxito nun plan de reinserción.

https://www.pazobaion.com/
https://www.condesdealbarei.com/
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 • Mantemento e potenciación dos valores ambientais, culturais ou históricos 
do ámbito territorial, contribuíndo ao mantemento das riquezas naturais e ás 
tradicións dos marcos espaciais.

 • Adaptación ás transformacións sociais, aproveitando os xacementos de emprego 
e os nichos de actividade; por tanto, é de resaltar a súa capacidade para cubrir 
novas necesidades da poboación.

 • Flexibilidade que pode permitir unha mellor reacción ante situacións de crises, 
conseguindo importantes niveis de mantemento do emprego nestes períodos.

 • Incidencia sobre a fixación da poboación ao territorio e mesmo, a partir da 
revalorización dos activos locais, contribuíndo á atracción de poboación 
inmigrante. É unha forma moi importante de reactivar a medio e longo prazo 
as potencialidades dese territorio.

 • Fomento do tecido empresarial.

 • Contribución á mellora da calidade de vida da poboación e ao desenvolvemento 
territorial sustentable.“

2.3. Emprendemento e políticas públicas

Sabemos que as Sociedades Cooperativas son unha realidade coñecida de 
implantación eficaz e eficiente no territorio co cal se atopan moi identificadas, e o 
coidan e sustentan. É parte consubstancial da súa existencia, función e natureza. 
Coñecemos os seus valores como figura máis destacada da Economía Social. 
Coñecemos, igualmente, os seus principios, e o seu recoñecemento internacional 
como economía diferenciada da tradicional en canto prima a persoa sobre o capital 
e a democracia forma parte do seu ADN, ademais do compromiso co territorio e a 
comunidade da súa contorna. Pero, como xa quedou referenciado anteriormente, 
son igualmente reseñables o resto de figuras xurídicas que conforman este modelo 
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de empresa e de colaboración. E todos elas achegan valor singular alí onde se 
implantan e desenvolven a súa actividade.

Non se pode esquecer que as empresas que conforman este modelo socioeconómico 
teñen as súas debilidades como, en ocasións, a excesiva atomización e deficiencias 
profesionais na súa xestión, pero tamén goza de fortalezas potentes como a súa 
adaptación ás crises, o seu arraigamento no rural con tendencia á creación de 
emprego estable, onde prima a sustentabilidade sen miradas cortoplacistas.

Que dúbida cabe que as empresas de economía social son sociedades vinculadas 
a uns principios e valores recoñecibles e recoñecidos pola comunidade, cun alto 
sentido da responsabilidade social.

É no rural onde se albisca con claridade a fórmula de cooperación empresarial en 
todos os seus aspectos, como o modo de colaborar entre as persoas que proxectan 
o desenvolvemento dun proxecto empresarial nestas áreas, con carácter de 
permanencia e estabilidade. É dicir, existe un emprendemento social que se canaliza 
a través da economía social e que resultaría desexable que as políticas públicas 
apoiaran urxente e decididamente dada a situación de abandono, despoboamento, 
etc… que padece o noso territorio, coas seguintes medidas, por exemplo:

 • Desenvolver a Economía Social integrando as diferentes políticas sectoriais 
para todas as familias produtivas da economía social.

 • Promover a creación destas empresas fomentando o emprendemento social en 
todos os ámbitos nos que sexa susceptible de facelo, que no rural poden ser moitos, 
con especial énfase nas cooperativas e outras empresas de economía social.

 • Impulsar medidas que contribúan á consolidación e crecemento das empresas 
de economía social xa existentes, fomentando a súa profesionalización, ao 
obxecto de que poidan exercer un efecto tracción sobre outras empresas. 
É dicir, fortalecer a competitividade a través da cooperación empresarial, o 
financiamento, a innovación e a internacionalización.
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 • Potenciar a colaboración entre empresas, axentes de innovación e administración 
no rural, como método de traballo.

 • Fomentar esta forma de facer empresa entre as mulleres e os mozos.

 • Fomentar a creación de emprego e riqueza no medio rural, contribuíndo á 
sustentabilidade do territorio.

En definitiva, estas son algunhas das moitas medidas que se deben atender, 
abordando a elaboración dun ambicioso Plan Estratéxico por parte da 
Administración que dé resposta a un problema da magnitude como o que estamos 
a tratar.

Entre outros moitos factores, os cambios no modelo produtivo e as consideradas 
mellores oportunidades nas cidades, fixeron que o campo se despoboe 
progresivamente. Débese reverter o despoboamento con políticas ben xestionadas, 
tendo como un dos alicerces mais destacados a economía social e a retención de 
talento, fortalecendo o papel da poboación rural.
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3. O emprendedor social 
e o emprendemento

3.1. Emprendedor social

Segundo MacMillan e Boisot (2004), o traballo do empresario social conduce ao 
incremento da riqueza social, de forma que tanto a empresa como a sociedade 
se benefician da súa actividade. Entre estes beneficios atópanse a creación de 
emprego, o aumento da produtividade, a mellora da competencia e o aumento 
da calidade de vida. Pero os seus efectos son aínda máis amplos, xa que ademais 
de contribuír a paliar os efectos do desemprego ou da pobreza, tamén xogan o 
papel de axentes de cambio na sociedade.

Así, o directivo social participa en todos os niveis de traballo e contribúe 
directamente ao proceso de produción de bens e servizos, á vez que xoga un 
papel primordial na xestión de persoas, sobre todo no que se refire á motivación 
dos traballadores mediante a confianza e o respecto mutuo. Trátase, por tanto, de 
organizacións baseadas na cooperación, definida a través de redes sociais tecidas 
entre directivos, traballadores, propietarios e clientes. As redes ou relacións sociais 
favorecen as prácticas excelentes de recursos humanos ao potenciar diferentes 
aspectos como o benestar psicolóxico, a satisfacción no traballo, a confianza, o 
traballo en grupo e o compromiso coa organización.

Achegan un sentido de pertenza e identidade, teñen unha gran capacidade de 
influencia nas actitudes individuais, nas crenzas e no comportamento e están 
baseadas na proximidade e a confianza entre as persoas (Ibarra, 1993; Morrison, 
2002). O empresario social busca o apoio doutros colectivos que están relacionados 
coa empresa, sobre todo con aqueles cos que comparten valores, crenzas ou normas.
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En definitiva, as prácticas do empresario social potencian a innovación social , 
contribuíndo así ao desenvolvemento das empresas e ao crecemento económico, 
sobre todo no contexto do desenvolvemento local polo que un dos seus obxectivos 
sociais prioritarios é a inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos ou con 
maior risco de exclusión.

Os emprendedores sociais constitúen unha parte importante do proceso de 
creación de emprego e son un factor estimulador do crecemento, pois ao crear 
novas empresas xeran maior riqueza e benestar a un país, máis se cabe cando 
o fin da empresa, ou en todo caso un dos obxectivos que se cumpren coa súa 
creación, é a inserción de persoas en réxime de exclusión ou outros colectivos 
con necesidades sociais específicas e claras. Conseguen a creación de valor 
social fronte, ou xunto á creación de valor económico propio doutras empresas 
ou sociedades de capital ou doutros emprendedores nas que se se xera valor 
social, este é unha consecuencia derivada do valor económico creado, pero non 
o fin primordial.

As clases de empresas a través das que o emprendedor social desempeña o 
seu labor son moi diversas, aínda que a maioría enmárcanse dentro do que se 
coñece como Economía Social e, máis en particular, a Nova Economía Social. Esta 
clase de empresas, polos seus valores sociais e principios de xestión baseados 
na democracia, o traballo, a solidariedade e a cooperación, son especialmente 
adecuadas para a consecución dos fins que persegue o emprendedor social. 
Coñecer e estudar os diferentes tipos de estruturas empresariais a través das 
cales se conseguen os fins sociolaborais, é tamén un elemento necesario para 
definir a figura do emprendedor social. (Amparo Melián e Vanessa Campos).

3.2. Emprendemento social e 
desenvolvemento local

Tal e como se describe no monográfico descrito, referenciando a Tarazona e Albors 
(2005): “…Estas finalidades que son específicas do desenvolvemento local, gardan 
estreita relación cos valores e a identidade da economía social. Por iso, esta última 
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xoga frecuentemente un papel relevante na posta en marcha e a implementación 
de estratexias de desenvolvemento local”.

Seguindo a Tarazona e Albors (2005), tres son as características que identifican 
as empresas e entidades de Economía Social e as conectan directamente coas 
estratexias de desenvolvemento local, contribuíndo de maneira considerable á 
inserción sociolaboral:

1. A dimensión local das empresas de Economía Social, que garante a 
proximidade ao cliente, adaptándose con facilidade ás necesidades reais dos 
colectivos aos cales se dirixen as políticas de inserción sociolaboral.

A forza da nova economía social reside nas súas raíces locais e nas oportunidades 
que crea de mobilizar ás persoas en prol de obxectivos concretos e comúns 
(Westlund e Westerdahl, 1996).

Como sinala Castro Sanz (2003), as empresas de Economía Social son 
“importantes actores do desenvolvemento local, pois é no compromiso co 
local, coa solución dos seus problemas, onde nacen e se desenvolven estas 
empresas”.

2. A dimensión social das empresas de Economía Social, que se manifesta 
tanto desde o ámbito interno como desde o externo. Desde o ámbito interno, 
as cooperativas e demais empresas de Economía Social caracterízanse por 
priorizar o factor traballo sobre o factor capital, é dicir, a persoa está sempre 
por encima do capital. Desde o ámbito externo, as entidades de Economía 
Social mostran un compromiso total coa responsabilidade social corporativa, 
contribuíndo á xeración de postos de traballo estables, integran aos colectivos 
máis desfavorecidos da sociedade e contribúen ao desenvolvemento económico 
da comunidade local na cal se sitúan. O compromiso das persoas aparece 
como o elemento principal no devandito proceso, ben porque buscan un posto 
de traballo, porque están directamente implicadas no traballo local ou nos 
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ideais cooperativos ou porque teñen o convencemento moral da solidariedade 
(Westlund e Westerdahl, 1996).

Segundo Castro Sanz (2003), “a Economía Social proporciona un valor engadido 
ao proceso de desenvolvemento local e ao progreso social; permite a constitución 
dun capital social a nivel local grazas ao establecemento dunhas relacións de 
confianza e dun espírito comunitario, ao compromiso cívico e á participación 
na sociedade, así como ao fomento dunha maior cohesión social que permite 
reintegrar ás persoas excluídas e marxinadas (por exemplo, os grupos de 
inmigrantes, os desempregados de longa duración)”.

3. A dimensión empresarial e económica das empresas de Economía Social, que 
garante non só a eficacia se non tamén a eficiencia, de maneira que, mediante 
a profesionalización da xestión e a mellora da competitividade, asegúrase a 
viabilidade dos proxectos sociais, consolidando o emprego creado e aumentando 
o crecemento económico local (Sanchis, 2001a e 2001b). Ademais, o modelo de 
xestión participativo propio destas empresas asegura a participación activa dos 
traballadores (pola súa tripla condición de socios, empregados e directivos), 
fomentando a súa motivación e mobilización.

Estimamos que as argumentacións e referencias contempladas no estudo que 
acabamos de reproducir, resulta suficientemente esclarecedor e orientador sobre 
a fórmula que estamos a tratar.

Dunha maneira máis sinxela, diriamos que ser emprendedor consiste en atopar 
unha idea de negocio e buscar os medios para levalo a cabo con esforzo e constancia, 
arriscando e innovando.

Agora ben, o que distingue a un emprendedor social é que ten como fin último a 
xeración de valor colectivo, satisfacendo as necesidades da sociedade e provocando 
un cambio social ou inverter unha tendencia. É aí, novamente, onde entran a 
xogar un papel destacado as empresas da economía social como a ferramenta 
necesaria e idónea para alcanzar eses obxectivos.
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Resulta importante fomentar unha cultura emprendedora que esperte a 
creatividade, a responsabilidade e o compromiso social nas accións que emprenda, 
arrastrando a outros no proceso e no proxecto. As empresas creadas cun enfoque 
social xeran emprego e benestar na comunidade afectada ou beneficiada, reducindo 
os niveis de exclusión e abandono.

3.3. Economía social e dimensión humana 
e colectiva (negocio/persoas/equipo)

Se hai algo que caracteriza á Economía Social é a súa dimensión humana.

Unha maneira de entender o emprendemento baseada nas persoas, as mesmas 
que desenvolven a idea de negocio e materializan a proposta de valor do proxecto. 
En definitiva, unha sorte de interacción social co propósito de xerar recursos e 
riquezas materiais, sociais e persoais nun dobre sentido: o negocio e as persoas.

Así, a clave do emprendemento colectivo fundaméntase na adecuada e efectiva 
agregación de ideas, recursos e accións individuais orientadas a un obxectivo 
común: o Proxecto Emprendedor.

Pero este mecanismo de agregación non é suficiente. Só cando os distintos 
talentos individuais se conxuran nun só, o equipo poderá funcionar eficazmente, 
o desenvolvemento dos procesos de traballo será nutritivo para os seus membros, 
a responsabilidade compartida e os resultados colectivos.

A agregación dos distintos talentos individuais que compoñen un equipo de traballo 
nun proxecto de emprendemento colectivo de Economía Social, necesariamente 
pasa pola xeración dunhas relacións sas e fluídas entre os seus membros para o 
desenvolvemento da idea de negocio.

Pero o emprendemento hoxe en día é unha aposta, un investimento de talento, 
enerxía, tempo e esforzo nun mundo volátil, incerto, complexo e ambiguo. Un 
contexto que poñerá a proba as emocións de cada emprendedor e a súa capacidade 
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de relación e colaboración cos demais. Así, cada integrante do equipo vivirá a 
experiencia emprendedora dunha maneira diferente, pero todos compartirán 
realidade e vicisitudes, e todas esas experiencias determinarán unha única 
resposta emocional colectiva.

Por todo isto, os niveis de confianza individual e colectiva constitúen os cimentos 
para o desenvolvemento do proxecto emprendedor colectivo e o afrontamento 
do escenario no que se desenvolva.

Se non existe confianza, dificilmente poderán abordarse os conflitos (inherentes 
a calquera proxecto colectivo) que de maneira natural xurdirán entre os membros 
do equipo. Afrontar os conflitos e as diferenzas dunha maneira sa e efectiva, 
facilitará o compromiso e a responsabilidade individual coas decisións e estratexias 
colectivas, o que centrará a atención na consecución dos obxectivos comúns, e 
non distraerá o talento colectivo cara a cuestións transversais que teñen que ver 
co que somos e a maneira na que nos relacionamos.

Así, considerando a dimensión humana e social deste tipo de emprendemento, 
entendemos que só cando un equipo se coñece pode xestionarse, só cando un 
equipo pode xestionarse pode emitir respostas efectivas, na súa contorna, para 
a súa contorna, adaptándose ás vicisitudes con axilidade e orientado aos seus 
resultados e obxectivos.

Cando unha organización promove o traballo en equipo alcanza vantaxes como:

 • Maior claridade nas metas e obxectivos.
 • Aumento de tolerancia e respecto cara aos demais.
 • Maior motivación para traballar ao sentirse parte dun equipo.
 • Maior compromiso e responsabilidade coas tarefas asignadas.
 • Resolución de problemas imposibles de expor.
 • Aproveitamento da variedade de ideas cara ao enriquecemento mutuo.
 • Mellores resultados polo fenómeno da concordancia conseguida.
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Agora ben, construír un equipo cohesionado é difícil, pero non é complicado. As 
organizacións non logran traballar en equipo porque involuntariamente caen 
presas de cinco obstáculos naturais pero perigosos, que se chaman “as cinco 
disfuncións dun equipo”, que en realidade, constitúen un modelo interrelacionado 
e converten en potencialmente letal para o equipo o fallo en calquera deses cinco 
aspectos (Patrick Lencioni):

1. A primeira disfunción é a ausencia de confianza entre os membros do equipo. 
Isto xorde, esencialmente, da súa falta de disposición para ser vulnerables 
no grupo. Os membros do equipo que non están dispostos a abrirse ante 
os outros para aceptar erros e debilidades imposibilitan a construción dos 
cimentos da confianza.

2. Este fracaso en construír confianza é prexudicial porque propicia a segunda 
disfunción: o temor ao conflito. Os equipos que carecen de confianza son 
incapaces de entregarse a discusións de ideas sen freo e apaixonadamente. 
Recorren, en cambio, a conversacións veladas e a comentarios coidadosos.

3. A falta de conflito é un problema porque reforza a terceira disfunción dun 
equipo: a falta de compromiso. Sen airear as súas opinións no curso dun 
debate aberto e apaixonado, os membros dun equipo en escasas ocasións (se 
o fan algunha vez) aceptan verdadeiramente as decisións e comprométense 
con elas; aínda que finxan estar de acordo durante as reunións.

4. Debido a esta falta de compromiso e aceptación, os membros dun equipo 
desenvolven unha evitación de responsabilidades, a cuarta disfunción. Sen 
comprometerse cun claro plan de acción, ata a xente máis centrada e entusiasta 
adoita vacilar antes de chamar a atención dos seus compañeiros sobre accións 
e condutas que parecen contraproducentes para o ben do equipo.

5. A incapacidade para facerse responsables mutuamente crea un ambiente en 
que pode prosperar a quinta disfunción: a falta de atención aos resultados, 
que ocorre cando os membros do equipo sitúan as súas necesidades individuais 
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(como o ego, o desenvolvemento da carreira persoal, o recoñecemento) ou 
mesmo as necesidades dos seus departamentos por encima das metas 
colectivas do equipo.

En sentido contrario, o enfoque positivo é imaxinar como se conducen os membros 
dun equipo verdadeiramente cohesionado:

1. Confían uns noutros.
2. Participan en conflitos por ideas sen filtralos.
3. Comprométense con decisións e plans de 

acción.
4. Responsabilízanse mutuamente polo 

cumprimento deses plans.
5. Céntranse no logro de resultados colectivos.

Isto parece sinxelo porque efectivamente é sinxelo, polo menos en teoría. Con 
todo, na práctica é extremadamente difícil porque require niveis de disciplina e 
perseveranza que poucos equipos poden exercer.

3.4. Despoboamento, crecemento 
económico e emprego

O medio rural parece que presenta unha serie de desvantaxes para o 
desenvolvemento empresarial: a súa xeografía, a súa poboación, as súas 
infraestruturas, os seus recursos, o illamento dos seus mercados, a escasa 
demanda local, unido á falta de infraestruturas idóneas, instalacións e servizos, 
limitan o seu potencial.

O medio rural vive importantes transformacións relacionadas coa crise xeneralizada 
que está a sufrir o sistema agrario tradicional (García Pascual, 2001). O denominado 
éxodo rural, que comezou a principios do século XX e provocou unha drástica 
diminución da poboación de extensas zonas rurais, sobre todo nos municipios 
máis pequenos, está a facer perigar a pervivencia destas sociedades (Rurápolis)
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As causas directas deste despoboamento rural están relacionadas cos seguintes 
factores:

 • Falta de recursos económicos e de traballo nas zonas rurais debido á súa 
vocación principalmente agraria.

 • O crecemento vexetativo negativo. Este proceso foi resultado á súa vez da 
diminución na taxa de natalidade e de fecundidade, así como do envellecemento 
da poboación (froito da emigración e do aumento da esperanza de vida) (García 
Sanz 2000; Blanco, 2002)

 • O menor tamaño inicial dos seus núcleos de poboación. Tal circunstancia 
dificultou que nestes municipios se xeraran as economías de escala necesarias 
para o mantemento das actividades produtivas nun mundo cada vez máis 
competitivo. Así mesmo, a distribución da poboación en pequenos núcleos 
implicou que a expansión dos servizos sociais durante o pasado século fose 
moi inferior á acaecida nos núcleos urbanos.

Neste contexto, as administracións públicas levaron a cabo diversas políticas 
e medidas paliativas fronte a esta profunda crise do medio rural orientadas a 
procurar unha maior calidade de vida para os habitantes destes territorios e, 
deste xeito, frear o devandito despoboamento (García Pascual, 2003; Pinilla e 
Sáez, 2003).

As Comunidades e zonas nas que anualmente aumenta máis a poboación adoitan 
ser as que presentan xa unha densidade superior á media, e viceversa. Así pois, 
os fenómenos de crecente concentración demográfica rexional continúan 
producíndose, agravándose paulatinamente o desequilibrio territorial.

As consecuencias do despoboamento tradúcense nun incremento dos principais 
problemas ambientais. Entre eles podemos destacar:



44

a. A desertización demográfica conleva a unha serie de aspectos negativos en cadea, 
así podemos citar o abandono de cultivos, pastos e bosques e o desenvolvemento 
incontrolado de vexetación espontánea. Ademais, a aridez e a seca aumentan, 
de forma moi acusada, o proceso de desertización.

b. Os riscos de perda de biodiversidade, en ocasións relacionados coa desaparición 
de razas gandeiras autóctonas ou endemismos vexetais perfectamente adaptadas 
ao medio.

c. Erosión. Segundo datos do MAPA, en preto do 50% do territorio (22 millóns de 
ha) a intensidade do proceso erosivo supera o tolerable. As perdas medias sitúanse 
en 2,41 Tm/ha/ano. A existencia de cultivos permanentes en secano en zonas 
de topografía complicada, contribúen a evitar a erosión, a manter a paisaxe e a 
biodiversidade. É necesario o mantemento dos devanditos cultivos e o fomento 
da agricultura de conservación (Durán e Rodríguez, 2009).

d. Os incendios, derivando nunha perda forestal que non fai máis que agravar o 
problema do cambio climático.

e. Degradación de paisaxes e perda da paisaxe agraria.

Por todo o anteriormente exposto, é necesario prestar especial atención e apoio 
a aqueles profesionais que dunha ou outra forma elixen a vía do emprendemento 
como método de procura de emprego nestas zonas especialmente sensibles. As 
políticas públicas, contemplan ao recurso emprendedor como un ben colectivo 
determinante para o benestar social (Salas, 2012).

En xeral, os problemas aos que se enfrontan os emprendedores de zonas rurais 
recolléronse en diversos estudos. Estes inclúen oportunidades limitadas para gañar 
ou ampliar experiencia laboral (Lindsay et ao., 2003), e factores de accesibilidade, 
incluíndo redes de transporte e mobilidade limitadas (Hodge et ao., 2002). Así 
mesmo, segundo o “Estudo para a detección de oportunidades nas áreas rurais 
do espazo Run@”, as principais barreiras que atopan os emprendedores son, 



45

entre outras, os baixos niveis de poboación e a súa gran dispersión no territorio, 
orografía que dificulta o desenvolvemento de boas comunicacións ou a pouca 
presenza relativa de persoas con cualificación e nivel de formación elevado.

Seguindo co estudo de Rurápolis, “Facendo unha breve síntese entre a “Guía para 
o fomento do emprego verde nos pequenos municipios españois” e “Oportunidades 
para a creación de emprego no medio rural” de Barrabés e col., ambas as obras 
do Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, as principais fontes de 
emprego nas zonas rurais están relacionadas cos seguintes xacementos:”

a. Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC): As empresas dedicadas 
á creación de páxinas web e deseño gráfico contribuirán á súa vez a facilitar a 
expansión doutras empresas da zona.

b. Servizos ambientais a empresas e entidades: Agrúpanse baixo este termo 
as actividades de consultoría, enxeñería e asesoramento técnico e legal ou de 
constitución de seguros e outros servizos, ao redor de aspectos ambientais de 
calquera actividade, ou dirixidos especificamente ao sector ambiental. Con este 
tipo de empresas, determinados sectores laborais cualificados poden permanecer 
na zona.

c. Enerxías Renovables: Trátase de empresas relacionadas co desenvolvemento da 
produción de enerxía renovable como son a enerxía minieólica, a eólica offshore, 
a maremotriz, a undimotriz ou coa investigación de técnicas relacionadas co 
almacenamento eficaz de enerxía, e coa mellora da acumulación e distribución 
da enerxía solar térmica e fotovoltaica.

d. Agricultura e gandería ecolóxica e ambiental: A cada vez maior importancia que 
dá a sociedade ao medio ambiente ou á seguridade alimentaria, configuran unha 
contorna favorable á creación de empresas deste sector, podendo reconverter 
empresas xa creadas en declive a este nicho de produción.
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e. Turismo sustentable: O sector turístico conta cun gran potencial de crecemento e 
móstrase como claramente estratéxico en todos os plans de desenvolvemento, aínda 
que este desenvolvemento deberá estar baseado en criterios de sustentabilidade. 
Así mesmo, móstranse oportunidades moi diversas: creación de spa sustentables, 
turismo gastronómico, circuítos con recollida de cogomelos…

O turismo rural experimentou un considerable crecemento (moito máis tarde 
que no resto de Europa). O turismo rural considérase unha actividade potencial 
complementaria para as familias do medio rural. Os beneficios deste tipo de 
actividades repercuten en tres campos: na propia comunidade (a dimensión 
económica e social do turismo rural), na protección ambiental e no turismo, 
que implican á súa vez unha serie de beneficios interrelacionados (Cánoves et 
al., 2004). Diversos estudos concluíron que o turismo rural reporta numerosos 
beneficios nas áreas nas que se desenvolve (OECD 1994; Roberts e Hall, 2001). 
Entre eles, podemos destacar a diversificación da economía rural a través da 
creación de novas oportunidades de negocio no sector servizos; os beneficios 
sociais (mantemento dos servizos municipais como son o transporte público, 
os colexios e os servizos sanitarios); o aumento do contacto entre municipios 
illados; repoboación dalgunhas áreas rurais e a promoción do papel da muller 
como xestoras do turismo rural.

f. Silvicultura: A investigación e mellora en silvicultura para fomentar a recollida 
de biomasa residual impulsará o desenvolvemento dun mercado laboral neste 
ámbito nos municipios rurais.

g. Rehabilitación - edificación sustentable: Esta área de mercado está relacionada 
coa construción e rehabilitación de casas e edificios con materiais máis sustentables 
e a eficiencia enerxética.

h. Ecoindustria: A valoración económica 
dos residuos e a súa transformación en 
materia prima utilizable é unha das bases 
da creación dos parques ecoindustriais.
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i. Servizos ás persoas: inclúense neste concepto os servizos para a familia (gardería, 
axuda escolar), para a calidade de vida (limpeza, estética, axuda a persoas maiores) 
e para o fogar (apoio a persoas con discapacidade).

j. Industria agroalimentaria: crea novos postos de traballo, fixa poboación e 
ofrece unha saída comercial aos produtos da zona.

Á hora de planificar proxectos nas zonas rurais dentro destas áreas xa citadas 
ou outras, é necesario por tanto visualizar de antemán os problemas que o 
emprendedor afronta.

Actividade produtiva e asistencial combinadas.

LA FAGEDA, cooperativa catalana de traballo asociado, nace a principios dos 
80 como unha experiencia piloto para tratar de sacar aos enfermos mentais 
dos hospitais psiquiátricos e do estado de marxinación social que padecían. 
Está comunmente aceptado que el desenvolvemento dunha actividade laboral 
é algo fundamental na vida de calquera persoa. Por esta razón, en 1982, La 
Fageda puxo en marcha un proxecto empresarial co obxectivo de inserir 
laboral y socialmente ás persoas con discapacidade psíquica ou trastornos 
mentais severos da Comarca.

La Fageda elabora iogures, xeados e derivados, ademais do propio traballo 
na granxa, xardíns e viveiros da cooperativa.

LA FAGEDA actúa sobre dous eixos: a actividade produtiva e a prestación 
de servizos de atención ás persoas. A complementariedade entre ambos, 
aínda que a súa xestión sexa separada, foi un factor clave para garantir o 
éxito deste modelo empresarial.

Conta con dúas fundacións para separar as actividades asistenciais e mellorar 
a súa xestión. As tres entidades comparten o comité de dirección e a sede. A 
Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa ten como obxectivo xestionar 
os servizos asistenciais, e a Fundació Sentit é a propietaria do terreo onde 
está ubicada a cooperativa e a fundación de servizos asistenciais.

http://www.fageda.com/es/

http://www.fageda.com/es/
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Outra visión das barreiras ao emprendemento rural:

1. Visión localista: Ninguén dubida da importancia de utilizar os recursos 
endóxenos na implantación dun proxecto empresarial, pero Corraliza 
advirte de que esa visión emprendedora estreitada polo aproveitamento 
da riqueza da contorna pode limitar o seu desenvolvemento. Se os recursos 
exógenos enriquecen moitos dos proxectos urbanos, por que non os rurais?

2. O illamento: Un reto por resolver é o secular déficit da conectividade entre o 
rural e o urbano. Dúas realidades que, se non enfrontadas, viven de costas, e 
que en moitas ocasións limitan o radio de acción comercial dun negocio que 
tende a refuxiarse na súa contorna máis próxima. A formación e o crecente 
fenómeno dos novos poboadores poden servir de nexo definitivo entre estes 
dous mundos, pero á espera de que isto suceda, os nosos negocios deben 
tender pontes de comunicación co urbano.

3. Barreira do individualismo: “Un fenómeno específico do mundo rural 
español”, explica Corraliza, e ademais suxeito a sorprendentes paradoxos. 
Nun ámbito onde o cooperativismo está a demostrar a súa idoneidade para 
artellar moitos proxectos empresariais, esta mesma estrutura -baseada na 
suma de forzas e experiencias dos seus cooperativistas- tende a bloquearse. 
Un exemplo sería o da cooperativa de queixos que sempre apraza a creación 
dun departamento de exportación por non dar entrada a un novo equipo 
capacitado para asumir ese reto.

4. O descoñecemento: Falta de información sobre o propio medio rural e 
sobre as súas iniciativas máis adecuadas. O medio rural debe asentar o uso 
das canles, existentes ou non, que melloren o fluxo de información para 
compartir experiencias.

5. A rutina mental: Unha consecuencia directa da anterior barreira é a repetición 
de modelos, que bloquea a innovación do emprendemento rural. Un exemplo 
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serían esas 15.386 casas rurais que tratan de sobrevivir nun mercado saturado 
sen achegar grandes elementos diferenciais.

6. A escala da actividade emprendedora: Unha barreira que responde ao reto 
de establecer un perfil preciso para o noso proxecto. “Non todos debemos 
aspirar a fundar unha multinacional, pero tampouco debemos quedarnos 
curtos nas aspiracións”, explica Corraliza. Unha actitude que serviría para 
minimizar esa importante parte da produción agrícola que non atopa saída 
comercial polas canles máis ortodoxas.

7. Os límites da formación: Para este catedrático sería fundamental establecer 
un plan de formación continua específico para o mundo rural: “Crearíase 
capital humano ligado ao territorio”.

8. O financiamento: Moitos se sorprenderán, pero non todos os recursos 
públicos que se dirixen ao fomento do emprendemento rural, por exemplo 
a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e os seus plans 
Leader, son consumidos.

9. O nivel de autoestima da contorna rural: Hai que volver a apreciar o 
clima social do mundo rural fóra dos tópicos de tranquilidade e beleza, 
identificándoo como un hábitat con recursos.

10. A vertebración territorial e a gobernanza en zonas rurais: Un aspecto 
complexo que obriga a unha relectura do statu quo e á toma de medidas 
imaxinativas, acordes coa súa nova realidade.

11. O cortoplacismo e a falta de cultura de risco no medio rural: Aínda que 
moitos dos investimentos que os emprendedores realizan no medio rural son 
menores en termos de contía, non o son tanto en canto ao seu investimento 
emocional. Os empresarios deben loitar contra un ambiente social que 
socava a súa vontade con afirmacións do tipo: “Despois do esforzo que 
fixemos para que vaias á universidade, agora decides quedarte no pobo”.
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Medidas para promover o emprendemento rural

Pero este intento de fotografar a realidade socioeconómica á que se enfronta o 
emprendedor rural non pode limitarse á identificación das barreiras que se han 
de sortear. José Antonio Corraliza tamén definiu unha serie de medidas para 
promover a súa actividade. Reprodúzoas a modo telegráfico, convencido de que 
non necesitan maior explicación:

1. Simplificación administrativa.
2. Fomento de novas formas de agrupamento e acción colectiva.
3. Abrir e consolidar liñas de financiamento para promover o emprendemento 

no mundo rural.
4. Promover a cooperación en ámbitos supramunicipais.
5. Programa de formación da clase política local para que actúe como axente 

promotor do emprendemento.
6. Programa de comunicación para recuperar a autoestima do medio rural.
7. Difusión de “boas prácticas” de emprendemento: comunicación entre 

emprendedores.
8. Cambio dos conceptos da política rural.
9. Combater a tendencia ao despoboamento e ao illamento e defensa do medio 

ambiente.
10. Novas formas de facer as cousas: fomento da poliactividade (máis dunha 

ocupación).

Con independencia do tratado, tamén queremos destacar outros aspectos 
reseñables.

Pódese utilizar a innovación dixital e social dunha maneira nova e creativa a fin 
de mellorar os servizos básicos no medio rural. Tamén as políticas públicas deben 
centrar as súas estratexias nacionais e rexionais para crear unha contorna propicia 
neste sentido, así como a maneira en que os programas de desenvolvemento rural 
poden catalizar a innovación nos servizos rurais.
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Sen dúbida, é destacable a contribución da sustentabilidade social e ambiental 
ao crecemento económico das zonas rurais por parte de moitos actores.

Débese, igualmente, poñer de relevo algunhas das oportunidades concretas que 
a transición cara a unha economía verde ofrece ás zonas rurais, por exemplo, a 
través do cambio cara a unha economía baixa en carbono e unha agricultura e 
silvicultura máis sustentables.

Hai que potenciar e acertar nos programas de desenvolvemento rural coa finalidade 
de prestar un mellor apoio ás iniciativas adoptadas nestes ámbitos. Precisamente, 
un dos principais retos para os responsables da formulación de políticas de 
desenvolvemento rural e os profesionais que traballan neste ámbito é maximizar 
o potencial que ofrecen as oportunidades emerxentes.

Así mesmo, o traballo en rede na política de desenvolvemento rural foi evolucionando 
ata converterse nunha característica definitoria do desenvolvemento rural.

Toda clase de actores rurais interactúan no actual ecosistema de traballo en rede, 
que cada vez é máis diverso.

Tamén resaltar a importancia da xestión da auga e o chan, e como as zonas rurais 
poderían facer un uso máis eficiente dos seus recursos.

En definitiva, e tendo en conta igualmente outras visións, criterios e opcións, a 
revista rural da Unión Europea (nº 24), considera que algúns dos principais factores 
que están a impulsar a transformación rural, son os seguintes, resumidamente 
(non esquezamos que é referido á globalidade da UE):

1. Cambios tecnolóxicos
2. Medio ambiente e cambio climático
3. Cambios demográficos
4. Globalización e evolución dos mercados
5. Cambios políticos
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1. Cambios tecnolóxicos

O rápido avance das tecnoloxías dixitais e doutras formas de desenvolvemento 
tecnolóxico desde o cambio de século trouxo consigo un cambio moitas veces 
transformador nos métodos de traballo existentes nas zonas rurais. Con todo, 
estas tecnoloxías alcanzaron un grao de penetración e tiveron unha repercusión 
moi desigual en toda a Europa rural.

Estas tendencias ofrecen a posibilidade de aumentar a eficiencia e a produtividade, 
pero poden resultar moi prexudiciais para as estruturas de emprego rural.

A outro nivel, obsérvase unha evolución das tecnoloxías dixitais que está a 
transformar as posibilidades da comunicación, a loxística e o apoio nas zonas 
rurais. Estas tecnoloxías brindan a posibilidade de «superar» a distancia xeográfica 
entre as empresas rurais e os seus mercados potenciais, pero tamén poden alentar 
aos residentes rurais a eludir os establecementos comerciais e os servizos locais.

2. Medio ambiente e cambio climático

As presións ambientais están a exercer un efecto cada vez máis significativo sobre 
numerosas formas de actividade rural que dependen dos recursos naturais e do 
clima para os seus medios e métodos de explotación. Ao mesmo tempo, as zonas 
rurais teñen un papel crucial que desempeñar para facer fronte aos desafíos 
ambientais, tanto a escala europea como mundial. Poden ofrecer importantes 
respostas sociais en cuestións tales como a garantía da produción alimentaria 
futura, a mitigación do cambio climático, a reversión da perda de hábitats e de 
biodiversidade, a xestión sustentable de recursos naturais, a mellora da calidade 
da auga, o aire e o chan ou a produción de enerxía renovable.

As empresas rurais enfróntanse a novas responsabilidades e obrigacións de exercer 
un efecto positivo sobre o medio ambiente. Con todo, estes retos ambientais 
conlevan á súa vez unha serie de oportunidades, sobre todo no ámbito das 
economías verdes, as economías circulares e a bioeconomía.
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3. Cambios demográficos

As estruturas poboacionais de moitas zonas rurais están a verse transformadas por 
varios procesos de cambio demográfico interrelacionados. O envellecemento da 
poboación, as migracións entre zonas rurais e urbanas e a migración internacional 
son os principais factores que exercen unha influencia moi diversa segundo o 
lugar no que se producen.

Moitas zonas rurais están a experimentar un significativo envellecemento da 
poboación como consecuencia da emigración das xeracións máis novas. Algunhas 
localidades rurais perderon tanta poboación que resulta difícil imaxinar como 
poderán recuperarse diso.

Noutros casos, con todo, as zonas rurais experimentaron unha «recuperación da 
poboación» grazas a familias novas que aproveitan as novas oportunidades de 
vivir e traballar en zonas rurais atractivas e accesibles.

4. Globalización e evolución dos mercados

A globalización dos mercados de produtos básicos deixou a moitos produtores 
primarios en situación de vulnerabilidade ante a fluctuación que experimentan 
os prezos dos devanditos produtos a escala mundial. Isto pode supoñer unha 
ameaza para a viabilidade económica da súa actividade nun momento en que 
a preocupación sobre a seguridade das subministracións alimentarias futuras 
vai en aumento.

As cadeas de valor tamén presentan un grao de complexidade e globalización 
cada vez maior, o que pode crear oportunidades para atopar provedores máis 
baratos e novas oportunidades de mercado, pero tamén provoca un aumento 
da competencia. Ademais, os cambios producidos nun elo da cadea poden ter 
consecuencias inmediatas e, en ocasións, drásticas noutros.
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Por outra banda, a transformación dos patróns de consumo e a evolución das 
preferencias dos consumidores están a crear novos mercados e novas oportunidades 
para que os produtores poidan engadir valor á súa produción. Isto inclúe unha 
crecente demanda de alimentos locais de alta calidade, únicos ou producidos de 
maneira máis respectuosa co medio ambiente e co benestar animal.

A modo de exemplo, o mercado de produtos ecolóxicos experimentou un crecemento 
de dous díxitos nas últimas décadas, tanto no mercado europeo como en termos 
de superficie de terra xestionada bioloxicamente.

5. Cambios políticos

A organización, as decisións e as prioridades políticas poden exercer unha fonda 
repercusión nas zonas rurais e no seu potencial de desenvolvemento.

En moitos casos, a presenza ou ausencia dunha priorización explícita das zonas 
rurais pode resultar determinante para que as políticas e programas cheguen 
realmente ou non a estas zonas, ou sigan concentrándose nos centros urbanos. Isto 
é importante, por exemplo, para a utilización dos programas de apoio ás empresas, 
o financiamento destinado ao desenvolvemento rexional e o despregamento de 
infraestrutura de banda ancha.

O nivel no que residen as responsabilidades políticas (nacional, rexional, local) 
tamén pode producir cambios importantes na forma en que se executan os 
programas nas zonas rurais locais. En ocasións, a centralización das estruturas 
administrativas pode provocar que as zonas rurais teñan dificultades para atraer 
a atención dos responsables políticos.

Que dúbida cabe que o descrito anteriormente, ao tratarse ademais dunha 
publicación que cobre todo o ámbito de Unión, mostra un evidente interese paro 
todo aquel interesado en facer un seguimento do rural, das súas posibilidades 
e dos seus problemas, quizá diferentes nalgúns aspectos aos que nos afectan 
localmente, pero que en calquera caso sinálannos as tendencias e as experiencias 
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noutros lugares de Europa, tendencias e experiencias compartidas en múltiples 
ocasións.

3.5. Capital humano e capital 
intelectual na economía Social

1. En canto ao capital humano

O capital humano converteuse nun termo moi empregado en teorías económicas 
do crecemento, para poder designar a un hipotético factor de produción que non 
só depende da cantidade senón da calidade. Algúns destes factores cualitativos 
son o grao de formación e a produtividade das persoas que están involucradas 
no propio proceso produtivo.

Este concepto foi estendéndose para a 
designación do conxunto de recursos 
humanos posuídos por unha empresa 
ou organización. E é que, aos poucos, as 
empresas e organizacións déronse conta do 
que é facer unha boa xestión dos recursos 
humanos: empresas máis eficientes, 
atractivas e por suposto, rendibles.

A importancia do capital humano atópase en que os medios materiais convértense 
nun produto terminado ao pasar polo proceso de produción. E este proceso de 
produción é realizado polos traballadores. Dependerá, por tanto, da destreza, 
experiencia e eficiencia dos traballadores producir bens e servizos para o mercado.

É importante destacar que o termo de capital humano está moi relacionado coa 
tecnoloxía. Xa que son as persoas as que ao fin e ao cabo van utilizar os avances 
tecnolóxicos en beneficio da súa empresa ou organización. Por tanto, a súa 
capacidade de aprendizaxe e adaptación ás novas tecnoloxías e procesos de traballo 

https://economiatic.com/que-es-la-economia/
https://economiatic.com/empresa/
https://economiatic.com/estructuras-de-mercado/
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será crucial para o éxito da súa actividade. O departamento de recursos humanos 
é o encargado de establecer a relación entre os traballadores e as necesidades da 
empresa co fin de poder desenvolver as súas actividades de maneira eficiente. 
Neste sentido, unha boa administración do capital humano será capaz de impulsar 
o rendemento operativo e xerar valor en toda a empresa a través de:

 • mellorar a produtividade
 • facer máis eficientes os sistemas e procesos de recursos humanos
 • aliñar ao persoal con obxectivos e metas
 • asegurar a posición da empresa dentro do mercado.

O investimento en capital humano é unha necesidade para as empresas, pois 
a capacidade produtiva dunha empresa atópase en gran parte na calidade de 
formación que posúen os seus traballadores. Serán estes en última estancia os 
encargados de cumprir os obxectivos da empresa a través das tarefas asignadas.

Tamén se debe considerar que a área de recursos humanos é de gran importancia, 
non só para recrutar ao mellor equipo posible, senón para a adaptación e a 
capacitación dos membros pertencentes a unha organización. Mentres máis 
compenetrados se atopan os traballadores e motivados a cumprir cos obxectivos, 
o seu rendemento será máis satisfactorio.

En poucas palabras, a xestión de recursos humanos non debe limitarse a labores 
administrativos senón a procurar un clima laboral que sexa agradable e que 
xere un sentido de pertenza eficiente, ademais do compromiso entre todos os 
traballadores. E é que mellorar esta área é unha tarefa de educación permanente.

2. En canto ao capital intelectual

Nunha empresa, pode ser visto como a innovación, creatividade, valores, 
motivación e intelixencia, adquirido e utilizado para agregar valor aos produtos 
e servizos. Tamén se encarna nunha persoa ou grupo dunha organización que 
teñen coñecementos esenciais para manter o éxito do equipo.

https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/ley-de-pareto/
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Os factores conectados a a xestión de persoas están entre os que xeran capital 
intelectual nas empresas e, por iso, son claves para sacar proveito do coñecemento. 
As accións de recursos humanos que buscan o valor dos empregados e incentivan 
a innovación, por exemplo, poden ser boas opcións.

Unha boa parte do valor que os mercados atribúen ás empresas atópase fóra dos 
seus balances financeiros. (CIRIEC. Elies Seguín Mais)

Este feito non pasou en absoluto desapercibido nos mercados financeiros, que 
foron identificando nas empresas a existencia dun crecente balance invisible 
(Sveiby, 2000) froito das diferenzas entre o valor real das empresas (valor de 
mercado) e o valor produto da aplicación de criterios e principios contables 
xeralmente aceptados (valor contable). Son activos intanxibles e intelectuais 
dunha organización, especialmente aqueles que a contabilidade non é capaz de 
recoller.

Na actualidade económica global, o coñecemento ocupa un claro papel 
preponderante e a xestión dos activos intanxibles dunha organización evidenciouse 
como factor competitivo destacado. Hoxe, sen dúbida, o coñecemento ten un 
papel esencial no desenvolvemento social e económico xa que a súa xeración, 
proceso e transmisión maniféstanse como fonte de poder e de produtividade 
(Castells, 1997).

Así pois, a xestión do capital intelectual aparece como unha das respostas 
máis evidentes para identificar, medir e xestionar os recursos críticos dunha 
organización.

Actualmente, resulta obvio sinalar como a realidade económica que nos rodea 
está a dar un peso crecente aos activos intanxibles dentro da cadea de valor de 
bens e servizos, e o obxectivo é optimizar a xestión dos intanxibles que permiten 
desenvolver a creación de valor por parte da empresa e prover á empresa de 
información relevante para a toma de decisións nunha contorna altamente 
complexa e cada día máis competitiva. Un contexto onde a supervivencia das 
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cooperativas pasa por explotar as súas vantaxes competitivas. Nese sentido, os 
modelos de capital intelectual supoñen unha ferramenta fundamental para a 
xestión desas vantaxes, dado que se centra sobre os activos actualmente críticos 
na cadea de valor de bens e servizos: os intanxibles.

Parafraseando ao profesor Cañibano (2003), o vello edificio contable require 
complementar a información financeira tradicional con outra información 
relevante que responda ás novas necesidades sociais: intanxibles, responsabilidade 
social e goberno corporativo.

Na actualidade, o novo paradigma económico onde compiten as nosas empresas 
foi bautizado como a economía do coñecemento, sociedade da información, nova 
economía, etc. Aquilo que move os conceptos que están detrás destes termos é 
a procura perseverante de solucións para a xestión empresarial, usualmente 
orientada á xeración de valor e á competitividade sustentable. A competitividade 
baséase hoxe en día en desenvolver capacidades diferentes ás da competencia 
nos terreos da reputación, a marca, a innovación, as relacións, etc. (que son máis 
dificilmente replicables) (Castelló, 2002).

Ademais, os fenómenos empresariais 
que vivimos nos últimos anos 
(globalización económica, etc.) 
impuxeron unha dinámica aos 
negocios que converteron aos 
intanxibles no principal xerador de 
vantaxes competitivas. Loxicamente, 
nesta contorna multinacional e 
multicultural, caracterizada tamén 
pola empresa estendida, a xestión do 
capital intelectual dunha organización 
convértese nunha necesidade 
imperante.
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O novo modelo económico (a economía do coñecemento) basESse no papel 
diferenciador do coñecemento, mediante o cal a organización pode conseguir 
vantaxes competitivas. A OCDE entende por economías baseadas no coñecemento 
“aquelas fundadas directamente na produción, distribución e uso do coñecemento 
e da información”.

Dentro do paradigma económico actual, as economías de escala xa non poden 
seguir sendo fontes de vantaxe competitiva sustentable. As solucións neste 
contexto pasan por desfacer as estruturas de integración vertical (mediante 
alianzas, as TIC ou economías de rede) ou por converter a innovación en fonte 
de vantaxe competitiva. Estas son as razóns fundamentais para a emerxencia 
dos intanxibles. A modo de exemplo, resulta fácil observar como as conexións 
entre os distintos departamentos da empresa pasaron de ser físicas (cadea de 
produción) a ser virtuais (TIC) e estar baseadas en intanxibles (analogamente 
sucede co aprovisionamento, o mantemento…). Todos estes ‘activos’ xa existían 
anteriormente, pero a baixa importancia relativa antes da década dos 80 dos 
RRHH ou do capital organizativo provocou que non irrompesen os intanxibles.

Loxicamente, a literatura empresarial da última década, identificou na xestión 
do coñecemento unha das ferramentas imprescindibles para unha moderna 
dirección de empresas. Neste sentido, a identificación, medición e xestión dos 
intanxibles críticos dunha empresa é posible mediante a confección de estados 
de capital intelectual, uns modelos que –máis alá da información contable 
tradicional- achega á dirección da empresa información relevante sobre onde 
reside a creación de valor e como este evoluciona no tempo. Se hoxe en día o valor 
reside en intanxibles, parece lóxico que a dirección de calquera empresa deberá 
identificalos e medilos (se pretende de verdade xestionalos).

Nesta dirección, os recursos intanxibles poden considerarse tanto como activos 
en sentido amplo (marcas, dereitos de propiedade intelectual, redes, bases de 
datos, etc.) como por capacidades (saberes, competencias…) (Hall; 1992). Baixo un 
punto de vista dinámico, as actividades intanxibles son aquelas que as empresas 
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realizan tanto para adquirir ou para xerar internamente novos recursos intanxibles, 
como para manter, controlar ou mellorar os xa existentes.

Así, adóitase descompoñer o capital intelectual en:

 • Capital humano: integra os saberes, as capacidades, as experiencias e as 
habilidades das persoas que integran a organización (Proxecto Meritum, 
2002). A capacidade para innovar, a creatividade, o saber facer, a flexibilidade 
do empregado, a motivación, a satisfacción, o nivel educativo ou a titulación 
académica son algúns elementos do capital humano. En plena economía do 
coñecemento parece evidente que a competitividade dunha organización vai 
estar ligada directamente aos valores, actitudes, aptitudes e capacidades dos 
seus traballadores. A transcendencia da política de RRHH será –por tanto- moi 
elevada dentro da formulación de calquera empresa actual.

 • Capital estrutural: comprende as rutinas organizativas, os procedementos, 
os sistemas, a cultura, as bases de datos, etc. Algúns destes elementos poden 
protexerse legalmente e converterse en dereitos de propiedade intelectual ou 
industrial, dereitos de autor ou patentes. A flexibilidade organizativa, o servizo 
de documentación, o uso das TIC, a capacidade de aprendizaxe organizativa, 
etc. son algúns exemplos dos seus compoñentes.

 • Capital relacional: formado polo conxunto de recursos ligados ás relacións 
externas da empresa (clientes, provedores, etc.). A imaxe, a lealdade, a 
satisfacción das empresas, os pactos cos provedores, o poder comercial, a 
capacidade de negociación coas institucións financeiras, etc. son elementos 
característicos do capital relacional.

O capital intelectual é máis que a suma das partes que a compoñen, xa que 
as conexións entre os 3 elementos tamén poden ser fonte de valor. É dicir, a 
conectividade entre os capitais humano, estrutural e relacional da empresa 
resulta clave para o desenvolvemento do seu capital intelectual (Roberts, 1999).
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3. Na economía social

As cooperativas, como empresas singulares, posúen un capital humano de 
características particulares. Así, os seus valores constitutivos, que foron explicados 
suficientemente xunto cos do resto de empresas da economía social, confírenlles 
unhas características específicas que merecen ser estudadas.

Así, a identificación das singularidades do capital humano dunha cooperativa 
pode permitir unha mellor definición da súa estratexia empresarial, baseándoa 
sobre os recursos e capacidades críticos no seu negocio. Trátase de identificar e 
obter conclusións acerca das vantaxes competitivas das cooperativas respecto 
ao principal recurso empresarial: as persoas e as súas organizacións.

Á hora de valorar o capital humano das entidades da Economía Social, do mesmo 
xeito que o de empresas de capital, é de suma importancia a xestión dos recursos 
humanos e ser conscientes da complexidade e centralidade da xestión das 
persoas na Economía Social, da responsabilidade ante elas, ben sexan socias 
ou traballadoras, e facer un seguimento de calquera incidencia coas mesmas ao 
longo de todo o proceso participativo na organización de que se trate. As accións 
formativas que se producen no seo das cooperativas moldean a personalidade 
dos individuos e desenvolven as súas competencias.

As sociedades da economía social, máxime aquelas especialmente representativas 
deste fenómeno como as cooperativas, teñen unha cultura especifica e réxense 
por uns valores e uns principios que as fan singulares e que condicionan ou 
determinan, pola particular relación coas persoas coas que interactúan dentro da 
organización pero tamén con terceiros e pola súa propia estrutura e configuración, 
a unha especial e quizá máis complexa xestión dos recursos humanos.

Ao definir a estrutura dunha entidade hai que contar con esta cultura interna. 
Ademais de repartir responsabilidades e tarefas, definir as formas en que 
se tomarán as decisións máis importantes e establecer as canles formais de 
comunicación interna.
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Resulta particularmente conveniente, definir con claridade as competencias dos 
diferentes órganos sociais que, como sociedade complexa que é, conforman a 
empresa social. Iso clarifica a estrutura e a cadea de decisión en orde á sociedade 
no seu conxunto e ás persoas que forman parte dela, aínda que sexa en diferentes 
condicións.

A lei de cooperativas de Galicia, procurou transmitir claridade na delimitación 
competencial, posibilitando, salvo aquilo que preceptivamente resulte indelegable 
ben por mandato legal ou estatutario, a delegación coa finalidade de axilizar a 
xestión empresarial das entidades.

Coñecemos as competencias da Asemblea Xeral, ou do órgano específico similar 
en calquera entidade da economía social, como órgano soberano de expresión da 
vontade social. Pero con competencias que deben ser taxadas para eludir conflitos 
internos que, neses supostos, adoitan padecer de gravidade, comprometendo a paz 
social das empresas, necesaria para o seu pacífico e saudable desenvolvemento. 
Por un parte están as decisións estratéxicas, e por outra as tácticas e as ordinarias 
ou rutineiras.

E cando falamos de delegacións tamén debemos referirnos aos órganos de 
Administración, que aínda que deben ter unhas competencias e responsabilidades 
meridianamente claras, tamén deben saber delegar determinadas xestións en 
orde a un funcionamento profesionalizado da sociedade. Os órganos de goberno 
deciden democraticamente, pero os operativos poden ter delegadas as funcións 
e decidir como estimen conveniente.

Puidese parecer en base ao descrito nos apartados anteriores, que a xestión 
do capital humano resulta máis complexa nas empresas da Economía Social, 
ben pola súa dimensión, polo seu “modus operandi”, pola súa insuficiencia, en 
ocasións, de recursos financeiros ou de profesionallidade na xestión, etc. Pois 
ben, a participación e o compromiso resultan elemento relevantes na xestión dos 
recursos humanos nestas empresas e, por tanto, do capital intelectual.
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A persoa está na cima da pirámide dunha sociedade da natureza sobre a que 
estamos a tratar. A súa participación na organización democrática da empresa 
e o compromiso coa súa actividade é un elemento existencial para a Sociedade, 
incrementando a súa produtividade e competitividade. Pero, insistamos, é unha 
factor existencial da organización. O compromiso coa participación debe aumentar 
a corresponsabilidade e a autoorganización na empresa.

Se falamos de cooperativas, calquera que sexa a clase na que estea encadrada, 
o dito anteriormente refórzase. Tanto as súas disposicións estatutarias como 
as normas legais imperativas, inciden no esencial compromiso do socio coa súa 
participación na súa sociedade. É máis, non adoita considerase unha opción, 
senón unha obrigación con severas consecuencias polo seu incumprimento. 
Se ademais nos centramos nos valores e principios que informan a Economía 
Social, a conclusión sobre a incidencia e importancia do capital humano e da súa 
xestión nestas sociedades, resulta incontestable. O contexto no que a xestión dos 
intanxibles pódese realizar dentro das cooperativas e organizacións da economía 
social ten unha problemática específica,

PRINCIPIO COOPERATIVO CAPITAL INTELECTUAL 
(Vargas 2002)

Adhesión voluntaria e aberta .................................Capital relacional
Xestión democrática por parte dos socios .............Capital estrutural
Participación económica dos socios .......................Capital estrutural
Autonomía e independencia ...................................Capital relacional
Educación, formación e información .....................Capital humano
Cooperación entre cooperativas .............................Capital relacional
Interese pola comunidade .......................................Capital relacional

En definitiva, ditas características comúns ás organizacións da economía social, 
podemos considerar tamén que forman parte do seu capital intelectual, e que no 
marco actual da denominada sociedade do coñecemento, a xestión do mesmo 
será clave para a mellor xestión dos seus recursos e a consecución dos seus 
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obxectivos sociais. Por tanto, do mesmo xeito que para as empresas de capitais, 
ábrese un incipiente campo de investigación sobre a referida temática para as 
organizacións da economía social, ampliado se cabe polos comentados trazos 
e particularidades que as identifican e diferencian. (Segui Mais, Elies. CIRIEC).

Como conclusión, que rexe para a economía social tanto situada no mundo urbano 
como no rural, e aínda que iso conleve diferentes problemáticas e características, 
os seus principios son unha ferramenta operativa común a todas as súas empresas, 
adecuada para xestionar os seus recursos humanos e o seu capital intelectual.

Se a iso lle sumamos a formación continua tanto dos socios como dos traballadores 
das sociedades, plasmada nas cooperativas de Galicia mediante a existencia dun 
fondo propio para tal efecto, de dotación obrigatoria en caso de excedentes anuais, 
consideramos que se está nunha liña correcta e efectiva na xestión do coñecemento 
e para a formación e o desenvolvemento das persoas e das organizacións das 
que forman parte. Enriquécese o capital intelectual da Sociedade e procúrase o 
incremento da competitividade e da produtividade dos membros da organización 
e da organización mesma, e da comunidade da súa contorna.
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4. Obxectivos e estratexias

4.1. O Programa de Desenvolvemento 
Rural Sustentable

Durante os últimos anos existe un prolífico traballo de análise dos obxectivos 
que debe perseguir un desenvolvemento rural sustentable. Desde un punto de 
vista xeral, tamén están amplamente estudadas as distintas estratexias para 
conseguilos.

O marco de actuación de carácter xeral vén definido polo Programa de 
Desenvolvemento Rural Sustentable (PDRS) que recolle a experiencia acumulada 
durante os anos de implementación de políticas de fomento do medio rural e 
que, dado o seu carácter aberto, pode enriquecerse coas achegas dos axentes 
dinamizadores comprometidos co desenvolvemento rural.

Dada a súa importancia como referente estratéxico e financeiro, a súa flexibilidade, 
así como a necesidade de agrupar esforzos para revitalizar o medio rural, recollemos 
a continuación os aspectos que se consideran de maior interese para destacar as 
principais tendencias que debemos ter en conta á hora de enmarcar a participación 
das entidades da economía social na estratexia global de desenvolvemento 
rural. É necesario advertir que dentro das medidas contempladas na estratexia 
a que se fai referencia, existen algunhas que son de competencia exclusiva 
das administracións públicas e que se manteñen na exposición para manter a 
coherencia e integridade do conxunto.

A estratexia de desenvolvemento sustentable no ámbito rural comprende un 
conxunto de obxectivos básicos e comúns que deben concretarse a nivel de cada 
zona de actuación.
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As actuacións deben ter en conta os seguintes enfoques:

Enfoque de sustentabilidade

Tanto no deseño do Programa como dos Plans de Zona débense marcar obxectivos, 
establecer actuacións e realizar o seguimento e avaliación da programación 
sobre os tres alicerces da sustentabilidade: os aspectos económicos, os sociais 
e os ambientais.

O enfoque de sustentabilidade supón o 
deseño de estratexias de desenvolvemento 
rural que van máis alá que as accións 
oportunistas con efectos a curto prazo e, 
sen renunciar á obtención de resultados 
precoces, esixen unha visión e unha 
planificación sobre horizontes de medio 
e longo prazo.

Preténdese actuar no presente pero para influír e modelar desde a zona rural o seu 
propio futuro, e evitar que o mundo rural vaia á deriva dos azares da globalización 
ou á zaga do mundo urbano.

Enfoque de complementariedade

A estratexia de Desenvolvemento Sustentable do Medio Rural non parte de cero, 
senón que se elabora nun momento en que xa existe un gran número de fondos 
(FEADER, FEDER, FSE, Fondo de Cohesión), plans, programas ou liñas de acción 
con impacto de moi diversa natureza, alcance e intensidade sobre o medio rural.

O enfoque de complementariedade sobre os devanditos fondos, plans ou liñas 
preexistentes, significa que debe ordenarse e optimizarse a súa aplicación conxunta, 
para evitar as interferencias, dobre financiamento ou incompatibilidades, e 
facilítense as adaptacións e acomodacións precisas entre uns e outros.



67

Intervencións estratéxicas, de carácter estrutural

As actuacións deben estar dirixidas a causar un impacto estratéxico favorable 
sobre a súa sustentabilidade, deben servir para realizar accións de carácter 
estrutural que incidan de forma crave sobre a economía, o estado de benestar e o 
medio ambiente de cada zona, e que supoñan para a mesma un salto cualitativo.

Iso require partir dunha profunda análise da situación, a problemática e as 
potencialidades de cada zona rural, aplicar técnicas de planificación, crear 
un ambiente favorable para os enfoques innovadores e holísticos, e tomar 
adecuadamente en consideración as novas ideas e iniciativas procedentes das 
corporacións locais e dos emprendedores e demais axentes económicos, sociais 
e ambientais locais.

Participación da sociedade na toma de decisións

No século XXI non pode concibirse a elaboración de ningún tipo de programa de 
actuacións que afecte ás persoas na medida que se pretende que chegue a afectalas 
o Programa de Desenvolvemento Rural Sustentable, sen que dita programación 
se realice cunha participación real e efectiva dos axentes económicos, sociais e 
ambientais e dos propios interesados.

Na aplicación da estratexia, e moi especialmente para a elaboración e o seguimento 
e avaliación, resulta imprescindible aplicar este mesmo principio de participación 
real e efectiva dos interesados e dos axentes económicos, sociais e ambientais 
do territorio.

Cara a un compromiso dos interlocutores territoriais

É necesario reforzar o papel e o compromiso da sociedade civil e dos axentes 
económicos, sociais e ambientais na toma de decisións con incidencia no medio 
rural, procurando non só a súa participación real e efectiva, senón ademais o 
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seu compromiso á hora de poñer en marcha esas decisións, co fin de construír 
territorios máis cohesionados, sustentables e gobernables.

A estratexia pretende que no proceso de planificación todos os actores e institucións 
con presenza no territorio, públicos e privados, e nun horizonte temporal de 
medio prazo, poidan chegar a adquirir un compromiso territorial orientado a 
garantir unha acción colectiva nos termos máis amplos posibles: potenciación do 
capital natural, cultural e social; corrección de asimetrías sociais, territoriais e de 
infraestruturas; recoñecemento e remuneración dos bens intanxibles; mellora da 
eficiencia dos sistemas produtivos e dos territorios; potenciando a agricultura, 
a silvicultura e as súas respectivas cadeas de valor na súa dimensión territorial. 
Ademais, deben adquirir unha conciencia profunda sobre os diversos e variados 
aspectos implicados na sustentabilidade.

Eixos, medidas e tipos de actuación

Para estruturar e vertebrar a acción articúlanse as accións ao redor de cinco 
eixos estratéxicos, catro dos cales teñen carácter territorial e apóianse, 
fundamentalmente, nas zonas rurais mentres que o quinto ten un carácter 
máis temático e está dirixido ás prioridades de acción identificadas de carácter 
fundamentalmente non territorial.

Os Eixos territoriais responden basicamente aos tres alicerces da sustentabilidade 
(un eixo económico, outro eixo social e un terceiro eixo ambiental), diferenciándose 
por cuestións prácticas un cuarto eixo para as infraestruturas e os equipamentos 
que, habitualmente, permiten o cumprimento simultáneo de varios dos tres 
anteriores obxectivos.

O Eixo temático engloba diversas prioridades de acción de carácter principalmente 
horizontal e extraterritorial, correspondentes tanto á asistencia técnica para a 
elaboración e seguimento dos plans de zona e dos proxectos e liñas de acción 
derivados, como a actuacións culturais horizontais e ás políticas de igualdade.
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Os Eixos estratéxicos de acción son:

Eixo 1. Actividade económica e emprego
Eixo 2. Infraestruturas e equipamentos básicos
Eixo 3. Servizos e benestar social
Eixo 4. Medio ambiente
Eixo 5. Actuacións non territoriais

A cada un dos cinco eixos estratéxicos definidos asignóuselle un ou máis obxectivos 
estratéxicos . O segundo nivel está constituído polas Medidas, que se agrupan 
por Eixos segundo a súa finalidade.

Dentro de cada Eixo, á súa vez, para cada unha das medidas que o integran 
establécense unhas directrices xerais e uns obxectivos operativos, que pretenden 
dar un modelo de resposta común fronte aos principais retos e necesidades do 
medio rural español. Nun terceiro nivel, cada medida desenvolverase e poñerá 
en práctica mediante diferentes Tipos de Actuación.

Eixo 1. Actividade económica e emprego

Obxectivo do Eixo: Fomentar unha actividade económica continuada e diversificada 
no medio rural, mantendo un sector agrícola e agroalimentario, gandeiro, forestal 
e derivado da pesca e impulsando a creación e o mantemento do emprego e renda 
noutros sectores, preferentemente nas zonas rurais consideradas prioritarias.
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Medida 1.1.- Diversificación económica

Directriz 1.1.1. En cada zona rural, identificar e dar prioridade no apoio ás 
actividades económicas que teñan carácter sustentable (Actividades rendibles, 
que non comprometan a futuro a súa propia viabilidade, nin causen danos ao medio 
ambiente) e que actualmente sexan ou teñan clara potencialidade futura de ser:

 • Actividades crave para o emprego na zona, preferentemente de carácter estable 
e susceptible de interesar especialmente a mozos ou a mulleres, así como de 
incentivar a constitución e mantemento de cooperativas ou de traballadores 
autónomos.

 • Constituír e reforzar sistemas integrados e vinculados de actividades económicas 
dentro da zona, que poidan complementarse e potenciarse unhas a outras, por 
exemplo sistemas integrados baseados en actividades primarias características 
ou en certa medida exclusivas da zona que sustentan actividades vinculadas 
de transformación/comercialización, que deixan na zona o valor engadido.

 • Actividades económicas que xeren riqueza e emprego na zona baseándose en 
materializar o principio de complementariedade entre o medio rural e o medio 
urbano, tales como o turismo rural no seu sentido máis amplo, a hostalería, a 
artesanía, a caza tradicional non intensiva, a pesca sen morte, e as actividades 
de lecer ou deporte.

 • Actividades baseadas na prestación de servizos importantes para a poboación 
da zona rural.

 • Novas actividades baseadas no traballo deslocalizado mediante o emprego 
das tecnoloxías da información e a telecomunicación.
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Solidariedade e cooperativismo

“Viña Costeira Rural Alzheimer”

A bodega cooperativa Viña Costeira, con sede social no Ribeiro, e vinculada 
coas causas solidarias dende os seus inicios, destaca a súa implicación en 
proxectos sociais que desenvolvan a comarca do Ribeiro, os seus viticultores 
e a sociedade en xeral.

Dende o ano 2013, ten un programa de colaboración con AFAOR, Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Ourense. 
O proxecto iniciou coa realización de actividades deportivas para recadar 
fondos para esta asociación (media maratón) e nos últimos anos, a cooperativa 
sacou ao mercado un viño espumoso: Lua Jazz Brut Nature – Viña Costeira, 
de edición limitada, destinado a recadar fondos para o proxecto solidario 
“Viña Costeira Rural Alzheimer”, xestionado por AFAOR.

https://costeira.es/

Directriz 1.1.2. Desenvolver proxectos piloto e de innovación que contribúan á 
diversificación económica.

Directriz 1.1.3. Favorecer a cooperación interterritorial dos axentes e das 
administracións involucradas en proxectos de desenvolvemento rural.

Eixo 2. Infraestruturas e equipamentos básicos

Obxectivo do Eixo: Dotar ao medio rural, e en particular aos seus núcleos de 
poboación, das infraestruturas e os equipamentos públicos básicos necesarios, 
en especial en materia de transportes, enerxía, auga e telecomunicacións.

Medida 2.1.- Infraestruturas, 
equipamentos e servizos básicos

Directriz 2.1.1. Mellorar a rede de vías de transporte rural segundo as necesidades 
e demandas das zonas rurais.

https://costeira.es/
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Directriz 2.1.2. Deseño da rede de vías de transporte en cada Zona Rural 
minimizando o seu impacto ambiental.

Directriz 2.1.3. Optimizar o transporte público para atender máis eficientemente 
a demanda, a mobilidade e o desprazamento dos habitantes do medio rural, 
propiciando a oferta de paquetes de concesións que implicitamente conleven 
unha compensación dos itinerarios menos rendibles.

Directriz 2.1.4. Mellorar as dotacións e equipamentos necesarios para a prestación 
dos servizos municipais obrigatorios.

Directriz 2.1.5. Priorizar a prestación mancomunada de servizos en municipios 
de pequeno tamaño.

Obxectivos específicos:

 • Dotar de acceso por estrada asfaltada a todos os núcleos tradicionais e 
actualmente habitados con máis de 50 habitantes.

 • Asegurar o abastecemento enerxético cun nivel de garantía adecuado en todos 
os núcleos habitados.

 • Clausurar e restaurar todas os vertedoiros ilegais de residuos.
 • Implantar a recollida selectiva de residuos sólidos urbanos (non perigosos) 

en todos os municipios rurais de máis de 1000 habitantes.
 • Conseguir que dispoñan de puntos limpos todos os municipios de máis de 

2000 habitantes.

Medida 2.2.- Enerxías renovables

Directriz 2.2.1. Xeración:

 • Incentivar a xeración de enerxías renovables no medio rural de forma, en todo 
caso, respectuosa cos valores ambientais do territorio, incluído a paisaxe, e 



73

potenciando os mecanismos que permitan que a súa implantación supoña un 
valor engadido que repercuta directamente na propia zona rural de xeración.

Directriz 2.2.2. Consumo:

 • Promocionar o cambio tecnolóxico, incentivando o aforro e o autoconsumo 
a partir de fontes de enerxía renovables (eólica, solar, biomasa), e incentivar 
igualmente as melloras na eficiencia.

Medida 2.3.- Auga

Directriz 2.3.1.- Mellora da eficiencia na xestión da auga, garantindo a 
subministración, e preservando a calidade e cantidade das augas no medio rural.

Obxectivos concretos:

 • Asegurar a aptitude para o consumo da auga, así como a garantía do 
abastecemento, en todos os núcleos habitados de cada zona rural do Programa.

 • Tratar todas as verteduras de augas residuais urbanas que afectan a lugares 
da Rede Natura 2000 e a Parques Nacionais, mediante sistemas de depuración 
adecuados aos obxectivos de conservación en cada caso establecidos.

Medida 2.4.- Tecnoloxías da 
información e a comunicación

Directriz 2.4.1. Seguir impulsando a dotación das infraestruturas e o despregamento 
(telefonía móbil e Internet banda ancha) en territorios con núcleos de reducida 
poboación pero importancia estratéxica dentro da zona rural.

Directriz 2.4.2. Impulsar a aceptación e difusión das tecnoloxías de información 
e comunicación ampliando a rede de centros públicos da internet, formando 
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aos cidadáns no uso das TIC e fomentando a axuda á innovación tecnolóxica no 
medio rural.

Directriz 2.4.3. Mellorar a calidade de penetración do servizo das TIC no medio 
rural, e en particular, nas zonas máis illadas e remotas.

Eixo 3. Servizos e benestar social

Obxectivo 1: Potenciar a prestación duns servizos públicos básicos de calidade, 
adecuados ás características específicas do medio rural, en particular nos ámbitos 
da educación, a sanidade e a seguridade cidadá.

Obxectivo 2: Garantir o dereito a que os servizos no medio rural sexan accesibles 
ás persoas con discapacidade e ás persoas maiores.

Obxectivo 3: Tomar en consideración as necesidades particulares dos cidadáns do 
medio rural na definición e aplicación das políticas e medidas de protección social, 
adecuando os programas de atención social co fin de garantir a súa efectividade 
no devandito medio.

Obxectivo 4: Facilitar o acceso á vivenda no medio rural, e favorecer unha 
ordenación territorial e un urbanismo adaptados ás súas condicións específicas, 
que garanta as condicións básicas de accesibilidade, que atendan á conservación e 
rehabilitación do patrimonio construído, persigan un desenvolvemento sustentable 
e respecten o medio ambiente.

Medida 3.1.- Seguridade cidadá

Directriz 3.1.1. Contribuír á mellora das instalacións, equipamentos e dotacións da 
Garda Civil no medio rural, priorizando as actuacións nas zonas rurais a revitalizar.
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Directriz 3.1.2. Contribuír igualmente á dotación e mellora dos servizos de policía 
local, priorizando as actuacións sobre as zonas rurais a revitalizar e a prestación 
mancomunada do servizo en municipios rurais de pequeno tamaño.

Medida 3.2.- Educación

Directriz 3.2.1. Priorizar accións innovadoras que melloren a calidade da educación, 
a súa adaptación ao medio rural e que favorezan a integración e a igualdade de 
todos os nenos e mocidade.

Directriz 3.2.2. Desenvolver en todos os centros municipais rurais programas 
de apoio e reforzo específico para aqueles alumnos que presenten carencias 
educativas ou necesidades específicas.

Obxectivo concreto: Dispoñer de roteiros de transporte escolar adaptado -con 
prazas adaptadas-accesibles- para facilitar o traslado de todos os alumnos que 
o precisen, en particular de núcleos illados e de zonas de montaña.

Medida 3.3.- Cultura

Directriz 3.3.1. Facilitar a accesibilidade dos cidadáns dos núcleos rurais á cultura 
mediante a creación e coordinación de redes e asociacións sociais e culturais, 
fomentando a lectura en todos os sectores de poboación, a participación en 
actividades culturais tradicionais, o acceso á cultura mediante as TIC, e promovendo 
a creación cultural.

Directriz 3.3.2. Dispoñer dunha adecuada oferta de actividades de lecer inclusivo, 
recreativas e de esparexemento, facilitando o acceso e a participación á poboación, 
especialmente aos mozos.

Directriz 3.3.3. Integrar a conservación do patrimonio histórico-artístico e dos 
recursos paisaxísticos na planificación e xestión do medio rural.
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Obxectivos concretos:

 • Dispoñer de, polo menos, unha biblioteca de referencia para a zona, con 
catálogo de publicacións virtual ou accesible en todos os concellos da zona, e 
distribución de préstamos itinerante con apoio nos consistorios.

 • Asegurar un estado de conservación adecuado en todos os bens de interese 
cultural da zona.

Medida 3.4.- Sanidade

Directriz 3.4.1. Fortalecer e mellorar a rede de centros de saúde de atención 
primaria.

Directriz 3.4.2. Mellorar o equipamento e a formación do persoal sanitario rural, 
especialmente no trato e manexo de persoas con discapacidade e maiores.

Directriz 3.4.3. Mellorar o tempo de resposta e os medios de atención inmediata 
en caso de urxencias.

Directriz 3.4.4. Expor a posibilidade de establecer servizos sanitarios especializados 
itinerantes, polo menos en materia de prevención de enfermidades e en materia de 
atención a persoas da terceira idade e persoas con discapacidade con dificultades 
de mobilidade, e de atención temperá.

Obxectivos concretos:

 • Contar en todos os centros de saúde rurais cun equipamento sanitario básico 
estándar.

 • Dispoñer un servizo de atención a urxencias médicas que permita reducir o 
tempo de espera dos potenciais pacientes de todos os núcleos da zona rural 
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ata a chegada do medio de transporte (ambulancia UVI ou helicóptero) a un 
máximo de 30 minutos.

Medida 3.5.- Protección social

Directriz 3.5.1. Priorizar actuacións e programas de servizos sociais que satisfagan 
as necesidades sociais dos habitantes dos núcleos rurais e, en particular, dos 
grupos de poboación que requiran unha atención prioritaria así como priorizar 
as medidas de apoio a persoas dependentes en aplicación da normativa vixente 
de autonomía e atención á dependencia.

Directriz 3.5.2. Incrementar a dotación de prazas e o número de centros de día, 
centros de noite ou residencias para a terceira idade e persoas con discapacidade 
nas zonas rurais.

Obxectivos concretos:

 • Dispoñer dun servizo de asistencia á 
dependencia, baseado nun teléfono 
de axuda e de equipos de asistentes 
a domicilio.

 • Dispoñer en todas as zonas rurais 
dun servizo de educación e atención 
infantil (0 a 3 anos) accesible á 
totalidade de familias con fillos 
nestas circunstancias.

 • Dispoñer dun servizo de información e orientación preferentemente dirixido 
a colectivos con necesidades específicas, sobre aspectos básicos: formación, 
emprego, vivenda, hábitos de vida saudables, prevención de drogodependencias, 
voluntariado e acción social, integración social, violencia de xénero, igualdade, 
lecer inclusivo, cultura e deporte, e deporte adaptado.



78

Axuda a domicilio nas zonas rurais na economía social

EL ORRIO Sociedad Cooperativa Asturiana é unha empresa de economía 
social con domicilio social en Tapia de Casariego, dedicada, principalmente, 
á prestación de servizos de axuda a domicilio en zonas rurais e á xestión 
dos servizos do Centro Rural de Apoio Diurno da mesma localidade, e en 
colaboración e segundo as indicacións dos servicios de traballo social dos 
concellos de Tapia de Casariego e El Franco.

Esta cooperativa recibiu diversos premios en recoñecemento ao seu labor 
de apoio ás mulleres rurais en especial, e ás familias en xeral. Cabe destacar 
o Premio Excelencia á Innovación para Mulleres Rurais 2011, Medalla de 
Prata do Principado de Asturias en 2016 e Premio ASATA (Agrupación de 
Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social) á mellor 
empresa de economía social no 2018.

http://www.orrio-coop.com/

Medida 3.6.- Urbanismo e Vivenda

Directriz 3.6.1. Incentivar un urbanismo territorial, ambiental e socialmente 
responsable.

Directriz 3.6.2. Priorizar a rehabilitación con mellora das condicións de 
habitabilidade, accesibilidade, seguridade estrutural e eficiencia enerxética 
das vivendas, como principal método para ampliar a oferta de vivendas da zona 
rural, fronte á construción doutras novas.

Obxectivo concreto: Garantir o acceso á vivenda para todos os habitantes do medio 
rural, promovendo unha política de vivenda que permita cubrir as necesidades 
previsibles das familias e dos mozos.

Eixo 4. Medio ambiente

Obxectivo: Lograr un alto nivel de calidade ambiental no medio rural, previndo a 
deterioración do patrimonio natural, da paisaxe e da biodiversidade, e facilitando 

http://www.orrio-coop.com/
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a súa recuperación, mediante a ordenación integrada do uso do territorio para 
diferentes actividades, a mellora da planificación e da xestión dos recursos 
naturais e a redución da contaminación nas zonas rurais.

Medida 4.1.- Conservación da natureza 
e xestión dos recursos naturais

Directriz 4.1.1. Integrar de forma real e efectiva a conservación do medio natural 
nas políticas sectoriais e intersectoriales a aplicar no medio rural, para frear a 
perda de diversidade biolóxica e evitar a deterioración do patrimonio natural.

Directriz 4.1.2. Contribuír dunha forma proactiva aos fins da Rede Natura 2000 
e á protección e restauración da diversidade biolóxica e xeolóxica.

Directriz 4.1.3. Levar á práctica as disposicións do Convenio Europeo da Paisaxe 
no ámbito da paisaxe rural.

Directriz 4.1.4. Desenvolver programas de formación e cursos que permitan 
coñecer e valorizar os recursos naturais e paisaxísticos do medio rural, e dos 
espazos protexidos en particular.

Directriz 4.1.5. Avanzar na avaliación, a escala de zona rural, das vulnerabilidades e 
impactos potenciais asociados ao cambio climático, para a definición de estratexias 
zonais de adaptación.

Obxectivo concreto: Dispoñer de Plans de Xestión ou outros instrumentos de 
planificación para todos os lugares Natura 2000 incluídos nas zonas do Programa.

Eixo 5. Eixo temático: actuacións non territoriais

Directriz 5.1. Fomentar a participación da muller nas actividades económicas do 
medio rural, consolidando a iniciativa empresarial feminina:
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 • atendendo ás súas necesidades especificas en materia de información, 
formación, asesoramento e financiamento,

 • fomentando a súa inserción empresarial e establecendo canles de apoio e 
titorización das iniciativas emprendidas, e

 • recoñecendo socialmente o papel das mulleres na sociedade rural.

Directriz 5.2. Aplicar a Lei de Igualdade no medio rural co fin de protexer ás 
mulleres que presenten situacións de risco.
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5. Potencialidades da 
economia social para un 
desenvolvemento rural 
sustentable: claves

Neste marco de actuación interésanos abordar as potencialidades do modelo de 
economía social para a dinamización do desenvolvemento rural, desde unha óptica 
innovadora e que teña en conta as singularidades das fórmulas de colaboración 
social.

Con esta finalidade, en primeiro lugar trataremos de identificar os principais 
elementos claves que poden facilitar o éxito das estratexias de desenvolvemento 
rural sustentable e sobre os que a economía social pode proxectar o seu potencial 
de forma destacada.

1.-Xerar cultura de vida no rural.

Resulta necesario poñer en valor o patrimonio inmaterial e, a partir das fontes 
tradicionais galegas e da nosa idiosincrasia, estimular a creación dunha cultura 
propia.

Desde un enfoque plural débese conformar un modo de ver e entender a vida 
no rural, en sintonía co medio e cun nivel de calidade de vida que lle permita 
competir como unha opción factible, realista e sustentable coa forma de vida 
urbana, tanto como estilo de vida único, como con estilo de vida compatible cos 
hábitos urbanos, aproveitando o mellor de ambas as opcións.
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2.- As tecnoloxías da información e as comunicacións.

Pola súa importancia para viabilizar a vida no rural coas expectativas profesionais e 
vivenciais das persoas, é necesario destacar o papel das tecnoloxías da información 
e as comunicacións que permiten achegar aos lugares máis apartados servizos, 
información, cultura, educación, actividades de lecer, bens de consumo e, sobre 
todo, a capacidade de traballar a distancia (teletraballo), de asistir a reunións 
por videoconferencia, de manter relacións sociais e de estar interconectado.

3.- A formación para o emprendemento

É precisa unha aposta por unha formación integrada co medio e particularmente 
co tecido económico, que permita estimular o emprendemento e a creación de 
riqueza a partir da posta en valor dos recursos endóxenos.

4.- A substitución xeracional

Potenciar a substitución xeracional é unha tarefa que fai falta abordar coa 
maior urxencia para investir a tendencia ao abandono que existe actualmente. O 
acceso de persoas mozas a funcións de responsabilidade dentro das actividades 
produtivas resulta imprescindible para innovar e modernizar o tecido económico 
e social no rural.

5.- As redes de colaboración

A creación de redes de colaboración entre persoas, asociacións, empresas e outras 
institucións é unha premisa necesaria para o acollemento e impulso de proxectos 
de desenvolvemento rural e conseguir a súa sustentabilidade no tempo.

6.- A dimensión empresarial

Avanzar na integración dos actores económicos, para conseguir a dimensión 
necesaria para progresar en mercados fortemente competitivos como os actuais, é 
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probablemente unha necesidade ineludible para viabilizar a futuro as actividades 
produtivas, industriais e comercializadoras vinculadas cos sectores primarios. 
Con todo e ao mesmo tempo, unha diversificación de actividades por medio de 
estruturas de colaboración empresarial centradas no territorio resulta compatible 
e posiblemente, o mellor modo de garantir un desenvolvemento económico sostido 
e sustentable, capaz de revitalizar o medio no que se asentan.

7.- A protección e mellora do medio

O desenvolvemento rural para ser tal debe asentarse nunha forte base económica 
que permita crear emprego, benestar social e xerar as expectativas de futuro 
precisas, non só para manter senón tamén para atraer nova poboación. Agora 
ben, para ser sustentable debe ademais ser respectuoso co medio e apostar por 
actividades que resulten compatibles coa súa protección e mellora. Neste sentido, 
tanto as actividades tradicionais como as novas, precisan adaptarse ás esixencias 
ambientais e procurar que o seu impacto resulte positivo para a conservación e 
mellora do medio.

8.- A persoa como eixo do cambio

Nun cambio social cun alcance como o perseguido 
polos plans de desenvolvemento rural as persoas 
son tanto o motor como os destinatarios 
principais, polo que se debe estimular e canalizar 
adecuadamente a súa participación activa, de forma 
que poidan vencerse inercias e resistencias que 
impidan ou dificulten avanzar no proceso. O cambio 
debe ser autoxerado e ter como protagonistas ás 
persoas para que conte con posibilidades de éxito.

Analizaremos a continuación cada un destes elementos claves e algunhas das 
formas en que pode incidir a economía social de forma decisiva.
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1.  Xerar cultura de vida no rural.

O compromiso co territorio, fronte ao despoboamento e o envellecemento no medio 
rural galego, inxectando estabilidade e futuro constitúe un principio orientador da 
economía social galega. Este principio vese concretado nas actividades económicas 
e sociais que desenvolven no seu día a día.

Resulta consubstancial a este modelo económico a 
preocupación polo desenvolvemento sustentable 
da comunidade en que se asentan e a aposta polo 
benestar dos seus membros e das persoas da súa 
contorna, respectando e dando valor a súa forma de 
vida. Ao fin e ao cabo, son entidades creadas para 
satisfacer as necesidades persoais das súas persoas 
socias de forma autoxestionada, o que garante a 
coincidencia de obxectivos e coherencia entre os 
proxectos de vida das persoas e as actividades e 
recursos mobilizados polas entidades.

As cooperativas, as asociacións e outras entidades da economía social asentadas 
no rural, inciden directamente na calidade de vida e no benestar social e son un 
magnífico punto de partida para poñer en valor a forma de vida no rural.

A súa capacidade para agrupar as inquiedanzas e intereses das persoas e para 
buscar as solucións máis adecuadas, xunto coa súa dilatada experiencia na 
xestión social, convértenas en terreo fértil para crear referentes que destaquen 
a calidade de vida no rural e sirvan de guías que estimulen formas de traballo, 
de convivencia e de lecer vinculadas ao medio.

Este efecto multiplicador combinado coa aposta pola recuperación do patrimonio 
material e inmaterial que están en condicións de realizar estas entidades, e 
que de feito realizan, convértenas en actores privilexiados da divulgación das 
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posibilidades de vida e traballo que ofrece o medio rural, así como das ferramentas 
e oportunidades de desenvolvemento persoal e profesional.

Cooperativismo e atención ás persoas

IL FORTETO é unha cooperativa agraria na Toscana, Italia, na actualidade unha 
das máis importantes do sector agroindustrial na zona, que realiza diversas 
actividades produtivas relacionadas coa agro-alimentación, comercializa 
diversas variedades de queixos, carne, pan, mel, aceite de oliva virxe.

A maiores, desenvolveu unha actividade no ámbito da prestación de servizos 
de atención ás persoas, a través da creación dunha Fundación, especialmente 
mocidade e rapaces en situación familiares conflitivas, dándolles apoio 
socio terapéutico, con posibilidades de permanecer na casa residencia da 
que dispoñen, e formándoos para favorecer a súa incorporación ao mercado 
laboral, ben sexa noutra empresa, ou dentro da mesma cooperativa.

http://www.forteto.it/web/ita/
http://www.forteto.it/web/ita/cooperativa.asp

2.  As tecnoloxías da información 
e as comunicacións.

As entidades de economía social son pioneiras á hora de introducir as tecnoloxías 
da información e as comunicacións (TIC) no medio rural, por razón das súas 
actividades económicas e pola necesidade de estar interconectados e interactuar 
con socios, clientes, provedores, colaboradores, administración pública…

Teñen acceso a medios, capacidade para utilizalos e un amplo potencial para 
poñer ao dispor das persoas socias e da comunidade en xeral ferramentas de 
comunicación e participación que faciliten a obtención de servizos e melloren a 
calidade de vida das persoas.

A extensión do uso das TIC de forma xeneralizada no ámbito das entidades da 
economía social, para a prestación de servizos, para facilitar a necesaria fluidez 

http://www.forteto.it/web/ita/
http://www.forteto.it/web/ita/cooperativa.asp
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na comunicación, para manter permanentemente informados aos socios, clientes 
e grupos de interese, así como para facilitar unha participación áxil e efectiva; 
convértese nunha oportunidade para introducir elementos innovadores que 
fagan máis atractiva a experiencia vital no medio rural.

As entidades de economía social, polo seu alcance social, convértense nunha 
contorna privilexiada que pode favorecer de forma determinante a entrada dos 
avances tecnolóxicos e a innovación no ámbito rural, condición necesaria para 
que poida producirse un cambio de tendencia no abandono e despoboamento 
do territorio.

Innovacións tecnolóxicas como a teleasistencia sanitaria, o teletraballo, servizos 
como a teleformación ou a administración electrónica, o comercio en liña, o 
acceso a actividades de lecer e ás redes sociais, achegan maior calidade de vida 
e reducen significativamente a diferenza no acceso aos servizos entre a contorna 
rural e a contorna urbana. Cada vez faise menos necesario trasladarse á cidade 
para dispoñer dun amplo abano de servizos e oportunidades.

3.  A formación para o emprendemento

A formación de capital humano capaz de impulsar o desenvolvemento rural é 
un requisito inescusable para que este teña lugar. De nada valen os incentivos 
e o financiamento que poida resultar dispoñible, se non contamos con persoas 
emprendedoras capaces de crear riqueza a partir dos recursos propios do territorio 
e que acheguen as habilidades, o coñecemento da contorna e a capacidade de 
innovación e de asunción de riscos que require a posta en marcha dun proxecto 
empresarial ou profesional.

A formación regrada pode facilitarnos ferramentas e capacitarnos para o 
desenvolvemento de tarefas e profesións, pero estas capacidades por si soas 
non resultan suficientes para abordar os retos que requiren os proxectos de 
emprendemento que necesitan as nosas comunidades rurais.
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Fai falta unha interacción entre o labor docente regrado e as entidades que 
realizan actividades económicas no propio territorio e que poden achegar unha 
visión práctica e a pé de obra da realidade económica, así como contextualizar 
adecuadamente as posibilidades de desenvolvemento empresarial e profesional.

Tendo en conta a importante presenza da economía social no ámbito rural, 
a súa vinculación e traballo de colaboración cos centros educativos supón 
unha oportunidade de primeira orde para axustar as expectativas laborais 
e profesionais da mocidade e procurar o seu encaixe dentro das actividades 
económicas susceptibles de desenvolverse no territorio.

A combinación dunha idónea formación teórico-práctica e a achega da experiencia 
empresarial forma un tándem que pode sumar un impulso decisivo na toma de 
decisións sobre o futuro laboral das persoas e promover a captación e retención 
do talento local para sumalo ao proxecto común de desenvolvemento rural.

As entidades de economía social e en particular, as cooperativas, son auténticas 
escolas de empresarios. As persoas socias, a través da súa participación na toma 
de decisións tanto a nivel de asemblea xeral como a nivel de órganos de goberno, 
aprenden a analizar e coñecer a contorna económica e social, a avaliar as distintas 
alternativas, a asumir riscos e, en definitiva, a xestionar eficazmente unha 
empresa de forma que sirva aos seus intereses e en beneficio da comunidade.

4.  A substitución xeracional

A substitución xeracional nas actividades ligadas ao sector primario constitúe 
un problema de primeira orde, dada a falta de atractivo que a continuidade da 
actividade ten para as persoas mozas e que se agrava coas resistencias para ser 
relevados que mostran algunhas das persoas que xa cumpriron o seu ciclo laboral 
á fronte das explotacións.

Non é un problema de fácil solución, as resistencias á substitución teñen causas 
profundas que se asentan na estreita vinculación do agricultor ou gandeiro coa 
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súa explotación, que vai máis alá da simple titularidade da propiedade e garda 
relación co mantemento da súa capacidade na toma de decisións e coa súa 
necesidade de manter o vínculo e o control do seu proxecto vital.

Con todo, as entidades de economía social contan con ferramentas apropiadas e 
poden xerar as oportunidades que favorezan ese cambio xeracional. Así a progresiva 
incorporación dos mozos á propia entidade, tanto a nivel de base como a nivel 
directivo, supón un revulsivo de primeira índole para poñer en valor o papel da 
mocidade no futuro da entidade e das explotacións que agrupa.

Igualmente, a posta en marcha de novas liñas de actividade baixo a responsabilidade 
das persoas mozas, co apoio do conxunto da entidade, supón un aliciente tanto 
para a mocidade que precisa desas expectativas, como para vencer resistencias 
inxustificadas á substitución nas explotacións.

Incidir na resolución deste problema de substitución xeracional e dar oportunidades 
e recursos á mocidade, fomenta a innovación, o cambio de paradigma ao estimular a 
opción de vida no rural e contribúe decisivamente á estratexia de desenvolvemento.

5.  As redes de colaboración

A calidade de vida en territorios con asentamentos de poboación dispersa e cun 
alto grao de abandono precisa da colaboración e axuda mutua das persoas que 
os habitan, para contrarrestar as dificultades que poden derivarse do illamento 
en pequenos núcleos de poboación.

De igual modo, as explotacións do sector primario, os autónomos e as pequenas 
empresas, que constitúen maioritariamente ao tecido económico do ámbito 
rural, precisan da colaboración empresarial para progresar nos seus proxectos e 
conseguir por medio da colaboración, aquilo que individualmente non poderían 
alcanzar ou lles resultaría máis custoso.
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Neste contexto, a creación de redes de colaboración é unha ferramenta de primeira 
orde para facilitar os proxectos de vida e traballo das persoas e facer rendibles e 
viables as actividades económicas.

As entidades de economía social teñen no seu ADN o espírito de colaboración e 
cooperación entre os seus membros para satisfacer as súas necesidades e mostran 
a mesma vontade cando se trata da colaboración entre entidades para conseguir 
fins comúns. Desta forma, a economía social acredita unha longa experiencia na 
creación de redes de intercooperación que facilitan aos seus membros o acceso 
aos mercados, o acceso aos servizos, a participación institucional na toma de 
decisións que lles afectan…, nunhas condicións favorables para o conxunto de 
partícipes na rede.

Esta vocación e experiencia, xunto coa súa estratéxica posición no territorio, converte 
a economía social no aliado perfecto para a creación de redes de colaboración que 
promovan a implementación da estratexia de desenvolvemento rural.

Redes que artellen a atención da cidadanía facilitándolle os servizos que demanda 
o concepto de benestar social e que na actualidade son de prestación complexa e 
requiren unha idónea planificación e dimensionamento para resultar eficaces e útiles.

Redes que fomenten o emprendemento desde as etapas formativas ata o 
acollemento e impulso de proxectos, especialmente os vinculados con servizos 
a explotacións e a empresas.

Redes que colaboren con centros educativos e con todo tipo de institucións para 
fomentar o aproveitamento integral e sustentable dos recursos do territorio.

6.  A dimensión empresarial

O rural para o seu desenvolvemento precisa dunha forte base económica 
territorializada que sirva de elemento tractor para a xeración de proxectos que 
melloren as perspectivas laborais do futuro da poboación.
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Na economía convencional, aquela que antepón o capital ás persoas, os procesos 
de integración ou concentración empresarial avivan o perigo da deslocalización 
que acostuma traer como consecuencia o peche de instalacións empresariais, a 
perda de empregos e o consecuente despoboamento do territorio.

Con todo, na economía social, aquela que antepón as persoas ao capital, o seu 
enraizamiento no territorio é sumamente forte e a tendencia á concentración 
matízase e debe pasar o filtro da intercooperación. É dicir sen renunciar a 
conseguir unha maior dimensión para competir máis eficazmente nos mercados, 
as cooperativas manteñen as súas estruturas de base e, sobre todo, a finalidade 
para a que foron creadas, que é manter o posto de traballo e/ou achegar maior 
viabilidade ás actividades económicas de base dos seus socios. Neutralízase, 
pois, o risco da deslocalización e o territorio segue recibindo os beneficios da 
empresa en común.

Esta vinculación entre economía social e territorio pode permitirlle a estas 
entidades cumprir o papel de tractoras do desenvolvemento local, a través de 
distintos medios:

 • Xerando excedentes que se reinvisten no territorio.
 • Promovendo a creación de proxectos empresariais auxiliares e de servizos, 

tanto para as actividades da cooperativa como para as dos seus socios.
 • Artellando a obtención de bens de consumo e a prestación de servizos persoais.
 • Creando emprego e expectativas de futuro.

É necesario destacar neste punto o compromiso da fórmula cooperativa que 
prevé na súa propia norma reguladora (Lei de cooperativas de Galicia), a dotación 
obrigatoria tanto dun fondo de reserva destinado á consolidación, desenvolvemento 
e garantir o futuro das actividades da cooperativa e a satisfacción das necesidades 
dos seus socios, como do denominado fondo de formación e promoción cooperativa 
que pode ser utilizado directamente en apoiar proxectos de emprendemento na 
súa contorna, entre outras finalidades sociais.
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Lei 5/1998, do 18 de decembro , de 
cooperativas de Galicia

Artigo 68. Fondos sociais obrigatorios.

1. O Fondo de Reserva Obrigatorio, destinado á consolidación, desenvolvemento 
e garantía da cooperativa, é irrepartible entre as persoas socias. Ao Fondo de 
Reserva Obrigatorio destinaranse necesariamente:

a. A porcentaxe dos excedentes netos que estableza a asemblea xeral, de acordo 
co establecido no artigo 67 da presente Lei.

b. As deducións sobre as achegas obrigatorias ao capital social en caso de baixa 
non xustificada ou expulsión de persoas socias.

c. As cotas de ingreso.

d. Os resultados extracooperativos das operacións sinaladas no número 3 do 
artigo 66 da presente Lei, nun 50% como mínimo.

2. O Fondo de Formación e Promoción Cooperativa destinarase, en aplicación das 
liñas básicas fixadas polos estatutos ou pola asemblea xeral, a actividades que 
cumpran algunha das seguintes finalidades:

a. A formación das persoas socias e traballadoras nos principios cooperativos.

b. A formación profesional adecuada á actividade cooperativizada das persoas 
socias e traballadoras.

c. A formación na dirección e control empresarial adecuada aos membros do 
consello reitor e interventores ou interventoras.

d. A promoción das relacións intercooperativas e das demais entidades creadas 
para a promoción, asistencia, dirección común ou actividades de apoio entre 
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cooperativas, incluíndo a cobertura de gastos orixinados pola constitución ou 
incorporación en cooperativas de segundo grao.

e. A promoción e difusión das características do cooperativismo na contorna 
social en que se desenvolva a cooperativa e na sociedade en xeral.

f. As cooperativas de crédito poderán destinar este fondo á promoción cultural, 
profesional e social da comunidade en xeral. As restantes cooperativas precisarán 
a autorización previa do Consello Galego de Cooperativas.

g. Para actuacións para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar.

h. A actividades de fomento da igualdade, en liña co previsto na Lei 2/2007, do 
28 de marzo, de traballo en igualdade das mulleres de Galicia.

i. Para fomento da responsabilidade social.

En calquera caso, ata un máximo dun 50% deste fondo poderá destinarse a 
finalidades vinculadas co apoio a proxectos e iniciativas de emprendemento 
cooperativo xeradores de emprego, particularmente no ámbito dos servizos sociais, 
así como para achegas económicas dirixidas ao financiamento de proxectos 
cooperativos.

Destinaranse necesariamente ao Fondo de Formación e Promoción Cooperativa:

a. A porcentaxe dos excedentes netos que establecesen os estatutos ou a asemblea 
xeral de acordo co establecido no artigo 67 da presente Lei.

b. As sancións económicas que impuxese a cooperativa ás súas persoas socias.

O Fondo de Formación e Promoción Cooperativa é inembargable, debendo figurar 
as súas dotacións no pasivo do balance con separación doutras partidas.
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Para o cumprimento dos fins do fondo poderá colaborarse con outras sociedades ou 
unións e asociacións cooperativas, que poderán xestionar directamente devanditos 
fondos mediante acordo da asemblea xeral da cooperativa, con institucións 
públicas e privadas e co Consello Galego de Cooperativas, órgano que xestionará 
directamente devandito fondo nos seguintes supostos:

a. Cando a cooperativa transferíselle os importes correspondentes ao devandito 
fondo dentro do exercicio económico en que se efectúe a dotación.

b. Cando a cooperativa non aplicase ao seu destino o importe do devandito 
fondo no prazo de cinco anos desde que efectuou a dotación no seu exercicio 
correspondente, debendo neste caso transferilo ao Consello Galego de 
Cooperativas.

En todo caso, o importe do referido fondo que non se aplicou sen que transcorrese o 
prazo previsto na letra b) precedente haberá de materializarse dentro do exercicio 
económico seguinte a aquel en que se efectuou a dotación, en contas de aforro ou 
en títulos de débeda pública nos cales os rendementos financeiros, en ambos os 
supostos, aplicaranse ao mesmo fin. Devanditos títulos non poderán ser peñorados 
nin afectados a préstamos ou contas de crédito.
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7.  A protección e mellora do medio

O desenvolvemento do medio rural non pode conseguirse a calquera prezo, non 
se debe xerar un impacto negativo no medio ambiente que condicione a calidade 
de vida e hipoteque o futuro do territorio.

Máis alá do necesario cumprimento das normas ambientais, un desenvolvemento 
autoxerado como é o que pode impulsar a economía social, aposta pola 
sustentabilidade e, por tanto, pola protección e mellora do medio para que siga 
sendo fonte de riqueza e benestar social para as xeracións futuras.

A estreita vinculación da economía social co sector primario e coas persoas que 
o habitan e gózan ou sofren, convértena nun mecanismo de intervención de 
primeira orde para potenciar a conciencia medioambiental e mellorar os sistemas 
tradicionais utilizados nas explotacións, de forma que contribúan cada vez con 
maior eficacia á sustentabilidade do conxunto.

Esta mesma preocupación ambiental debe ser a guía que oriente a posta en marcha 
de actividades económicas, que non só xeren recursos económicos senón que 
contribúan a unha ordenada xestión que compatibilice as distintas actividades 
creadoras de emprego e de progreso económico e social.

As entidades de economía social como aglutinadoras das inquietudes e expectativas 
de gran parte das persoas máis proactivas do rural, teñen capacidade para liderar 
este proceso e servir de referente e apoio para procurar que o desenvolvemento 
rural se produza a través de iniciativas empresariais sustentables.

Para esta finalidade, resulta fundamental que se poñan a disposición das iniciativas 
viables e sustentables, os recursos dispoñibles e infrautilizados do territorio, coa 
colaboración das cooperativas, comunidades de montes, confrarías de pescadores 
e outras entidades de economía social.
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8.  As persoas como eixo do cambio

As persoas son a clave do desenvolvemento dos territorios. Alí onde existen persoas 
proactivas preocupadas por manter e mellorar unha forma de vida e de relación 
co medio, existen posibilidades de investir a tendencia e consolidar procesos de 
recuperación da poboación e de dinamización de actividades socio-económicas 
revitalizadoras.

Por outra banda, as persoas non son capaces por si soas de producir cambios 
desta envergadura, precísase a agrupación de máis persoas para ter a capacidade 
suficiente para producir cambios de comportamentos sociais. Moito máis cando 
estes cambios afectan decisivamente ás expectativas laborais das persoas e á súa 
calidade de vida. Ademais, débese contar con medios que permitan levar a práctica 
os proxectos e precisaranse xerar amplos consensos sobre a estratexia para seguir.

Neste momento é cando fai falta introducir na reflexión valores como a axuda 
mutua, democracia, solidariedade, autoxestión, responsabilidade social e 
preocupación polas demais persoas, que caracterizan singularmente ás entidades 
de economía social.

Estas entidades inspiradas polos seus valores, aplican na súa práctica diaria 
principios como a xestión autónoma, transparente, democrática e participativa, 
que prioriza as decisións en función das persoas; a solidariedade interna e coa 
sociedade, que favorece o compromiso co desenvolvemento local; a cooperación; 
a sustentabilidade; o compromiso co territorio, fronte ao despoboamento e o 
envellecemento, que inxecta estabilidade e futuro no medio rural galego.

A máxima da “primacía das persoas e do fin social sobre o capital” que preside a 
orientación destas entidades resulta de capital importancia para os procesos de 
cambio no medio rural. Permite harmonizar as propostas individuais das persoas 
a través de procesos participativos e democráticos, que reforzan o compromiso 
colectivo cos obxectivos nos que ven representadas as inquedanzas e propostas 
das persoas.
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Esta capacidade de xerar consensos sociais achega ás estratexias de 
desenvolvemento rural a posibilidade de aglutinar as potencialidades do 
capital humano existente nos territorios baixo un obxectivo común, condición 
indispensable para vencer resistencias, superar dificultades e para que as iniciativas 
revitalizadoras teñan un amplo respaldo e apoio da sociedade na que se asentan.

Os axentes dinamizadores

Ademais de sinalar os principais elementos claves que poden facilitar o éxito das 
estratexias de desenvolvemento rural sustentable, fai falta identificar tamén os 
principais axentes dinamizadores existentes dentro das entidades agrupadas 
baixo a denominación de economía social en Galicia.

Entre estas entidades podemos atopar diversos tipos de organizacións con distinto 
tamaño, tanto en termos económicos como en número de socios e con distintas 
localizacións territoriais. Polo que a esta análise respecta, interésannos destacar 
aquelas entidades que están situadas no rural e sobre todo aquelas que teñen 
unhas fortes raíces coa contorna e cos sectores primarios, na medida en que 
teñen unha idónea situación de partida para impulsar o desenvolvemento local.

Neste grupo debemos destacar as sociedades cooperativas agrarias tanto por 
volume económico e por número de socios, como porque todas elas forman parte 



97

do tecido socioeconómico rural. A súa capacidade dinamizadora está sobradamente 
contrastada no que respecta a viabilizar as explotacións dos seus socios, obtendo 
subministracións a mellores prezos, comercializando a produción, abrindo novos 
mercados e facilitando os servizos que demanda a actividade agraria e mesmo 
atendendo as necesidades das persoas da súa contorna.

O papel deste tipo de cooperativas no desenvolvemento rural en Galicia debe ser 
central, xa que son as entidades mellor situadas para dinamizar a súa contorna, 
creando riqueza e emprego. Non só coa actividade agraria en sentido estrito, 
senón tamén ampliando e diversificando as súas actividades económicas, tanto 
no sector transformador como no sector dos servizos ás empresas e ás persoas.

As cooperativas agrarias teñen ademais un recoñecido papel de liderado que as 
converte en referentes e fainas especialmente indicadas para abanderar procesos 
de modernización e innovación no ámbito rural.

A acción social nas cooperativas

O Val S.Coop.Galega – Fundación Terra de Trasancos

A Fundación Terra de Trasancos está promovida pola Sociedade Cooperativa 
Galega Santa María do Val e administrada por un patronato integrado por 
representantes da cooperativa, da Corporación Municipal de Narón e varios 
particulares promotores da iniciativa.

A Fundación ofrece servizos como odontoloxía, podoloxía, fisioterapia, 
perruquería e salón de estética, así como diversas actividades dirixidas ás 
persoas maiores para mellorar a súa calidade de vida.

https://cooperativaoval.com/es/obra-social

Sen saír da fórmula cooperativa, tamén debemos citar ás cooperativas de 
explotación comunitaria da terra, que destacan pola acertada combinación 
entre socios de traballo e socios cedentes de bens, e polo carácter punteiro e 
innovador das súas explotacións; así como aquelas cooperativas de traballo 

https://cooperativaoval.com/es/obra-social
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asociado fortemente vinculadas coa explotación de recursos primarios e coa 
prestación de servizos no rural.

No ámbito do mar tamén se debe realizar unha referencia expresa ao dinamismo 
das cooperativas que traballan neste sector, aínda que cunha menor presenza que 
no ámbito agrario, e que se localizan en territorios costeiros que contan cunha 
problemática menos acusada en termos de despoboamento.

Dentro da franxa marítima tamén atopamos as confrarías de pescadores que 
contan cunha forte presenza e incidencia no sector e que mostraron importantes 
capacidades organizadoras e de mobilización de recursos. Capacidades que 
poderían aplicarse con máis intensidade nun sector como o vinculado ao mar 
(pesca, marisqueo, acuicultura…) que precisa dunha intervención revitalizadora 
das súas estruturas económicas.

Mención á parte merecen as comunidades de montes en man común. Cunha 
destacada presenza no monte galego e cunha vinculación ao territorio que se 
perde na noite dos tempos, estas entidades teñen unha demostrada capacidade 
para impulsar proxectos de mellora que benefician a súa contorna máis inmediata 
e representan a voz dos veciños nunha parte importante dos montes galegos. 
Son entidades con importantes recursos tanto financeiros como de terras que 
poden explotar eficientemente e de maneira sustentable, tanto en solitario, como 
mediante mecanismos de colaboración con outras entidades de economía social 
e/ou mediante impulso de proxectos de emprendemento local.

Unha visión amplamente compartida

Para culminar este apartado de potencialidades da economía social apuntaremos 
algunhas opinións de estudosos e expertos que salientan a formar en que a 
economía social contribúe ao desenvolvemento socio-económico en xeral e rural 
en particular.
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A resposta aos problemas do mundo rural non pode vir desde a perspectiva 
exclusivamente agraria, senón desde unha estratexia de desenvolvemento 
integral que promova unha diversificación da actividade económica, sen perder 
de vista a identidade cultural das zonas rurais nin a preservación dos seus valores 
patrimoniais, tanto naturais como socioculturais (Rico, 2005).

Por tanto, esta estratexia integral de desenvolvemento rural debe considerar 
outras novas funcións a desempeñar polo medio rural, tales como: a mellora 
da calidade de vida, a rexeneración e dinamización do tecido socioeconómico, 
o mantemento da poboación, a protección ambiental e a creación de empregos 
estables mediante a especialización e diversificación da actividade económica. 
En definitiva, o desenvolvemento rural enténdese como unha mellora xeral no 
benestar económico e social dos residentes rurais e na contorna institucional e 
física na que estes viven.

Tomando en consideración as principais características que definen á economía 
social, a continuación se recollen diferentes aspectos que fan que esta se converta 
nun importante axente impulsor dos procesos de desenvolvemento territorial 
no ámbito local. Entre estes aspectos poden destacarse os seguintes:

 • As entidades de economía social reaccionan rapidamente ante problemas da 
contorna, xa sexan estes económicos, sociais, institucionais, etc. (Mozas e 
Bernal, 2006). Iso posibilita poñer en práctica un dos principais fundamentos 
do desenvolvemento local, que o desenvolvemento desde abaixo e a iniciativa 
local como fórmula para facer fronte aos problemas do territorio. Non en balde, 
estas entidades atópanse particularmente ligadas ao territorio, precisamente 
por esa característica que as vincula ás persoas, e estas estano ao territorio 
(García-Gutiérrez, 1991).

 • A participación local, dunha forma democrática, configúrase como outro dos 
principios nos que se deben basear os procesos de desenvolvemento local. 
De tal forma, que as organizacións de economía social, fundamentadas na 
democracia participativa, permiten poñer en práctica este principio.
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 • Entre os obxectivos principais das entidades de economía social atópanse 
o de mellorar os niveis de vida da poboación e a autodesenvolvemento dos 
traballadores, os cales tamén se configuran como obxectivos principais dos 
procesos de desenvolvemento local, xa que perseguen impulsar cambios 
estruturais nos territorios.

 • A importancia que adquire o problema das altas taxas de desemprego (paro 
estrutural) nas décadas dos setenta e oitenta configúrase como un dos principais 
factores que impulsan a aparición das políticas de desenvolvemento local 
(Barroso, 2000). E, moi unido a iso, as fórmulas de economía social (cooperativas 
de traballo, autónomos, sociedades laborais, etc.) permiten contribuír á 
consecución deste importante obxectivo das políticas de desenvolvemento local. 
Non en balde, tal e como recolle García (1997), a economía social demostrou 
ser decisiva na xeración de emprego estable.

 • Dado que o desenvolvemento local se fundamenta na creación de pequenas e 
medianas empresas (Barroso, 2000), as entidades de economía social adquiren 
importancia nestes procesos, xa que non requiren grandes contías de capital 
para a súa constitución e tampouco dun número elevado de socios.

 • Tal e como recoñece Defourny (2003), a economía social adoita nacer de 
reaccións colectivas fronte aos problemas que crean as transformacións do 
sistema. Ademais, estas reaccións a miúdo anuncian novas demandas sociais 
e anticipan respostas máis globais, erixíndose en instrumentos de actuación 
dos axentes do territorio.

 • Aínda que marcadas pola 
internacionalización das 
economías, a vocación das 
entidades de economía 
social está inscrita ante todo 
dentro dunha dinámica local 
e rexional.
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En definitiva, o cambio nas políticas de desenvolvemento que veñen experimentando 
desde a década dos setenta, baseadas no desenvolvemento local (Barroso, 2000), 
beneficiaron e impulsaron o desenvolvemento das entidades de economía social. 
A razón atopámola en que este tipo de entidades posúen unhas características 
específicas que se axustan ás características e filosofía do desenvolvemento local.

Neste sentido, entre ambos os conceptos (desenvolvemento local e economía 
social) pódense establecer importantes sinerxías, de tal forma, que a nova política 
económica local e rexional está a favorecer as importantes taxas de crecemento 
que vén experimentando a economía social e, á súa vez, o fomento da creación de 
entidades de economía social, dadas as súas particulares características, eríxese 
en estratexia fundamental á hora de impulsar procesos de desenvolvemento 
económico local.

As zonas rurais, como lugares para o desenvolvemento empresarial, normalmente 
presentan unha serie de desvantaxes. As máis importantes adoitan gardar relación 
coas súas características xeográficas, a súa poboación, a súa infraestrutura e os 
seus recursos.

O relativo illamento dos mercados, a insuficiente demanda local e a falta de 
instalacións e servizos poden limitar o potencial de crecemento da economía 
local nas zonas rurais.

Con todo, as tendencias modernas están a xerar novas oportunidades para o 
desenvolvemento destas zonas e a aparición de novas empresas rurais. Internet e 
outras tecnoloxías dixitais brindan o potencial para superar a distancia xeográfica 
e crear novos modelos de proximidade ao coñecemento, de mercados e relacións.

Namentres, xorden novas oportunidades de mercado en sectores tan diversos 
como a economía alimentaria, a economía verde, a bioeconomía, a economía da 
experiencia e a economía residencial.
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Se estas oportunidades poden dar lugar ao desenvolvemento empresarial, 
existe un potencial considerable para a creación de postos de traballo e para 
atraer persoas que vivan e traballen nas zonas rurais. Neste contexto fanse máis 
evidentes algunhas das vantaxes que ofrecen as zonas rurais, como a probabilidade 
de acceder a terras e vivendas máis baratas, máis espazo, aire máis limpo e un 
acceso máis fácil ao campo.

A clave para aproveitar estas oportunidades reside en atopar formas máis 
intelixentes de prestar un apoio eficaz ás empresas e en realizar esforzos orientados 
a superar algúns dos retos específicos que expón o mundo rural.

Existen factores que están a impulsar un cambio considerable no potencial 
económico das zonas rurais: cambios tecnolóxicos; medio ambiente e cambio 
climático; cambios demográficos; globalización e evolución dos mercados; e 
cambios políticos.

Estes cambios crean problemas graves para moitas zonas rurais e persoas, pero 
tamén xeran un amplo abanico de novas oportunidades económicas en sectores 
tan diversos como a economía alimentaria, a bioeconomía, as economías verdes 
e circulares, a economía dixital, a economía social, a economía da experiencia e 
a economía residencial.

Basear o potencial de negocio nas realidades locais, tendo en conta que a 
materialización sobre o terreo dos discursos de cambio e as oportunidades 
empresariais emerxentes estará sempre determinada polas diferenzas xeográficas 
e por unha ampla variedade de factores ambientais e socioeconómicos.

Para acelerar a transformación das empresas rurais necesítanse enfoques máis 
intelixentes no que concirne ao apoio empresarial con obxecto de axudar ás 
empresas rurais a sacar partido das oportunidades. Isto significa que é preciso 
abandonar os modelos baseados unicamente en intervencións puntuais e introducir 
formulacións que acompañen aos empresarios ao longo de todo un «itinerario 
de apoio» mediante un ecosistema de servizos de asistencia.
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Necesítanse enfoques de éxito para xerar novas ideas empresariais desde a base, 
sustentadas nunha correcta comprensión das necesidades e das oportunidades. 
Algúns elementos dos modelos de aceleradoras e incubadoras de empresas que 
existen nos contextos urbanos poden servir a modo de inspiración, pero será necesario 
adaptalos ás necesidades particulares das empresas e aos empresarios rurais.

Os programas de desenvolvemento rural contan cunha considerable batería 
de medidas que se poden utilizar para apoiar o tipo de transformación e 
desenvolvemento que necesita o ámbito rural. O reto consiste en despregar as 
devanditas medidas de xeito que respondan ás necesidades, en diferentes lugares, 
sectores e etapas de desenvolvemento.

Os enfoques adecuados implican unha utilización eficaz e complementaria das 
diferentes medidas co propósito de satisfacer diversas necesidades ao longo 
do itinerario de apoio, tanto en termos de apoio básico (desenvolvemento de 
coñecementos, aptitudes e traballo en equipo) como da provisión de modalidades 
de financiamento flexibles. Estes enfoques entrañan tamén o uso coordinado dos 
programas de desenvolvemento rural como parte dun ecosistema máis amplo 
de iniciativas de apoio ao mundo rural.

A especificidade do cooperativismo agrario

Tendo en conta a importante presenza e dinamismo do cooperativismo agrario en 
Galicia, estas recensións non estarían completas sen referirnos á aproximación que 
realizou no seu día o “Libro Branco do Cooperativismo Galego” sobre a importancia 
destas entidades para o desenvolvemento rural sustentable, en o recollíase:

Cooperativas e desenvolvemento 
dos recursos do espazo rural

As políticas de desenvolvemento rural teñen, nestes momentos, unha clara 
orientación cara a modelos de desenvolvemento endóxeno e sustentable. O carácter 
de endóxeno supón que as características que o definen son (Slee, 1994, páx. 
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184): a realización local dos procesos, o control local e a retención dos beneficios 
xerados na localidade. Pola súa banda, o carácter de sustentable é un concepto 
dinámico que abarca o crecemento e desenvolvemento económico, o benestar 
social e a preservación do medio natural (OCDE, 1994, páx. 325).

É un feito a necesidade de que para que o desenvolvemento se produza é necesaria 
a realización dunha actividade económica que o sustente. Isto non ten por que 
entrar en contradición coa incorporación do resto de matices que o convertan nun 
proceso realizado por e para os axentes implicados, de maneira que se manteñan 
e potencien as vantaxes do medio natural no que se desenvolve a actividade.

Neste sentido, as sociedades cooperativas, empresas con máis dun século de 
experiencia na realización de actividades relacionadas co campo, incorporan, 
ademais, unha serie de valores e principios que están en consonancia coas actuais 
tendencias en materia de desenvolvemento rural.

Cooperativas e desenvolvemento 
dos recursos do espazo rural

O modelo Raiffeisen para a creación de sociedades cooperativas agrarias e caixas 
rurais foi introducido en España, a través das obras de Diaz de Rábago (Sanz 
Jarque, 1994, páx. 266), nos últimos anos do S. XIX (Díaz de Rábago,1884; 1894). 
Desde ese momento, a sociedade cooperativa foi empregada de maneira habitual 
polas comunidades rurais do territorio galego.

Estamos, por tanto, ante unha fórmula empresarial coñecida e empregada nas 
áreas rurais, tal como mostra o feito de que, na actualidade, estean situadas nesas 
poboacións unha boa parte das sociedades cooperativas galegas.

En consecuencia, estas empresas están a canalizar un proceso empresarial a 
través da súa realización polos axentes locais. Dado o seu carácter de empresa de 
participación, o control de tal proceso realízase polos mesmos axentes e os seus 
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resultados reverten á súa poboación. É dicir, o carácter endóxeno do proceso de 
desenvolvemento vai parello ao emprego desta fórmula.

O principal problema que afecta as zonas rurais galegas é o seu despoboamento, 
cos consecuentes procesos de emigración cara ás principais cidades galegas e ao 
exterior, na procura dunha orientación laboral ligada a actividades industriais e de 
servizos. O resultado deste proceso é unha poboación rural con dúas características 
básicas: envellecida e feminina (GARCÍA SANZ, 1996). En moitos casos a emigración 
levou ao despoboamento total, co que se converteu en algo relativamente fácil 
atopar aldeas completamente abandonadas.

A poboación rural manterase no 
seu territorio a condición de que 
teña cubertas as súas necesidades 
económicas e sociais. Neste sentido, a 
existencia dunha unidade económica 
como as cooperativas, na que conflúan 
non só aspectos relativos á realización 
de actividades económicas, senón 
tamén aspectos de tipo social que preocupan á poboación, pode resultar clave, 
tanto para o mantemento como para o incremento da poboación nestas áreas.

As particularidades que fan da sociedade cooperativa a fórmula máis idónea para 
o mantemento da poboación son (CABALEIRO, 2000; BEL, CABALEIRO, 2001):

 • A súa capacidade para acometer procesos produtivos que de maneira illada 
non se poderían levar a cabo.

 • A agrupación dos socios nunha cooperativa é o primeiro e básico nunha cadea 
de procesos, que agrupa a poboación ao redor dun proxecto común, en cuxa 
traxectoria se atopa a posibilidade de desenvolver actividades produtivas 
mais alá da extracción ou produción inicial propias das relacionadas co sector 
primario. Isto conduce, por unha banda, ao incremento de postos de traballo 
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e de socios, na localidade da cooperativa e, por outra, á maior satisfacción das 
necesidades da poboación mediante a proporción daqueles produtos/servizos 
que son o seu obxecto social.

 • A súa adaptación ás peculiaridades das comunidades rurais. Unha comunidade 
rural caracterízase por incorporar determinados matices nas súas relacións: 
un forte arraigo no territorio, certa autonomía respecto do resto da sociedade, 
certa autarquía -parte da produción destínase ao autoconsumo-, un particular 
coñecemento e relación de pertenza á comunidade e illamento respecto doutras 
(MENDRAS, 1976, páx.12).

 • A implantación de empresas que teñen os seus centros de decisións illados 
destas zonas, chocan frecuentemente nas relacións sociais, debido á falta de 
entendemento das relacións existentes entre a poboación local. Pola contra, 
unha sociedade cooperativa está composta por persoas da propia comunidade 
rural, os seus socios, de maneira que, directamente, incorpórase a empresa á 
súa cultura, ás súas relacións e á súa especial maneira de entender a vida, o 
que facilita a súa implantación e o carácter endóxeno do desenvolvemento.

 • A súa aptitude para xerar ou adaptarse aos cambio tecnolóxicos. A permanencia 
da empresa require da súa constante adaptación aos cambios do contorno. 
Neste sentido, a necesidade de incorporar os avances, ou tamén participar 
neles, resulta máis fácil se a poboación rural dedicada a unha actividade o fai de 
xeito conxunto. A realización de procesos de investigación e desenvolvemento 
son a clave para anticiparse aos cambios e incorporalos captando a vantaxe 
competitiva que este tipo de operacións xera. Con todo, a investigación é moi 
custosa e imposible de realizar illadamente, pero ao traballar mediante unha 
sociedade cooperativa estes fondos poden obterse, en aplicación do seu quinto 
principio, por unha banda, polo destino dunha proporción dos seus excedentes 
a estes fins, e por outra, por ser a información unha das claves para acceder ás 
fontes de financiamento públicas dirixidas a estas actividades.
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 • A súa iniciativa para informarse e informar de asuntos que afecten á súa 
actividade. A sensación de illamento da poboación rural non é soamente nas 
relacións sociais, senón que tamén afectan á propia actividade económica que 
nelas leva a cabo. En moitas ocasións, a falta de información é un dos motivos 
de que a produtividade das explotacións non sexa adecuada, sexa pola maneira 
en que se está levando a cabo, por descoñecer as demandas do mercado, por 
descoñecemento das normas legais, etc. Todo isto, unido á sensación de que 
non existe futuro para o que se está facendo, leva á orientación das novas 
xeracións cara a outras actividades e territorios, e mesmo ao abandono das 
persoas que están a levar a cabo nese momento. A existencia dunha sociedade 
cooperativa que agrupe a persoas que están a desenvolver unha actividade 
no campo, ademais das vantaxes xa comentadas, permite o intercambio de 
experiencias e coñecementos, o compartimento de fracasos e expectativas e 
a canalización de información relevante que, desde o exterior, vai afectar á 
actividade que se está desenvolvendo no presente e, en moitos casos, permitirá 
anticiparse a problemas futuros.

Por todo iso, as características destas empresas fan que estean especialmente 
adaptadas, non só para o mantemento da poboación rural, senón tamén para atraer 
cara a estas comunidades a parte da poboación urbana que non está conforme co 
seu estilo de vida, e mira ás áreas rurais como unha boa posibilidade para o futuro.

Ao mesmo tempo, os socios son, por unha banda, integrantes da poboación 
da área rural na que opera a cooperativa e, por outra, participan na toma de 
decisións da súa empresa de maneira democrática, en aplicación do principio 
de participación económica. En consecuencia, a realización e control local do 
proceso está garantido, así como a reversión dos recursos xerados á poboación 
rural, dado que a distribución dos excedentes realízase en función da actividade 
cooperativizada.



108

Dimensión social e economía produtiva da man na economía social

L’Olivera é unha cooperativa de integración social creada co obxectivo de 
traballar en dúas vertentes: a promoción social das persoas con discapacidades 
psíquicas e o plantexamento de saídas económicas produtivas a partir dos 
valores da zona.

As actividades produtivas están orientadas ao cultivo de viñas e olivos, e 
elaboran e comercializan viños e aceites de oliva, tratando de expresar a 
súa procedencia: unha orixe, unha terra e, como trasfondo, unhas persoas 
que os interpretan.

O seu éxito empresarial débese en boa medida ao desplegue dunha estratexia 
de comunicación que soupo difundir o compoñente social e á súa ve a 
capacidade para facer un produto innovador e de calidade.

Contan tamén cun servizo de terapia ocupacional e cun fogar residencia para 
aquelas persoas con discapacidade psíquica que non contan cun entorno 
familiar adecuado para poder facerse cargo.

http://www.olivera.org/php/index.php

Cooperativas e sustentabilidade dos 
procesos de desenvolvemento rural

Unha definición xeralmente aceptada do que se entende por desenvolvemento 
sustentable é a proporcionada pola Comisión Mundial do Medio Ambiente e 
do Desenvolvemento (1992, páx. 67): “O desenvolvemento sustentable é o que 
satisfai as necesidades da xeración presente sen comprometer a capacidade das 
xeracións futuras”.

É un feito que as necesidades básicas de alimentación nos países desenvolvidos 
está cuberta. Para chegar a esta situación, as políticas en materia agrícola estaban 
orientadas cara á produtividade. Unha produtividade que, en moitos casos, 
tivo e segue tendo importantes contradicións coa seguridade alimentaria e 
o mantemento do medio ambiente. Por iso é polo que na actualidade, desde 
todos os ámbitos socio-económicos, existe unha gran preocupación por facer 

http://www.olivera.org/php/index.php
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compatible a produtividade coa seguridade na produción e a manipulación dos 
produtos de consumo.

Con todo, os produtores locais atópanse con importantes dificultades para 
adaptarse a esta nova situación, tales como (VÁZQUEZ BARQUEIRO, 1993, páx. 286):

 • A falta de cultura empresarial da poboación e axentes locais. As empresas 
situadas nas zonas rurais son, sobre todo, de carácter familiar e pequena 
dimensión, dedicadas a unha única actividade, que sobreviven polo esforzo 
persoal dos donos, que son ao tempo os seus xerentes. Por iso, a adaptación 
da poboación rural require dun proceso de información e formación que lles 
permita sobrevivir e desenvolverse.

 • O temor a un cambio na súa ocupación total ou parcialmente.

 • A dedicación a unha única actividade relacionada basicamente cos recursos 
naturais locais foi tradicionalmente a maneira de supervivencia das zonas rurais.

 • Problemas como os cambios na demanda de produtos agrícolas, a sobreproducción, 
etc., son feitos que condicionan o mantemento deste tipo de actividade.

 • A adecuada formación, específica para cada zona concreta, en función das súas 
necesidades e posibilidades, pode axudar á adaptación que debe producirse, 
na procura dunha idónea diversificación de actividades.

Desde o movemento cooperativo, trasládanse estas preocupación aos seus 
principios ou normas básicas de funcionamento: “as cooperativas traballan para 
conseguir un desenvolvemento sustentable das súas comunidades mediante 
políticas aprobadas polos seus socios” (sétimo principio). Velaí un principio en 
cuxa aplicación as empresas deben ter en conta, por unha banda, a necesidade de 
obter a idónea calidade dos produtos e, por outra, o mantemento do seu medio 
natural.
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Con todo, estes procesos precisan de importantes esforzos, tanto humanos 
como financeiros. Trátase de trocar, en moitos casos, os hábitos de produción e 
comercialización cara a produtos de calidade, pois son estes os que a poboación 
está a demandar. As sociedades cooperativas das áreas rurais, sobre todo as 
agrarias, aínda que non exclusivamente, teñen a posibilidade, por tratarse dun 
centro de agrupación de produtores individuais, de transmitir toda a información 
e formación para a concienciación en relación con estas cuestións.

En relación con este mesmo asunto, aínda que desde a perspectiva do medio 
natural no caso das sociedades cooperativas rurais, ademais de por principio, 
deben coidar da súa preservación por necesidade. A razón é que os recursos 
que empregan proveñen basicamente del, de maneira que a súa deterioración 
trasladaríase ás empresas en cada unha das fases do proceso produtivo, entrando 
nun círculo que acabaría por romper o equilibrio necesario do medio natural que 
asegure a supervivencia futura da empresa.

Cooperativas e diversificación de 
actividades no medio rural

As zonas rurais do territorio galego 
caracterízanse por dispoñer de moitos 
e moi variados recursos naturais que na 
actualidade non están a ser utilizados, pois 
a poboación concéntrase no eixo atlántico, 
onde se sitúan as poboacións de maior 
importancia económica.

En consecuencia, existen aínda sen explotar unha gran cantidade de posibilidades 
para a realización de múltiples actividades relacionadas, directa ou indirectamente, 
cos recursos naturais. As sociedades cooperativas con actividade nas zonas rurais, 
tendo en conta a súa cantidade e o importante número de socios que agrupan, 
convértense na canle idónea para a diversificación de actividades, necesaria para 
a adaptación da economía rural á situación actual.
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Esta diversificación pode ser canalizada tanto a través dos agricultores con 
dispoñibilidade de tempo para isto (aproveitando as épocas en que non se dedican 
á súa actividade principal; agricultura a tempo parcial; etc.), como a través 
daqueloutros habitantes que sen ser agricultores desexen levar a cabo unha 
actividade nestas zonas. Isto pode aplicarse (CABALEIRO, M. J., 2000):

 • Incorporando aquelas actividades relacionadas coa cadea de valor do produto 
que explota, por tanto tentando captar o maior valor engadido posible dos 
seus produtos.

 • Levando a cabo aqueloutras tarefas que poden ser compatibles coa actividade 
principal como pode ser a artesanía tradicional, a agricultura ecolóxica, etc.

 • Desenvolvendo actividades relacionadas co lecer nos espazos naturais, como 
é o caso do turismo rural e agro turismo.

 • Achegando os servizos necesarios para a realización das anteriores e a 
satisfacción, en xeral, das necesidades da poboación (formación, financeiros, 
xestión e asesoramento, comerciais, etc.). Ademais, un dos problemas cos que 
se atopan actualmente as pequenas explotacións rurais, teñen que ver coa 
falta de conexión dos servizos que ofrecen. A súa integración a través dunha 
sociedade cooperativa de provedores, para agrupar a oferta de produtos e 
servizos que na actualidade están a ser demandados, é outra das formas de 
diversificación por integración de negocios xa existentes.

O desenvolvemento rural endóxeno e sustentable é posible se, entre outras 
premisas básicas, a poboación se mantén no territorio, e para isto é necesario 
que teña cubertas as súas necesidades. Por iso é preciso a extensión da fórmula 
cooperativa para involucrar a sociedades cooperativas de diferente clases, 
creando redes de empresas para consolidar o proceso de crecemento endóxeno 
xa iniciado, nalgúns casos, polas sociedades cooperativas agrarias.
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Sectores emerxentes que ofrecen novas 
oportunidades ao desenvolvemento rural

Á hora de abordar unha estratexia de desenvolvemento rural sustentable debemos 
ter en conta as tendencias actuais e as oportunidades detectadas neste ámbito 
de transformación económica e social.

Os principais impulsores da transformación están a procrear formas de cambio 
rural que crean novas oportunidades económicas en diversos ámbitos.

Aínda que estes factores, por suposto, expoñen desafíos para moitas comunidades 
e empresas rurais, é importante recoñecer e prestar atención ao feito de que tamén 
están a crear un enorme potencial para sectores de actividade novos e crecentes.

Sen pretender ofrecer unha lista exhaustiva e sendo conscientes de que non se 
trata da única forma posible de clasificar os tipos de oportunidades dispoñibles, a 
continuación descríbense algunhas das principais áreas de actividade económica 
nas que están a xurdir oportunidades particularmente interesantes para as 
zonas rurais.

Estas «economías emerxentes» non existen de forma illada, e moitas actividades 
poderíanse clasificar en máis dun grupo. Con todo, representan unha forma útil 
de concibir as áreas que ofrecen potencial económico.

O secreto da prosperidade futura das zonas e as empresas rurais consistirá en 
aproveitar estas oportunidades da forma máis adecuada e eficaz para cada zona 
rural concreta a través dunha planificación minuciosa, investimentos estratéxicos 
e a participación das comunidades.

1. A economía alimentaria

O sector agro-alimentario representa xa unha importante realidade na nosa 
contorna, tanto en termos de emprego como en termos de creación de valor 
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engadido. Con todo, continúan existindo grandes oportunidades para desenvolver 
aínda máis a economía alimentaria sobre a base do aumento da calidade, a achega 
de valor e a mellora do acceso ao mercado.

Os agricultores que se centran na produción primaria e son vulnerables ás 
variacións dos prezos mundiais dos produtos básicos poden explorar oportunidades 
para engadir valor aos seus produtos. As oportunidades aumentan nalgúns 
sectores nos que os consumidores se mostran dispostos a pagar máis por produtos 
manifestamente de maior calidade. Estes produtos poden incluír especialidades 
locais ou rexionais, alimentos ecolóxicos e produtos alimentarios de elaboración 
local ou para cuxa produción se seguen as normas ambientais máis estritas.

A fabricación de produtos que satisfagan estas preferencias adoita entrañar 
uns custos máis elevados que, con todo, a miúdo ven compensados por un 
prezo de mercado máis alto. Os produtores poden reter unha parte maior do 
valor que engaden aos seus produtos ao responsabilizarse da transformación, 
desenvolvemento de marca e envasado, así como ao acceder directamente aos 
mercados sen intermediarios.

A mellora do acceso aos mercados adoita implicar unha redución da brecha entre 
os produtores rurais e os consumidores (principalmente urbanos) mediante 
cadeas máis intelixentes de subministración de produtos alimentarios que 
poden incluír a venda directa. Tamén xorden oportunidades para fomentar o 
desenvolvemento do mercado mediante a apertura da contratación pública e a 
educación alimentaria dos consumidores.

Ás veces pode resultar complicado aproveitar estas oportunidades, sobre todo 
para as pequenas explotacións agrícolas e gandeiras familiares que poden 
carecer da experiencia, a confianza, os recursos ou a información de mercado 
para emprender os cambios necesarios. A integración en entidades de economía 
social que agrupen aos produtores para que sexan capaces de superar os retos 
comerciais e loxísticos de forma creativa e innovadora pode marcar a diferenza.
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2. A bioeconomía

A bioeconomía é un conxunto de actividades económicas relacionadas coa 
invención, o desenvolvemento, a produción e o uso de recursos biolóxicos para 
elaborar novos produtos.

No sector forestal xa se observa nalgunhas zonas unha transición das fábricas 
de papel en dificultades á biorrefinería forestal. A bioeconomía tamén se está 
facendo tanxible no desenvolvemento de novos biomateriais, como a madeira 
tecnolóxica ou o illamento a base de cana, así como na produción de bioenerxía.

Os avances técnicos continúan ofrecendo novas oportunidades para engadir 
valor ás materias primas, aproveitando as calidades biofísicas subxacentes dos 
produtos primarios.

Con todo, as barreiras á entrada á bioeconomía de alta tecnoloxía a gran escala 
son moi importantes e entrañan un risco elevado. As novas formas de gobernanza 
e o investimento público estratéxico e selectivo, e o agrupamento dos produtores 
en entidades capaces de xestionar estas actividades poden resultar cruciais para 
superar estas barreiras e apoiar o potencial de crecemento do sector.

En determinadas zonas rurais produciuse un auxe das denominadas «comunidades 
enerxéticas» e outras estratexias municipais de base local dirixidas a lograr 
beneficios económicos, sociais e ambientais a través da bioeconomía.

«Penetrámonos na era “bio”. Nos próximos vinte anos asistiremos a un 
desenvolvemento maior que nos douscentos anteriores. A biomasa que crece 
nos nosos campos, bosques e augas substituirá aos combustibles fósiles, o metal, 
o plástico e as fibras sintéticas que aínda nos rodean.

As zonas rurais teñen un papel protagonista neste cambio: “o futuro da agricultura 
e a silvicultura nunca fora tan prometedor», Olli Hietanen, Universidade de Turku 
(Finlandia).
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3. As economías verdes e circulares

A economía verde trata de aproveitar as oportunidades de crecemento 
ecoloxicamente sustentables, así como de mellorar o comportamento ambiental 
dunha forma viable social e economicamente. Polo xeral isto require novas formas 
de pensar e de traballar, como o desenvolvemento de fontes de ingresos novas e 
sustentables a partir de materiais anteriormente considerados como refugallos.

Este é o concepto da economía circular, que se basea na reciclaxe dos recursos 
no seo das cadeas de valor.

A economía verde inclúe a transición cara a actividades económicas hipocarbónicas 
e eficientes no uso dos recursos, capaces de mellorar a sustentabilidade ambiental 
e, ao mesmo tempo, lograr aforros de custos e ofrecer oportunidades de negocio.

Dúas das formas en que o rendemento ambiental pode converterse en maiores 
beneficios son a redución do consumo de recursos e o aproveitamento da crecente 
preferencia dos consumidores por produtos e servizos respectuosos co medio 
ambiente, por exemplo a través do turismo ecolóxico ou o desenvolvemento de 
marcas ecolóxicas.

O investimento en infraestruturas de enerxía renovable nas zonas rurais, xa 
sexa a pequena ou gran escala, tamén ofrece potencial económico no contexto 
da necesidade de abandonar os combustibles fósiles e do aumento dos prezos 
da enerxía.

4. A economía dixital

Os servizos de banda ancha rápida nas zonas rurais, co fin de permitir ás empresas 
que operan nelas competir e prosperar na economía moderna. O acceso rápido e 
fiable é fundamental para proporcionar «acceso á información, ás plataformas 
de negociación, á promoción dos servizos rurais e á capacidade para interactuar 
con consumidores e con visitantes potenciais».
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Existen esferas particulares de oportunidades dixitais para as zonas rurais 
en torno ao acceso dixital aos mercados, os servizos dixitais e o márketing 
dixital. No contexto agrícola, as tecnoloxías dixitais poden axudar a mellorar a 
produtividade e a eficiencia dos recursos a través de diferentes técnicas, como 
a agricultura de precisión.

Con todo, para aproveitar estas oportunidades é necesario superar a dobre 
fenda dixital que sofren numerosas comunidades rurais. Ademais da falta de 
acceso a internet de próxima xeración, moitas poboacións rurais carecen dos 
coñecementos informáticos necesarios para sacar proveito das oportunidades 
que ofrece a economía dixital.

A infraestrutura dixital de alta velocidade nas zonas rurais debe constituír un 
investimento prioritario e ir acompañada pola educación e formación dixitais. 
Ambos os dous aspectos son necesarios para aumentar a capacidade das partes 
interesadas e as comunidades rurais para explotar o potencial dixital.

5. A economía social

As zonas rurais víronse afectadas polos recortes e a centralización do gasto 
público en servizos de interese xeral. Con todo, moitas comunidades rurais están 
a responder a estas medidas tentando atopar formas imaxinativas de organizar 
e prestar servizos, utilizando para iso unha combinación de recursos públicos, 
privados e comunitarios, entre os que destaca a economía social.

Estas iniciativas de rexeneración dos servizos rurais impulsadas polas comunidades 
poden dar lugar a innovacións sociais.

Constitúen ideas novas (produtos, servizos e modelos) que satisfán necesidades 
sociais (dun modo máis eficaz que outras alternativas) e, ao mesmo tempo, crean 
novas relacións ou colaboracións.
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Estes cambios apóianse nunha serie de factores tecnolóxicos. Internet está a 
transformar a configuración dos servizos nas zonas rurais en xeral, pero de 
maneira especial nas zonas remotas, por exemplo a través da telemedicina e a 
aprendizaxe a distancia.

O actual reprantexamento das estruturas de prestación de servizos de interese 
xeral proporciona numerosas oportunidades para o emprendemento rural, 
as empresas sociais, as pemes e a innovación, sobre todo co fin de inverter as 
tendencias de centralización e racionalización, que transfiren o emprego e outros 
beneficios económicos ás zonas urbanas.

6. A economía da experiencia

Moitas zonas rurais benefícianse de vantaxes naturais sobre cuxa base poden 
atraer visitantes que gasten o seu diñeiro nelas e que poden abrirse aos moitos 
consumidores que non só buscan adquirir produtos materiais senón tamén vivir 
«experiencias» de vida especiais.

As oportunidades que xorden no ámbito da economía da experiencia poden apoiarse 
en características naturais, como montañas, praias ou bosques, lugares de interese 
cultural ou histórico, ou especialidades locais. O márketing, a información e a 
sinalización dos servizos locais poden resultar cruciais para aproveitar o potencial 
que brinda a economía da experiencia.

As tecnoloxías dixitais ofrecen un potencial moito maior nese sentido. Unha vez 
que os núcleos rurais lograron atraer turistas e visitantes, emerxe toda unha 
serie de oportunidades de negocio conexas. As novas actividades poden gardar 
relación coa experiencia específica que se ofrece —por exemplo, presentacións, 
visitas guiadas ou sesións de cata de produtos—. Con todo, tamén pode tratarse 
de negocios máis xenéricos, como establecementos comerciais locais, casas 
de hóspedes, restaurantes, cafeterías e mesmo servizos pertinentes, como o 
transporte.
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O cooperativismo agrogandeiro diversifica a súa actuación cara a atención 
ás persoas maiores

COCOPE S.Coop. é unha cooperativa agraria con domicilio social en PEÑAFIEL 
(Valladolid), e conta con más de 700 socios.

No ano 2006 promove a Fundación COCOPE, co obxectivo fundamental de 
crear unha Residencia para personas maiores que supón un proxecto de 
109 habitacións residenciais, habitacións medicalizadas e todos os servizos 
necesarios para a asistencia e disfrute dos usuarios residentes, como sala 
de terapia ocupacional, ximnasio, cociña, perruquería, cafetería, etc.

Este proxecto conseguiu o Premio ao Cooperativismo e a Economía Social 
da Junta de Castilla y León en 2006, á mellor empresa cooperativa do ano.

https://www.cocope.es/

7. A economía residencial

As comunidades rurais dominadas polos viaxeiros pendulares ou a poboación 
xubilada poden ofrecer oportunidades de negocio na «economía residencial». 
O motor desta actividade é a riqueza que inxectan nestas zonas as rendas ou as 
pensións.

A economía residencial está en gran medida dominada polos servizos, e as 
oportunidades económicas estarán condicionadas, en boa parte, polas preferencias 
e necesidades da poboación residente. Polo xeral, a economía residencial xera 
demanda de establecementos comerciais e servizos locais.

As antigas técnicas artesanais poden cobrar nova vida grazas á procura de 
individualidade dos residentes rurais prósperos. Moitos destes negocios presentan 
uns custos iniciais moi reducidos.

Unha modalidade particular de economía residencial é a «economía prateada», 
que permite ás economías rurais beneficiarse dunha cantidade significativa de 
persoas maiores relativamente acomodadas que viven na zona ou se trasladan a ela 
cando se xubilan. Esta economía pode crear as súas propias demandas específicas 
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de servizos recreativos, domésticos e asistenciais, desde vivendas adaptadas ata 
campos de golf, e desde servizos de xardinería ata atención sanitaria.

Os discursos de cambio e as oportunidades de negocio emerxentes que se describen 
poden afectar, en certa medida, a todas as zonas rurais. Con todo, os resultados 
reais sobre o terreo sempre virán determinados polas diferenzas xeográficas e 
por unha ampla variedade de factores ambientais e socio-económicos.

As comunidades rurais necesitan comprender e explorar os seus desafíos e 
oportunidades particulares co obxecto de sacar o máximo proveito do potencial que 
ofrecen os negocios modernos na súa zona. Nesta obrigada reflexión as entidades 
de economía social do ámbito local poden ter un destacado labor de liderado.

Resulta necesario indicar, así mesmo, que algunhas das principais fontes de 
emprego nas zonas rurais están relacionadas coas seguintes actividades:

a. Tecnoloxías da información e a comunicación: As empresas dedicadas á 
creación de páxinas web e deseño gráfico contribuirán á súa vez a facilitar a 
expansión doutras empresas da zona.

b. Servizos ambientais a empresas e entidades: Agrúpanse baixo este termo 
as actividades de consultoría, enxeñería e asesoramento técnico e legal ou de 
constitución de seguros e outros servizos, ao redor de aspectos ambientais de 
calquera actividade, ou dirixidos especificamente ao sector ambiental. Con 
este tipo de empresas, determinados sectores laborais cualificados poden 
permanecer na zona.

c. Enerxías Renovables: Trátase de empresas relacionadas co desenvolvemento 
de produción de enerxía renovable como son a enerxía minieólica, a eólica 
offshore, a maremotriz, a undimotriz ou coa investigación de técnicas 
relacionadas co almacenamento eficaz de enerxía, e coa mellora da acumulación 
e distribución da enerxía solar térmica e fotovoltaica.
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d. Agricultura e gandería ecolóxica e ambiental: A cada vez maior importancia 
que dá a sociedade ao medio ambiente ou á seguridade alimentaria, configuran 
unha contorna favorable á creación de empresas deste sector, podendo 
reconverter empresas xa creadas en declive a este nicho de produción.

e. Turismo sustentable: O sector turístico conta cun gran potencial de 
crecemento e móstrase como claramente estratéxico en todos os plans de 
desenvolvemento, aínda que este desenvolvemento deberá estar baseado 
en criterios de sustentabilidade. Así mesmo, móstranse oportunidades moi 
diversas: creación de spa sustentables, turismo gastronómico, circuítos con 
recollida de cogomelos…

O turismo rural considérase unha actividade potencial complementaria para as 
familias do medio rural. Os beneficios deste tipo de actividades repercuten en 
tres campos: na propia comunidade (a dimensión económica e social do turismo 
rural), na protección ambiental e no turismo, que implican á súa vez unha serie 
de beneficios interrelacionados (Cánoves et al., 2004).

O turismo rural na economía social

Mas de Madalena Inspira Naturaleza Coop.Valenciana

Esta cooperativa promove e preserva o turismo rural do interior da provincia 
de Castellón.

A vocación de servizo, a consciencia na gastronomía e no respeto ao medio 
ambiente, así como o desexo de innovar no turismo rural, son os valores 
que emanan de Mas de Madalena Inspira Naturaleza.

Ofrecen unha gastronomía moi coidada, con produtos recolleitos do seu 
horto ecolóxico, e opcións vexetarianas e veganas, a fin de ofrecer menús 
completo para todos os públicos.

En Mas de Madalena ofrecen diversos talleres pensados para toda a familia, 
e actividades en colaboración coa Asociación Arcadia.

http://www.masdemadalena.com/

http://www.masdemadalena.com/
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Diversos estudos concluíron que o turismo rural reporta numerosos beneficios 
ás áreas nas que se desenvolve (OECD 1994; Roberts e Hall, 2001). Entre eles, 
podemos destacar a diversificación da economía rural a través da creación de novas 
oportunidades de negocio no sector servizos; os beneficios sociais (mantemento 
dos servizos municipais como son o transporte público, os colexios e os servizos 
sanitarios), o aumento do contacto entre municipios illados, repoboación dalgunhas 
áreas rurais e a promoción do papel da muller como xestoras do turismo rural.

a. Silvicultura: A investigación e mellora en silvicultura para fomentar a 
recollida de biomasa residual impulsará o desenvolvemento dun mercado 
laboral neste ámbito nos municipios rurais.

b. Rehabilitación - edificación sustentable: Esta área de mercado está 
relacionada coa construción e rehabilitación de casas e edificios con materiais 
máis sustentables e a eficiencia enerxética.

c. Ecoindustria: A valoración económica dos residuos e a súa transformación en 
materia prima utilizable é unha das bases da creación dos parques ecoindustriais.

d. Servizos á persoa: Inclúense neste concepto os servizos para a familia 
(gardería, axuda escolar), para a calidade de vida (limpeza, estética, axuda a 
persoas maiores) e para o fogar (apoio a persoas con discapacidade).

e. Industria agroalimentaria: crea novos postos de traballo, fixa poboación e 
ofrece unha saída comercial aos produtos da zona.
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6. Un modelo colaborativo 
para o desenvolvemento 
sostible no ámbito rural. 
Protocolo de activación

6.1. Introdución

Ao falar dun modelo colaborativo para o desenvolvemento sustentable no ámbito 
rural, temos necesariamente que facer referencia destacada á Economía social en 
xeral e ao cooperativismo en particular. A economía social, coas súas fortalezas e 
debilidades, cos seus riscos e posibilidades, ten unha gran tradición e implantación, 
sen esquecer que tratamos dunha empresa que nace e se desenvolve para as 
persoas e na súa contorna, co cal adáptase singularmente á idiosincrasia do mundo 
rural. Falamos dunha economía esencialmente humana nas súas finalidades e 
obxectivos, é o ADN da súa existencia e esencia. A Economía Social aluma a idea 
de democracia que se centra nos problemas, utilizando os coñecementos e a 
vontade dos seus membros e funcionando nun marco de participación.

Por suposto, iso non é incompatible co seu carácter empresarial e a súa batalla 
pola súa consolidación e crecemento, así como a persecución de determinados 
obxectivos que tamén forman parte da súa cultura, como son: unha mellora da 
competitividade, cun crecemento sustentable en todos os seus aspectos, creación 
de emprego estable, desenvolvemento e prestacións de servizos de calidade 
e proximidade, unha loita pola implantación da igualdade de xénero nas súas 
empresas, así como na presenza de mulleres, tanto no acceso á condición de socios 
como ás áreas de responsabilidade e administración e, en xeral, a afirmación, 
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defensa, promoción e difusión dos valores e principios que informan ás empresas 
da economía social e á sociedade cooperativa en especial, conformando a súa 
identidade.

O modelo colaborativo debe identificar, no ámbito no que pode desenvolver as súas 
potencialidades e que coñece pola súa proximidade e presenza, as oportunidades 

de negocio nas zonas xeográficos correspondentes, 
e dispoñer dos recursos existentes para xerar 
actividade e introducirse nos mercados.

É, sen dúbida, importante desde a óptica 
estritamente empresarial, a dimensión tanto 
económica como social das empresas cooperativas 

para garantir con máis posibilidades a súa viabilidade, pero non é o único elemento 
que se debe ter en conta para tomar a decisión de poñer en marcha outros proxectos 
colaborativos no ámbito rural.

Non restamos importancia e certeza ao devandito anteriormente para determinados 
proxectos empresariais de natureza cooperativa, como pode significarse no 
sector agroalimentario, onde a súa dimensión, a súa ampliación ou selección 
da súa base social, a calidade dos seus servizos e os procesos de concentración, 
integración ou intercooperación son extremada e perentoriamente necesarios. 
Pero non todo no rural é o desenvolvemento de procesos e proxectos de natureza 
agroalimentaria. E necesita de moito máis para saír do baleiro e o abandono no 
que se atopa sumido xa desde hai demasiado tempo, e cun futuro incerto. Débense 
atender outras necesidades e carencias de toda índole, que resultan ben visibles 
no ámbito que estamos a tratar.

É precisamente no recoñecemento de que a persoa e a súa contorna son o centro 
e os protagonistas de todo, onde a sociedade cooperativa ten unha excelente 
credibilidade, xera seguridade, proximidade e confianza para desenvolver proxectos 
que sexan aceptables e ofrezan garantías de eficacia e eficiencia nun medio 
necesitado diso.
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Aínda así, a pesar da lonxevidade do modelo, existe aínda na sociedade un gran 
descoñecemento para valorar as potencialidades das cooperativas e da economía 
social no seu conxunto, e iso debe facernos ver a necesidade dunha política 
de formación e divulgación máis intensa que visualice o atractivo do modelo 
cooperativo como instrumento de desenvolvemento sustentable e de progreso 
económico e social.

Débese reforzar por parte de todos os axentes da economía social e tamén da 
Administración no seu conxunto, a través das correspondentes políticas públicas en 
xeral, a información e transmisión dos principios cooperativos a colectivos sociais 
e educacionais, e mesmo no sistema educativo, mostrando o seu auténtico rostro 
como modelo de convivencia, participación democrática, diferente, resultando 
un modelo empresarial cunhas características que o fan singular, pero non por 
iso menos eficiente e eficaz, e cun compromiso e responsabilidade social notable.

Nesta dirección, tamén as propias cooperativas poderían facilitar o desenvolvemento 
de prácticas profesionais nelas que axuden a dar a coñecer e formar o modelo.

6.2. O modelo cooperativo

É o que, contribuíndo ao mantemento do benestar e a cohesión social, consegue 
unha maior satisfacción, participación e compromiso dos socios, as súas familias 
e da comunidade na que centra as súas actividades, poñendo en valor a empresa 
e o modelo cooperativo. As cooperativas son instrumentos de desenvolvemento e 
colaboración que se identifican ben coas necesidades do desenvolvemento local, 
fomentando o tecido socioeconómico, e dinamizando social e economicamente 
o medio.

Son cuestións moi tratadas, relatadas e difundidas, pero lembremos que o modelo 
é un exemplo, foino sempre, de participación democrática, tanto na adopción de 
decisións, como de xestión dos seus propios destinos por parte do seu colectivo 
social; e de transparencia, como valor que o identifica ofrecendo confianza, 
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garantía e veracidade ás súas actividades e ás súas actitudes e compromisos, 
tanto ante propios como ante terceiros.

Combate de forma perenne pola súa pervivencia, e pola súa renovación e 
continuidade do proxecto máis alá dunha determinada xeración, fomentando 
a incorporación de novos socios, de mozos e de mulleres en todas as áreas da 
empresa, mediante a súa participación plena nas súas actividades e nos seus 
órganos sociais, entre os que incluímos, obviamente, as de responsabilidade e 
dirección, fortalecendo a súa autoestima e a súa proxección social e profesional.

É precisamente por ese papel e arraigamento no mundo rural que teñen as 
cooperativas, que poden resultar o medio idóneo ou a xénese de desenvolvemento 
de novos proxectos no rural, máis alá de calquera que resulte a súa actividade 
principal ou mesmo máis alá de si mesma. É dicir, poden ser os factores e axentes, 
instrumentos e ferramentas que, co apoio dos seus propios medios, potencien 
outros desenvolvementos, sendo eixos de novas actividades e o empuxe na 
participación e compromiso de novos actores que impulsen proxectos que xeren 
actividade e dinamicen as sociedades rurais.

En definitiva, utilizando os instrumentos dos que dispoñemos, como son as 
sociedades de economía social existentes no ámbito rural, e as cooperativas 
de modo destacado, fomentar o espírito emprendedor e potenciar a empresa 
cooperativa para a posta en marcha de novas actividades xeradoras de servizos, 
benestar e cohesión social, baseado na calidade e nos valores e principios que 
identifican o cooperativismo.

Neste sentido non resulta pouco importante o apartado financeiro. Calquera 
proxecto necesita de financiamento, e é precisamente neste elemento esencial 
na posta en marcha de proxectos de natureza colaborativa no rural, como eixo 
prioritario de actuación de todos os axentes implicados no seu mantemento, 
promoción e desenvolvemento, onde deben contribuír tanto as administracións 
como as propias empresas da economía social xa existentes, así como as entidades 
financeiras de natureza cooperativa, aínda que obviamente non só, como as 
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cooperativas de crédito e mesmo seccións de crédito de cooperativas que dispoñan 
deste instrumento de financiamento.

O cooperativismo como modelo, máxime contando con experiencias existentes 
nas diferentes zonas do rural galego, é un elemento capaz de activar políticas 
transversais en cuestións como emprego, revitalización demográfica, colaboración 
entre persoas e empresas, eficiencia e participación nas empresas, despoboamento 
do medio rural, desequilibrios territoriais, integración social, etc. É por iso, que 
as cooperativas deben potenciar e activar máis o seu papel complementario e 
coadxuvante dos esforzos que se realizan, ou se debesen realizar, desde outras 
instancias na promoción do desenvolvemento local rural.

Con este explícito e sincero recoñecemento ao modelo cooperativo pola súa 
contribución e compromiso co desenvolvemento socioeconómico do territorio, 
deben conxurarse e coordinarse todos os actores e axentes implicados, tanto 
públicos como privados, no obxectivo de fomentar, promover e impulsar proxectos 
desta natureza colaborativa no mundo rural, empezando por unha adecuada 
información e divulgación do propio modelo e das súas aplicacións e posibilidades. 
Para iso, resulta imperativo que a Economía Social participe de forma plena en 
todas aquelas institucións vinculadas ao desenvolvemento socioeconómico de 
Galicia, dada a achega que realiza ao mesmo, a súa importante presenza, e as 
notorias potencialidades que ten na nosa Comunidade.

6.3. Protocolo de activación

 • Elaboración de proxectos de dinamización social
 • Oportunidades e límites

Este modelo colaborativo proponse como unha guía orientadora dos pasos 
necesarios para activar as posibilidades de desenvolvemento rural dun territorio. 
Está proxectado sobre a base da participación nuclear das entidades de economía 
social como motor do proceso de revitalización económica e social.
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Trátase de recomendacións xenéricas que obrigarán ás persoas e entidades que 
queiran levalas á práctica, a realizar un esforzo de adaptación ás características 
e singularidades propias do seu territorio. Este axuste, á vez que necesario, 
convértese nun elemento que achegará valor ao propio proceso, dado que reforzará 
o seu carácter autoxerado.

Precisamente o enfoque de autocreación é un dos elementos que máis caracterizan 
ao modelo, xunto coa súa dimensión participativa que fomenta a colaboración e 
o traballo en rede, a súa aposta pola innovación e o carácter viable e sustentable 
das iniciativas de desenvolvemento.

O modelo estrutúrase en 10 fases nas que se sinalan os pasos para dar en cada 
unha delas. A ordenación que se propón non ten carácter ríxido, senón que debe 
ser o suficientemente flexible para adaptarse ás distintas circunstancias e ritmos 
de traballo .

Fase 1.Definición da área de actuación e 
análise das características da contorna

Nesta fase preténdese obter unha visión de conxunto do territorio que enmarque 
e centre as análises posteriores, á vez que nos achegue un mapa dos recursos 
dispoñibles.

A análise debe ter en conta, como mínimo, os seguintes aspectos:

 • Poboación
 • Emprego
 • Territorio e os seus usos
 • Patrimonio:

 - Material
· Natural
· Histórico/artístico

 - Inmaterial
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 • Actividades económicas:
 - Sector primario
 - Industria
 - Construción
 - Hostalería
 - Servizos

 • Infraestruturas:
 - Tecnoloxías da información e as comunicacións
 - Vivenda
 - Transporte
 - Chan empresarial
 - Deportivas
 - Asistenciais
 - Outras

 • Servizos ás persoas:
 - Sanitarios
 - Educativos
 - Asistenciais
 - Outros servizos públicos

 • Servizos ás empresas
 • Entidades de economía social
 • Empresas de referencia
 • Axentes dinamizadores:
 • Tecido asociativo:

 - Asociacións:
· de veciños
· culturais
· de mulleres rurais
· xuvenís

 - Clubs deportivos
 - Grupos de desenvolvemento rural e outras redes de colaboración

 • Centros de formación
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Fase 2.Identificación das potencialidades, 
carencias e barreiras

Nesta fase trátase de poñer sobre a mesa de que forma os recursos humanos e 
materiais do territorio poden contribuír ao seu desenvolvemento dunha forma 
sustentable, así como constatar as carencias que debemos liquidar e as barreiras 
ou resistencias que poden influír negativamente na posta en marcha das posibles 
iniciativas.

No ámbito das potencialidades débese ter en conta non só as posibles actividades 
a desenvolver, senón, e moi especialmente, as persoas que as poden levar a cabo. 
Tanto os emprendedores como os axentes dinamizadores do territorio, prestando 
especial atención aos liderados e ás entidades de referencia que conten con 
capacidade tractora de procesos de cambio e revitalización. Así mesmo, unha 
parte específica da análise debe centrarse nos aspectos referidos á innovación.

Fase 3.Contraste da análise e captación de persoas e 
entidades para incorporar á Rede local de Colaboración

Esta actividade debe concretarse con carácter previo á presentación pública do 
traballo marco de análise e identificación de potencialidades, carencias e barreiras.

Consiste en iniciar os contactos precisos para sumar vontades no proxecto 
común de desenvolvemento, para incorporalas á rede de colaboración co obxecto 
de impulsar o proceso da súa creación e 
que poidan participar activamente nas 
actividades desde o mesmo momento da 
súa posta en marcha.

Aproveitarase esta fase para contrastar a 
corrección da análise e recoller achegas, 
críticas e/ou suxestións para enriquecer 
o traballo realizado.
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Fase 4. Presentación pública da análise e 
constitución da Rede local de Colaboración

Mediante un acto público, darase conta dos traballos realizados e das conclusións 
que se derivan da análise efectuada, enriquecida coas achegas da fase de 
contraste. Procurarase a asistencia de todas as persoas e entidades interesadas 
no desenvolvemento económico e social do territorio.

No mesmo acto constituirase a Rede local de Colaboración con todas as entidades 
e persoas que desexen participar no proceso de revitalización e dinamización do 
territorio, para darlle continuidade ás actuacións e promover un marco estable 
de referencia.

Procurarase a participación de todos os líderes e referentes, así como dos 
axentes dinamizadores, entidades da economía social, empresas, asociacións, 
e representantes do ámbito público, especialmente do concello e dos centros 
de ensino.

En principio, non se require a formalización da constitución mediante instrumento 
xurídico, dado que a esencia da rede é a colaboración voluntaria, sen prexuízo da 
formalización legal que requiran os acordos que se produzan entre os distintos 
membros participantes durante o desenvolvemento da súa actividade.

O funcionamento da rede debe ter en conta os seguintes principios:

 • •Carácter aberto e participativo
 • •Apoio mutuo
 • •Desburocratización
 • •Utilización das tecnoloxías da información e as comunicacións
 • •Transparencia e información
 • •Atribución individualizada a persoas e entidades de funcións e responsabilidades
 • •Funcionamento en grupos de traballo de libre creación e adscrición voluntaria 

(abertos ou pechados)
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 • •Debe contar cun órgano de coordinación
 • •Deben realizarse reunións plenarias coa periodicidade que se determine e 

cando se trate de asuntos de interese xeral. Estas reunións serán convocadas 
polo órgano de coordinación.

Fase 5.Xeración de proxectos empresariais

A existencia de proxectos empresariais viables, preferiblemente baixo fórmulas 
de economía social, é a espiña dorsal da proposta de desenvolvemento rural. 
Sen eles pódense realizar moitos estudos, moitas campañas de sensibilización e 
investir en infraestruturas e servizos, pero, probablemente, seguirá sen resolverse 
o problema do despoboamento e dos territorios baleiros.

Por esa razón, entre outras, fai falta que se traballe sen dilación na xeración de 
proxectos. Proxectos piloto que poidan achegar referentes de traballo e fagan 
crecer expectativas de traballo e de calidade de vida no rural. Adicionalmente, 
esta actividade servirá para testar a capacidade de impulso da propia rede e poñer 
a punto o seu funcionamento.

Por outra banda, o proceso de reflexión que leva implícita esta fase facilitará 
a elaboración de instrumentos de planificación autoxerados polos propios 
destinatarios e, por tanto, pegados ao medio.

Os enfoques dos proxectos deben ser preferentemente colaborativos e 
participativos. Deben ser tamén titorizados e contar con apoios tanto privados 
como públicos. Obviamente deben ser viables, arraigados no territorio, xeradores 
de emprego e sustentables.

As persoas e entidades que participen no proxecto son un aspecto crucial para o 
seu éxito. Consideramos necesario a participación dos seguintes:
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 • Persoas emprendedoras que xestionarán a súa propia empresa.
 • Entidades de economía social que apadriñen o proxecto e, preferiblemente, 

que colaboren económica e tecnicamente con el.
 • Persoa titora do proxecto.
 • Persoas e entidades colaboradoras que aposten polo proxecto.

Con carácter xenérico e deixando ao carón as particularidades que poidan darse en 
distintos supostos, podemos identificar os seguintes pasos no desenvolvemento 
do proxecto:

1. Previa, con dúas posibilidades:

 • No caso de que contemos xa con ideas ou iniciativas definidas, débense seleccionar 
ás persoas que poidan ser candidatas e estimular a súa iniciativa emprendedora.

 • No caso de que contemos con persoas dispostas a emprender, o que fai falta é 
estimular a procura de oportunidades e ideas de negocio para que as poidan 
desenvolver.

2. Potenciar as competencias emprendedoras e a formación das persoas 
promotoras; concretar a iniciativa de emprendemento e a composición do grupo 
promotor; así como realizar unha avaliación inicial de viabilidade. Para abordar 
estas cuestións resulta imprescindible a participación dunha persoa titora con 
formación e experiencia no acompañamento de proxectos.

3. Crear vínculos de apoio e colaboración, tanto na rede local como noutros 
ámbitos públicos e privados.

4. Elaboración do plan de empresa e procura de fontes de financiamento, tales 
como achegas dos socios e colaboradores, participación doutras entidades (fondo 
de formación e promoción das cooperativas…), subvencións públicas e privadas, 
financiamento bancario…

5. Constitución e inscrición da entidade e inicio das actividades
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Fase 6.Convocatoria pública dun concurso de 
proxectos e ideas de emprendemento

A Rede local de Colaboración convocará un concurso de ideas de emprendemento 
e proxectos empresariais, no que poderán participar todos os proxectos que 
estean a xerarse no territorio.

A Rede seleccionará aqueles proxectos de maior interese para o desenvolvemento 
sustentable do territorio e prestaralles a súa colaboración cos medios dispoñibles, 
así como cunha dotación económica que estimule a súa posta en marcha.

De entre os proxectos seleccionados escollerase o que poida resultar máis apropiado 
para a realización dun proxecto piloto e que resultará prioritario á hora de asignar 
os recursos dispoñibles.

As ideas poderán presentarse por calquera persoa ou entidade e aquelas que 
non conten co respaldo dun proxecto en creación, tamén serán obxecto de 
recoñecemento público e, na medida do posible, obterán recursos para facelas 
realidade.

Fase 7.Elaboración do Plan estratéxico 
local e do Programa de actuación

Seleccionados os proxectos e recollidas as ideas de emprendemento e incorporadas 
as achegas recibidas, elaborarase de maneira participativa o Plan estratéxico 
local de desenvolvemento rural sustentable e o Programa de actuación.

Unha posible estruturación dos obxectivos do plan estratéxico por áreas debería 
contemplar, cando menos, as seguintes:

1. Cultura rural e patrimonio material e inmaterial
2. Infraestruturas e servizos
3. Formación
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4. Emprendemento e dinamización económica
Estruturado por actividades con potencial de dinamización do territorio, 
a título de exemplo:

a. Servizos ás explotacións
b. Servizos ás empresas
c. Xestión en común de explotacións, de forma autónoma ou baixo a dirección 

dunha entidade de economía social:
I. Agrícolas
II. Gandeiras
III. Forestais e doutros usos do monte

d. Produción ecolóxica e/ou de proximidade e a súa comercialización
e. Actividades vinculadas ás tecnoloxías da información e as comunicacións
f. Aldeas cooperativas como alternativa ás residencias de maiores e como 

alternativa residencial
g. Servizos ás persoas:

I. Formación
II. Da saúde
III. Escolas infantís
IV. Centros de día
V. Axuda no fogar
VI. Teleasistencia
VII. Comidas a domicilio
VIII. Asistencia a persoas con discapacidade
IX. Turismo e lecer
X. Deportivos

5. Atracción e acollida de persoas e proxectos
6. Innovación e tecnoloxías da información e as comunicacións
7. Financiamento
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Fase 8.Lanzamento do proxecto piloto

Posta en marcha do proxecto piloto con concreción dos apoios da rede de 
colaboración e outros apoios, públicos e privados, que promovan a súa viabilidade 
e a remoción de obstáculos que dificulten o seu desenvolvemento.

Para garantir as posibilidades de éxito do proxecto, resulta imprescindible 
o acompañamento dunha persoa titora con formación e experiencia no 
acompañamento de proxectos e o apoio técnico cualificado relacionado coa 
actividade que se pretende desenvolver.

Fase 9.Retroalimentación

Periodicamente resulta necesario realizar unha análise de resultados da posta en 
marcha do proxecto piloto, así como unha avaliación e revisión do plan estratéxico 
e, se procede, realizar a reprogramación pertinente.

Fase 10. Comunicación e divulgación 
de resultados e boas prácticas

Ademais de continuar coas actividades de dinamización, resulta necesario facer un 
esforzo de comunicación e divulgación dos resultados das actividades realizadas 
e das boas prácticas detectadas, para manter informados aos participes na rede 
e a toda a comunidade dos progresos logrados.

De igual forma, fai falta difundir a experiencia a outros actores implicados co 
desenvolvemento rural sustentable para establecer colaboracións, de carácter 
máis ou menos estable, que redunden no beneficio mutuo.





Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia


	Que é a economía social
	A Economía Social
	Principios que a informan
	A Unión Europea
	Galicia

	A economía social no rural
	A súa relevancia
	Economía Social e Territorio
	Emprendemento e políticas públicas

	O emprendedor social e o emprendemento
	Emprendedor social
	Emprendemento social e desenvolvemento local
	Economía social e dimensión humana e colectiva (negocio/persoas/equipo)
	Despoboamento, crecemento económico e emprego
	Capital humano e capital intelectual na economía Social

	Obxectivos e estratexias
	O Programa de Desenvolvemento Rural Sustentable

	Potencialidades da economia social para un desenvolvemento rural sustentable: claves
	Un modelo colaborativo para o desenvolvemento sostible no ámbito rural. Protocolo de activación
	Introdución
	O modelo cooperativo
	Protocolo de activación




