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A conciliación da vida familiar e laboral enfróntase no rural galego con unha serie de 

obstáculos que veñen a dificultar un obxectivo xa de seu ambicioso en calquera eido. 

 

Estas particularidades obrigan por unha banda a un coñecemento exhaustivo da 

problemática identificada, na medida en que as estratexias a seguir dependerán da súa 

correcta identificación. Pola outra, obrigan á procura de solucións innovadoras que superen 

as carencias de servizos normalizados e/ou as dificultades para acceder a eles, xa sexan 

estas psicolóxicas, económicas ou xeográficas. 

 

Un coñecemento que se pretenda exhaustivo dunha realidade social non pode ignorar 

as variables que a explican e/ou que a condicionan. O sexo é unha delas. A conciliación é un 

obxectivo asexuado, así coma a satisfacción das necesidades básicas para a vida diaria. 

Todas e todos queremos conciliar e acceder a uns recursos que, en definitiva, melloren a 

calidade da nosa vida e que nos permitan dispor dun anaco máis de tempo. 

 

Pero omitir as diferentes posicións de mulleres e homes con respecto a esta 

problemática resta validez a unha diagnose que se pretenda operativa. O enfoque de xénero 

é un principio teórico e metodolóxico da investigación social aplicada a situacións que 

presentan diferenzas por mor do xénero. Obviala implica unha simplificación da realidade 

social que á súa vez impide un deseño e planificación axeitados da axenda pública. A 

importancia desta perspectiva vese acentuada cando o obxecto de estudo se enmarca no 

eido rural, posto que presenta unhas particularidades que acentúan algunhas das 

manifestacións da desigualdade por mor de xénero: o illamento e a maior dispersión do 

mundo rural supoñen un agravante con respecto ás barreiras dunha participación social 
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efectiva. A muller atópase desta forma con obstáculos engadidos a unha situación xeral que 

se caracteriza por un menor peso nos procesos de toma de decisións.  

 

Os conceptos de actividade e inactividade teñen no rural matices importantes no que 

se refire ao labor desenvolvido polas mulleres. O concepto de inactividade responde a unha 

terminoloxía compartida e aceptada pero que, no caso feminino, pode ocasionar unha visión 

distorsionada da realidade que se ve acentuada no mundo rural. Este, principalmente nas 

pequenas explotacións, carece dunha diferenciación clara en canto aos labores propios do 

lar e aos da explotación, é dicir, entre os reprodutivos e os produtivos, de forma que a 

muller rural realiza tanto as tarefas propias dunha dona de casa (só as cales representan 

unha sorte de economía somerxida de importantísimas consecuencias socioeconómicas) 

como as vinculadas á produción primaria. 

 

O traballo presentou outro reto metodolóxico: a conceptualización do rural. 

 

Os principais referentes para a delimitación conceptual do rural son o criterio da 

Unión Europea e do INE. O primeiro define a ruralidade dun municipio en función dunha 

densidade poboacional inferior a 100 habitantes/km2. O segundo considera rurais os 

municipios inferiores a 10.000 habitantes. 

 

Aceptar estes criterios ten a vantaxe da seguridade proporcionada por unha 

clasificación avalada por organismos recoñecidos. Non obstante, decidiuse omitir calquera 

destes criterios. 

 

O rexeitamento destas clasificacións non se basea na desestimación dos criterios de 

poboación e densidade, senón na unidade básica de análise que toma como referencia o 

municipio. O recurso ao municipio como unidade de análise obrigaría a unha simplificación 
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excesiva derivada da división entre o eido rural e o non rural en base a unha realidade 

político-administrativa na que acostuman coexistir ambos os carácteres. 

 

Cómpre, polo tanto, descender un nivel máis no que se refire ás unidades de 

convivencia e tomar coma unidade primaria da análise a parroquia e as entidades 

singulares que conforman núcleos urbanos1. Neste caso, as características resultan máis 

homoxéneas e polo tanto a clasificación do territorio pode realizarse dun xeito máis 

coherente. 

 

A efectos desta investigación, e tendo en conta o seu obxectivo, estimouse 

conveniente a caracterización do urbano como un proceso de terciarización que afecta non 

só as grandes cidades, senón un sistema de vilas, ou cabeceiras comarcais, situadas en 

municipios que se considerarían rurais segundo as clasificacións institucionais 

mencionadas.  

 

“É unánime, por parte dos xeógrafos galegos e por outros científicos sociais, a 

consideración da existencia na comunidade dun sistema, ou malla urbana, de modestos 

núcleos cidadáns de marcada funcionalidade terciaria que compartimentan o interior nunha 

serie e espazos funcionalmente dependentes... Destácase a vila galega por unha 

funcionalidade eminentemente urbana. Nelas concéntranse actividades terciarias, 

comercios e servizos... É fundamental comprender que as vilas do interior de Galicia serven 

de polo central a toda unha serie de fluxos económicos e humanos que parten das súas 

áreas dependentes”2.  

                                                 
1 Neste sentido foi fundamental a achega de información proporcionada expresamente polo Servizo de Difusión 
e Información Estatística do Instituto Galego de Estatística, sobre a superficie das parroquias de Galicia, sen a cal 
non podería terse realizado a clasificación finalmente utilizada. 
 
2 Rodríguez González, Román (1997). La urbanización del espacio rural en Galicia (orixinal en castelán). 
Barcelona. 
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Deste xeito, o formulamento adoptado, pretende diferenciar entre realidades 

habitacionais que difiren notablemente en canto á súa capacidade para a provisión de 

servizos á comunidade e que resultarían situadas na mesma categoría de optar polo 

municipio como unidade de análise. Non cómpre, polo tanto, a efectos deste traballo, 

considerar rurais núcleos de poboación que presenten unha variada oferta de “servizos 

públicos (sanidade, educación, administración) nin privados (sucursais bancarias, de 

seguros, asesorías persoais, hostalería) e unha dotación comercial orientada ao 

abastecemento da súa zona dependente.”3  

 

Asemade, este enfoque ten precedentes provenientes da xeografía francesa no 

deseño metodolóxico das vilas ou pequenos núcleos urbanos. R. Dugrand o M.Rochefort 

refirense ás petit ville como puntos de localización de servizos e equipamentos público-

administrativos, cunha boa accesibilidade e dotados dunha carga de establecementos 

comerciais que lles permiten abastecer un territorio rural que gravita funcionalmente sobre 

cada un deles. 

 

Os criterios básicos (poboación e densidade) considéranse pertinentes aos efectos da 

problemática analizada: a necesidade de servizos ás persoas e ás formas existentes e/ou 

posibles de organización comunitaria para a súa provisión. 

 

Outros posibles criterios sectoriais (índice de especialización agraria, peso do sector 

primario, etc.) foron descartados, posto que as variables poboacionais resultan máis 

axeitadas para a caracterización do territorio desde a problemática obxecto do traballo, 

como é a posibilidade de intercambio de servizos entre particulares, que dependen e se 

                                                 
3 Rodríguez González (1997). 
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xustifícan en boa medida polas características dos asentamentos predominantes no tocante 

á poboación e á densidade poboacional . 

 

Os valores concretos que caracterizan as parroquias rurais e as parroquias e 

entidades singulares non rurais son os seguintes: 

• Parroquias rurais: Parroquias rurais: Parroquias rurais: Parroquias rurais:     

� �Parroquias que non superen 1.000 habitantes independentemente da súa 

densidade poboacional. 

� �Parroquias cunha densidade poboacional inferior aos 400 h/km2 non superiores a 

5.000 habitantes.    

• Parroquias e entidades singParroquias e entidades singParroquias e entidades singParroquias e entidades singulares non rurais:ulares non rurais:ulares non rurais:ulares non rurais: 

� �Parroquias e entidades singulares que superen os 5.000 habitantes, 

independentemente da súa densidade poboacional. 

� �Parroquias e entidades singulares cunha densidade poboacional igual ou superior 

aos 400 h/km2, sempre e cando a súa poboación sexa igual ou superior a 1.000 

habitantes. 

 

O feito de non equiparar o carácter de non rural ao de urbano non é casual. O enfoque 

adoptado enfatiza a consideración do urbano como un proceso que implica a proliferación, 

diversificación e achegamento de servizos á poboación, antes que como unha realidade 

unívoca. A caracterización do rural non se realiza en base á súa oposición a unha categoría 

antagónica, senón ao alcance e/ou presenza dun proceso social, económico e urbanístico. 

A tal efecto omitiuse expresamente o uso do termo urbano para definir unha realidade 

excesivamente complexa e variada.   
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A consideración da parroquia como unidade fundamental de análise implica un 

problema canto á disponibilidade da información. A maior parte dos datos secundarios 

utilizados para a diagnose atópanse desagregados ata un nivel municipal, mais non inferior.  

 

A solución adoptada consistiu en traballar sobre unha serie de municipios compostos 

íntegra ou moi maioritariamente, por unha única tipoloxía de parroquias: rurais e non rurais. 

 

Deste xeito os municipios seleccionados constitúen unha sorte de conglomerados que 

conforman cadansúa mostra de parroquias rurais e non rurais.  

 

En canto ás fontes de información consultadas, recorreuse tanto a secundarias como 

a primarias. 

 

Fontes de información primariaFontes de información primariaFontes de información primariaFontes de información primaria    

� Mediante entrevista presencialMediante entrevista presencialMediante entrevista presencialMediante entrevista presencial    

� Asociación de Amas de Casa de Fin da Terra (Fisterra) 

� Asociación de Mulleres Rurais de Soneira (Muxía) 

� Asociación de Mulleres Rurais de Baños de Molgas (Baños de Molgas) 

� Asociación de Mulleres Rurais Santa Isabel (Xunqueira de Espadañedo) 

� Asociación de Mulleres Rurais de Maravalla (Celanova) 

� Asociación de Mulleres Rurais de Deza (Lalín) 

� Asociación de Mulleres Rurais de Forcarei (Forcarei) 

� Asociación de Mulleres Rurais de Dumbría ( Dumbría) 

� Asociación de Mulleres Rurais Pereiriño (Cee) 

� Asociación de Mulleres Rurais de Piloño (Vila de Cruces) 

� Asociación de Mulleres Rurais de Padrenda (Padrenda) 
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� Asociación de Mulleres Rurais Portas Abertas (Ramirás) 

� Asociación de Mulleres Rurais de Allariz ( Allariz) 

� Asociación de Mulleres Rurais Val de Antela (Xunqueira de Ambía) 

� Asociación de Mulleres Rurais Dornela (Silleda) 

� Asociación de Mulleres Biserana ( Cee) 

� Asociación de Mulleres Rurais "Fonte do Chantre" (Mondoñedo) 

� Asociación de Familias e Mullers Rurais (Foz) 

� Asociación de Veciños e Veciñas de Fisterra ( Fisterra) 

� Asociación de Veciños e Veciñas de Xunqueira de Ambía (Xunqueira de Ambía) 

� Asociación de Veciños e Veciñas Olaia (Silleda 

� Asociación de Veciños e Veciñas de Louza ( Sarria) 

� Asociación de Veciños e Veciñas Río (Rodeiro) 

� Asociación de Veciños e Veciñas de Lindín (Mondoñedo) 

� Asociación de Veciños e Veciñas Fazouro (Foz) 

� Asociación de Veciños e Veciñas Amigos do Incio" (Incio) 

� Asociación Cultural de Golpellás ( Paderne de Allariz) 

� Asociación Cultural e Xuvenil O Castelo de Alfoz ( Alfoz) 

� Asociación Cultural Ledicia (Burela) 

� Asociación Cultural "Val de Láncara"(Láncara) 

� Asociación Graal de Portugal ( Portugal) 

� Asociación Salut i Familia ( Barcelona) 

� Banco do tempo Zona Norte de Madrid 

� Banco do tempo de Valladolid 

� Banco de tempo de San Javier 

� Time Banks UK (Reino Unido) 

� Time Dollar USA (Estados Unidos) 
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� Centro de Información á Muller de Lalín  

� Centro de Información á Muller de Muxía 

� Centro de Información á Muller de Sarria 

� Centro de Información á Muller de Burela 

� Centro de Información á Muller A Estrada 

� Cooperativa Agraria A Capela 

� Fundación Servizos de Cultura Popular  

� Fundación Strohalm. Holanda 

� Gloria Casares Rey (autora dunha aplicación informática para a xestión de 

bancos de tempo). 

� Técnica do Proxecto ARCO en Celanova 

� Técnica do Proxecto ARCO en Mondoñedo 

� Técnica do Proxecto ARCO en Lalín 

� Técnica do Proxecto ARCO en Cee 

� Traballadora social de Dumbria 

 

� Mediante entrevista telefónicaMediante entrevista telefónicaMediante entrevista telefónicaMediante entrevista telefónica 

� Banc del temp del barrio de Gràcia  

� Banc del temp de la Residencia Torres Falguera. Terrassa. 

� Banc del temp La Farinera de Clot 

� Banc del temp Casc Antic 

� Banc del temp del Bon Pastor 

� Banc del temp del Guinardó 

� Banc del temp del barrio del Raval 

� Banc del temp Comunitario en el Distrito de Sants-Montjuïc. 

� Banc del temp en el Municipio de Cornellá 
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� Banc del temp Sant Esteve de Sesrovires. Barcelona 

� Banc del temp de Les Escodines. Manresa 

� Banco de tempo da Coruña 

� Banco do tempo do Bierzo 

� Banco do tempo de Pamplona 

� Banco do tempo de Chipiona 

� Banco do tempo de Alicante 

� Banco do tempo de Sevilla 

� Banco do tempo de Albacete  

� Banco do tempo de Murcia  

� Banco do tempo de Guadarrama  

� Banco do tempo de Suances  

� Banco do tempo de Santander  

� Banco do tempo de Vitoria  

� Banco do tempo de Bilbao  

� Banco do tempo de Leganés 

� Banco do tempo de Zona Norte 

� Banco do tempo de El Escorial 

� Banco do tempo Granada 

� Banco do tempo de Valladolid 

� Banco do tempo de Jerez 

� Banco do tempo de Montijo 

� Banco do tempo Nossa Senhora de Fátima Lisboa 

� Banco do tempo Póvoa de Varzim 

� Banco do tempo Quarteira 

� Banco do tempoTorres Novas 
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� Banx Solidari de Serveis Gratuits 

� Banx d'Intercamvi de serveis de l'Esquerra de l'Example 

� Punt d’Intercamvi Sagrada Familia 

� Xarxa d’Intercamvi Conocimientos (Centro Civico de Xalem) 

� Red d’Intercamvi de Conocimientos (Casa de la cultura) 

� Red d’Intercamvi de Conocimientos de Mataró 

    

� Participantes no panel de expertos e expertasParticipantes no panel de expertos e expertasParticipantes no panel de expertos e expertasParticipantes no panel de expertos e expertas 

� Martin Simon. Director Ejecutivo  de Time Banks UK (Reino Unido). 

� Margarida Santos Coordinadora de proyectos de la Asociación Graal (Portugal). 

� Alessio Forgelli. Técnico del Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi. 

Provincia di Torino (Italia). 

� Josefina Altés Campá. Coordinadora de la Red de Bancos de tiempo de 

Barcelona promovidos por Salut i familia. 

� Querubina Meroño. Concejala de Sanidad, Consumo, Mujer y Voluntariado del 

Ayuntamiento de San Javier. Responsable del Banco de Tiempo de San Javier. 

� Cristina Alpresa Barrera. Coordinadora del Banco del tiempo de la Sierra de 

Cádiz. 

� Paloma Casar Gutiérrez. Gestora de proyectos de la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Santander. 

� Telesfora Vicente Puente. Presidenta de la Asociación Andre- Berri. 

Coordinadora del Banco del tiempo de Bilbao. 

� Natividad Fernandez Gallego. Vicepresidenta de la Asociación Aldea Bierzo. 

Promotora y coordinadora del Banco del tiempo del Bierzo. 

� Raquel Budiño Vaamonde. Coordinadora del Banco del tiempo de Monelos (A 

Coruña). 
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� Raquel Piñeiro López. Consultora de Proxectos, Consultoría e Formación, S.L. 

 

Fontes de información secundaria:Fontes de información secundaria:Fontes de información secundaria:Fontes de información secundaria:    

� Páxinas webPáxinas webPáxinas webPáxinas web 

� Instituto Galego de Estatística (www.ige.es) 

� Instituto Nacional de Estatística (www.ine.es) 

� Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (www.cird.bcn.es) 

� Banco del Tiempo de San Javier (www.bancodeltiempo.org) 

� Banco Escolar de San Javier (www.bancoescolar.org) 

� Concello de Cacabelos (www.cacabelos.org) 

� Asociación Salud y Familia (www.saludyfamilia.es) 

� Concello de Chipiona (www.chipiona.es) 

� Cadea de favores (www.favorville.es)  

� Rede de Bancos de tempo de Reino Unido (www.timebank..co.uk.) 

� Rede de Bancos de tempo de Barcelona (www.bancsdeltemp.es) 

� Asociación Graal de Portugal (www.graal.org.pt) 

� Concello de Santander (www.ayto-santander.es) 

� Banco do tempo de Terrasa (www.ajterrasa.es)  

� Concello de Alcobendas (www.alcobendas.org) 

� Concello de Alicante (www.alicante-ayto.es) 

� Centro Civic Orfeor Gracienc (www.ofreogracienc.org)  

� Concello de Leganés (www.leganes.org)  

� Ateneno Lleida (www.ateneulleida.org) 

� Universidade de Sevilla (www.us.es) 

� Concello de Suances (www.aytosuances.es) 

� Concello de Valladolid (www.ava.es) 
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� Rede de colboración SEL. Francia (www.seledaire.org). 

� Rede de colboración SEL. Francia (www.transversel.apincg.or) 
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En canto ás técnicas de recolla de información primaria, optouse polas entrevistas en 

profundidade a informantes chave e pola realización dun grupo de traballo composto por 

persoas expertas nas formas de intercambio de servizos, fundamentalmente bancos de 

tempo. 

 

O documento estrutúrase en catro bloques e un anexo que recolle a información dispoñible 

na base de datos elaborada no marco deste proxecto: 

� Caracterización sociodemográfica do rural galego 

� Os servizos normalizados ás persoas 

� Solidariedade e cooperación informal no rural galego 

� Proposta de actuación para a posta en marcha dun banco de tempo en Galicia  

� Anexo: Inventario de experiencias de cooperación informal (bancos de tempo). 
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1.1 XEOGRAFÍA HUMANA 

CONCLUSIÓNS 

 

� O rural galego caracterízase por un modelo de asentamento atomizado en 

dispersas e pequenas unidades de convivencia. 

 

� O 50% da entidades singulares españolas atópanse en Galicia. 

 

� O 90% das entidades singulares galegas teñen menos de 100 habitantes. 

 

� Os modelos de asentamento singulares (entidades singulares: aldeas, lugares, 

rueiros...) e colectivos (parroquia) son o marco xeográfico de referencia de 

diferentes formas de colaboración veciñal para a realización de tarefas comúns 

e de axuda recíproca. 

 

� Esta distribución poboacional ocasiona un déficit de servizos e recursos nas 

unidades primarias de convivencia veciñal, que á súa vez obriga á realización de 

desprazamentos habituais para satisfacer ás necesidades básicas da vida diaria. 

 

� A cantidade e a duración dos desprazamentos no rural implica un maior coste 

en tempo para á cobertura desas necesidades. 
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1.1.1 Modelos de asentamento    

 

Galicia caracterízase por unha enorme dispersión poboacional, orixe dun poboamento 

atomizado, que condiciona a forma de vida da súa poboación. 

 

Para comprendermos a natureza e influencia desta dispersión cómpre termos en 

conta a tipoloxía e o tamaño dos asentamentos poboacionais galegos. As particularidades 

da organización poboacional atópanse a un nivel inframunicipal, aínda que a natureza dos 

municipios se ve fortemente condicionada polas entidades de poboación inferiores. 

 

A trazos largos podemos sintetizar o modelo de asentamentos territorias no rural 

galego segundo o seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio

Parroquia

Entidade singular
Núcleo de poboación

Diseminado

Casa

Modelo de asentamento rural
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Os municipios galegos divídense en Parroquias. Esta división afecta tanto os 

municipios rurais como os non rurais, aínda que a medida que se incrementa a compoñente 

urbana do municipio, a división parroquial perde sentido como unidade organizativa e de 

análise. 

 

As parroquias divídense á súa vez en entidades singulares, que poden adoptar a forma 

de núcleos de poboación ou diseminados. 

 

Por último, as entidades singulares poden estar compostas, entre outras formas 

construtivas, por casas familiares. 

 

A continuación descríbense cada unha destas entidades. 

 

1.1.1.1 A Casa 

A casa-explotación, entendida como primeiro nivel de convivencia social no rural, 

transcende o mero concepto construtivo, superando os sentidos máis restrinxidos de 

residencia ou vivenda.   

 

A casa rural constituíu tradicionalmente unha unidade familiar, social e produtiva 

diferenciada, na que tiñan lugar diferentes procesos produtivos que podían chegar a 

convertela en unidades económicas prácticamente autónomas. 
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A compoñente familiar da casa caracterízase pola diversidade xeracional e pola 

presenza de unidades familiares máis amplas que as derivadas do primeiro e segundo grao 

de consanguinidade. 

 

A casa entendida nestes termos, ten actualmente unha presenza moi limitada, 

coexistindo con novas formas de convivencia derivadas do proceso urbanizador do eido 

rural. Non obstante, parte das súas características continúan a estar presentes, en maior 

ou menor medida, e a súa herdanza social e cultural continua a influír sobre a sociedade 

rural.  

 

1.1.1.2 Entidade singular 

Entidade singular é calquera área habitable do termo municipal, habitada ou 

excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada do mesmo, e que se coñece por 

unha denominación específica que a identifica sen posibilidade de confusión. Unha área é 

considerada habitable cando existen na mesma vivendas habitadas, ou en condicións de 

selo, e é considerada claramente diferenciada cando as edificacións e vivendas 

pertencentes á mesma poden identificarse perfectamente sobre o terreo, e o conxunto das 

mesmas é coñecido por unha denominación.4 

O rigor metodolóxico aconsella a utilización de termos inequívocos, mais para unha 

mellor comprensión cómpre identificar outros vocábulos que comunmente se utilizan como 

sinónimos da entidade singular no eido rural, tales como lugar ou aldea. A pesar destas 

equivalencias, a entidade singular define unha realidade que pode diferir notablemente deses 
                                                 
4 Instituto Galego de Estatística. 
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dous conceptos, no caso por exemplo, das entidades singulares que dan nome ás zonas 

urbanas das cidades (Ferrol, A Coruña...). 

Desde a perspectiva que nos ocupa, as aldeas teñen un especial interese como 

entidades singulares, posto que son e foron o marco territorial de moitas formas de 

cooperación ou fórmulas conxuntas de propiedade da terra, como os montes comúns ou os 

xa extintos de vara e sorte. 

As entidades singulares e as súas particulares características constitúen o principal 

elemento diferenciador da xeografía humana do rural galego: Galicia é a comunidade 

autónoma de España que máis entidades singulares ten, cunha enorme diferenza sobre 

calquera outra zona: 29.998 entidades, que supoñen máis da metade do total existentes en 

todo o territorio español. O número medio de entidades singulares que compoñen un 

municipio en Galicia é de 97. 

O alto número das entidades singulares está directamente relacionado co pequeno 

tamaño das mesmas:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
ata 100 habitantes 26.768    9.096      9.583      3.232      4.857         

101 a 500 habitantes 2.838      1.065      133         415         1.225         
501 a 1.000 habitantes 201         68           19           21           93              
1.001 a 2.000 habitantes 87           41           8             3             35              
2.001 a 5.000 habitantes 65           37           5             5             18              
5.001 a 10.000 habitantes 24           8             5             2             9                
10.001 a 20.000 habitantes 8             3             1             2             2                
20.001 a 50.000 habitantes -           -           -           -           -              
50.001 a 100.000 habitantes 4             2             1             -           1                
100.001 a 500.000 habitantes 3             1             -           1             1                

TotalTotalTotalTotal 29.998    10.321    9.755      3.681      6.241         

Entidades singulares de poboación segundo o seu número de habitantes (2005)Entidades singulares de poboación segundo o seu número de habitantes (2005)Entidades singulares de poboación segundo o seu número de habitantes (2005)Entidades singulares de poboación segundo o seu número de habitantes (2005)

Fonte: IGE
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A grande maioría pertencen á categoría de menor tamaño, sendo o 89% das 

mesmas inferiores aos 101 habitantes. Séguenlle en importancia, a unha considerable 

distancia, as pertencentes á categoría inmediatamente superior (entre 101 e 500), que 

concentra o 9% das mesmas.  

 

O resto das categorías teñen unha importancia relativa moito menor, concentrando 

todas elas algo máis do 1% das entidades singulares galegas. 

 

Esta situación acentúase no caso da Provincia de Lugo (onde máis do 98% sitúanse 

na categoría inferior),  e aminórase parcialmente na de Ourense. 

 

A poboación media das entidades varía notablemente nas parroquias rurais e nas non 

rurais: 

 

 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
ata 100 habitantes 89,23% 88,13% 98,24% 87,80% 77,82%

101 a 500 habitantes 9,46% 10,32% 1,36% 11,27% 19,63%
501 a 1.000 habitantes 0,67% 0,66% 0,19% 0,57% 1,49%
1.001 a 2.000 habitantes 0,29% 0,40% 0,08% 0,08% 0,56%
2.001 a 5.000 habitantes 0,22% 0,36% 0,05% 0,14% 0,29%
5.001 a 10.000 habitantes 0,08% 0,08% 0,05% 0,05% 0,14%
10.001 a 20.000 habitantes 0,03% 0,03% 0,01% 0,05% 0,03%
20.001 a 50.000 habitantes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50.001 a 100.000 habitantes 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02%
100.001 a 500.000 habitantes 0,01% 0,01% 0,00% 0,03% 0,02%

TotalTotalTotalTotal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Distribución porcentual das entidades singulares de poboación segundo o seu número de Distribución porcentual das entidades singulares de poboación segundo o seu número de Distribución porcentual das entidades singulares de poboación segundo o seu número de Distribución porcentual das entidades singulares de poboación segundo o seu número de 
habitantes (2005)habitantes (2005)habitantes (2005)habitantes (2005)

Fonte: IGE

NON RURAL 495
RURAL 44

Total GaliciaTotal GaliciaTotal GaliciaTotal Galicia 92

Fonte: Elaboración propia a partid de datos do IGE

Poboación media por entidade singular (2005)Poboación media por entidade singular (2005)Poboación media por entidade singular (2005)Poboación media por entidade singular (2005)
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As entidades singulares poden estar compostas por dous tipos de agrupacións de menor 

nivel. 

• Núcleos de poboación: Conxunto de polo menos dez edificacións, que están 

formando rúas, prazas e outras vías urbanas. O número de edificacións poderá ser 

inferior a 10, sempre que a poboación que habita as mesmas supere os 50 

habitantes. Inclúense no núcleo aquelas edificacións que, estando illadas, distan 

menos de 200 metros dos límites exteriores do mencionado conxunto, mas hai que 

levar en conta que na determinación desta distancia exclúense os terreos ocupados 

por instalacións industriais ou comerciais, parques, xardíns, zonas deportivas, 

cemiterios, aparcamentos e outros, así como as canles ou os ríos que poidan ser 

cruzados por pontes.5 

• Diseminados: Está constituído polas edificacións ou vivendas dunha entidade singular 

que non poden incluírse no concepto de núcleo.6 

A propia existencia da figura do diseminado vén salientar o carácter disperso e illado 

da distribución poboacional galega. Carácter que se acentúa polo peso relativo dos 

diseminados con respecto aos núcleos de poboación.  

 

 

 

                                                 
5 IGE. 
6 IGE. 

NON RURAL RURAL
Núcleos de poboación 47% 39%

Diseminados 53% 61%

Núcleos de poboación e diseminadosNúcleos de poboación e diseminadosNúcleos de poboación e diseminadosNúcleos de poboación e diseminados

Fonte: Elaboración propia segundo datos do IGE
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A miúdo, un diseminado pode estar constituído por unha única casa-explotación ou 

estar, xunto cos núcleos, totalmente deshabitado. 

1.1.1.3 Parroquia 

A parroquia é unha entidade colectiva, unidade intermedia entre a entidade singular 

de poboación e o municipio que existe nalgunhas rexións e que está constituída por 

agrupación de entidades singulares. A parroquia goza de personalidade propia e dunha orixe 

marcadamente histórica.7 

 

En Galicia existen 3.781 parroquias, englobando e agrupando a todas as entidades 

de poboación, agás aquelas que conforman grandes centros urbanos aos que dan nome, 

non tendo sentido nestes casos a parroquia como unidade de convivencia. 

 

No resto dos casos, a práctica totalidade do territorio galego está distribuído en 

base a estas entidades colectivas que transcenden a mera circunscripción eclesiástica, 

sendo unha unidade de convivencia e relacións sociais profundamente arraigada no rural 

galego. A pesar do seu recoñecemento polo Estatuto de Autonomía, é unha unidade de facto 

antes que de dereito, vinculada aos lazos de cooperación en tarefas agrarias e en relacións 

sociais:  

 

“No seu seo adoitábanse recrutar os participantes nas chamadas axudas, 

destinadas a proporcionar man de obra extraordinaria, baseada nunha 

reciprocidade, cando había que realizar grandes faenas agrícolas. Cada parroquia 

                                                 
7 IGE. 
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ten uns límites materiais e sociais definidos, simbólica ou efectivamente defendidos 

mediante santos patróns, ou inclusive mediante enfrontamentos físicos, 

desaparecidos nos últimos decenios. O seu papel como centro fundamental de 

sociabilidade queda reflectido na tendencia á endogamia, xa que hai non moito máis 

do 50% dos matrimonios acostumaban ser contraídos entre habitantes da mesma 

parroquia......  

A igrexa parroquial funciona non só como un templo, senón tamén como un centro 

de sociabilidade. A solidariedade entre os parroquianos pónse de manifesto en 

certos momentos cruciais do vivir humano. En caso dun falecemento toda a 

parroquia se mobiliza, acodindo á casa do defunto e participando no velorio e 

posterior funeral e enterro........ Todas as parroquias teñen unha ou varias festas ao 

ano nas que revive a communitas parroquial, momentos nos que a parroquia se 

manifesta simbolicamente como un todo.” 8 

 

1.1.1.4 Municipio 

Os eidos inframunicipais de relación e convivencia confírenlle aos municipios galegos 

do medio rural unha serie de características específicas que os diferencian  dos non rurais 

e que condicionan a súa natureza social e administrativa. 

• En primeiro lugar o municipio galego caracterízase polo seu pequeno tamaño. 

Negueira de Muñiz, cos seus 230 habitantes (que continúan a diminuír nos últimos 

anos) é algo máis do que unha anécdota. O 5% dos municipios galegos teñen menos 

de 1.000 habitantes. Un 25% menos de 2.000 e un 82% menos de 10.000.9 

                                                 
8 Fonte: Galicia 2003. http://www.xunta.es/galicia2003/ES/inicio.htm 
9 Lémbrese que esta é a cifra que segundo o INE distingue aos municipios rurais dos non rurais. 
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• A natureza coma unidades de convivencia está condicionada e limitada tanto polas 

características das unidades menores (inframunicipais) como maiores 

(supramunicipais): 

o A importancia das parroquias e dos lugares coma unidades de convivencia 

relativiza a importancia do municipio, que a pesar de ser unha realidade 

político-administrativa, desempeña un papel menor no referente á súa 

personalidade simbólica e cultural. 

o O seu escaso tamaño e a composición, en base a núcleos poboacionais 

dispersos,  determina que o desenvolvemento das actividades cotiás e a 

estrutura produtiva e de recursos se explique mellor en termos 

supramunicipais que municipais, a pesar do carácter administrativo pouco 

consolidado da comarcacomarcacomarcacomarca.10 

• En ocasións os concellos prestan servizos á poboación residente noutros termos 

municipais, posto que a proximidade xeográfica da institución pode ser maior para a 

persoa que a do seu propio municipio.11 

                                                 
10 Por exemplo, os habitantes do municipio de San Sadurniño (distribuídos en varias parroquias, e estas a súa 
vez en lugares); van ao cine a Narón, donde tamén realizan o  aprovisionamento de alimentación nun 
hipermercado, realizan as compras de téxtil e de regalos no pequeno comercio céntrico de Ferrol, compran 
esporadicamente en ultramarinos-bares do seu propio termo municipal, acoden ás instalacións deportivas de 
Neda, no verán van á praia a Valdoviño, e parte traballa nos estaleiros de Fene ou no parque empresarial das 
Somozas. 
11 O Lugar de Piñeiros por exemplo, pertence á Parroquia de Pedroso, no termo municipal de Narón. Non 
entanto, a súa poboación atópase a un kilómetro escaso da casa consistorial de San Sadurniño, onde acoden 
con regularidade para solicitar diferentes servizos ou facer consultas. 
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1.1.2 Densidade de poboación    

Dous factores diferentes e de dinámica inversa contribúen a explicar a baixa 

densidade poboacional do rural galego en relación ao eido non rural: 

� Principalmente o propio proceso consolidado de poboamento atomizado e 

disperso que deu lugar aos modelos de asentamento xa comentados. 

� En menor medida, a progresiva perda de poboación que está a sufrir o rural. O 

peso explicativo como factor causal deste é obviamente menor (o rural sempre 

se caracterizou por unha densidade poboacional baixa aínda antes do proceso 

de despoboamento). Mais a súa importancia como indicador da crise estrutural 

que está a sufrir é crucial. 

 

 

 

 

 

 

De feito esta é a manifestación máis notable das limitacións para o exercicio das 

actividades sociais cotiás, tanto das económicas como das culturais, das meramente 

relacionais ou das de ocio. 

 

Os movementos cara aos núcleos urbanos prodúcense fundamentalmente nas 

franxas máis novas de idade, o que suma ao proceso de despoboamento, o de 

envellecemento da poboación. Esta dinámica é especialmente negativa no referido aos 

servizos ás persoas: 

RURAL 41
NON RURAL 1901

Total GaliciaTotal GaliciaTotal GaliciaTotal Galicia 93

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE

Densidades de poboación nos eidos rural e Densidades de poboación nos eidos rural e Densidades de poboación nos eidos rural e Densidades de poboación nos eidos rural e 
non ruralnon ruralnon ruralnon rural
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• Por unha banda, xera unha necesidade urxente na medida en que limita as formas 

de solidariedade tradicional vinculadas a lazos familiares e de veciñanza. 

• Por outra banda, limita as posibilidades dunha oferta alternativa xa sexa pública, 

privada ou informal. 

o Tanto a oferta pública coma a privada establecen prioridades baseándose 

principalmente nas taxas de cobertura e alcance dos servizos, é dicir, na 

rendibilidade (social e política no caso das administracións, económica no 

caso das empresas) dos seus investimentos. 

o A oferta informal vese minguada pola falta de actores nun mercado de 

intercambio recíproco de servizos. 

 

Este é o grande reto para calquera tentativa de promover redes de colaboración no 

rural: compaxinar a grande necesidade co déficit de recursos (veciños e veciñas) necesarios 

para a suplir. 

 

1.1.3 Desprazamentos cotiás da poboación    

 

A distribución poboacional en base a un modelo atomizado e disperso por todo o 

territorio galego condiciona tanto a oferta como as necesidades de movilidade da 

poboación, especialmente no rural. O limitado tamaño dos núcleos rurais supón, para unha 

grande parte da poboación, a separación xeográfica dos centros de servizos, sexan estes 

sanitarios, administrativos, de ocio, etc. 
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Estas necesidades vense acrecentadas pola propia orografía galega, que engade unha 

limitación máis ás posibilidades dunha movilidade fluída entre as diferentes entidades de 

poboación, non cuberta satisfactoriamente por unhas insfraestruturas xa de seu limitadas. 

 

1.1.3.1 Desprazamentos ao lugar de traballo    

A vinculación entre o lugar de residencia e o lugar de traballo condiciona o tempo 

investido nos desprazamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O eido rural caracterízase por unha menor coincidencia entre o municipio de 

residencia e o da actividade laboral, o que indica a menor capacidade das zonas rurais para 

satisfacer a demanda de traballo dos seus habitantes con recursos edóxenos. A porcentaxe 

de poboación do rural que reside e traballa no mesmo municipio é a metade da non rural.  

 

A poboación que se despraza a outra provincia por mor da actividade laboral tamén é 

maior no eido rural. 

 

Non rural Rural
O propio domicilio 2,4% 15,2%
Varios concellos 6,2% 10,2%
Mesmo concello 69,4% 33,7%
Outro concello 17,4% 34,5%
Outra provincia 2,2% 2,8%

Outra Comunidade Autónoma 1,4% 1,9%
Estranxeiro 1,0% 1,7%

Poboación  ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)Poboación  ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)Poboación  ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)Poboación  ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.
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Outra característica salientable do medio rural é alta incidencia de poboación que 

traballa no seu propio domicilio, por mor da coincidencia entre a casa e a explotación.  

 

No caso das mulleres a coincidencia entre lugar de residencia e de traballo é superior 

á dos homes. As diferenzas entre mulleres e homes acentúanse no rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As diferenzas entre o eido rural e o non rural acrecéntanse na poboación feminina 

tanto as que se dan entre a categoría de residentes e traballadoras no mesmo municipio, 

coma as existentes entre traballadoras no domicilio . 

NON RURAL RURAL
O propio domicilio 3,1% 23,3%
Varios concellos 2,0% 2,4%
Mesmo concello 75,0% 36,1%
Outro concello 16,1% 33,1%
Outra provincia 2,2% 2,3%

Outra Comunidade Autónoma 1,1% 1,2%

Estranxeiro 0,5% 1,7%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.

Poboación feminina ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)Poboación feminina ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)Poboación feminina ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)Poboación feminina ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)

NON RURAL RURAL
O propio domicilio 2,0% 10,0%
Varios concellos 9,0% 15,0%
Mesmo concello 65,0% 32,0%

Outro concello da mesma provincia 18,0% 35,0%
Outra provincia de Galicia 2,0% 3,0%

Outra Comunidade Autónoma 2,0% 2,0%
Estranxeiro 1,0% 2,0%

Poboación masculina ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)Poboación masculina ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)Poboación masculina ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)Poboación masculina ocupada segundo sexo e o lugar de traballo (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.
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É dicir, os elementos que caracterizan o rural acentúanse no caso da poboación 

feminina. 

 

Destaca especialmente o dato referido ás mulleres rurais que traballan no seu propio 

domicilio, o que indica o seu importante peso nas actividades agrogandeiras. 

 

A menor coincidencia entre municipio de residencia e de traballo, tradúcese no 

incremento do tempo investido para acudir ao traballo no eido rural, e polo tanto, nunha 

menor dispoñibilidade de tempo para calquera outra actividade. 

 

 

 

 

 

 

 

A porcentaxe de traballadores e traballadoras que necesitan menos de 20 minutos 

para chegaren ao seu lugar de traballo é menor no rural. A diferenza relativa máis 

importante dáse no grupo dos que empregan máis de 45 minutos: un 7,2% no caso da 

poboación rural e un 4,4% no da non rural. 

 

As diferenzas entre a poboación rural e a non rural concéntranse na poboación 

masculina, non presentando variacións importantes os datos referidos ás mulleres.  

NON RURAL RURAL
Menos de 20 minutos 66,7% 62,3%
Entre 20 e 45 minutos 28,9% 30,5%
Máis de 45 minutos 4,4% 7,2%

Poboación ocupada que realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de Poboación ocupada que realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de Poboación ocupada que realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de Poboación ocupada que realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de 
traballo, segundo sexo e o tempo de desprazamento ao lugar de traballo traballo, segundo sexo e o tempo de desprazamento ao lugar de traballo traballo, segundo sexo e o tempo de desprazamento ao lugar de traballo traballo, segundo sexo e o tempo de desprazamento ao lugar de traballo 

(2001)(2001)(2001)(2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.
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A ausencia de diferenzas considerables no caso da poboación feminina no tocante ao 

tempo de desprazamento débese ao importante peso do traballo na propia casa-explotación, 

que implica un desprazamento mínimo ou unha ausencia deste. 

 

1.1.3.2 Desprazamentos ao lugar de estudo    

A posibilidade de realizar as actividades cotiás no propio territorio diminúen 

notablemente no caso dos estudos.  

 

 

 

 

NON RURAL RURAL
Menos de 20 minutos 66,9% 66,7%
Entre 20 e 45 minutos 28,9% 28,6%
Máis de 45 minutos 4,1% 4,7%

Poboación feminina ocupada que realiza unha ou máis viaxes diarias ao Poboación feminina ocupada que realiza unha ou máis viaxes diarias ao Poboación feminina ocupada que realiza unha ou máis viaxes diarias ao Poboación feminina ocupada que realiza unha ou máis viaxes diarias ao 
lugar de traballo, segundo o tempo de desprazamento ao lugar de traballo lugar de traballo, segundo o tempo de desprazamento ao lugar de traballo lugar de traballo, segundo o tempo de desprazamento ao lugar de traballo lugar de traballo, segundo o tempo de desprazamento ao lugar de traballo 

(2001)(2001)(2001)(2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.

NON RURAL RURAL
Menos de 20 minutos 66,5% 62,3%
Entre 20 e 45 minutos 28,9% 30,5%
Máis de 45 minutos 4,6% 7,2%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.

Poboación masculina que realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de Poboación masculina que realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de Poboación masculina que realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de Poboación masculina que realiza unha ou máis viaxes diarias ao lugar de 
traballo, segundo o tempo de desprazamento ao lugar de traballo (2001)traballo, segundo o tempo de desprazamento ao lugar de traballo (2001)traballo, segundo o tempo de desprazamento ao lugar de traballo (2001)traballo, segundo o tempo de desprazamento ao lugar de traballo (2001)

NON RURAL RURAL
Mesmo concello 71,2% 15,0%
Outro concello 13,3% 68,7%
Outra provincia 11,2% 13,3%

Outra Comunidade Autónoma 3,4% 2,3%
Estranxeiro 0,8% 0,7%

Poboación estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo lugar de Poboación estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo lugar de Poboación estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo lugar de Poboación estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo lugar de 
estudo (2001)estudo (2001)estudo (2001)estudo (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.
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Tan só un 15 % da poboación estudante pertencente a algunha parroquia rural cursa 

os seus estudos no propio municipio fronte a un 71% da poboación non rural. 

 

O xénero como variable estatística relevante perde importancia canto á vinculación 

entre lugar de residencia e de estudos, non habendo diferenzas significativas no referente a 

mulleres e homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As maiores necesidades de desprazamento por mor dos estudos determina 

novamente un maior consumo de tempo por parte da poboación estudante do eido rural. 

NON RURAL RURAL
Mesmo concello 71,2% 14,0%
Outro concello 13,2% 70,7%
Outra provincia 11,4% 12,9%

Outra Comunidade Autónoma 3,2% 1,7%

Estranxeiro 0,8% 0,7%

Poboación feminina estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo Poboación feminina estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo Poboación feminina estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo Poboación feminina estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo 
lugar de estudo (2001)lugar de estudo (2001)lugar de estudo (2001)lugar de estudo (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.

NON RURAL RURAL
Mesmo concello 71,2% 16,3%
Outro concello 13,3% 66,0%
Outra provincia 10,9% 13,8%

Outra Comunidade Autónoma 3,7% 3,1%

Estranxeiro 0,7% 0,8%

Poboación masculina estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo Poboación masculina estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo Poboación masculina estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo Poboación masculina estudante non ocupada de 16 e máis anos segundo 
lugar de estudo  (2001)lugar de estudo  (2001)lugar de estudo  (2001)lugar de estudo  (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.
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Novamente as diferenzas entre mulleres e homes perden relevancia como variable 

explicativa, posto que estas dependen fundamentalmente da estrutura poboacional por sexo 

e idade. 

 

 

 
 
 
 

 

NON RURAL RURAL
Menos de 20 minutos 57,0% 41,2%
De 20 a 45 minutos 35,5% 50,1%
Máis de 45 minutos 7,5% 8,7%

Poboación estudante non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha ou máis Poboación estudante non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha ou máis Poboación estudante non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha ou máis Poboación estudante non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha ou máis 
viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento (2001)viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento (2001)viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento (2001)viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.

NON RURAL RURAL

Menos de 20 minutos 58,3% 43,6%

De 20 a 45 minutos 34,6% 48,4%

Máis de 45 minutos 7,2% 8,0%

Poboación estudante masculina non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha Poboación estudante masculina non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha Poboación estudante masculina non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha Poboación estudante masculina non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha 
ou máis viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento ou máis viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento ou máis viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento ou máis viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento 

(2001)(2001)(2001)(2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.

NON RURAL RURAL

Menos de 20 minutos 55,9% 39,5%

De 20 a 45 minutos 36,3% 51,4%

Máis de 45 minutos 7,8% 9,2%

Poboación estudante feminina non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha ou Poboación estudante feminina non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha ou Poboación estudante feminina non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha ou Poboación estudante feminina non ocupada de 16 e máis anos que realiza unha ou 
máis viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento (2001)máis viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento (2001)máis viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento (2001)máis viaxes diarias ao lugar de estudo, segundo tempo de desprazamento (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE, a partir dos datos do INE.
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1.2 DEMOGRAFÍA 

CONCLUSIÓNS 

 

� O rural galego presenta unha estrutura poboacional caracterizada por un maior 

envellecemento da súa poboación, presentando unha maior idade media e unha 

maior concentración nos tramos superiores de idade. 

 

� Este envellecemento preséntase de forma máis acusada na poboación feminina. 

 

� As diferenzas entre mulleres e homes segundo a idade acrecéntanse no rural. 

 

� Os tramos de idade con máis poboación pertencen a categorías “inactivas” no eido 

rural e “activas” no eido non rural. 

 

� A natalidade presenta no rural uns valores críticos para o relevo xeracional, 

reproducindo e consolidando unha estrutura de poboación envellecida que dá 

forma a unha pirámide poboacional invertida. 

 

� As nais rurais caracterízanse por unha menor idade e por unha maior presenza 

en situación de inactividade. 
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� As defuncións superan os nacementos no eido rural, o que implica envellecemento 

e perda de poboación. 

 

� Os matrimonios rurais caracterízanse polo seu menor peso con respecto á 

poboación total (feito directamente relacionado co envellecemento da poboación) e 

por unha maior xuventude dos cónxuxes. 

 

� Os movementos migratorios rurais caracterízanse polo maior peso da emigración 

interna (dentro do territorio galego), consecuencia dos fluxos desde os eidos 

rurais aos non rurais. Estes movementos, unidos aos naturais (nacementos e 

defuncións), propician o progresivo abandono do rural galego e a súa perda de 

poboación. 

 

� O potencial de atracción para migracións procedentes do exterior é menor no 

caso rural, alimentándose (en maior medida que no eido non rural) da poboación 

orixinaria doutros municipios da mesma provincia. 
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1.2.1 Estrutura de poboación por sexo e idade.    

 

A distribución por sexos da poboación no ámbito non rural e rural non amosa unha 

estrutura moi diferenciada, sendo practicamente igual nos diferentes eidos considerados. 

 

No entanto, destaca a lixeira superioridade da poboación feminina sobre a masculina 

entre a poboación non rural. 

 

A estrutura da poboación segundo sexo no ámbito rural é moi similar á existente no 

ámbito non rural, cunha distribución do total de poboación entre mulleres e homes moi 

semellante.  

 

 

 

 

 

 

A diferenza existente entre poboación feminina e masculina entre a poboación non 

rural é de 5,1 puntos. A do rural é tan só de 2,1 puntos, a menor rexistrada en todos os 

eidos xeográficos que se analizan, e que supón unha estrutura máis equitativa de poboación 

segundo xénero . 

 

 

 

Homes Mulleres
NON RURAL 47,4% 52,6%

RURAL 48,9% 51,1%

Poboación segundo sexo. (2005)Poboación segundo sexo. (2005)Poboación segundo sexo. (2005)Poboación segundo sexo. (2005)

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.
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Na Comunidade Autónoma a poboación feminina supera en 3.6 puntos a poboación 

masculina, diferenza que se atopa a medio camiño entre a existente no ámbito rural e no 

rural, sendo inferior a primeira e superior a segunda. As mulleres galegas representan o 

51.8% do total da poboación de Galicia, mentres que os homes representan o 48.2% 

Poboación segundo sexo no ámbito  rura l.  2005Poboación segundo sexo no ámbito  rura l.  2005Poboación segundo sexo no ámbito  rura l.  2005Poboación segundo sexo no ámbito  rura l.  2005

Homes
%

48,9%

Mulleres
51,1%

Poboación segundo sexo no  ámbito  non rura l.  2005Poboación segundo sexo no  ámbito  non rura l.  2005Poboación segundo sexo no  ámbito  non rura l.  2005Poboación segundo sexo no  ámbito  non rura l.  2005

Homes
%

47,4%

Mulleres
52,6%
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En canto a estrutura de poboación, segundo grandes grupos de idade, o grupo máis 

numeroso (que comprende dos 16 aos 64 anos) presenta valores diferentes en cada eido. 

No ámbito non rural representa o 69,1% do total da poboación mentres que no rural supón 

o 62,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

Mentres na poboación non rural as mulleres son maioría neste grupo de idade 

superando en 2 puntos os homes, entre a poboación rural os primeiros superan as 

segundas en 1,7 puntos. 

 

As diferenzas máis salientables entre ambos os eidos evidéncianse ao analizar a 

poboación maior de 65 anos, que amosa o maior envellecemento da poboación do rural. A 

porcentaxe que se atopa neste tramo de idade é superior ao 27%, o que supón máis do 

dobre do que representa a poboación de 15 e menos anos. 

 

Hai que destacar o maior envellecemento da poboación feminina, derivado dunha 

esperanza de vida máis elevada entre as mulleres. Isto implica o maior peso destas entre o 

Homes Mulleres Homes Mulleres

0 A 15 14,2% 12,0% 10,7% 9,8%

16 A 64 70,8% 67,6% 65,5% 59,4%

65 E MÁIS 15,0% 20,5% 23,9% 30,8%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 100% 100% 100% 100%

 Poboación por sexo e grandes grupos de idade. .(2005) Poboación por sexo e grandes grupos de idade. .(2005) Poboación por sexo e grandes grupos de idade. .(2005) Poboación por sexo e grandes grupos de idade. .(2005)

RURAL

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

NON RURAL
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total da poboación maior de 65 anos, que supera o peso da poboación masculina neste 

tramo de idade en 4 puntos no territorio non rural, e en 3,6 puntos no rural.  

 

Esta tendencia obsérvase na concentración por grupos quinquenais, onde o peso da 

poboación feminina aumenta a medida que aumenta a idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademáis vese a contraposición entre o rural e o non rural, xa que no primeiro caso o 

grupo de idade máis numeroso sitúase entre os 65 e os 74 anos, e no segundo os grupos 

de idade con máis peso atópanse entre os 20 e os 34 anos.  

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

0-4 3,8% 4,1% 3,5% 2,7% 2,9% 2,5%

05- 09 3,9% 4,3% 3,6% 3,2% 3,5% 3,0%

10-14 4,6% 5,0% 4,3% 4,1% 4,3% 4,0%

15-19 6,0% 6,5% 5,6% 5,4% 5,8% 5,0%

20-24 8,1% 8,7% 7,6% 6,9% 7,2% 6,6%

25-29 8,6% 9,0% 8,2% 6,6% 6,8% 6,4%

30-34 8,0% 8,2% 7,8% 6,4% 6,9% 6,0%

35-39 7,6% 7,7% 7,6% 6,2% 6,5% 5,9%

40-44 7,5% 7,5% 7,6% 6,5% 6,9% 6,0%

45-49 6,9% 6,8% 6,9% 5,9% 6,5% 5,3%

50-54 6,6% 6,6% 6,6% 6,2% 6,6% 5,8%

55-59 6,1% 6,1% 6,1% 6,4% 6,4% 6,3%

60-64 4,7% 4,6% 4,8% 5,7% 5,5% 5,8%

65-69 5,4% 5,1% 5,7% 7,7% 7,3% 8,0%

70-74 4,6% 4,1% 5,0% 6,9% 6,4% 7,4%

75-79 3,4% 2,7% 4,0% 5,7% 5,0% 6,4%

80-84 2,2% 1,6% 2,8% 4,0% 3,1% 4,9%

85-89 1,3% 0,8% 1,7% 2,3% 1,6% 3,0%

90 e máis 0,6% 0,3% 0,8% 1,2% 0,7% 1,7%

TotalTotalTotalTotal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.

Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade.(2001)Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade.(2001)Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade.(2001)Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade.(2001)

Non rural Rural
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No rural o maior grupo poboacional sitúase en idade inactiva, fronte á concentración 

nos primeiros anos da idade activa que se observa na poboación non rural. Nesta última a 

maioría da poboación concéntrase nos tramos centrais de idade, fundamentalmente entre 

20 e 44 anos. 

 

As pirámides de poboación evidencian as diferenzas entre ambos eidos:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide poboacional .  Ámbito Non Rural .  (2001)Pirámide poboacional .  Ámbito Non Rural .  (2001)Pirámide poboacional .  Ámbito Non Rural .  (2001)Pirámide poboacional .  Ámbito Non Rural .  (2001)

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90 e máis

Mulleres

Homes

 
Pirámide poboacional .  Ámbito rural .  (2001).Pirámide poboacional .  Ámbito rural .  (2001).Pirámide poboacional .  Ámbito rural .  (2001).Pirámide poboacional .  Ámbito rural .  (2001).
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A “pirámide” correspondente á poboación rural presenta unha forma practicamente 

invertida, destacando a concentración da poboación nos tramos superiores de idade: a 

poboación maior de 60 anos representa o 34% do total da poboación rural. 

 

A estrutura é moi similar ata o tramo de idade de entre 65 e 69 anos, a partir do cal  

evidenciase un descenso máis elevado da poboación masculina.  

 

1.2.2 Idade media e envellecemento 

 

A idade media da poboación non rural é moi similar á que se rexistra a nivel galego. 

Destaca o valor do eido rural comparado co non rural que o supera en 5 anos, cunha idade 

media de 47. 

 

 

 

 

 

No que respecta á idade media segundo o sexo, as mulleres superan en algo máis 

de tres anos a idade media dos homes, feito esperado dada a súa maior esperanza de vida.  

 

 

 

 

 

Total Homes Mulleres
NON RURAL 42,2 40,4 43,8
 RURAL 47,3 45,7 49,0

Idade media da poboación por sexo. (2005)Idade media da poboación por sexo. (2005)Idade media da poboación por sexo. (2005)Idade media da poboación por sexo. (2005)

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.
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O índice de envellecemento12 obtén entre a poboación rural un valor 

significativamente maior ao da poboación non rural e ao rexistrado no eido autonómico, 

superando en 85 puntos ao primeiro e en 61 ao segundo, seguindo a lóxica do 

envellecemento poboacional no ámbito rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación á análise do envellecemento da poboación segundo sexo, o indicador 

analizado reflicte unha vez máis o maior peso relativo das persoas maiores entre a 

poboación feminina.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 (Poboación maior de 65 anos/ poboación de menos de 20)*100. Mide a  cantidade de persoas de 64 ou 
máis anos por cada 100 mozos/as menores de 20 anos. 

Homes Mulleres
Non rural 50,6 81,0
Rural 146,8 217,0

Índice de envellecemento por sexo. (2001)Índice de envellecemento por sexo. (2001)Índice de envellecemento por sexo. (2001)Índice de envellecemento por sexo. (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.

Índ ice  de  enve llecemento .  (2001)Índ ice  de  enve llecemento .  (2001)Índ ice  de  enve llecemento .  (2001)Índ ice  de  enve llecemento .  (2001)
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Na poboación rural o indicador de envellecemento das mulleres supera en 70 puntos 

o rexistrado na poboación masculina, mentres que na poboación non rural a diferenza é de 

30 puntos.  

 

O índice de sobreenvellecemento13 evidencia a especial incidencia que dentro da 

poboación maior teñen os grupos superiores de idade, reflectindo a relevancia da 

problemática da dependencia da poboación anciá no rural.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O  peso das mulleres rurais maiores de 84 anos é considerablemente superior ao 

dos homes, dobrando a taxa de sobrenvellecemento feminina á masculina. Esta relación 

está tamén presente na poboación non rural,  aínda que cunhas taxas lixeiramente 

menores.  

 

 

                                                 
13 (Poboación maior de 84 anos / poboación maior de 64 anos) x 100. Mide a cantidade de persoas de 84 ou 
máis anos dentro da poboación de maiores de 64. 

Índ ice  de  sobreenve llecemento .  2001 Índ ice  de  sobreenve llecemento .  2001 Índ ice  de  sobreenve llecemento .  2001 Índ ice  de  sobreenve llecemento .  2001 
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1.2.3 Natalidade e fecundidade    

 

A natalidade proporciona o compoñente positivo do movemento natural da 

poboación. A taxa bruta de natalidade14 no eido non rural sitúase en 3,15 puntos por riba 

da taxa rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Nº de nacementos por cada 1000 habitantes. 

Homes Mulleres
Non rural 6,9 11,0
Rural 7,7 12,0

Índice de sobreenvellecemento por sexo. (2001)Índice de sobreenvellecemento por sexo. (2001)Índice de sobreenvellecemento por sexo. (2001)Índice de sobreenvellecemento por sexo. (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.

Taxa bruta de  nata lidade .2005.  Taxa bruta de  nata lidade .2005.  Taxa bruta de  nata lidade .2005.  Taxa bruta de  nata lidade .2005.  
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A taxa xeral de fecundidade15 acada, entre a poboación rural, un valor moi 

semellante ao rexistrado a nivel autonómico e sitúase en 1,7 puntos por debaixo respecto á 

xa de por si baixa taxa de fecundidade da poboación non rural. Isto manifesta a crítica 

situación con respecto ás posibilidades de relevo xeracional.  

 

 

 

 

 

1.2.4 Nacementos e maternidade 

 

Tanto no ámbito rural coma no non rural a maior parte dos nacementos danse entre 

a poboación feminina que se atopa no tramo de idade de entre 30 e 34 anos. 

 

Entre a poboación non rural, practicamente o 39% dos nacementos danse entre 

mulleres que se atopan neste tramo de idade, destacando tamén os nacementos que se 

producen entre as mulleres de entre 35 e 39 anos. Neste eido cobran relevancia os 

nacementos que se producen entre as mulleres ubicadas no tramo de idade de entre  25 e 

29 anos con case un 30% do total dos nacementos.  

 

 

 

 

                                                 
15 Nº de nacementos por cada 1000 mulleres en idade fértil (15-49 anos). 

NON RURAL 30

RURAL 28

Taxa xeral de fecundidade. (2001)Taxa xeral de fecundidade. (2001)Taxa xeral de fecundidade. (2001)Taxa xeral de fecundidade. (2001)

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.
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Os nacementos entre as mulleres máis novas son máis frecuentes entre a poboación 

rural: por cada 40 mulleres rurais de entre 20 e 24 anos prodúcese 1 nacemento, 

mentres que entre a poboación non rural o ratio é de 1 nacemento por cada 52 mulleres 

nesa franxa de idade,  

 

A idade media á maternidade é polo tanto inferior no eido rural en case 1 punto, 

asentándose na franxa dos 30 anos. 

 

 

 

 

 

No que respecta á análise dos nacementos segundo a idade do pai, a maior parte dos 

nacementos tanto entre poboación non rural como rural danse entre os homes que teñen 

entre 30 e 39 anos, non obstante, volven a destacar os nacementos que se producen no 

rural entre os 20 e 29 anos, representando o 28, 8%. En termos absolutos, isto significa 

Non rural Rural
Menos de 20 2,3% 2,9%

20-24 9,9% 14,1%
25-29 25,0% 29,6%
30-34 38,7% 36,9%
35-39 20,9% 14,7%
40-44 3,1% 1,9%

45 e máis 0,1% 0,0%

Distribución dos nacementos segundo idade da nai. Distribución dos nacementos segundo idade da nai. Distribución dos nacementos segundo idade da nai. Distribución dos nacementos segundo idade da nai. 
(2001)(2001)(2001)(2001)

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

NON RURAL 31,53
RURAL 30,51

Idade media a maternidade. (2004)Idade media a maternidade. (2004)Idade media a maternidade. (2004)Idade media a maternidade. (2004)

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.
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que por cada 36 homes que se atopan neste tramo de idade se produce 1 nacemento, 

mentres que entre a poboación non rural, o ratio é de 1 nacemento por cada 46. 

 

 

 

 

 

 

 

Un dos elementos máis importantes á hora de caracterizar a natalidade que se 

produce no ámbito rural e non rural é a situación laboral das nais. Os nacementos que se 

producen entre as mulleres inactivas rurais superan case en 16 puntos a porcentaxe 

rexistrada entre as mulleres non rurais, onde a maioría dos nacementos se dan entre as 

mulleres activas16. 

 

 

 

 

 

 

Por cada 13 mulleres rurais inactivas prodúcese 1 nacemento, mentres que o ratio 

das mulleres non rurais é de 1 nacemento por cada 23 mulleres inactivas. 

 

                                                 
16 De novo cómpre salientar as particularidades da situación de inactividade no rural, que abrangue mulleres 
que realmente combinan actividades reprodutivas e produtivas, compaxinando as tarefas do fogar (incluíndo o 
coidado de persoas dependentes) coas da explotación agropecuaria ou actividades auxiliares. 

Non rural Rural
Menos de 20 0,7% 1,1%

20-29 23,1% 28,8%
30-39 64,4% 57,8%
40-49 10,9% 11,5%

50 e máis 0,9% 0,7%

Distribución dos nacementos segundo idade do Distribución dos nacementos segundo idade do Distribución dos nacementos segundo idade do Distribución dos nacementos segundo idade do 
pai . (2001)pai . (2001)pai . (2001)pai . (2001)

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

Non rural Rural
Activa 75,2% 59,3%
Inactiva 24,8% 40,7%

Nacementos segundo actividade da nai en Nacementos segundo actividade da nai en Nacementos segundo actividade da nai en Nacementos segundo actividade da nai en 
relación coa poboación feminina activa e relación coa poboación feminina activa e relación coa poboación feminina activa e relación coa poboación feminina activa e 

inactiva.(2001)inactiva.(2001)inactiva.(2001)inactiva.(2001)

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.
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Esta diferenza explícase polo propio papel que a muller xoga na vida rural, asumindo 

as tarefas do fogar, atendendo á explotación de autoconsumo e coidando as persoas que 

residen no núcleo familiar -sobre todo naqueles casos nos que os fogares son 

polinucleares17-  responsabilidades que lles impiden acceder ao mercado laboral. 

  

1.2.5 Mortaldade 

 

A mortaldade representa o compoñente negativo do movemento natural da 

poboación. Outra das consecuencias do envellecemento poboacional na Galicia rural é unha 

elevada taxa de mortalidade, que está 4 puntos por riba da poboación non rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Servizo Galego de Igualdade. A situación das mulleres no ámbito rural galego.  

Taxa bruta de  morta ldade .  2005 Taxa bruta de  morta ldade .  2005 Taxa bruta de  morta ldade .  2005 Taxa bruta de  morta ldade .  2005 
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Como ven sendo habitual na distribución por sexos da taxa de mortalidade, os homes 

teñen unha mortaldade superior. No rural galego a diferenza entre mulleres e homes 

acrecéntase, sendo a taxa de mortaldade masculina superior en 2,75 puntos á  feminina. 

 

A seguinte táboa amosa o binomio nacementos – defuncións. Mentres que no ámbito 

non rural os nacementos e defuncións case están igualados, no ámbito rural as defuncións 

superan en 42 puntos os nacementos. Polo tanto o saldo vexetativo é negativo, sendo 

inferior no ámbito rural. 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que a situación de perda de poboación é algo característico de Galicia, 

maniféstase con máis dramatismo entre a poboación rural debido a relación negativa entre 

nacementos e defuncións, coma reflicten as taxas de mortaldade. 18 

    

 

 

 

 

 

                                                 
18 Nº de defuncións por cada 1000 habitantes 

Total H M Total H M

NON RURAL 48,5% 24,9% 23,6% 51,5% 25,8% 25,8%

RURAL 28,7% 15,5% 13,1% 71,3% 38,6% 32,7%

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

DefunciónsNacementos

 Nacementos e defuncións  desagregado por sexo. (2005) Nacementos e defuncións  desagregado por sexo. (2005) Nacementos e defuncións  desagregado por sexo. (2005) Nacementos e defuncións  desagregado por sexo. (2005)

Homes Mulleres
NON RURAL 9,5 8,6

RURAL 14,7 11,9

Taxa bruta de mortaldade por sexo. (2005)Taxa bruta de mortaldade por sexo. (2005)Taxa bruta de mortaldade por sexo. (2005)Taxa bruta de mortaldade por sexo. (2005)

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.
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1.2.6 Nupcialidade 

 

A taxa de nupcialidade rural é considerablemente menor do que a non rural, factor 

que se explica debido á maior concentración da poboación nos tramos máis altos de idade 

e, polo tanto, menos susceptible de contraer matrimonio.  

 

 

 

 

 

En relación á idade media ao primeiro matrimonio, as mulleres casan antes que os 

homes en ambos os eidos. Aínda que os datos cotexados son moi similares, a poboación 

rural adiántase no seu casamento. 

 

 

 

    

 

A menor idade media das mulleres con respecto aos homes continúa a manifestar a 

tendencia das mulleres a casar cunha parella de maior idade.  

 

A diferenza por idades nos casamentos explicouse tradicionalmente pola influencia do 

rol tradicional de xénero, que incentivaba o casamento das mulleres a idades máis 

temperás que os homes, coma parte do proceso de socialización e emancipación do núcleo 

NON RURAL 4

RURAL 3

Taxa bruta de nupcialidade.(2005)Taxa bruta de nupcialidade.(2005)Taxa bruta de nupcialidade.(2005)Taxa bruta de nupcialidade.(2005)

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

Homes Mulleres
NON RURAL 31,5 29,6

RURAL 30,4 28,3

Idade media ao matrimonio. (2004)Idade media ao matrimonio. (2004)Idade media ao matrimonio. (2004)Idade media ao matrimonio. (2004)

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.
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familiar de orixe. Este feito está á súa vez relacionado coa maior importancia concedida 

polos homes á integración laboral efectiva como requisito previo ao matrimonio. 

 

Aínda que cada vez estas diferenzas son menores e perden o sentido explicativo 

mencionado, podemos comprobar como continúan a existir, sendo lixeiramente maiores no 

eido rural. 

 

1.2.7 Movementos migratorios 

 

Os movementos migratorios constitúen un importante factor no dinamismo 

demográfico..... 

 

A emigración entre a poboación rural caracterízase pola importancia da emigración 

interior (dentro de Galicia) que supón o 76% dos movementos migratorios rexistrados, 

destacando os movementos dentro da propia provincia. Este fenómeno está directamente 

relacionado coa dispersión xeográfica galega, tendo ambos como consecuencia a 

concentración da poboación na cidade ou capital de provincia e o progresivo abandono do 

rural.  

 

 Porén, percíbese un aumento progresivo da emigración externa, aínda que sen 

acadar os valores do non rural (a pesares de que a subcategoría de emigración ao 

estranxeiro é maior no rural). 
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En canto á inmigración, o rural caracterízase novamente polo maior peso dos 

movementos internos,. 

 

1992 1996 2000 2004

Emigración internaEmigración internaEmigración internaEmigración interna 73,2%73,2%73,2%73,2% 72,8%72,8%72,8%72,8% 72,0%72,0%72,0%72,0% 69,4%69,4%69,4%69,4%

Á mesma provincia 58,1% 57,9% 58,1% 56,5%

  Á mesma comarca 35,4% 36,3% 34,8% ...

  A outra comarca da mesma provincia 22,7% 21,6% 23,3% ...

A outra provincia de Galicia 15,1% 14,9% 13,9% 13,0%

Emigración externaEmigración externaEmigración externaEmigración externa 26,8%26,8%26,8%26,8% 27,2%27,2%27,2%27,2% 28,0%28,0%28,0%28,0% 30,6%30,6%30,6%30,6%
A outra CCAA 26,8% 27,2% 28,0% 28,0%
Ao estranxeiro ... ... ... 2,5%

1992 1996 2000 2004

Emigración internaEmigración internaEmigración internaEmigración interna 81,4%81,4%81,4%81,4% 78,0%78,0%78,0%78,0% 76,2%76,2%76,2%76,2% 76,0%76,0%76,0%76,0%

Á mesma provincia 71,3% 68,5% 65,4% 64,8%

   Á mesma comarca 31,1% 32,0% 31,3% ...

   A outra comarca da mesma provincia 40,2% 36,5% 34,1% ...

A outra provincia de Galicia 10,2% 9,5% 10,8% 11,2%

Emigración externaEmigración externaEmigración externaEmigración externa 18,6%18,6%18,6%18,6% 22,0%22,0%22,0%22,0% 23,8%23,8%23,8%23,8% 24,0%24,0%24,0%24,0%

A outra CCAA 18,6% 22,0% 23,8% 20,6%

Ao estranxeiro ... ... ... 3,4%

1992 1996 2000 2004

Emigración internaEmigración internaEmigración internaEmigración interna 76,2%76,2%76,2%76,2% 74,2%74,2%74,2%74,2% 72,4%72,4%72,4%72,4% 71,7%71,7%71,7%71,7%

Á mesma provincia 61,8% 60,8% 59,3% 58,7%

   Á mesma comarca 32,2% 33,5% 32,2% ...

   A outra comarca da mesma provincia 29,6% 27,3% 27,0% ...

A outra provincia de Galicia 14,4% 13,5% 13,1% 13,0%

Emigración externaEmigración externaEmigración externaEmigración externa 23,8%23,8%23,8%23,8% 25,8%25,8%25,8%25,8% 27,6%27,6%27,6%27,6% 28,3%28,3%28,3%28,3%

A outra CCAA 23,8% 25,8% 27,6% 25,3%

Ao estranxeiro ... ... ... 3,0%

Emigración segundo tipo de migración. (1992-2004)Emigración segundo tipo de migración. (1992-2004)Emigración segundo tipo de migración. (1992-2004)Emigración segundo tipo de migración. (1992-2004)
NON RURAL

Fonte: Elaboración propia  a partir de datos do IGE.

RURAL

Galicia
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O saldo migratorio mostra un incremento das chegadas procedentes do estranxeiro 

como fenómeno característico, especialmente no eido non rural. 

 

1992 1996 2000 2004

Inmigración internaInmigración internaInmigración internaInmigración interna 65,8%65,8%65,8%65,8% 70,5%70,5%70,5%70,5% 64,4%64,4%64,4%64,4% 56,1%56,1%56,1%56,1%

Dende a mesma provincia 50,3% 54,2% 49,2% 43,1%

   Dende a mesma comarca 24,4% 27,1% 25,0% 0,0%

  Dende outra comarca da mesma provincia 25,9% 27,0% 24,2% 0,0%

Dende outra provincia de Galicia 15,5% 16,3% 15,2% 13,0%

Inmigración externaInmigración externaInmigración externaInmigración externa 34,2%34,2%34,2%34,2% 29,5%29,5%29,5%29,5% 35,6%35,6%35,6%35,6% 43,9%43,9%43,9%43,9%

Dende outra CCAA 23,3% 22,4% 19,0% 21,0%

Dende o estranxeiro 10,8% 7,1% 16,6% 22,9%

1992 1996 2000 2004

Inmigración internaInmigración internaInmigración internaInmigración interna 62,7%62,7%62,7%62,7% 67,0%67,0%67,0%67,0% 68,2%68,2%68,2%68,2% 67,1%67,1%67,1%67,1%

Dende a mesma provincia 54,5% 56,8% 59,6% 59,6%

   Dende a mesma comarca 26,0% 23,1% 25,4% 0,0%

  Dende outra comarca da mesma provincia 28,5% 33,7% 34,2% 0,0%

Dende outra provincia de Galicia 8,1% 10,2% 8,6% 7,4%

Inmigración externaInmigración externaInmigración externaInmigración externa 37,3%37,3%37,3%37,3% 33,0%33,0%33,0%33,0% 31,8%31,8%31,8%31,8% 32,9%32,9%32,9%32,9%

Dende outra CCAA 19,9% 18,1% 14,4% 15,5%

Dende o estranxeiro 17,5% 14,9% 17,4% 17,4%

1992 1996 2000 2004

Inmigración internaInmigración internaInmigración internaInmigración interna 63,1%63,1%63,1%63,1% 70,8%70,8%70,8%70,8% 65,2%65,2%65,2%65,2% 60,3%60,3%60,3%60,3%

Dende a mesma provincia 51,2% 58,0% 53,4% 49,4%

   Dende a mesma comarca 26,7% 31,9% 29,0% ..

  Dende outra comarca da mesma provincia 24,5% 26,0% 24,4% ..

Dende outra provincia de Galicia 11,9% 12,8% 11,8% 11,0%

Inmigración externaInmigración externaInmigración externaInmigración externa 36,9%36,9%36,9%36,9% 29,2%29,2%29,2%29,2% 34,8%34,8%34,8%34,8% 39,7%39,7%39,7%39,7%

Dende outra CCAA 21,2% 19,5% 16,7% 19,3%

Dende o estranxeiro 15,7% 9,7% 18,0% 20,4%

Galicia

Fonte: Elaboración propia  a partir de datos do IGE.

Inmigración segundo tipo de migración. (1992-2004) Inmigración segundo tipo de migración. (1992-2004) Inmigración segundo tipo de migración. (1992-2004) Inmigración segundo tipo de migración. (1992-2004) 
NON RURAL

RURAL
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No que respecta á análise da poboación segundo nacionalidade, destaca a maior 

proporción de estranxeiros entre a poboación non rural en contraste co eido rural. De 

tódolos xeitos, o número e a proporción de estranxeiros na nosa comunidade autónoma é 

aínda reducido, e concéntrase nas grandes cidades galegas. 

 

 

1992 1996 2000 2004

Saldo internoSaldo internoSaldo internoSaldo interno 44,1%44,1%44,1%44,1% 44,3%44,3%44,3%44,3% -52,0%-52,0%-52,0%-52,0% -6,3%-6,3%-6,3%-6,3%

Intraprovinvial 27,4% 11,7% -87,6% -19,5%

Co resto de Galicia 16,7% 32,6% 35,6% 13,2%

Saldo externoSaldo externoSaldo externoSaldo externo 55,9%55,9%55,9%55,9% 55,7%55,7%55,7%55,7% 152,0%152,0%152,0%152,0% 106,3%106,3%106,3%106,3%

Co resto de España 13,2% -32,8% -119,0% -11,8%

Co extranxeiro 42,7% 88,5% 270,9% 118,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1992 1996 2000 2004

Saldo internoSaldo internoSaldo internoSaldo interno 432,7%432,7%432,7%432,7% 243,1%243,1%243,1%243,1% 34,5%34,5%34,5%34,5% -0,3%-0,3%-0,3%-0,3%

Intraprovinvial 384,6% 244,8% 35,2% 20,7%

Co resto de Galicia 48,1% -1,7% -0,7% -21,0%

Saldo externoSaldo externoSaldo externoSaldo externo -332,7%-332,7%-332,7%-332,7% -143,1%-143,1%-143,1%-143,1% 65,5%65,5%65,5%65,5% 100,3%100,3%100,3%100,3%

Co resto de España -5,8% 81,0% -25,7% -23,1%

Co extranxeiro -326,9% -224,1% 91,2% 123,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1992 1996 2000 2004

Saldo internoSaldo internoSaldo internoSaldo interno ............ ............ ............ ............

Intraprovinvial ... ... ... ...

Co resto de Galicia ... ... ... ...

Saldo externoSaldo externoSaldo externoSaldo externo 100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%100,0%100,0%100,0%

Co resto de España 9% -110% -82% -12%

Co extranxeiro 91% 210% 182% 112%

Total 100% 100% 100% 100%

Galicia

Fonte: Elaboración propia  a partir de datos do IGE.

Saldo migratorio segundo tipo de migración. (2004)Saldo migratorio segundo tipo de migración. (2004)Saldo migratorio segundo tipo de migración. (2004)Saldo migratorio segundo tipo de migración. (2004)
NON RURAl

RURAL

Española Estranxeira Española Estranxeira Española Estranxeira

NON RURAL 98,5% 1,5% 98,5% 1,5% 98,4% 1,6%

RURAL 99,0% 1,0% 99,0% 1,0% 99,0% 1,0%
Fonte: Elaboración propia  a partir de datos do IGE.

Poboación segundo sexo e nacionalidade. (2001)Poboación segundo sexo e nacionalidade. (2001)Poboación segundo sexo e nacionalidade. (2001)Poboación segundo sexo e nacionalidade. (2001)
MulleresTotal Homes
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1.3 PARTICIPACIÓN E ASOCIACIONISMO 

CONCLUSIÓNS 

 

� A participación electoral no rural caracterízase por unhas taxas 

comparativamente maiores ás do ámbito non rural.  

 

� O asociacionismo rural caracterízase pola menor incidencia das asociacións 

xuvenís e sociais, e por un maior peso tanto do asociacionismo feminino 

(fundamentalmente),  coma do veciñal (en menor medida),  

 

� Asemade, caracterízase pola súa función relacional á marxe dos servizos e de 

intereses concretos. 

 

� Independentemente do tipo de asociación e da súa composición nominativa en 

canto ao sexo, na realización de actividades destaca a maior participación 

feminina. 
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1.3.1 Participación electoral 

 

Pódese definir a participación política como o conxunto de actos e actitudes dirixidos a 

influír de xeito máis ou menos directo sobre as decisións das/dos detentoras/es do poder 

no sistema político ou en cada unha das organizacións políticas así como na súa mesma 

selección, con vistas a conservar ou modificar a estrutura (e polo tanto os seus valores) do 

sistema de intereses dominantes.  

 

Un dos indicadores da participación política é a participación electoral. Os datos 

analizados neste apartado refírense a este tipo de participación. Non obstante, e a pesar da 

súa importancia cómpre matizar o seu valor como indicadores precisos dun determinado 

nivel de cultura ou concienciación política, así como dunha participación efectiva no proceso 

de xeración de prioridades para a axenda pública. 

 

As particularidades territoriais, demográficas, sociais e culturais do rural galego 

confírenlle á participación electoral uns matices diferentes, de feito que algúns/algunhas 

autores/as falan de voto rural e voto urbano19 coma dúas realidades diferentes máis aló 

dos resultados das urnas. 

 

En xeral, o nivel de participación electoral atinxe uns valores superiores no eido rural. 

Mais esta maior incidencia do voto rural debe ser analizada tendo en conta a súa particular 

estrutura política.  

                                                 
19 Delgado Sotillos, Irene (1997). El comportamiento electoral municipal español (1979-1995). Madrid. Centro 
de Investigaciones Sociológicas.   
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No eido rural, o pequeno tamaño dos núcleos de convivencia fai que a proximidade 

entre a clase política e a cidadanía se acentúe. Isto supón, por unha banda, unha maior 

familiarización da poboación coa loita partidista e unha maior asunción do debate político 

centrado no propio territorio. Por outra banda, esa mesma proximidade supón a diminución 

do carácter anónimo da acción de votar e a maior capacidade das forzas políticas para a 

mobilización do electorado. 

 

Nas últimas eleccións locais no ámbito rural a poboación votante representou o 

70,5% do total da poboación, superando en 7,5 puntos a porcentaxe que acadaron os 

votantes non rurais. A porcentaxe de poboación rural que se abstivo sitúase 7,5 puntos por 

baixo da porcentaxe no territorio non rural. 

 

 

 

 

 

A participación electoral nas últimas eleccións autonómicas foi maior que a rexistrada 

nas eleccións locais, tanto para o ámbito non rural como para o rural. Neste caso, a 

porcentaxe atinxida pola poboación rural supera en 6,7 puntos a da poboación non rural.  

 

 

 

 

NON RURAL RURAL
Votantes 63,0% 70,5%

Abstencións 37,0% 29,5%

TotalTotalTotalTotal 100% 100%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.

Eleccións locais. 2003Eleccións locais. 2003Eleccións locais. 2003Eleccións locais. 2003

NON RURAL RURAL

Votantes 66,00% 72,70%
Abstencións 34,00% 27,30%

TotalTotalTotalTotal 100% 100%

Eleccións ao Parlamento de Galicia. 2005Eleccións ao Parlamento de Galicia. 2005Eleccións ao Parlamento de Galicia. 2005Eleccións ao Parlamento de Galicia. 2005

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.



 
 
 

 
 
 

- 66 - 
 
 

Porén, o maior grao de participación deuse, nas eleccións estatais celebradas durante 

o ano 2003, acadando esta vez valores moi similares entre a poboación rural e non rural, 

cun 77,3% e 76,1% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Pola contra, os maiores niveis de abstencións entre a poboación obtivéronse nas 

eleccións europeas. O nivel de participación continúa a ser maior entre a poboación rural, 

con respecto á non rural, cunha diferenza de 4,9 puntos, mais neste caso a distribución 

entre poboación votante e abstencionista resulta similar en ambos os eidos. 

 

 

 

 

  

1.3.2 Asociacionismo  

 

Se ben moitas das asociacións existentes teñen como obxecto prestar servizos (que 

difiren segundo o tipo de asociación de que se trate), aos seus asociados, no ámbito rural 

destacan as asociacións que actúan como entidades dinamizadoras do territorio e de 

interacción social. 

NON RURAL RURAL
Votantes 76,1% 77,3%

Abstencións 23,9% 22,7%

TotalTotalTotalTotal 100% 100%

Eleccións ao Congreso de deputados. 2003Eleccións ao Congreso de deputados. 2003Eleccións ao Congreso de deputados. 2003Eleccións ao Congreso de deputados. 2003

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.

NON RURAL RURAL

Votantes 45,10% 50,00%
Abstencións 54,90% 50,00%

TotalTotalTotalTotal 100% 100%

Eleccions ao Parlamento Europeo.2004 Eleccions ao Parlamento Europeo.2004 Eleccions ao Parlamento Europeo.2004 Eleccions ao Parlamento Europeo.2004 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.
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O grao de coñecemento que as persoas manteñen sobre o tecido asociativo do seu 

territorio determina por unha banda o grao de extensión das actividades dunha asociación 

no seu contorno de influencia e, pola outra, o punto ata o cal esa entidade pode servir de 

mediadora para a súa base social nas tentativas de resolucións dos problemas e carencias 

da zona de actuación.  

 

Unha característica común do tecido asociativo do territorio rural é a imposibilidade 

de establecer redes de cooperación, de forma que cada asociación funciona de xeito 

independente ao resto das asociacións que existen no mesmo concello ou inclusive na 

mesma parroquia. 

 

No tecido asociativo do eido non rural, as asociacións xuvenís son as maioritarias, 

representando o 64% do total de asociacións. O peso deste tipo de asociacións no territorio 

rural é tamén significativo, xa que supoñen aproximadamente o 29% sobre o total. En cifras 

absolutas, isto supón que haxa 1 asociación xuvenil por cada 4.087 habitantes, . 

 

Agora ben, o peso deste tipo de asociacións entre o tecido asociativo do rural vén 

determinado polo número de asociacións existentes sobre o total; e non pola dinamización 

de actividades conxuntas entre a poboación ou polo número de persoas socias que 

aglutinan. Considerando estas variables, xogan un papel máis importante as asociacións de 

mulleres rurais e veciñais 
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Pola contra, as asociacións minoritarias entre a poboación rural son as culturais, que 

representan o 9% sobre o total de asociacións e as asociacións de minorías que tan só 

supoñen o 3% sobre o total. 

 

1.3.2.1 Asociacións de mulleres    

O tecido asociativo do rural caracterízase polo peso que teñen as asociacións de 

mulleres cunha taxa do 44% sobre o total das asociacións, que no eido rural supoñen o 

14%. 

 

Entre a poboación rural feminina hai 1 asociación de mulleres por cada 1.391 

habitantes, mentres a poboación non rural conta cunha destas asociacións por cada 7.785 

habitantes. É dicir, no ámbito rural por cada 10.000 mulleres hai aproximadamente 7 

asociacións, mentres que no ámbito non rural para a mesma poboación hai menos de 2 

asociacións. 

 

En canto á caracterización do perfil das asociadas, cómpre sinalar que na maior parte 

dos casos son mulleres de entre 45 e 65 anos, cun nivel de renda medio e 

económicamente inactivas20, fundamentalmente donas de casa e xubiladas. 

 

A media en canto ao número de socias varía en función do ámbito xeográfico de 

actuación. As asociacións de carácter municipal contan cunha media de 130 socias, 

mentres que as de ámbito parroquial teñen como media 57. 

                                                 
20 As particularidades e limitacións conceptuais do concepto de inactividade aplicado á muller rural xa foron 
comentadas noutros apartados. 
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Non obstante, o número de asociadas non se corresponde co número de persoas 

implicadas activamente na organización de actividades e servizos que se prestan desde a 

asociación. Estes son normalmente asumidos polas socias máis novas, de entre 35 e 50 

anos, normalmente ocupadas, que entenden a organización da asociación como actividade 

de voluntariado necesaria para manter e dinamizar os niveis de participación pública e 

socialización das mulleres, contribuíndo así á dinamización do propio territorio. 

  

Entre as asociacións de mulleres rurais predominan as entidades de carácter 

parroquial, no entanto, na maioría dos casos contan con poboación socia doutras 

parroquias do concello que non pertencen ao ámbito de referencia básico da asociación. 

 

Entre as mulleres rurais a principal motivación para formar parte dunha asociación é 

contar cun medio onde poder interactuar con outras mulleres, desligándose de forma 

puntual das tarefas do coidado do lar que asumen diariamente, e que nese momento se 

trasladan a outra persoa do núcleo familiar. 

 

A maioría das asociacións funcionan como entidades prestadoras de servizos de ocio 

e entretemento e actividades formativas: 

� Entre as primeiras destacan: manualidades, ximnasia, baile, excursións e 

organización de festas gastronómicas. 

� Nas segundas cursos de introdución a internet, informática, atención a  persoas 

maiores, conservas de alimentos caseiros, etc. 
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De forma puntual, os servizos que prestan as asociacións esténdense a xestionar un 

servizo de proximidade, trámites administrativos, información xurídica, orientación laboral, 

bolsa de emprego, etc. 

 

A maioría das asociacións prestan os seus servizos de forma gratuíta, xa que na 

maior parte dos casos financian as actividades con fondos públicos (subvencións) e cos 

cartos que obteñen da cota anual que pagan as socias, cantidade  que oscila entre os 8 e 

os 15 euros. 

 

Entre as asociacións de mulleres é común a prestación de actividades a través do 

voluntariado e do intercambio recíproco das socias; fórmula que non se aplica no resto de 

asociacións. 

 

1.3.2.2 Asociacións veciñais    

Este tipo de asociacións teñen unha incidencia menor sobre o total de asociacións, 

pero o seu peso relativo é maior que no eido non rural. No primeiro caso supoñen o 15% do 

total das asociacións, e no segundo apenas representan o 7%. 

  

Entre a poboación rural atópase unha asociación de veciños/as por cada 9.000 

habitantes mentres que entre a poboación non rural o ratio é de 31.000 habitantes por 

asociación. Este dato debe ser matizado tendo en conta o maior tamaño das asociacións no 

eido non rural. 
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Con carácter xeral as persoas socias son maioritariamente homes de entre 30 e 60 

anos, ocupados, e con nivel de renda medio. No entanto, é dificil establecer o perfil tipo de 

persoa asociada, tendo en conta que moitas asociacións aglutinan familias e non persoas. 

 

Maioritariamente, a presidencia é asumida por un home de entre 35 e 55 anos, 

ocupado e con nivel de renda media. Tamén é habitual que a directiva sexa compartida, 

superando o número de homes o de mullleres. 

 

Non obstante, na realización de actividades destaca a maior participación das 

mulleres, fundamentalmente naqueles actos de xuntanza e organización de festas 

gastronómicas. 

 

A media canto ao número de persoas socias para as asociacións de carácter 

municipal é de 180, mentres que para as asociacións parroquiais é de 70.  

 

Entre a poboación rural, ser socio ou socia dunha asociación veciñal está máis ligado 

ao costume, á tradición e á relación, mentres que no eido non rural, adoitan asociarse as 

persoas que viven en zonas con certas dificultades e que buscan na asociación unha 

entidade que lles solucione certos problemas. 

 

No referente ao tipo de servizos que prestan, destacan principalmente os lúdicos, 

como a celebración de festas gastronómicas e estacionais (San Xoán, Magosto, etc), a 

asunción da organización da festa patronal da parroquia, xuntanzas puntuais entre as 

persoas socias etc. Tamén se asumen actividades de limpeza, coidado e mantemento de 
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espazos comúns e xestión e solución de problemas concretos que afectan á veciñanza da 

parroquia (rede de sumudoiros, iluminación, etc). 

 

Naqueles casos onde estas últimas actividades son minoritarias, gaña peso a 

prestación de actividades formativas entre as persoas asociadas, destacando os cursos de 

informática e de poda. 

 

A maioría das actividades son financiadas cos cartos da cota anual a cal oscila entre 

10 e 20 euros, e con achegas que as persoas socias realizan no momento no cal se presta 

a actividade. 
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1.4 FORMACIÓN 

CONCLUSIÓNS 

 

� Os niveis formativos da poboación rural son inferiores aos da non rural, en parte 

debido a unha estrutura demográfica que presenta unha incidencia relativa maior 

das persoas de máis idade. 

 

� O nivel formativo das mulleres é inferior ao dos homes en ambos os eidos, aínda 

que as diferenzas increméntanse no rural. 

 

� Non obstante, na formación universitaria predominan as mulleres sobre os 

homes, tanto no rural coma no non rural. 

 

� A formación profesional, e o carácter maioritariamente masculino desta,, 

acentúanse no eido rural. 

 

� O peso de determinados estudos universitarios tamén varía en función do eido 

considerado, habendo carreiras maioritariamente elixidas pola poboación rural 

(enxeñerías técnicas, estudos agropecuarios) e outras que teñen unha 

importancia relativa maior no caso da poboación non rural (dereito, humanidades, 

arquitectura). 
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1.4.1 Niveis Formativos    

 

A educación é un factor chave, para o desenvolvemento, na medida en que garante a 

participación da poboación no seu medio, e é un dos factores determinantes do acceso ao 

mercado laboral. 

 

A taxa de analfabetismo entre a poboación rural supera en 1,7 puntos a existente 

entre a poboación non rural. Segundo sexo, é moito maior entre as mulleres que entre os 

homes, en todos os eidos analizados, destacando a diferenza existente entre a poboación 

feminina rural con respecto á masculina, superando a esta en 2,6 puntos. 

 

 

 

 

Sen lugar a dúbidas, o analfabetismo  continúa a ser un lastre que afecta as mulleres 

rurais, tendo en conta que a taxa de analfabetismo entre a poboación feminina rural supera 

en 2,5 puntos a taxa de analfabetismo feminina non rural. 

 

En calquera caso, o analfabetismo é unha carencia directamente vinculada á 

poboación maior, que diminúe ata ser anecdótica nas franxas de idade inferiores.  

 

Se pasamos a analizar a poboación segundo nivel de estudos, pódese comprobar 

como a ruralidade é un factor que afecta a distribución dos niveis académicos entre a 

poboación. 

Total Homes Mulleres
NON RURAL 1,2 0,6 1,7

RURAL 2,9 1,6 4,2

Taxa de analfabetismo. 2001Taxa de analfabetismo. 2001Taxa de analfabetismo. 2001Taxa de analfabetismo. 2001

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.
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No eido rural o 27,1% da poboación ten menos de cinco anos de escolarización. Este 

valor triplica practicamente o da porcentaxe que acada a poboación non rural.  

 

Por sexos, son maioría as  mulleres, supoñendo o 15,7% do total da poboación que 

teñen menos de cinco anos de estudos. 

 

O menor nivel formativo da poboación rural explícase en parte polo peso que teñen os 

maiores de 60 anos na pirámide poboacional do rural, evidenciando o elevado nivel de 

envellecemento e a supremacía da poboación susceptible de non contar cos estudos 

mínimos. O feito de que a maior parte da mesma sexan mulleres, débese ao escaso nivel de 

escolarización que anteriormente tiñan as mulleres en relación aos homes. 

 

A poboación rural que ten estudos universitarios supón o 4,9% do total, porcentaxe 

que no ámbito non rural atinxe o 16%. Ao igual que no caso anterior, esta situación vén 

determinada pola estrutura poboacional do eido rural, xa que a porcentaxe que se atopa no 

tramo de idade de entre 18 e 29 anos tamén é menor. 

 

A concentración de poboación nos niveis de formación inferiores (non sabe ler ou 

escribir, menos de 5 anos de escolarización, sen completar bacherelato, etc.) é 

sensiblemente maior no eido rural. 
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As diferenzas segundo sexo existentes en ambos os eidos acentúanse no rural. Neste 

ámbito, o 64% do total da poboación feminina pertence ás categorías máis baixas da escala 

de nivel formativo. Entre os homes rurais esta porcentaxe redúcese ao 59%. 

 

No eido non rural estes valores diminúen ata o 35% no caso das mulleres e ata o 

28% no cas dos homes. 

Homes Mulleres Homes Mulleres

Non sabe ler ou escribir 0,6% 1,7% 1,6% 4,2%

Menos de 5 anos de 
escolarización

7,0% 10,5% 21,8% 26,3%

Sen completar Bacharelato 
elemental, ESO ou EXB

20,3% 22,6% 35,4% 33,5%

Bacharelato elemental, ESO ou 
EXB completo

28,8% 25,0% 24,4% 18,6%

Bacharelato superior 
BUP/LOXSE, COU/PREU

16,2% 14,4% 6,6% 6,7%

FPI, FP grao medio, Oficialía 
industrial

4,7% 3,9% 2,4% 2,1%

FPII, FP grao superior, Mestría 
industrial

6,4% 4,7% 3,5% 3,0%

Diplomatura, Arquitectura, 
Enxeñería Técnica

6,7% 9,2% 2,1% 3,5%

Licenciatura, Arquitectura, 
Enxeñería Superior

8,6% 7,7% 1,9% 2,0%

Doutoramento 0,8% 0,4% 0,2% 0,1%

TotalTotalTotalTotal 100% 100% 100% 100%

Fonte: Elaboración propia  a partir de datos do IGE.

Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o 
sexo e o nivel de estudos. 2001sexo e o nivel de estudos. 2001sexo e o nivel de estudos. 2001sexo e o nivel de estudos. 2001

NON RURAL RURAL
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Pola contra, as mulleres rurais con estudos universitarios teñen maior peso que os 

homes. 

 

1.4.2 Estudos maioritarios        

 

A variable rural / non rural presenta tamén valores diferentes segundo o tipo de 

estudos elixidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homes Mulleres Homes Mulleres

ESO, Educación secundaria para 
adultos

6,6% 4,5% 13,1% 8,8%

Bacharelato, BUP, COU 20,0% 18,0% 21,8% 21,9%

Formación Profesional de grao 
medio ou equivalente

5,9% 3,8% 10,3% 6,0%

Formación Profesional de grao 
superior ou equivalente

7,9% 6,1% 10,2% 7,6%

Diplomatura universitaria, 
Arquitectura, Enxeñería técnica ou 

equivalente
12,7% 13,4% 12,6% 15,8%

Licenciatura universitaria, 
Arquitectura, Enxeñería ou 

equivalente
26,8% 25,9% 16,2% 18,9%

Estudos de posgrao, máster, MIR 
ou análogo, doutoramento

2,5% 3,4% 1,8% 1,5%

Outros cursos 17,6% 24,8% 14,2% 19,6%

TotalTotalTotalTotal 100% 100% 100% 100%

Fonte: Elaboración propia  a partir de datos do IGE.

RURAL

Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares que cursa Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares que cursa Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares que cursa Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares que cursa 
estudos segundo o sexo e os estudos en curso. 2001estudos segundo o sexo e os estudos en curso. 2001estudos segundo o sexo e os estudos en curso. 2001estudos segundo o sexo e os estudos en curso. 2001

NON RURAL
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Os/as estudantes maiores non universitarios do rural decántanse en maior medida 

que os non rurais pola formación profesional. Este tipo de formación, tanto a de grao medio 

como a superior, está caracterizada polo predominio dos homes. Esta sorte de segregación 

por sexos acentúase no rural.  

 

A poboación universitaria ten maior importancia relativa no eido non rural, 

incrementándose a diferenza con respecto ao rural segundo ascendemos nos diferentes 

niveis de estudos (diplomaturas e equivalentes, licenciaturas e equivalentes, posgraduados). 

As diferenzas por mor do xénero perden importancia no eido non rural e continúa a 

manterse no rural, neste caso a favor dunha maior presenza feminina. 

 

As diferenzas no tocante á elección de estudos universitarios entre poboación rural e 

non rural tan só se producen de maneira significativa en titulacións ou ramas de 

coñecemento concretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homes Mulleres Homes Mulleres

Dereito 6,1% 5,5% 3,1% 2,7%

Maxisterio, Educación infantil 5,5% 16,2% 7,1% 16,4%

Ciencias Sociais 17,7% 25,0% 15,6% 30,8%

Artes e Humanidades 5,5% 9,3% 4,3% 6,4%

Informática 4,4% 2,6% 3,5% 2,7%

Enxeñerías 8,6% 1,8% 5,3% 1,5%

Formación Técnica e Industrias 27,5% 5,6% 40,5% 7,0%

Ciencias 5,2% 5,5% 3,0% 3,8%

Arquitectura ou Construción 3,3% 1,4% 1,9% 0,6%

Agricultura, Gandería, Pesca; 
Veterinaria

1,8% 0,7% 4,1% 1,4%

Saúde, Servizos Sociais 7,9% 19,1% 5,5% 17,7%

Outros servizos 6,5% 7,3% 6,1% 9,2%

TotalTotalTotalTotal 100% 100% 100% 100%

Fonte: Elaboración propia  a partir de datos do IGE.

RURAL

Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares con nivel de estudos Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares con nivel de estudos Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares con nivel de estudos Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares con nivel de estudos 
clasificable por tipo de estudos, segundo o sexo e o tipo de estudos. 2001clasificable por tipo de estudos, segundo o sexo e o tipo de estudos. 2001clasificable por tipo de estudos, segundo o sexo e o tipo de estudos. 2001clasificable por tipo de estudos, segundo o sexo e o tipo de estudos. 2001

NON RURAL
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Así, Dereito, Artes e Humanidades, Arquitectura e Construción son carreiras elixidas 

maioritariamente por estudantes non rurais. 

 

A poboación estudante rural destaca nos estudos de formación técnica e industrial e 

nas carreiras vinculadas á actividade agropecuaria. 

 

A segregación por sexos nos estudos é máis constante e dáse en proporcións 

similares en ambos os eidos, de xeito que tanto no rural coma no non rural podemos falar 

de carreiras masculinizadas (enxeñerías e enxeñerías técnicas, informática, estudos 

agropecuarios) e feminizadas (educación, ciencias sociais, saúde, servizos sociais). 
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1.5 MERCADO LABORAL E TECIDO PRODUTIVO 

CONCLUSIÓNS    

� A principal característica do mercado laboral rural é a súa baixa taxa de 

actividade, particularmente no caso das mulleres. As diferenzas entre as taxas 

masculina e feminina tamén son maiores neste eido. 

 

� As causas de inactividade son as propias derivadas dunha maior idade (xubilación) 

e de situacións de dependencia (pensións), mentres que os estudos teñen un 

menor peso con respecto ao eido non rural. 

 

� As diferenzas segundo o sexo en canto á xubilación como causa de inactividade 

son menores no eido rural. Son maiores, en cambio, por sexo no caso dos 

estudos.  

 

� A taxa de paro é menor no eido rural mais tamén a de ocupación. 

 

� Predominan as ocupacións non directivas vinculadas ás explotacións 

agropecuarias, actividades industriais, extractivas e construtivas e á artesanía. No 

eido non rural teñen más importancia ocupacións máis cualificadas e as 

vinculadas ao sector terciario. 
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� As actividades agrarias en concreto teñen un importante peso entre a poboación 

feminina. 

 

� A escasa terciarización do sistema produtivo é o principal trazo, en canto aos 

sectores económicos, que caracteriza o eido rural. 

 

� Ten maior importancia a condición de empregado/a por conta propia, 

representada fundamentalmente por autónomos/as e propietarios/as de 

explotacións. 

 

� O traballo asalariado caracterízase no rural, principalmente por unha maior 

enventualidade. 
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1.5.1 Actividade económica 

 

As taxas de actividade refírense á participación das persoas no mercado de  traballo,  

tanto como demandantes de emprego como traballadores e traballadoras, 

independentemente da súa situación, categoría profesional e/ou profesión. É a primeira 

referencia que permite coñecer o grao de participación da poboación no mercado de 

traballo. 

 

No rural, as taxas de actividade presentan uns valores inferiores aos do eido non 

rural. Entre outros factores explicativos poden salientarse a maior idade media da 

poboación e as particularidades que afectan as mulleres rurais e á súa relación co sistema 

produtivo. 

 

A pesar da evolución positiva da taxa de actividade feminina rural aínda non se 

acadaron uns valores similares aos da masculina, sendo a diferenza entre ambas de 21 

puntos. De feito, pese á menos favorable evolución do eido non rural, a diferenza entre 

mulleres e homes continúa a ser maior no rural e o valor da taxa de actividade feminina 

continúa a ser inferior no rural con respecto ao non rural.  

 

 

 

 

 

Homes Mulleres Homes Mulleres

NON RURAL 67,3 49,6 64,0 44,2

RURAL 66,6 35,2 60,1 39,1

Taxa de actividade segundo sexo.1991/ 2001Taxa de actividade segundo sexo.1991/ 2001Taxa de actividade segundo sexo.1991/ 2001Taxa de actividade segundo sexo.1991/ 2001
1991

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

2001
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As taxas de actividade feminina no rural deixan fóra do cómputo estatístico unha parte 

importante de poboación que combina a prestación de labores reprodutivos (propios do eido 

familiar e/ou privado) con tarefas eminentemente produtivas. A taxa de actividade, un 

concepto cuxo valor explicativo xa foi posto en dúbida pola teoría feminista, perde relevancia 

a efectos de explicar a vinculación da poboación feminina coa estrutura produtiva. Os 

valores desta taxa non inclúen as mulleres que realizan, ademais dos labores propios do lar, 

as vinculadas á explotación agropecuaria. As consecuencias económicas desta actividade 

son, se cadra, máis importantes na medida en que en Galicia apenas existen explotacións 

exclusivamente de autoconsumo, xa que na maioría delas, en maior ou menor medida, 

prodúcese un excedente destinado ao mercado. Por outra banda, os labores reprodutivos 

ou propios do lar adquiren no eido rural unha dimensión social máis relevante, na medida en 

que a importancia da vinculación familiar na atención e no coidado de persoas dependentes 

é maior que no eido non rural. 

 

“A condición de axuda familia é unha condición laboral especialmente confusa. O feito de que 

sexa a única categoría de traballadores non remunerados considerados estatísticamente 

activos é xa bastante significativo. As axudas familiares son, por así dicilo, produtores que 

producen no ámbito da reprodución. O seu traballo contribúe a producir mercadurías pero 

desenvolvese nun marco de relacións familiares, o que supón a inexistencia de 

remuneración directa e identidade profesional clara. A condición implica tamén un certo 

estatus na organización do traballo: ou a axuda familiar é axuda, esto é, alguén cuxo traballo 

é subsidiario e dependente, e polo tanto de menor importancia que o da persoa a quen 

axuda,....e é familiar....o que implica que o seu traballo ten sentido en canto se vincula a unha 

relación familiar. 
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....no caso do home é unha condición temporal, no da muller permanente. 

 

A modernización do campo non supuxo para a muller a conquista dun estatus 

de verdadeira traballadora nin de verdadeira ama de casa”.21 

 

Analizando a taxa de actividade con respecto ao ano 1991, compróbase a evolución 

negativa da taxa de actividade tanto no eido non rural coma no rural cunha diferenzas de 

4,4 e 2,6 puntos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior incidencia da actividade no eido non rural explícase tanto polo maior peso da 

poboación ocupada como da parada. 

                                                 
21 Sampedro, Rosario. Mujeres del campo: los conflictos de género como elemento de transformación social del 
mundo rural (original en castellano). En El campo y la ciudad: sociedad rural y cambio social. Madrid. Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Taxa de  actividade .  (1991-2001)Taxa de  actividade .  (1991-2001)Taxa de  actividade .  (1991-2001)Taxa de  actividade .  (1991-2001)

53,4

49,0

50,4

47,9

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0
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NON RURAL RURAL
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A diferenza entre a actividade rural e non rural acentúase na poboación feminina, xa 

que a porcentaxe de mulleres non rurais activas supera en 8,5 puntos as rurais. No caso 

dos homes, a diferenza é de 6,2 puntos. 

 

Sobre o total de poboación en cada eido, a porcentaxe de poboación inactiva, é maior 

no rural,  

 

As situacións concretas de inactividade nas que destaca o rural sobre o urbano son 

as de pensionista e xubilación. No eido non rural destacan a dos estudos e a situación de 

tarefas do fogar. 

  

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

Poboación activaPoboación activaPoboación activaPoboación activa 53,4%53,4%53,4%53,4% 64,0%64,0%64,0%64,0% 44,2%44,2%44,2%44,2% 46,3%46,3%46,3%46,3% 57,7%57,7%57,7%57,7% 35,7%35,7%35,7%35,7%

   Ocupada 46,2% 57,2% 36,5% 41,3% 52,3% 31,0%

   Parada 7,2% 6,8% 7,7% 5,0% 5,4% 4,7%

      Buscan primeiro emprego 1,7% 1,4% 2,0% 0,9% 0,7% 1,1%

     T raballaron antes 5,5% 5,4% 5,7% 4,1% 4,7% 3,5%

Poboación inactivaPoboación inactivaPoboación inactivaPoboación inactiva 46,6%46,6%46,6%46,6% 36,0%36,0%36,0%36,0% 55,8%55,8%55,8%55,8% 53,7%53,7%53,7%53,7% 42,3%42,3%42,3%42,3% 64,3%64,3%64,3%64,3%

   Xubilada 13,9% 18,8% 9,7% 27,4% 28,7% 26,2%

   Pensionista 6,7% 3,1% 9,9% 7,3% 4,9% 9,5%

    Estudante 11,3% 11,2% 11,3% 6,5% 5,7% 7,2%

    Tarefas do fogar 12,1% 0,4% 22,4% 10,2% 0,6% 19,2%

   Outra situación 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,4% 2,2%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE.

Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o sexo e a relación coa Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o sexo e a relación coa Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o sexo e a relación coa Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o sexo e a relación coa 
actividade económica.2001actividade económica.2001actividade económica.2001actividade económica.2001

RuralNon rural
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En canto á diferenza por sexos, as mulleres predominan en ambos os eidos nas 

categorías de tarefas do lar e pensionistas. Non obstante, a distancia entre mulleres e 

homes é menor no eido rural.  

 

Pola contra, na educación as diferenzas por sexos son maiores no rural, constituíndo 

unha causa maior de inactividade para a poboación feminina. 

 

Entre as mulleres rurais a principal causa de inactividade é a xubilación, cunha taxa do 

25,2% sobre o total das inactivas. Entre as mulleres do medio non rural destaca como 

causa de inactividade principal o desenvolvemento das tarefas do fogar.    

 

1.5.2 Desemprego    

 

As taxas de paro son superiores no eido non rural.  

 

 

 

 

 

Neste sentido cómpre sinalar que os diferentes indicadores sociolaborais deben ser 

analizados de forma conxunta. Efectivamente, o paro non é o principal problema do ámbito 

rural, senón a ausencia de actividade que provoca tanto o menor peso de demandantes de 

emprego como de traballadores/as ocupado/as. 

 

Homes Mulleres Homes Mulleres

NON RURAL 15 26 11 17

RURAL 15 13 9 13

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

Taxa de paro segundo sexo.1991/ 2001Taxa de paro segundo sexo.1991/ 2001Taxa de paro segundo sexo.1991/ 2001Taxa de paro segundo sexo.1991/ 2001

1991 2001
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Por sexos, en ambos os eidos o valor da taxa feminina é superior ao da masculina. 

 

No período 1991-2001 a taxa de paro diminúe de forma xeneralizada en todos os 

ámbitos de referencia, porén, destaca a redución que se produce entre a poboación non 

rural, cun descenso da taxa de paro superior a 5 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O paro, segundo o sector económico, é un indicador máis da estrutura produtiva do 

territorio. Así, a pesar de que tanto no eido rural como no non rural a maioría da poboación 

parada concéntrase nos servizos, no primeiro ten un peso relativo maior ao paro agrario e 

ao da construción. 

 

 

 

 

 

Taxa de  paro .  1991- 2001Taxa de  paro .  1991- 2001Taxa de  paro .  1991- 2001Taxa de  paro .  1991- 2001

19,0

14,013,6

10,8

0,0

2,0
4,0

6,0

8,0
10,0

12,0

14,0

16,0
18,0

20,0

NON RURAL RURAL

1991

2001

1999 2002 2004 1999 2002 2004

Agricultura/Gandería 2,0% 1,6% 1,7% 4,4% 3,4% 3,9%

Industria 15,8% 15,0% 13,6% 18,3% 18,5% 17,3%

Construción 7,9% 7,6% 8,4% 20,1% 17,8% 16,8%

Servizos 53,1% 55,6% 58,0% 38,4% 41,3% 45,5%

Sen emprego anterior 21,2% 20,1% 18,3% 18,8% 19,1% 16,6%

Paro rexistrado por sector de actividade. 2001Paro rexistrado por sector de actividade. 2001Paro rexistrado por sector de actividade. 2001Paro rexistrado por sector de actividade. 2001

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

NON RURAL RURAL
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A seguinte táboa amosa como desde o ano 1999 se produce unha progresiva 

redución das mulleres rurais paradas en ambos os dous grupos de idade fronte ao lixeiro 

incremento de mulleres non rurais maiores de 25 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na poboación masculina do rural destaca o descenso de parados maiores de 25 

anos, e un mantemento sen mudanzas significativas da poboación menor de esta idade. 

 

1.5.3 Emprego e ocupación    

 

As taxas de ocupación son inferiores no eido rural, mais as diferenzas por sexos son 

similares en ambos os ámbitos. 

 

 

 

 

    

Homes Mulleres Homes Mulleres

NON RURAL 57 26 57 36

RURAL 55 27 52 31

Taxa de ocupación segundo sexo.1991/ 2001Taxa de ocupación segundo sexo.1991/ 2001Taxa de ocupación segundo sexo.1991/ 2001Taxa de ocupación segundo sexo.1991/ 2001

1991

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

2001

1999 2002 2004 1999 2002 2004
Ambos sexos

Menores de 25 anos 15,5% 14,9% 13,5% 16,4% 15,8% 14,2%

25 e máis anos 84,5% 85,1% 86,5% 83,6% 84,2% 85,8%
Homes

Menores de 25 anos 5,4% 5,9% 6,0% 6,0% 5,9% 5,7%

25 e máis anos 31,9% 31,0% 31,8% 45,2% 38,9% 37,1%
Mulleres

Menores de 25 anos 10,2% 9,0% 7,5% 10,6% 9,9% 8,6%

25 e máis anos 52,6% 54,1% 54,7% 38,4% 45,3% 48,7%

Paro segúndo sexo e grupos de idadeParo segúndo sexo e grupos de idadeParo segúndo sexo e grupos de idadeParo segúndo sexo e grupos de idade

Fonte:Elaboración propia a partir de datos do IGE.

NON RURAL RURAL
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A taxa masculina de ocupación está algo máis de 20 puntos por riba da feminina en 

todos os casos considerados, a pesar dunha evolución favorable en canto á diminución das 

diferenzas por mor de xénero. Evolución que ten, por outra banda, un carácter menos 

positivo no caso rural, no que o crecemento da taxa feminina foi menor e cun achegamento 

entre as taxas feminina e masculina debido, en parte, a un descenso desta última. En 

termos globais, a evolución foi máis positiva no eido non rural. 

 

As diversas ocupacións teñen importancias diferentes segundo a variable rural/non 

rural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

Dirección das empresas e das 
administracións públicas

9,5% 10,5% 8,1% 7,9% 8,3% 7,3%

Técnicos/as e profesionais científicos/as e 
intelectuais

15,5% 12,2% 20,1% 4,9% 3,6% 7,0%

Técnicos/as e profesionais de apoio 13,1% 13,3% 12,8% 5,9% 5,9% 6,1%

Empregados/as de tipo administrativo 9,8% 7,4% 13,1% 5,3% 3,9% 7,6%

Traballadores/as de servizos de 
restauración, persoais, protección e 

vendedores
15,7% 10,0% 23,5% 11,5% 7,1% 18,5%

Traballadores/as cualificados/as na 
agricultura e na pesca

2,2% 2,6% 1,7% 19,1% 13,3% 28,2%

Artesáns/as e traballadores/as 
cualificados/as das industrias 

manufactureiras, da construción e da 
minería

14,5% 21,9% 4,3% 23,0% 32,9% 7,4%

Operadores/as de instalacións e 
maquinaria, e montadores

9,1% 12,8% 4,1% 12,6% 15,8% 7,5%

Traballadores/as non cualificados/as 9,5% 7,7% 12,0% 9,2% 8,6% 10,2%

Forzas armadas 1,0% 1,5% 0,3% 0,5% 0,6% 0,2%

Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e ocupación.2001Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e ocupación.2001Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e ocupación.2001Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e ocupación.2001

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.

NON RURAL RURAL
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No eido rural presentan un peso relativo maior as ocupacións vinculadas á explotación 

agrogandeira, ás actividades industriais, construtivas e extractivas non directivas,  e á 

artesanía. 

 

Pola contra, no eido non rural destacan as ocupacións máis cualificadas (dirección, 

técnicos/as) os empregos de tipo administrativo e os vinculados ao sector terciario. 

 

A segregación segundo o sexo das distintas ocupacións (predominio das mulleres 

como técnicas de apoio, labores administrativos, comercio e hostalería) repítese tanto no 

eido rural coma no non rural, agás nun caso. Nas actividades agrarias cambia o sexo 

predominante segundo o eido considerado: no non rural son maioritarios os homes e no 

rural as mulleres. 

 

A poboación feminina non rural concéntrase en maior medida que a rural nas 

diferentes ocupacións vinculadas aos servizos. 

  

En canto aos grandes sectores económicos, a contraposición entre os eidos rural e 

non rural está representada nomeadamente pola importante terciarización do segundo. 

 

 

 

 

 

 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

Agricultura, gandería, 
caza e silvicultura

1,4% 1,3% 1,5% 19,1% 13,4% 28,3%

Pesca 2,1% 3,0% 0,8% 1,6% 1,6% 1,6%

Industria 16,7% 21,9% 9,7% 18,2% 20,2% 15,0%

Construción 8,6% 13,3% 2,0% 17,3% 27,1% 1,8%

Servizos 71,2% 60,5% 86,1% 43,8% 37,8% 53,3%

Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e rama da actividade.2001Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e rama da actividade.2001Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e rama da actividade.2001Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e rama da actividade.2001

Fonte: Elaboración propia a parttir de datos do IGE

NON RURAL RURAL
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A situación profesional no eido rural caracterízase polo maior predominio do 

autoemprego, quer a través da prestación de servizos quer como titular de explotacións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situación de empregado/a por conta propia non supón necesariamente a existencia 

dun tecido empresarial consolidado. De feito, o peso relativo das persoas nesta situación 

que empregan persoal é menor no eido rural. 

 

Con respecto á categoría de asalariado/a, o rural caracterízase pola maior 

eventualidade na contratación.  

 

1.5.4 Tecido produtivo e empresarial    

 

Á hora de analizar o tecido productivo do eido rural e do non rural, hai que ter en 

conta o número de empresas, en proporción á poboación existente en cada ámbito. 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

Empresario/a, traballador/a Empresario/a, traballador/a Empresario/a, traballador/a Empresario/a, traballador/a 
por conta propiapor conta propiapor conta propiapor conta propia

15,7%15,7%15,7%15,7% 17,1%17,1%17,1%17,1% 13,7%13,7%13,7%13,7% 27,2%27,2%27,2%27,2% 25,6%25,6%25,6%25,6% 29,6%29,6%29,6%29,6%

Que emprega persoal 6,6% 7,9% 4,9% 7,3% 8,8% 5,1%

Que non emprega persoal 9,1% 9,3% 8,8% 19,9% 16,8% 24,5%

Asalariado/a, traballador/a Asalariado/a, traballador/a Asalariado/a, traballador/a Asalariado/a, traballador/a 
por conta alleapor conta alleapor conta alleapor conta allea

83,4%83,4%83,4%83,4% 82,1%82,1%82,1%82,1% 85,2%85,2%85,2%85,2% 65,0%65,0%65,0%65,0% 70,8%70,8%70,8%70,8% 56,2%56,2%56,2%56,2%

Con carácter fixo 58,3% 59,7% 56,4% 34,6% 39,5% 27,4%

Con carácter eventual 25,1% 22,4% 28,8% 30,3% 31,3% 28,8%

Outras situacións 0,4% 0,4% 0,6% 3,9% 1,8% 7,1%

Axuda familiar 0,2% 0,1% 0,3% 3,7% 1,6% 6,8%

Membro de cooperativas 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

Fonte. Elaboración propia a partir de datos do IGE.

NON RURAL RURAL

Poboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e situación profesionalPoboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e situación profesionalPoboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e situación profesionalPoboación en vivendas familiares ocupada segundo sexo e situación profesional



 
 
 

 
 
 

- 92 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

No non rural existe un maior número de empresas por habitantes que no rural, polo 

tanto, o tecido produtivo do primeiro é moito maior que o do segundo. 

 

Por outra parte, a distribución das empresas en cada eido permite analizar cales son 

as características do tecido produtivo rural e do non rural, observando deste xeito cal é o 

tipo de empresa e o sector maioritario predominante en cada un.  

 

De feito, a través dos datos analizados, pode concluírse que o tecido produtivo no 

ámbito non rural caracterízase pola representatividade das microempresas de 

responsabilidade limitada e o peso do sector terciario. Así, as grandes cidades concentran 

todo tipo de servizos ás persoas pero non tanto actividades industriais, que normalmente se 

localizan nos arredores dos núcleos de poboación, por razóns urbanísticas e de 

posibilidades de produción.  

 

No ámbito rural, o tecido produtivo destaca polo peso do sector da construción, da 

industria e do sector agrario. 

 

 

NON RURAL RURAL
Industria, incluida a enerxía 222,7 129,5

Construcción 144,1 92,9
Servicios 16,4 28,4

Empresas por poboación segundo sector .2003Empresas por poboación segundo sector .2003Empresas por poboación segundo sector .2003Empresas por poboación segundo sector .2003

Fonte: Elaboraicón propia a partir de datos do IGE.
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Pola contra, no non rural son maioritarias o número de empresas, por poboación, que 

pertencen ao sector servizos. 

    

O número de asalariados é unha variable que se recolle para cada empresa e que se 

utiliza como criterio de tamaño.  

 

 

 

 

 

 

O cálculo de ratios de asalariados por empresa nos distintos niveis de análise ofrece 

información sobre a estrutura que mantén o tecido produtivo, permitindo diferenciar cal é o 

tipo de empresa maioritario. 

 

As microempresas (de 2 a 10 asalariados) constitúen a meirande parte do tecido 

empresarial, tanto no ámbito rural coma no non rural, mais teñen un maior peso relativo 

neste último. 

 

No eido rural gañan peso as pequenas empresas (de 10 a 50 asalariados) que 

representan o 14,7% do tecido produtivo; factor coherente co maior peso no ámbito rural 

das empresas construtoras ou inclusive de determinada industria, como por exemplo a que 

xira ao redor da explotación de recursos como a madeira ou a pedra. 

 

Non rural Rural
Microempresa 86,3% 83,7%

Pequena empresa 11,9% 14,7%
Mediana empresa 1,7% 1,6%
Gran empresa 0,2% 0,1%

Distribución das empresas segundo  estrato de Distribución das empresas segundo  estrato de Distribución das empresas segundo  estrato de Distribución das empresas segundo  estrato de 
asalariados.2003asalariados.2003asalariados.2003asalariados.2003

Fonte: Elaboración propia a parttir de datos do IGE
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Canto á forma xurídica, destacan en ambos os eidos as sociedades limitadas. A 

sociedade anónima ten maior importancia no non rural e a cooperativa no rural. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

1.5.5 Iniciativa empresarial    

 

No eido non rural son maiores tanto as altas como as baixas de actividade 

empresarial, mentres que no rural son máis habituais as permanencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON RURAL RURAL
Sociedades anónimas 7,8% 6,9%

Sociedades de responsabilidade 
limitada

72,5% 75,9%

Sociedades cooperativas 1,1% 2,4%
Outros* 18,6% 14,7%

Fonte: Elaboración propia a parttir de datos do IGE

Distribución das empresas segundo condición Distribución das empresas segundo condición Distribución das empresas segundo condición Distribución das empresas segundo condición 
xurídica.2003xurídica.2003xurídica.2003xurídica.2003

* Persoas físicas, sociedades comanditarias, sociedade 
colectiva, comunidade de bens.

NON RURAL RURAL
Alta

2000 10,6% 9,5%

2001 11,0% 9,4%

2002 10,1% 9,8%

2003 10,1% 8,5%
Permanencia

2000 81,6% 83,7%

2001 80,0% 82,4%

2002 80,3% 82,6%

2003 82,6% 84,6%
Baixa

2000 7,9% 6,8%

2001 9,0% 8,3%

2002 9,5% 7,6%

2003 7,3% 7,0%

Distribución das empresas por situación de Distribución das empresas por situación de Distribución das empresas por situación de Distribución das empresas por situación de 
actividade .2000- 2003.actividade .2000- 2003.actividade .2000- 2003.actividade .2000- 2003.

Fonte: Elaboración propia a parttir de datos do IGE
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Facendo unha breve análise evolutiva entre os anos 2000 e 2003, último dato de 

referencia,  pode comprobarse que no ámbito non rural as altas teñen constancia (entre o 

10% e o 11%), as permanencias seguen a mesma liña, agás por unha subida porcentual de 

2 puntos no ano 2003, e as baixas e neste mesmo ano, acadan valores próximos ós do 

inicio de periodo. 

 

En canto aos valores para os territorios rurais, observamos un descenso nas altas (de 

1 punto no período e inclusive máis se só contamos os dous últimos anos), un lixeiro 

incremento das permanencias (ata o 84,3%) e unha diminución das baixas, sobre todo con 

respecto ao 2001 e 2002 (anos nos que chegaba case ao 9% para rematar o período en 

7,2%). 

 

1.5.6 Economía informal 

 

A economía somerxida refírese aos traballos que se realizan de forma informal e non 

declarada, polo que resulta imposible analizar a súa relevancia con datos oficiais. 

 

O estudo realizado polo Instituto de Estudos Fiscais sinala que o territorio galego conta 

cun volume de economía somerxida superior ao 23% do valor engadido que xera de forma 

oficial. 

 

Neste tipo de economía desenvolvida no ámbito rural pódense diferenciar dúas 

realidades diferentes en función dos tipos de actividades que se realizan e do obxecto das 

mesmas; a saber: 
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1. Por unha banda as actividades de apoio á economía familiar, que manteñen na 

maior parte dos casos as mulleres, a través do aproveitamento de explotacións cuxa 

principal utilidade é a de autoconsumo, mais aproveitan o exceso de produtos para a venda 

estacional.  

 

Neste caso a economía somerxida é puntual, e o obxecto da mesma é obter un 

complemento monetario á renda familiar que se consegue a través do traballo regularizado 

que exerce outra persoa do núcleo familiar. 

 

Este tipo de economía está vinculada á elaboración de produtos tradicionais que 

dificilmente poden entrar a facer parte dun traballo regularizado, dados os custos asociados 

que iso implica e dada a imposibilidade de manter unha actividade produtiva continuada ao 

longo do ano. 

 

As principais consecuencias deste tipo de economía somerxida son 

fundamentalmente, a xeración de ingresos familiares non declarados, produto dun traballo 

puntual non recoñecido. 

 

2. Por outro lado, distínguense as actividades que levan a cabo as mulleres nas 

explotación gandeiras ou agrarias profesionalizadas e que constitúen, non só un apoio 

nalgunhas tarefas concretas, senón o desenvolvemento de tarefas de mantemento e 

atención diario das explotacións agrogandeiras. 
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A consecuencia deste tipo de economía somerxida é o mantemento dun traballo nin 

remunerado nin regularizado, que fomenta a precariedade laboral entre as mulleres que 

realizan este tipo de actividades non podendo, deste xeito, gozar de prestacións de 

desemprego nin de xubilación. 

 

En canto ao ámbito non rural predominan os sectores de atención a persoas e 

actividades do fogar e limpeza, (que afecta estritamente a poboación feminina), a 

construción (poboación masculina) e a hostalería.  
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2.1 POBOACIÓN INFANTIL 

 

No que respecta á análise da oferta deste tipo de servizos, destaca o escaso número 

de centros de atención  infancia e de menores que se atopan no eido rural con respecto ao eido 

non rural. 

 

De feito, tendo en conta o número de centros existentes en relación á poboación 

menor de 15 anos, susceptible de necesitar calquera dos servizos que se ofrecen nestas 

institucións, obtemos no territorio rural 1 centro de atención á infancia por cada 4.178 

habitantes menores de 15 anos, cifra que no territorio non rural descende a 838; o que mostra 

a escaseza de oferta entre a poboación potencial rural. 

 

A estes datos hai que engadir as maiores dificultades de movemento que se dan entre 

a poboación rural, debido á enorme dispersión poboacional e menor oferta de servizos de 

transporte público. 

 

Ora ben, para analizar os datos que se desprenden da oferta existente de servizos 

orientados a este grupo de poboación, tanto no eido rural coma no non rural, é necesario levar 

en conta as características e as necesidades da demanda, na medida en que determinarán a 

estrutura da oferta. 
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Entre a poboación rural os lares con menores representan tan só o 19% do total, ao 

que hai que engadir o peso dos núcleos familiares nos que conviven ata 5 ou máis adultos/as, 

con ou sen menores, e22 que representa o 12% sobr o total. Dato que pón de manifesto a 

importancia que teñen no rural os lares polinucleares. 

 

O feito de no eido rural cohabitaren varios núcleos familiares apunta a que as tarefas 

de coidado do/da menor se vexan repartidas entre os membros de varias xeracións (avoas), 

especialmente cando as persoas maiores que forman o núcleo están totalmente capacitadas. 

 

Por outra banda, naqueles casos nos cales as persoas maiores que residen no lar 

contan con algún tipo de enfermidade ou dependencia, consecuencia da vellez, o seu coidado 

dependerá das mulleres máis novas (fillas ou noras) que asumen a súa atención diaria, 

dificultando o acceso ao mercado laboral e exercendo como actividade económica os labores do 

lar e o coidado dos/as fillos/as menores. Esta situación reduce a necesidade de contar con 

apoio externo (público ou privado) no coidado do menor. 

  

Porén, a situación é ben distinta no eido non rural, dado o maior peso de núcleos 

familiares con menores que representan o 28% e que están formados, maioritariamente, por 

dúas persoas adultas que exercen a actividade económica fóra do lar. A maior integración da 

muller no mercado laboral supón o descenso feminino na execución de actividades económicas 

reprodutivas e a demanda de servizos de coidado e atención de menores para os seus fillos/as. 
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Non obstante, é certo, tal e como se comentaba anteriormente, que o número de 

centros para o coidado da poboación infantil e xuvenil é moito maior no eido non rural, temos 

que ter en conta que as necesidades de apoio externo (demanda) tamén son maiores entre 

esta poboación. 

 

No eido rural a demanda oriéntase principalmente ao desenvolvemento de actividades 

extraescolares que permitan a interacción e socialización conxunta da poboación infantil e 

adulta, así como a maior disposición de lugares de ocio. Ten menor importancia a demanda 

relativa aos centros que levan a cabo o coidado desta poboación xa que é asumido polo propio 

fogar, contando co apoio da colaboración informal que continúa a funcionar no eido rural.  
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2.2 TERCEIRA IDADE 

 

A oferta de servizos á terceira idade refírese aos diferentes centros que atenden as 

necesidades desta poboación, desde a atención diaria que se presta nas mini-residencias, 

residencias, grandes centros residenciais e vivendas comunitarias, ás actividades puntuais que 

se prestan nos centros de día, aos cales as persoas maiores acoden simplemente a comer e 

pasar o día, non asumindo o coidado dos mesmos. 

 

O rural galego amosa unha dotación de establecementos para maiores bastante 

importante no que se refire a mini-residencias e vivendas comunitarias, superando a existente 

no eido non rural, e tendo en conta a distribución dos mesmos entre o mesmo número de 

poboación maior de 65 anos. No que se refire a centros de día, residencias e grandes centros 

residenciais, o territorio non rural está, comparativamente, moito mellor dotado. 

 

A poboación rural dispón de 3 centros por cada 10.000 habitantes, mentres que 

entre a poboación non rural hai 2 centros. Ora ben, hai que ter en conta que isto se debe ao 

peso dos establecementos máis miúdos en canto a súa capacidade (mini-residencias e vivendas 

comunitarias) e que a oferta dos servizos á terceira idade entre a poboación non rural está 

moito máis diversificada, podendo acudir a diferentes centros en función das necesidades 

concretas. 
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De feito no territorio rural o 43% dos centros de atención á 3ª idade son mini-

residencias e o 29% vivendas comunitarias, mentres que no eido non rural existe un reparto 

moito máis equitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

No referente á análise da demanda, a maior esperanza de vida das persoas unida ao 

descenso da natalidade provocan o envellecemento da poboación rural, que se comproba a 

través da análise da pirámide poboacional rural que mostra unha concentración da maior parte 

da poboación na parte superior. 

 

Neste caso a demanda pode analizarse tendo en conta o peso dos/das maiores de 

65 anos sobre o total da poboación; na medida en que son demandantes e usuarios/as do 

servizo ao mesmo tempo. 

 

Por outra banda, tampouco se debe esquecer a estrutura do núcleo familiar neste 

apartado, na medida en que as necesidades se reducen entre a poboación maior de 65 anos 

que reside en familias polinucleares ou que conta coa colaboración informal dos/as veciños/as 

e que polo tanto, pode demandar apoio puntual máis que atención diaria. 

 

 
Non rural Rural

Miniresidencia 12,2% 42,9%
Vivenda comunitaria 20,4% 28,6%

Centro de día 24,5% 14,3%
Residencia 20,4% 14,3%

Gran centro residencial 22,4%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 100,0% 100,0%

Distribución dos centros para maiores (2005)Distribución dos centros para maiores (2005)Distribución dos centros para maiores (2005)Distribución dos centros para maiores (2005)

Fonte: Elaboración porpia a partir de datos do IGE.
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No ámbito rural, os/as maiores de 65 anos representan o 27% do total da 

poboación, ao que hai que engadir o peso dos lares onde residen, que no eido rural supoñen o 

41% do total. Ora ben, tal e como se comentaba anteriormente, non se debe esquecer a 

existencia de núcleos polinucleares onde a muller máis nova (filla ou nora) asume o coidado das 

persoas dependentes e maiores.  

 

Se analizarmos unicamente aqueles lares nos que residen un home ou unha muller 

maior de 65 anos sen ningún tipo de compaña, obteremos que entre a poboación rural este 

tipo de fogares teñen maior peso, cun 19% sobre o total; factor determinante para 

entendermos a demanda de mini-residencias e vivendas comunitarias.  

 

Outra particularidade da poboación rural obxecto deste tipo de centros, e que inflúe na 

oferta existente, é o seu inferior poder adquisitivo.  

 

En canto á análise da demanda no territorio non rural, o coidado dos maiores por 

parte da familia está menos arraigado, ao igual que a colaboración informal da veciñanza no 

coidado de persoas dependentes. A isto  hai que engadir o menor peso, tanto da poboación 

maior de 65 anos que representa o 17% sobre o total da poboación, como dos fogares nos que 

residen estas persoas, que supoñen o 26% do total. Tamén é menor o número de fogares nos 

que residen os maiores sen compaña.  

 

Atendendo ás características da demanda, enténdese o peso que as mini-residencias 

e vivendas comunitarias exercen sobre a distribución dos centros para a 3ª idade no eido rural; 

aumentando a oferta xeral deste tipo de servizos entre a poboación maior.    
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2.3 PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

 

Aínda que neste apartado se está a analizar a dispoñibilidade de servizos normalizados 

entre a poboación, á hora de analizar a oferta dos servizos orientados a atender as persoas 

discapacitadas, debe facerse unha mención especial ao papel que xogan determinadas 

entidades de iniciativa social (asociacións, federacións, etc). 

 

Estas contan cun poder de adhesión moito máis efectivo que o das entidades que 

prestan regularmente servizos para a poboación discapacitada. A problemática dunha 

discapacidade é moito máis fácil de aceptar, e polo tanto de tratar, se existe nas proximidades 

unha entidade que preste servizos ao colectivo co carácter aberto que as caracteriza en xeral. 

 

No que respecta aos servizos normalizados, destaca a escasa oferta existente tanto 

no eido non rural coma no rural. No primeiro caso  existe un centro de atención a persoas con 

algún tipo de minusvalía aproximadamente por cada 590.000 habitantes que forman parte do 

total da poboación. No caso da poboación non rural existe un destes centros por cada 118.000 

habitantes, aproximadamente. 

 

En canto á demanda deste tipo de centros é importante ter en conta as 

particularidades da poboación no eido rural. Así, cabe salientar o tratamento que reciben as 

persoas con discapacidade (principalmente psíquica) no ámbito familiar. Non obstante, é certo 

que a atención especializada destas persoas depende máis de factores como a formación (e 

polo tanto o acceso á información) que do tipo de territorio rural ou non rural, non podemos 
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obviar que, en xeral, a poboación residente no ámbito non rural ten máis acceso á información. 

Disto pode deducirse que no ámbito rural, o coidado e a atención ás persoas con discapacidade 

é tratada principalmente desde o ámbito familiar, polo que a inserción socio-laboral e a 

autonomía destas persoas circunscríbese ás tarefas do fogar e/ou empresas familiares. 

 

A dificultade de obter datos desagregados sobre poboación discapacitada para o 

ámbito rural e non rural imposibilita a realización dunha análise sobre os servizos que ofrecen 

os centros, ao mesmo tempo que imposibilita establecer algunha conclusión sobre a estrutura 

da oferta. 

 

Os datos de COGAMI establecen que en Galicia hai aproximadamente 159.40023 

persoas con algún tipo de discapacidade, das cales o 58% son persoas con discapacidade 

física, o  29% discapacidade mental e o 14% sensorial. 

 

Se temos en conta este público obxectivo e o total de oferta de Galicia (centros 

públicos24), obtemos que existe 1,39 centros por cada 10.000 habitantes que teñen algún tipo 

de discapacidade en todo o territorio galego. 

                                                 
23 Refírense ás persoas con discapacidade superior ao 33%. 
24 A oferta total refírese aos centros que se recollen no Directorio de Centros. Vicepresidencia de Igualdade e 
do Benestar. 
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2.4 ASISTENCIA A DOMICILIO E NA ASISTENCIA NOS 

LABORES DO LAR  

 

No que respecta á análise da oferta neste tipo de servizos céntrase atención 

domiciliaria municipal entre a administración local rural e non rural. 

    

Enténdese a axuda a domicilio como unha prestación e instrumento de intervención 

social que se desenvolve na residencia habitual do/da usuario/a e que está orientado a 

garantir a autonomía das persoas cando, por calquera causa, se vexan illadas ou forzadas a 

dependerem da familia ou da veciñanza. 

 

As características de funcionamento deste tipo de servizo en canto a dotación de 

persoal, baremación das solicitudes, tipo de beneficiarios/as, niveis de atención prestada, 

requisitos das persoas para poder accederem ao servizo, condicións de suspensión, etc 

dependerán en todo caso do establecido da ordenanza municipal que regule a prestación de 

servizos sociais  municipais. 

 

Con carácter xeral, é beneficiaria deste tipo de servizos calquera persoa que presente 

unha limitación clara da súa autonomía persoal (enfermidade, discapacidade, vellez, 

características familiares etc) así como as persoas que necesiten de algún tipo de atención 

especializada. 
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Normalmente, existen dous niveis de atención. Por unha banda o persoal que realiza o 

aseo persoal, curas, administración de medicamentos, acompañamento, etc., e por outra banda 

o labor doméstico que supón a limpeza do domicilio, compras e organización do lar. 

 

A prestación deste servizo, tanto entre a poboación rural como entre a non rural, é xeralizado, 

porén, existen diferenzas significativas en canto á cobertura. Así, entre a poboación non rural a 

asistencia ao domicilio é permanente e conta cunha maior dotación de persoal, o servizo 

préstase a través dun convenio cunha entidade de iniciativa social (por exemplo Cruz Vermella), 

subcontratación a unha empresa especializada ou a través de persoal fixo que fai parte do 

persoal municipal e temporal que presta apoio naqueles casos nos cales aumenta a demanda. 

 

Resulta difícil estimar o número medio de persoas que prestan este tipo de servizo, 

debido á externalización da actividade. Porén, cómpre comentar que o territorio non rural conta 

con máis dunha empresa e que nos casos en que o servizo se presta internamente, adoitan 

contar con 5 ou 6 auxiliares. 

 

A oferta rural conta con menos persoal, debido a que na maior parte dos casos é un 

servizo que depende de subvencións ou porque a dotación orzamentaria municipal non permite 

ampliar o cadro de auxiliares.  

 

Isto afecta directamente a calidade do servizo: por unha banda as limitacións de 

persoal supoñen que nalgúns casos o servizo non se poida prestar de forma continuada, senón 

estacional. Por outra, as persoas que traballan como auxiliares non poden prestar a dedicación 
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necesaria para cubrir todas as necesidades das persoas beneficiarias, debido á sobredemanda 

que se produce en relación á oferta. 

 

Na maioría dos casos, o servizo é prestado por auxiliares que son contratado/as de 

forma temporal, existindo inclusive casos puntuais nos cales as persoas que ofrecen este tipo 

de servizo se atopan nunha situación de precariedade laboral traballando no marco da 

economía informal. Tamén existe, aínda que minoritariamente, persoal que forma parte do 

persoal fixo municipal ou inclusive a opción da subcontratación do servizo a través dunha 

empresa ou entidade.  
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2.5 TRANSPORTE 

 

A oferta de transporte público entre a poboación rural está formada principalmente 

polas liñas de concesións que conforman o transporte regular de uso xeral, que une o eido rural 

co eido non rural. 

 

A maioría das zonas rurais non dispoñen de estación de autobuses. De feito, o 66% 

das estacións existentes en Galicia sitúanse no ámbito non rural.25 

 

Porén, o problema entre a poboación rural xira basicamente en volta  da escasa 

frecuencia do transporte en autobús e da escasa diversificación do transporte en xeral; o que 

unido ás maiores necesidades de desprazamento da poboación rural para traballar, explica que 

na zona rural haxa máis poboación que dispón de vehículo que no eido non rural, aumentando as 

diferenzas existentes a medida que se analiza a dispoñibilidade de 2 ou máis vehículos por fogar. 

 

Se as diferenzas en canto á oferta de transporte convencional son menores, estas 

aumentan se nos referimos ao transporte público adaptado. Hai que ter en conta que o 

territorio rural ten máis dificultades para adoptar medidas que promovan este tipo de 

transporte. Asemade o 64% do territorio que acolle o programa ANTA (Apoio a Normalización 

de Transporte Adaptado) pertence ao ámbito non rural.  

                                                 
25 Neste caso terase en conta como unidade de análise o concello e non a parroquia; considérase ámbito rural o 
formado por municipios que teñen o 51% ou máis de poboación rural e municipios non rurais os que teñen o 
51% ou máis de poboación non rural. 
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3.1 FORMAS DE INTERCAMBIO DE SERVIZO MÁIS 

HABITUAIS    

 

As formas de cooperación veciñal para a realización de traballos comúns e para a 

prestación recíproca de servizos é cada vez menor, tanto nas zonas rurais como nas non 

rurais. Na actualidade resulta moito máis fácil desprazarse a núcleos de poboación máis 

grandes do propio concello ou doutros próximos, no que se aglutinan a maioría dos servizos 

públicos e privados que cobren a meirande parte das necesidades da poboación. 

 

Á hora de falar dos mecanismos de colaboración que se manteñen na actualidade 

temos que facer referencia ás modificacións sufridas pola estrutura económica e social, na 

medida en que o intercambio de servizos e a colaboración veciñal ven motivada pola 

existencia de necesidades que non poden ser cubertas unilateralmente. O desenvolvemento 

social e a mellora en canto a oferta de servizos tanto públicos como privados, transformou 

os métodos tradicionais para satisfacer esas necesidades. 

 

� Estrutura ecEstrutura ecEstrutura ecEstrutura económica: onómica: onómica: onómica:     

 

Antigamente o peso do sector primario na economía Galega era o máis importante e 

o grao de mecanización do mesmo era nulo, polo que as actividades agrarias eran máis 

intensivas en man de obra, da que se podía dispor a través da participación veciñal. 
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Na actualidade o sector agrario galego caracterízase pola situación de crise no que se 

atopa, e que se manifesta a través do descenso das explotacións agropecuarias, abandono 

das terras agrarias e terreos forestais e redución das persoas ocupadas. Paralelamente o 

traballo no sector primario perde peso en favor doutros factores de produción, coma a 

maquinaria e outros avances tecnolóxicos, no marco dunha progresiva modernización da 

industria agraria e gandeira.  

 

Ámbolos dous factores reducen a necesidade de contar coa participación veciñal na 

medida en que o traballo é menor e se minimiza coa utilización de maquinaria específica, o 

que supón que a colaboración se leve a cabo ao redor da utilización e manexo das 

ferramentas de traballo, en lugar de requerir man de obra. 

    

� Estrutura social.Estrutura social.Estrutura social.Estrutura social. 

 

As modificacións da estrutura social tamén implican de forma indirecta 

transformacións nas relacións veciñais e intercambio de actividades. 

 

As mulleres da mesma parroquia compartían as tarefas que correspondían ao 

coidado das persoas dependentes, enfermas  ou poboación infantil, ao mesmo tempo que 

executaban en grupo outras moitas actividades tradicionalmente asociadas ás mulleres 

(lavado de roupa no río, elaboración do fío, venda de produtos nas feiras e mercados), que 

propiciaban o contacto diario e que implicaba o troco de bens e servizos entre elas. 

 

� Desenvolvemento socialDesenvolvemento socialDesenvolvemento socialDesenvolvemento social    
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A principal causa que motivaba a colaboración entre veciños e veciñas era a 

imposibilidade de atender as necesidades da poboación debido a carencia de servizos, tanto 

públicos como privados, a través dos cales se puidesen cubrir as mesmas. 

 

Os servizos de atención a domicilio que se prestan dende os concellos, os Puntos de 

Atención Infantil, o desprazamento de servizos médicos e a mellora dos transportes ou, 

cando menos, a posibilidade de obter un servizo de taxi, reduce a necesidade de solicitar a 

axuda dos/das veciños/as. 

 

A colaboración veciñal actual, no ámbito rural, mantense, fundamentalmente, en catro 

ámbitos: 

1. Traballo agrícola 

2. Actividades de ocio 

3. Defuncións 

4. Servizos de apoio ás persoas 

 

De tódolos xeitos, existen outras formas de colaboración, máis puntuais, coma as que 

implican atención a persoas e coidado de nenos/as e anciáns/ás. 

 

3.1.1 Colaboración veciñal no traballo agrícola 

 

O traballo comunitario supón o desenvolvemento de tarefas agrícolas entre un 

conxunto de persoas do cal todos/as os/as participantes saen beneficiados/as. 
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Anteriormente a motivación dos traballos comunitarios non era só a imposibilidade de facer 

as tarefas sen contar coa man de obra da veciñanza, debido á inexistencia de maquinaria. A 

realización de tarefas compartidas, axudaba ao mesmo tempo, a mellorar as relacións 

veciñais e recordaban aos participantes que formaban parte dunha mesma comunidade ou 

grupo social. 

 

Antigamente o traballo comunitario remataba nunha xuntanza veciñal na que todas as 

persoas compartían contos, comidas e xogos tradicionais e que adoitaba a prolongarse 

durante varias horas. 

 

Na actualidade podemos distinguir dous tipos de traballos comunitarios: os que se 

levan a cabo nas parroquias nas que non existen explotacións gandeiras ou agrícolas 

profesionalizadas, pero nas que a maioría da veciñanza  se mantén a través da economía de 

consumo, e os que se realizan en parroquias cunha actividade agropecuaria máis 

profesionalizada.  

 

Na maioría das parroquiais rurais mantéñense sistemas de colaboración veciñal para 

o desenvolvemento deste tipo de tarefas agrícolas de autoconsumo, que consiste na 

xuntanza de entre tres e cinco casas que aportan man de obra e aparellos de labranza. 

 

No que respecta á organización do traballo, normalmente participan dúas ou tres 

persoas por cada unha das casas, agás a que aporta os aparellos de labranza que 

acostuma a prestar menos man de obra. 
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Cabe a posibilidade de que a persoa que conta coa maquinaria exerza actividade 

remunerada. Nese caso colabora a veciñanza unicamente prestando a man de obra e cada 

veciño ou veciña faise cargo do pago da contía correspondente ao servizo prestado. 

 

A mecanización actual das explotacións agrarias modifica a motivación e razón de ser 

do traballo comunitario, que xa non é tanto a imposibilidade de realizar o traballo sen man 

de obra, como a necesidade de compartir maquinaria e de reducir o tempo de traballo. 

 

No que respecta á colaboración veciñal entre membros das grandes explotacións 

profesionalizadas, caracterízase pola existencia dun mecanismo de colaboración centrado 

en compartir os aparellos de labranza. 

 

Nalgunhas ocasións este intercambio realízase a través das cooperativas que ofertan 

este servizo ou entre o acordo mutuo que realizan os/as xerentes das explotacións, o que 

supón o aforro do investimento necesario para poder realizar todas as actividades. 

 

Este tipo de colaboración é maioritaria na provincia da Coruña, na que se concentran 

a maioría das explotacións gandeiras profesionalizadas 26. 

 

Segundo datos extraídos do Censo Agrario do ano 1999, o 30% das explotacións 

gandeiras con superficie agrícola utilizada e o 32% das explotacións agrícolas con maior 

número de  unidades gandeiras concéntranse na provincia da Coruña.  

 

                                                 
26 Oficina Agraria Comarcal de Sarria, na provincia de Lugo. 
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3.1.2 Colaboración veciñal nas festas    

 

A organización de festas constitúe unha das principais ocasións nas que se 

desenvolven tarefas de colaboración veciñal na meirande parte das parroquias rurais 

galegas;  fundamentalmente festas do santo padroeiro, San Xoán, entroido, magosto ou 

inclusive a matanza 27. 

 

A celebración das festas do santo padroeiro nas parroquias galegas ten, na maioría 

do casos, un senso de festa relixiosa, na que a misa maior e a procesión cos santos da 

comunidade son o elemento fundamental. Trátase da pertenza dos individuos a unha 

comunidade que celebra a súa unidade conmemorando os que a representan.  

 

Durante as festas a parroquia convértese nun gran teatro ritual celebrado nos 

espazos públicos e sagrados. 

 

Os/as seus veciños/as son os actores que afianzan o seu senso comunitario ao 

participar dun xeito intenso na festa. A escenificación festiva reforza a conciencia de 

unidade. 

 

As festas, ademais de servir como elemento de cohesión da comunidade, son útiles 

como elemento de comunicación do grupo. Por medio do xantar, a festa vale para renovar 

                                                 
27 A pesar da ilegalidade desta práctica, continúa manténdose como unha tradición arragaida ao rural galego. 
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non só as relacións entre os amigos e amigas senón tamén entre as diferentes casas da 

familia.28 

    

A organización do traballo e o tipo de servizos que se intercambian entre as persoas, 

varía segundo o tipo de festa que se organice. Naqueles casos nos cales se organiza unha 

xuntanza gastronómica entre a veciñanza, a maioría das mulleres da parroquia participan na 

elaboración de produtos típicos da temporada mentres que os homes se encargan de 

preparar o espazo común no que se celebrará a xuntanza. 

 

Neste caso, o intercambio non se produce entre persoas senón entre toda a 

comunidade, todos participan e prestan servizos co obxecto de gozar deles de forma 

conxunta. 

 

Agora ben, a maioría das festas que se organizan nas parroquias rurais supoñen a 

contratación dun grupo musical que actúa para todo o vencindario, mentres que a festa 

gastronómica se organiza individualmente en cada casa, onde veciños e veciñas da 

parroquia aproveitan para se reuniren coa familia.  

 

Neste caso, a organización da festa recae normalmente nun conxunto de veciños e 

veciñas formado por catro ou cinco persoas que se responsabilizan da xestión da festa co 

obxecto de que, no ano seguinte, sexa outro grupo o que se encargue de asumir as 

responsabilidades. 

 

                                                 
28 Revista Libredón, Nº 5. 2000. Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago. 
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3.1.3 Colaboración veciñal nas defuncións    

 

O momento crucial, canto á colaboración veciñal se refire, dáse perante a defunción 

de calquera membro da parroquia. Isto é debido ao arraigamento que na cultura galega 

posúen as cerimonias que se organizan á volta das persoas defuntas. 

 

Practicamente a totalidade das parroquias manteñen sistemas de colaboración 

veciñal e intercambian diferentes servizos ante esta situación, que variarán dependendo do 

tipo de velorio que se celebrar. Neste caso, a motivación que leva a prestar servizos entre a 

familia da persoa falecida é asegurar a atención e coidados no momento en que un se atope 

na mesma situación. 29 

  

Naquelas parroquias que aínda conservan a tradición de celebrar o velorio no lar da 

persoa falecida, o tipo de servizos que se prestan inclúen desde as actividades propias do 

velorio -preparación da sala onde se vela o/a defunto/a, contactar co párroco para 

organizar o rezo, arranxar a igrexa para o día en que se celebre o funeral, prestar 

acompañamento constante aos familiares- ata a asunción por parte dos veciños e veciñas 

das tarefas propias da vida cotiá -desde atender os fillos e fillas da persoa falecida, que 

normalmente residen na casa do veciño ou veciña máis próximo durante os días que dura o 

velorio, ata realizar todas as tarefas domésticas e atender os traballos agrícolas e 

gandeiros. 

                                                 
29 Unha das mulleres entrevistadas na realización do traballo de campo afirmaba: “Aquí si que lle interesa a todo 
o mundo claborar e axudar, porque ninguén está libre da morte ao final a todos nos chega e é mellor saber que 
podes contar con todos porque tamén eles contaron contigo”. 
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Nestes casos, os velorios poden prolongarse ata tres días durante os cales, os 

veciños e as veciñas están á disposición da familia da persoa falecida, para prestaren 

calquera outro tipo de servizo que necesitar. 

 

Nalgúns casos concretos, a colaboración veciñal esténdese inclusive entre os veciños 

e veciñas que mantiñan enfrontamentos coa persoa falecida, sempre e cando exista 

relación co resto dos membros da familia. 

 

Ora ben, a maioría das parroquias organizan os velorios nos tanatorios. Neste caso a 

colaboración veciñal é menor, na medida en que non se require que se presten os servizos 

que corresponden á organización do velorio. Nesta situación a colaboración veciñal, canto 

ao desenvolvemento das tarefas do fogar ou traballos agrícolas, é puntual, manténdose o 

acompañamento constante á familia. 

 

3.1.4 Servizos de apoio ás persoas    

 

Existen outro tipo de colaboracións e formas de solidariedade veciñal (non tanto de 

intercambio) puntuais e non exactamente característicos da vida no rural,  que se repiten en 

moitas das parroquias galegas. 

 

� Entre estas experiencias atópase a atención diaria por parte da veciñanza dalgún 

membro da parroquia que vive só e que non dispón de familia que o atenda, ou de 
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persoas que, tendo algún problema físico ou psíquico, non poden desenvolver por si 

mesmas as actividades da vida diaria.  

 

� A atención, coidado e acompañamento de persoas maiores, convalecentes ou 

poboación infantil naqueles casos nos que a persoa que as atende se atopa enferma 

ou ten que realizar algunha viaxe ou tarefa concreta. 

 

� Na maioría das parroquias o déficit de transporte público e privado xeralmente é 

asumido polas persoas que contan cun vehículo propio e que se encargan de 

desprazar as persoas que non teñen posibilidades, ou de realizar determinadas 

xestións para terceiros/as que requiren de desprazamento. 

 

Por outra banda,  e non sendo propiamente mecanismos de intercambio entre 

particulares, cómpre sinalar tamén a labor realizada dende o tecido asociativo, tanto 

feminino coma veciñal, e do que xa se falou no apartado correspondente da diagnose xeral. 

Estes servizos tampouco poden ubicarse na categoría de servizos normalizados, e 

constitúen tamén  unha sorte de colaboración veciñal, na medida en que a súa oferta ven 

determinada principalmente polo compromiso do tecido asociativo co propio territorio e coa 

poboación de referencia. 

 

As asociacións de mulleres prestan fundamentalmente servizos de ocio, formación, e 

coidado á persoas dependentes.  
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Nas asociacións de veciñanza soe predominar a función de intermediación entre a 

poboación e as administracións, fundamentalmente no referido ás carencias ou problemas 

de infraestruturas. Non obstante tamén se realizan algunhas actividades, basicamente de 

formación e ocio. 
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3.2 AS ESTRUTURAS SOCIAIS DE SOPORTE 

 

3.2.1 Parentesco    

    

A colaboración baseada en relacións de parentesco establécese naqueles casos nos 

que residen membros da mesma familia nunha mesma parroquia, pero redúcese 

naqueloutros onde as familias habitan no mesmo concello mais en parroquias que distan 

varios quilómetros unha da outra. 

 

Cando as persoas que manteñen relación de parentesco residen na mesma parroquia 

adoitan a compartir e intercambiar servizos vinculados á atención de persoas. 

 

Os membros dunha mesma familia que residen no mesmo concello, pero non na 

mesma parroquia, acostuman compartir e intercambiar man de obra para a realización de 

traballos agrícolas vinculados ás explotacións de autoconsumo. 

 

Os intercambios que se basean unicamente nunha relación de parentesco son 

minoritarios con respecto aos que se basean nunha relación de veciñanza, na medida en 

que esta adoita supoñer unha relación de amizade que non se establece nas relacións de 

parentesco. 
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3.2.2 Veciñanza    

 

O medio rural caracterízase pola forte relación social e interpersoal que se establece 

entre todos os veciños e veciñas da mesma parroquia, debido ao sentimento de pertenza á 

mesma comunidade, na que se comparten tradicións culturais, formas de organización de 

traballo e de convivencia compartida, que se caracteriza polas continuas xuntanzas veciñais. 

 

O feito de nas parroquias rurais todas as persoas manteren relación, en maior ou 

menor medida, cos veciños e veciñas implica a posibilidade de ampliar as posibilidades de 

intercambio.  

 

No entanto, é certo que nas zonas rurais todos os veciños e veciñas se coñecen, a 

diferenza das zonas urbanas nas que a maior parte das persoas non establecen relacións 

entre elas, isto non implica a existencia dunha relación de amizade ou concordia. 

 

A relación de veciñanza esténdese a todos os membros da parroquia, a excepción 

daquelas persoas coas que se manteñen enfrontamentos debido normalmente á 

delimitación de propiedades.  Agora ben, a relación de amizade e confianza establécese 

normalmente cos veciños e veciñas máis próximos cos que se acostuma manter unha 

relación máis diaria e duradeira no tempo. 

 

Normalmente as persoas que manteñen unha relación, non só de veciñanza senón 

tamén de amizade, intercambian máis servizos entre elas que entre as persoas coas que 
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comparten relación de parentesco; agás naqueles casos nos que a relación de parentesco 

implica amizade.  

 

3.2.3 Asociacionismo    

 

As asociacións son entidades fundamentais xa que actúan como mecanismos formais 

de colaboración da cidadanía e de participación. Caracterízanse pola prestación de servizos 

entre as persoas que están asociadas e pola colaboración das mesmas na organización de 

actividades conxuntas. 

 

Destaca a colaboración que se produce na organización de festas gastronómicas, 

xuntanzas e celebración das festas patronais que normalmente asumen as asociacións 

veciñais. 

 

O tipo de relación que se desencadea entre as persoas que fan parte da mesma 

asociación moitas veces transfórmarse nunca relación de amizade, principalmente entre 

aquelas asociacións que actúan como centros de socialización, o que supón que os 

intercambios superen a organización de actividades conxuntas para prestar o tipo de 

servizos nos que a confianza é a base do intercambio. 
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3.3 PERFÍS DA POBOACIÓN COLABORADORA 

 

3.3.1 Sexo, idade e ocupación.    

 

Non se pode establecer un único perfil á hora de caracterizar a poboación que 

participa nos mecanismos de convivencia veciñal, xa que este varía en función das tarefas 

que se intercambian ou do tipo de colaboración prestada. 

 

A poboación masculina participa maioritariamente no desenvolvemento de tarefas de 

tipo agrario e gandeiro no ámbito das explotacións profesionalizadas, intercambiando o 

manexo de maquinaria. Case a totalidade dos homes que participan neste tipo de 

actividades son persoas ocupadas no sector primario e normalmente titulares das 

explotacións. Atópanse no grupo de idade de entre 45 e 65 anos; aínda que destaca a 

colaboración puntual de poboación masculina máis nova, normalmente os fillos dos titulares. 

 

No referente á participación feminina, esta prodúcese intercambiando a man de obra 

que se require como acompañamento das actividades mecanizadas, pero maioritariamente 

atendendo ás tarefas diarias da explotación mentres se realizan as actividades de campo.  

 

Maioritariamente as mulleres son cónxuxes dos titulares que se atopan tamén no 

tramo de idade de entre 45 e 65 anos e que traballan no mantemento das explotacións, 

mais a súa situación laboral normalmente é de inactividade, concretamente dona de casa. 
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Pola contra, nos traballos que se desenvolven en relación ao mantemento de 

pequenas actividades agrícolas, participan maioritariamente as mulleres de entre 45 e 65 

anos, sobre todo naqueles casos nos cales a situación da actividade laboral é de 

inactividade (dona de casa), xa que son as que manteñen a produción de alimentos para o 

autoconsumo, colaborando así na economía familiar.  

 

Agora ben, cando se trata de realizar actividades agrícolas estacionais30 que requiren 

de maior colaboración veciñal, participan igualmente homes e mulleres. 

 

No que respecta á prestación/intercambio de servizos de atención ás persoas 

recaen, agás en situacións moi puntuais, nas mulleres, que son quen atenden de forma 

xeral os veciños e veciñas que necesitan algún tipo de atención ou servizo concreto puntual. 

 

Na maior parte dos casos os servizos que se intercambian puntualmente entre as 

mulleres que conviven nunha mesma parroquia son: acompañamento a persoas da 3ª 

idade, coidado de poboación infantil, atención especial a persoas dependentes e tarefas 

domésticas. 

 

En canto á organización de actividades lúdicas e de ocio para a poboación da 

parroquia, colaboran conxuntamente homes e mulleres, cun reparto de tarefas totalmente 

estereotipado no que as mulleres atenden a preparar a comida, colocar as mesas e 

                                                 
30 Recolla das patacas, que é practicamente a única actividade agrícola que se mantén gracias ao traballo 
comunitario veciñal naquelas vivendas onde non existen explotacións. 
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atender aos comensais, e os homes asumen actividades que corresponden  á organización 

previa da festa. 

 

No que se refire ás actividades realizadas dende as asociacións de mulleres, o 

perfil tipo é o de unha muller menor de 45 anos e ocupada. Perde peso a relación 

de amizade coma factor explicativo da participación, que se basea 

fundamentalmente na relación veciñal. Este perfil non coincide exactamente co da 

persoa que acude a estas actividades ou recibe estes servizos. Neste caso 

predominan mulleres maiores de 45 anos e inactivas. 

 

3.3.2 Tipo de relación        

 

Naqueles casos nos que a prestación está vinculada ao coidado e atención de 

persoas, e nos que a confianza é o elemento que caracteriza ao intercambio, a relación que 

manteñen os membros que intercambian os servizos adoita a ser estritamente de amizade 

e de parentesco, o que supón que estes se produzan entre os habitantes das casas veciñas, 

coas que se mantén unha relación diaria e prolongada no tempo, ou cos familiares que viven 

nas proximidades. 

 

De feito, os intercambios baseados nas relacións de amizade son máis numerosos 

que os intercambios que se realizan entre persoas que manteñen relación de parentesco, 

cando os familiares non residen na mesma parroquia. 
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No que respecta ao desenvolvemento de traballos de campo adoitan a participar 

persoas que comparten relación de amizade, pero non tanto pola convivencia diaria e pola 

relación de confianza como pola existencia de traballos agrícolas comúns que se repiten ao 

longo dos anos, e nos que o elemento fundamental para realizar o intercambio é contar con 

man de obra cualificada. 

 

Neste casos tamén participan membros que comparten relación de parentesco, aínda 

que non necesariamente de veciñanza ao mesmo tempo, de feito é común o desprazamento 

de persoas da mesma familia dende outras parroquias para participar nas actividades de 

labranza estacionais que requiren de maior man de obra. 

 

En canto á organización de actividades lúdicas  a relación maioritaria é a de  veciñanza 

na medida en que participan todos os veciños e veciñas da parroquia; aínda que entre 

determinadas persoas existe relación de amizade ou inclusive de parentesco, no caso de 

residir na mesma parroquia.  

 

 Nas actividades propias das asociacións a prestación realízase tanto polas 

asociadas coma por persoal alleo, se ben esta opción soe estar condicionada á financiación 

externa da actividade mediante algunha subvención. 

  

3.3.3 Motivación    

 

En xeral podemos distinguir dúas causas que motivan, na actualidade, a colaboración 

veciñal no ámbito rural: 
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� inexistencia de servizos na parroquia que permitan satisfacer as necesidades ou 

demandas da poboación; sobre  todo no que respecta á realización de intercambios 

en canto a transporte, tarefas domésticas e acompañamento a persoas. 

� necesidade de manter as relacións interpersoais e de interactuar coas persoas que 

comparten a mesma comunidade, sobre todo entre a poboación máis vella. 

 

Dependendo do tipo de intercambio que se realice, a causa da mesma pode ser a 

necesidade,  a tradición e arraigo cultural, as relacións de dependencia coa veciñanza, etc. 

 

Neste senso, a relación de dependencia que a poboación anciá mantén co medio rural 

unido á escaseza da oferta pública e privada motiva a realización de intercambios en canto 

ao coidado e acompañamento á 3ª idade e atención de persoas dependentes, que 

normalmente son atendidas polas mulleres máis novas coas que conviven e que reclaman a 

axuda das veciñas para poder realizar tarefas puntuais. 

 

No que respecta á colaboración veciñal no ámbito da organización de actividades 

lúdicas e de ocio entre a poboación rural, existe un importante factor cultural e de tradición, 

debido á utilidade que anteriormente tiñan as festas en canto de interacción e socialización 

dos membros dunha mesma comunidade.  

 

De feito as festas que consisten en facer unha xuntanza na que a veciñanza comparte 

gastronomía e xogos populares, naceron no eido dos traballos agrícolas que levaban 

implícita a realización dunha xuntanza destas características. 
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A recuperación de formas de traballo antigas e tradicionais motivan a colaboración 

veciñal na organización de traballos culturais, nas que se pretenden fomentar as relacións 

interxeneracionais e recordar traballos agrícolas que na actualidade xa desapareceron. Esta 

é a razón que motiva á maioría para a organización por parte da veciñanza das festas da 

malla ou o mantemento de actividades tradicionais como a matanza. 
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3.4 BARREIRAS Á COOPERACIÓN 

 

A cooperación informal, independentemente da estrutura de soporte que a mantén, 

establecese sempre que existe unha relación de confianza coa persoa que dota de 

credibilidade o tipo de servizo que se intercambia, fundamentalmente cando a colaboración 

está vinculada á atención ou coidado de persoas maiores. 

 

Naqueles casos nos que non existe unha relación cercana nin de confianza, a 

colaboración é moito máis puntual e a xustificación da mesma xira ao redor da necesidade 

de compartir ferramentas, man de obra ou produción, 

 

A maiores da desconfianza, outro factor importante que intervén como barreira á 

colaboración informal do rural, son as relacións de enfrontamento que se producen entre 

veciños e que se transmiten de xeración en xeración, impedindo establecer a relación 

veciñal ou de amizade na que se apoia a colaboración informal. 

 

Por outra banda, a progresiva perda de importancia dos traballos comunitarios 

agrarios provocan a diminución do contacto veciñal. 

 

O despoboamento e o envellecemento no rural provocan a falta de actividade de 

calquera tipo, incluíndo as diferentes formas de colaboración. Este despoboamento dos 

núcleos máis pequenos e/ou afastados, vai parello ao crecemento e terciarización dos 
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núcleos maiores, cabeceiras municipais ou mesmo comarcais, nos que a colaboración 

perde vixencia coma mecanismo de satisfacción de necesidades. 
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4.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

A posibilidade de conciliar vida familiar, laboral e persoal, está directamente 

relacionada coa adminsitración e usos do tempo. O tempo coma recurso para a o 

desenvolvemento persoal e para a calidade de vida pode ser optimizado en base a 

mecanismos de axuda mutua entre particulares. 

 

Esta é a premisa que explica a funcionalidade e o sentido dos Bancos de tempo. . . . Un 

Banco do tempo é unha rede de colaboración entre particulares, consistente no intercambio 

de servizos e/ou actividades entre os seus participantes. A unidade de cambio non é 

monetaria, senón o propio tempo que as persoas demanda e ofertan para a realización de 

determinadas tarefas. Un particular oferta (ou demanda) un determinado servizo á 

comunidade e a cambio percibe (ou presta) outro (ou o mesmo) servizo cunha duración 

temporal equivalente. Todas as actividades que se intercambien teñen o mesmo valor, 

dependendo tan só do tempo que se tarde en facelas.   

 

O banco de tempo supera as relacións bilaterais entre particulares, asumindo un 

papel de intermediador a múltipes bandas entre os/as diferentes asociados/as. É dicir, o 

receptor dun servizo deberá ao banco (non ao prestador) o tempo equivalente, puidendo 

beneficiarse do mesmo calquer membro da rede. 

 

Desta forma os bancos de tempo contribúen a crear vinculos sociais entre a 

poboación dunha mesma comunidade, por riba de relacións puntuais. Fomenta a integración 
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da poboación na medida en que toda a comunidade pode acceder aos mesmos servizos ao 

mesmo prezo, fomentando ademáis o “desenvolvemento dos valores de cooperación e 

confianza”31. 

 

Pódense establecer tres tipoloxías diferentes dos bancos do tempo en función dos 

seguintes criterios: 

o Modelo de xestión 

o Entidade promotora 

o Forma de funcionamento 

 

Tipoloxía 1: Modelo de xestión 

 

1. Xestión conxunta entre organismos públicos-privados: a xestión da Secretaría 

correspóndelle ben ao concello, ou a unha parte do mesmo, ben a outro 

organismo de carácter público que subcontrata esta xestión a unha entidade 

privada ou a través de persoal laboral 

2. Xestión mediante voluntariado, convenio, etc: a xestión da secretaría realízana 

de forma voluntaria membros de diferentes asociacións, centros cívicos, etc.  

3. Xestión como parte dun servizo máis do banco do tempo, prestado polos/as 

propios/as integrantes.  

 

Tipoloxía 2: Entidade promotora 

 

As entidades promotoras do nacemento do banco do tempo poden ser: 

                                                 
31 Martí, Conchi. Los Bancos del tiempo: Guía de buenas prácticas: Ayuda mutua y conciliación de la vida familiar 
y laboral. Barcelona: Asociación Salud y Familia, 2004. 
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1. Administración municipal. 

2. Asociación, centro cívico, etc. 

3. Colaboración conxunta de varias entidades. 

4. Particulares, se ben neste caso soe existir algunha vinculación previa entre as 

persoas promotoras. 

 

Tipoloxía 3: Forma de funcionamento  

 

1. Regrado 

• Papel activo da Secretaría como coordinadora. 

• Non se permite o libre intercambio de servizos. 

• Limitación de horas tanto no “debe” coma no “haber”  (os máximos oscilan 

entre 12 e 20). 

• Necesaria pasar unha entrevista persoal para poder participar, ou público 

seleccionado.  

• Os servizos, preferentemente teñen que intercambiarse entre persoas que 

xa se coñezan previamente.  

• Os/as propios usuarios/as anotan as horas prestadas/demandadas nun 

talonario, se ben a secretaría pode levar un reconto, nalgúns casos por vía 

telefónica. 

• Hai reunións habituais para informar dos servizos prestados e, 

opcionalmente, do estado das contas.  

2. Aberto 

• Papel pasivo da secretaría, meramente informadora.  
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• Libre intercambio de servizos. 

• Non hai limitación de horas. 

• Aberto a todo ao mundo, entrevista só para determinar os perfís dos 

servizos a ofertar e demandar. 

• Pódense transferir as horas non utilizadas. 

• Os/as propios usuarios/as anotan as horas prestadas/ demandadas nun 

talonario. 

3. Mixto 

A maior parte dos bancos de tempo contemplados neste estudio pertencen a 

esta categoría, xa que é moi difícil atopar categorías puras dun ou outro 

extremo. 

 

Existen ademáis outras variables que diferenzan a unhas iniciativas doutras, sen 

chegar a constituir grupos homoxéneos, tais coma: 

• A orientación cara a intercambios grupais máis que individuais. 

• A orientación cara á labor social.  
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4.2 XUSTIFICACIÓN 

 

Tal coma se explicou nos apartados correspondentes, o rural galego caracterízase 

por un déficit de servizos que non son son prestados de forma regular. A dispersión 

poboacional, a estrutura demográfica avellentada, as limitadas comunicacións e o pequeno 

tamaño dos núcleos de convivencia dificultan a cobertura normalizada de moitas 

necesidades da vida cotiá, tanto por parte dunha oferta pública coma privada. 

 

As necesidades das persoas dependentes son asumidas de maneira case exclusiva 

pola pobación feminina que mantén relacións persoais directas coas situacións de 

dependencia. Este feito non é exclusivo do eido rural, mais neste ámbito cobra unha especial 

relevancia ante as carencias duns servizos normalizados. 

 

Este é un dos feitos que impide, xa non a conciliación da vida laboral e familiar, senón 

a ausencia da primeira. Conciliar significa, en primeira instancia, dispor da posibilidade de 

inserirse plenamente na sociedade, o que depende á súa vez da posibilidade de obter tempo 

para a interacción social e para o desenvolvemento persoal.  

 

Como se matizaba na introdución e noutros apartados, cómpre matizar o concepto de 

actividade e traballo no mundo rural. A categoría “dona de casa” non é extrapolable a moitas 

mulleres “estatísticamente inactivas” do rural.  
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Á actividade reprodutiva do fogar súmaselle a necesidade de atender a unha 

poboación dependente que atopa nas relacións persoais a cobertura social que a 

administración ou a iniciativa privada non proporciona. En moitos casos ademáis cobran 

especial relevancia as actividades vinculadas á explotación. 

 

Existen polo tanto carencias tanto de tempo coma de servizos. Ambas as necesidades 

poden verse parcialmente satisfeitas polo xurdimento e/ou consolidación de formas de 

colaboración e intercambio de servizos, á marxe duns mecanismos de mercado e dunha 

provisión pública non alcanzables pola totalidade da poboación (por ausencia ou limitacións 

na oferta, distancia ou mesmo renda).  

 

Este é o escenario que xustifica a promoción desde as administracións públicas de 

fórmulas como os bancos de tempo. 
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4.3 ANTECEDENTES  

 

As formas de cooperación non mercantís non son alleas ao eido rural galego, 

principalmente a nivel de aldea, de lugar ou mesmo parroquial. 

 

“Pero todos os problemas e dificultades que afectan a vida rural non inciden só sobre o 

individuo, senón que teñen repercusións sobre a convivencia social...  

A organización social máis sinxela e primitiva, por riba da casa familiar, é a explotación e, 

sen dúbida, a parroquia. Arredor dela artéllanse desde antigo aquelas actividades para as 

que non abonda coa organización da propia explotación e, aínda que ou seu ámbito é mais 

amplo, a súa dimensión mais importante concrétase no eido agrario. Tradicionalmente a 

entidade parroquial, sen ter de feito aparello organizativo, mantiña os veciños 

comprometidos con certos traballos solidarios, ben do interese da propia parroquia, ben 

duns e doutros labregos cando lles era necesario. Arranxar os camiños, apagar o lume, 

facer as mallas, as rogas, as esfollas... facían parte dos labores institucionalizados que os 

veciños da parroquia tiñan a obriga de atender.”32 

 

O asociacionismo no rural galego pode ser un caldo de cultivo axeitado desde o cal 

promover formas de intercambio de servizos. As asociacións rurais caracterízanse pola 

maior importancia concedida ao obxectivo relacional e de dinamización territorial, fronte á 

defensa de intereses concretos e puntuais (nos que tamén xoga un importante papel como 

xerador de demanda política e opinión pública). 

                                                 
32 Casal, Benxamín A Galicia campesiña. Vigo: Galaxia,1995. 
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A pesar da escasa importancia do asociacionismo, o tecido asociativo veciñal é 

especialmente o feminino, adopta en moitos territorios rurais un marcado papel en favor do 

desenvolvemento do propio territorio e da satisfacción de moitas das necesidades da 

poboación. 

 

 Por outra banda, e independentemente da labor desenvolvida dende o tecido 

asociativo, as dinámicas de colaboración e solidaridade entre veciños e veciñas contan 

cunha longa tradición no eido rural, sen perxuizo da existencia puntual de enfrontamentos e 

enemizades, básicamente relacionadas coa propiedade (lindes, servidumes de paso, ou 

dereitos de usufruto de inmobles) o cos usos das terras comunais. 

 

 A principal oportunidade parte non obstante da percepción da necesidade propia, e 

polo tanto da predisposición á colaboración como garante da eventual e previsible axuda 

futura.  
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4.4 POBOACIÓN OBXECTIVO 

 

Entre a poboación que participa nos bancos de tempo distínguense dous perfís 

diferentes:  

� por unha banda o de mulleres que se sitúan entre os 35 e os 50 anos, 

ocupadas na súa maioría e con cargas familiares. Participan no banco do 

tempo como posibilidade de aproveitar os servizos que atenden as súas 

necesidades puntuais máis urxentes;   

� por outra banda, a poboación feminina xubilada e prexubilada que está 

motivada a participar no banco do tempo para melloraren as relacións 

sociais e ocuparen o tempo libre. 

 

Normalmente, as persoas máis novas e de idade media aplican a fórmula do banco do 

tempo como ferramenta de intercambio e satisfacción de necesidades, mentres que a 

poboación maior realiza máis actividades de voluntariado que de intercambio real. En 

calquera caso, a mera prestación dun servizo por parte da poboación de maior idade supón 

unha inserción social máis plena e a satisfacción de comprobar a utilidade das propias 

capacidades. 

 

Existen bancos de tempo que delimitan o perfil do público obxecto, excluíndo a 

participación do resto da poboación, o que en principio supón unha barreira para o 

desenvolvemento e funcionamento da iniciativa na medida en que se limita a oferta de 
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servizos a intercambiar. A menor tipoloxía de participantes limita a gama de habilidades e 

destrezas susceptibles de intercambio. 

 

Hai que ter en conta que tanto as actividades que se poden prestar como as 

necesidades que se teñen que cubrir nun momento puntual varían en función do tipo de 

poboación que se trate. 

 

A selección dun público obxectivo limitado só ten sentido naqueles bancos de tempo 

sectoriais que se centran en fomentar os intercambios entre un determinado colectivo e 

que comparten necesidades puntuais. É o caso do Banco de tempo da Universidade de 

Sevilla destinado a mellorar os servizos entre a poboación estudante e que, de feito, 

funciona unicamente durante o curso.  

 

Se formulamos como un obxectivo do banco de tempo ampliar a rede de servizos 

informais entre a cidadanía, o máis apropiado é orientalo a toda a poboación sen ningún tipo 

de restrición, na medida en que os índices de participación e a “carteria de servizos” serán 

maiores canta máis poboación abranga. 

 

Existen segmentos de poboación que padecen en maior medida as dificultades 

derivadas da vida no eido rural e cuxas necesidades poden verse parcialmente satisfeitas 

por este mecanismo. Fundamentalmente mulleres e poboación anciá. Mais a existencia 

deste “público prioritario” non supón a necesidade de limitar a participación a unha 

determinada tipoloxía de poboación. Pola contra, a homoxeneización da poboación 
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participante só provocará a existencia dun mercado de oferta limitado, na que todos e todas 

“venderán” o mesmo tipo de servizos. 

 

Por outra banda, o banco de tempo pode xogar un importante papel na posta en valor 

das habilidades e coñecementos da poboación de maior idade, aproveitando uns recursos 

humanos tradicionalmente relegados á consideración de carga social.  

 

En definitiva no banco de tempo perden sentido as tradicionais categorías estatísticas 

de poboación activa e inactiva, na medida en que a totalidade da poboación ten algo que 

aportar á comunidade independentemente da súa idade, ocupación, capacidades ou 

coñecementos. 

 

 



 
 
 

 
 
 

- 149 - 
 
 

4.5 SERVIZOS 

 

Entre os bancos de tempo existentes os servizos máis intercambiados son os de 

acompañamento e atención a persoas, ocio, actividades puntuais de reforma no fogar e 

apoio e axuda no manexo de novas tecnoloxías. 

 

Agora ben, é preciso levar en conta que a maioría dos bancos de tempo existentes en 

España se localizan en medios urbanos, o que determina o tipo de servizos que se ofertan e 

demandan, na medida en que o mercado do banco do tempo depende da poboación que se 

atopa no ámbito xeográfico de actuación do mesmo. 

 

No entanto, o comportamento da demanda será determinante para impulsar e 

canalizar a prestación de servizos que atendan directamente as necesidades da poboación. 

 

Os servizos que deberá prestar o banco de tempo terán que atender principalmente 

as necesidades non cubertas da poboación rural, que ao mesmo tempo dependen das 

carencias existentes entre os servizos normalizados así como das necesidades puntuais. 

 

A maior parte das necesidades no eido rural xiran ao redor da poboación anciá e 

infantil; nalgúns casos non tanto pola inexistencia de servizos como pola dificultade que 

teñen determinados colectivos de acceder aos mesmos. 
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A continuación sinalánse os servizos susceptibles de seren máis demandados pola 

poboación: 

� Acompañamento e/ou coidado a persoas maiores: atende a necesidade que teñen 

as persoas coidadoras da poboación anciá cando teñen que atender traballos ou 

obrigas  puntuais, ou a necesidade que xorde entre a propia poboación anciá cando 

reside soa. 

� Actividades extraescolares para a poboación infantil: respondendo a unha 

necesidade propia da poboación infantil e non dos seus proxenitores, xa que no eido 

rural as posibilidades de socialización e interacción entre a poboación de menor 

idade redúcese ás horas de estancia escolar; pola escasa concentración de nenos e 

nenas residente na mesma parroquia. 

� Transporte: as dificultade de traslado non só afectan ás da poboación que reside en 

fogares que non dispoñen de vehículo propio (que aproximadamente representan o 

18%) senón tamén ás persoas que conviven con persoas que contan cun ou varios 

vehículos pero que non dispoñen de licencia de conducir, o que supón unha relación 

de dependencia cos familiares que si o teñen pero que o necesitan diariamente para 

traballar ou estudar. 

� Colaboración no desenvolvemento de tarefas agrogandeiras: debido á dificultade que 

ten na actualidade a poboación rural para atopar unha persoa que desenvolva 

tarefas puntuais de apoio que son necesarias para manter as explotacións de 

autoconsumo.33 

                                                 
33 A desaparición progresiva da figura do “xornaleiro” dificulta que moitas persoas podan manter a través da 
colaboración veciñal a explotación, sobre todo cando residen en parroquias na que a maior parte da veciñanza 
abandona o traballo de campo. 
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� Acompañamento infantil: sobre todo para aquelas mulleres que asumen ademáis da 

actividade reprodutiva actividades de axuda familiar, o que supón que de forma 

puntual necesite colaboración para o coidado e atención da poboación máis nova. 

� Realización de compra e tarefas do lar: necesidades básicas que xorden entre a 

poboación rural que vive sen compañía e na que se incrementan polas dificultades 

de transporte. 

� Trámites e xestións administrativas: que en ocasión resultan dificultosas para 

persoas maiores non acostumadas aos procedementos nin aos formularios 

administrativos. 

� Actividades de ocio e lecer: que podan contribuír ao desenvolvemento persoas 

cunha pouca capacidade para acudir aos recursos e actividades de entretemento 

que ao mesmo tempo brindan a oportunidade de superar o aillamento fomentando 

as relacións e a sociabilidade. 
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4.6 PRINCIPAIS OBSTÁCULOS 

 

          A definición dun modelo de banco de tempo para o rural galego debe partir tamén da 

correcta identificación das principais barreiras que poden xurdir, de cara á identificación 

dunha estratexia axeitada que supere os obstáculos. Estas debilidades ou ameazas, 

responden tanto a problemas comúns a calquer experiencia deste tipo coma ás propias da 

idiosincrasia do territorio. 

 

4.6.1 Desconfianza    

 

Un dos factores que explica a supervivencia dos mecanismos de colaboración é a 

necesidade que nace da inexistencia ou falta de cobertura de certos servizos (por exemplo a 

asistencia domiciliaria municipal) ou das dificultades de acceso aos mesmos obrigando a 

veciñanza a cubrilos informalmente. 

 

Porén, outro factor ante determinados mecanismos de colaboración é o interese por 

manter as relacións sociais entre as persoas que forman parte da mesma comunidade. 

 

Independentemente do factor principal que implica os intercambios, existe un factor 

común a todos eles que é a necesidade de manter unha relación de confianza coa persoa 

que presta o servizo. As formas de intercambio descritas no apartado 3 descansan sobre a 
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base de relacións bilaterais, nun marco de mutuo coñecemento entre as partes. Se ben a 

necesidade determina a existencia da colaboración, o coñecemento persoal faina posible. 

 

A maior parte da poboación é reticente tanto a recibir como a prestar un servizo de 

persoas coas que non se mantén unha relación próxima ou inclusive cotiá, sobre todo cando 

se trata de servizos vinculados a atención de persoas dependentes. 

 

4.6.2 Percepción de intrusismo     

 

O banco do tempo pode desencadear ou normalizar determinadas situacións de 

economía informal, na medida en que o intercambio puntual permite coñecer as habilidades 

e actitudes da persoa que presta o servizo e impulsar a que esta situación se transforme 

nunha prestación que se basea no acordo bilateral entre o receptor e o provedor. 

 

Os servizos nos que se pode producir esta transformación son, principalmente, os 

vinculados á atención e ao coidado de persoas na medida en que son os máis demandados 

e nos que as necesidades non adoitan a ser puntuais. 

 

Ao mesmo tempo pode dar lugar ao efecto contrario e polo tanto erradicar as 

situacións de economía informal naqueles casos nos que os intercambios bancarios 

absorvan a demanda existente ao redor dun determinado servizo, como por exemplo os 

pequenos labores do lar. 
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Á marxe das situacións de economía informal, a prestación continua de servizos que 

se poden obter vía mercado pode xerar unha reacción negativa nos e nas profesionais 

vinculados a esa tipoloxía de servizos. 

 

4.6.3 Descoñecemento do modelo    

 

Unha das principais dificultades para a posta en marcha dun banco de tempo é 

conseguir que os intercambios se manteñan no tempo e que as ofertas e demandas se 

autorregulen como sucede no mercado económico. 

 

En moitos casos os bancos de tempo transfórmanse en entidades emprestadoras de 

servizos voluntarios e non de intercambio, nas que a poboación oferta pero non demanda as 

horas prestadas xerando saldo acredor e  imposibilitando así o seu funcionamento e xestión. 

 

Esta situación é consecuencia dun problema de actitude á hora de pedir axuda que 

está moi estendida entre a poboación rural, onde a solicitude de axuda implica o medo ás 

percepcións alleas sobre as súas posibilidades económicas ou necesidades. Confundir un 

sistema de intercambio para o beneficio mutuo é recíproco, cunha rede de voluntariado 

pode xerar a visión errónea do banco coma un recursos orientado a unha poboación 

marxinal, non querendo os/as posibles beneficiarios/as ser considerados coma tal. 
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4.6.4 Carácter das formas de cooperación actual    

 

A colaboración veciñal é unha das alternativas máis utilizadas entre a poboación rural 

para solicitar axuda no momento en que hai unha necesidade que non pode ser atendida 

por outras vías, destacando entre este tipo de colaboración o traballo comunitario. 

 

Os mecanismos de solidaridade informal que se manteñen na actualidade poden servir 

como antecendente para a posta en marcha dun banco do tempo, tendo en conta que 

comparten parcialmente a mesma filosofía: a colaboración veciñal en xeral e o traballo 

comunitario en particular desenvólvese cun interese recíproco por parte das persoas que 

interveñen, máis que coma un acto de voluntariado ou altruismo. 

 

Porén, o carácter informal que caracteriza o intercambio veciñal que se mantén entre 

a poboación rural é un dos factores que explica o grao de participación alcanzado tanto no 

traballo comunitario como no resto de colaboracións. 

 

A maioría dos/das representantes do tecido asociativo contactados/as consideran 

que o banco de tempo é unha ferramenta de díficil implantación porque xa existe de xeito 

informal e non achega novas solucións ás alternativas utilizadas na actualidade pola 

comunidade para atender o déficit de servizos. 

 

A fórmula percíbese parcialmente como fiscalizadora e intervencionista na medida en 

que se controlan as horas do intercambio, fronte as vantaxes do intercambio que se leva a 
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cabo no marco da colaboración informal, onde non existe a obriga de devolver o tempo de 

servizo e onde está mesmo aceptado o intercambio en especie. 

 

4.6.5 Carencia de participantes e de servizos a 

intercambiar    

 

Naqueles casos nos cales o banco de tempo se localiza en territorios onde a 

poboación ten perfís similares á posibilidade de realizar intercambios se reduce na medida 

en que as necesidades e os servizos a intercambiar son moi semellantes. 

 

Por outra banda a escasa poboación de moitos núcleos rurais imposibilita a existencia 

dun mercado con suficientes actores para dinamizar os intercambios. A situación que fai 

máis necesaria o banco de tempo é tamén un dos seus principais obstáculos. 

    

4.6.6 Comunicacións    

 

O aillamento e a distancia entre a poboación por varios kilómetros debido á dispersión 

poboacional que caracteriza ao territorio rural, supón unha barreira para a realización do 

intercambio entre a veciñanza que habita en diferentes entidades e/ou parroquias. 
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A consecuencia é a perda de poboación potencial que pode participar nos 

intercambios reducíndose os mesmos ao ámbito da entidade singular, e non tanto 

parroquial e municipal, limitando as posibilidades de ofrecer e recibir servizos. 

 

4.6.7 Perda de importancia dos traballos comunitarios 

agrarios 

 

As dinámicas de colaboración veciñal tiñan o seu principal soporte nos traballos 

comunitarios relacionados coas tarefas agrarias. As transformacións económicas e sociais 

do agro galego provocan unha diminución das fórmulas tradicionais de traballo agrario, 

incluidas aquelas que implicaban o intercambio de servizos. 

 

4.6.8 Escasa participación 

 

A pesares da existencia dun tecido asociativo previo, a predisposición a participar en 

iniciativas conxuntas é escasa, principalmente cando esta conleva a asunción de 

determinadas responsabilidades. A asociacións existentes descansan en iniciativas de 

persoas ou grupos reducidos concienciados antes que nunha corrente asentada na maior 

parte da comunidade. 
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4.7 ESTRATEXIAS 

    

4.7.1 Aproveitar experiencias existentes    

 

Na nosa Comunidade Autonóma non existen referencias en canto á consolidación 

desta ferramenta, que nin sequera é demasiado coñecida entre a poboación, exceptuando o 

Banco de tempo de Monelos. Esta iexperiencia parte dunha iniaciva particular, na que se 

comezaron a realizar pequenos intercambios máis de forma voluntaria que recíproca, 

debido á imposibilidade de executar un plano estrátexico de posta en marcha. O escaso 

apoio tanto das entidades públicas como do tecido asociativo explica a situación actual da 

inestabilidade do banco. 

 

A pesares do carácter non rural da experiencia, a existencia dunha iniciativa previa, 

pode favorecer as estratexias de difusión e implantación do modelo, polo que faise 

recomendable a súa promoción. 

 

4.7.2 Experiencia piloto nun marco viable 

 

Ante os posibles obstáculos faise convinte comezar a implantación do modelo por 

unha ou varias experiencias piloto nun entorno propicio que incremente as posibilidades de 

éxito da iniciativa e posibilite a súa posterior difusión e transferencia. Os diferentes factores 

que condicionan a existencia dun marco propicio son as seguintes: 
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4.7.2.1 Poboación    

O territorio no que se leve a cabo o proxecto piloto deberá ter unha estrutura 

poboacional que se distribúa uniformemente entre os diferentes grupos de idade, 

impulsando a participación da poboación nova e a maior, o que implica non só mellorar a 

retroalimentación (ofertas e demanda) e fomentar as relacións interxeneracionais senón 

tamén utilizar o banco do tempo como ferramenta de inserción da 3ª idade. 

 

De aí a proposta de ter como público obxectivo toda a poboación sen determinar os 

perfís das persoas participantes e a necesidade de analizar as características 

sociodemográficas do territorio no que se prevé a posta en marcha co obxecto de 

determinar a divesificación da oferta e da demanda. 

 

4.7.2.2 Comunicación 

 

Tendo en conta que a dispersión poboacional é unha das principais barreiras na 

realización de intercambios, será fundamental optar por un territorio no que exista 

proximidade entre as diferentes parroquias ou que as infraestruturas e servizos públicos de 

transporte faciliten o traslado daquelas persoas que non dispoñen de vehículo propio.  
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4.7.2.3 Tecido asociativo dinámico    

 

O ideal para que o banco de tempo se manteña dinámico é conseguir que o tecido 

asociativo se implique no proceso, tendo en conta que as asociacións e os centros cívicos e 

culturais son as principais entidades captadoras de participantes. 

 

Para iso, será necesario que no territorio no cal se implante, haxa un tecido asociativo 

forte, non tanto en número de asociacións como en participación das mesmas. Tamén é 

preciso que a relación existente entre as asociacións que forman parte do tecido asociativo 

posibilite o establecemento dunha rede de colaboración na que se poidan levar a cabo 

accións conxuntas.    

    

4.7.3 Motivación e confianza 

 

Para o correcto funcionamento do banco do tempo é necesario que as entidade/s ou 

persoa/s que participen no proceso de implantación sexan capaces de motivar e dinamizar 

a participación da poboación, ao mesmo tempo que xerar confianza ao redor da fórmula do 

banco do tempo que se basea na prestación de servizos ás persoas. 

 

As persoas responsables da xestión do banco do tempo deberán promover accións 

conxuntas entre os/as asociados/as na medida en que fomentan a realización de máis 

intercambios. De feito, existen experiencias como a do Banco de tempo de Lleida na que a 

maior parte dos intercambios realizados son grupais. Tras comprobar que estas melloran a 
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dinámica oferta-demanda, eliminan o problema do saldo acredor entre as persoas socias, 

que realizan menos intercambio pero dirixidos a un maior número de persoas o cal, en 

ocasións supón unha maior satisfacción. 

 

No que respecta á poboación rural unha das principais vantaxes no tocante a este 

requisito fundamental é que a maior parte da poboación que convive na mesma parroquia, e 

mesmo no mesmo concello, se coñece e mantén, cando menos, unha relación de veciñanza. 

 

O feito de que o banco do tempo estea liderado por unha persoa ou entidade coñecida 

no ámbito de actuación no que actúa é fundamental na medida en que se eliminan as 

barreiras que provocan o descoñecemento do modelo. 

 

 A rede de bancos de tempo de Barcelona caracterízase precisamente pola 

intervención no proceso de centros cívicos e culturais coñecidos entre a poboación, o que 

supón que as persoas confíen na ferramenta a medida en que esta conta co apoio da 

entidade e, ao mesmo tempo, facilita a captación de novas persoas participantes, tal e como 

sucede co Banco do tempo de Gracia.  

 

4.7.4 Liderato 

 

Relacionado cos anteriores, é necesaria a existencia dunha figura cunha ampla 

lexitimidade entre a comunidade que sexa quen de liderar o proceso. O líder pode ser tanto 

unha organización coma un particular, que teña amplos coñecementos do territorio, das 
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necesidades da poboación e que conte cunha imaxe positiva e xeralizada na comunidade. 

O/a interlocutor/a concreto deberá cumprir o seguinte perfil: 

� Amplos coñecementos do modelo e das problemáticas asociadas aos bancos de 

tempo. 

� Coñecemento das fórmulas concretas de cooperación existentes no territorio. 

� Habilidades sociais e de comunicación. 

� Empatía. 

 

4.7.5 Modelo inicial flexible 

 

O banco de tempo, independentemente das tipoloxías descritas, ten un mecanismo de 

funcionamento procedimentalizado, que regula tanto as obrigas coma os dereitos dos/das 

participantes e o sistema de intercambio, o que posibilita un axeitado funcionamento. Non 

obstante, nas experiencias piloto pode resultar convinte renunicar a un regulamento 

excesivo en favor de fórmulas máis flexibles que favorezan a adhesión á iniciativa. A 

búsqueda dun equilibrio entre os saldos acreedores e debedores, a problemática derivada 

do predominio da oferta sobre a demanda, a multilateralidade, etc. deben ser entendidos 

coma obxectivos secundarios, propios dunha estratexia de consolidación do modelo a medio 

prazo antes que condicionantes dunha iniciativa piloto que aspire a xurdir coma un modelo 

ideal e pechado. 

 

Non se trata de abandoar as características que definene a esencia do banco do 

temp, senón de construilas nun proceso progresivo que terá nos déficitis iniciais de 
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participación o seu principal problema. Polo tanto, faise convinte a posibilidade de introducir 

“concesións” ao modelo que posibiliten unha maior receptividade inicial. Tal pode ser o caso 

por exemplo:  

� Da flexibilización nos mecanismos de regulación entre oferta e demanda, 

permitindo o exceso da primeira (habida conta dos problemas identificados por 

outras experiencias en canto ás reticencias a solicitar servizos por temor a ser 

considerado coma un “necesitado/a”).  

� Da posibilidade de que os primeiros intercambios teñan un carácter bilateral e nos 

que exista un coñecemento persoal entre prestador/a e receptor/a.  

� Da non obrigatoriedade dun rexistro inicial, permitindo primeiras participacións 

esporádicas que non conleven unha inscripción formal (á marxe do necesario 

rexistro que debe levarse dende a unidade xestora). 

  

4.7.6 Comunicación 

 

O descoñecemento do modelo e ás posibles reticencias derivadas do mesmo fan 

necesario un proceso de comunicación que transmita á poboación promotora e obxectivo 

unha definición inequívoca dos obxectivos do banco do tempo e un amplo alcance da 

difusión. 

 

En concreto convén explicitar determinadas características: 



 
 
 

 
 
 

- 164 - 
 
 

� Carácter non profesional. As actividades e servizos a prestar e a recibir non 

son unha alternativa a un mercado regularizado, senón un mecanismo que 

permita atender a necesidades que non poden ser resoltas por outras vías. 

� Carácter non asistencial. O banco é un mecanismo de mutua axuda no que 

os/as participantes deben aportar e beneficiarse ao mesmo tempo. 

 

4.7.7 Promoción dende a administración 

 

Independentemente do modelo final ao que se pretenda chegar, os obstáculos 

enumerados fan convinte unha activa participación da administración na promoción da 

iniciativa, tanto nas labores de difusión e comunicación, coma na asistencia técnica 

posterior e eventualmente a implicación na xestión directa durante as primeiras fases. 
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4.8 MODELO DE XESTIÓN E DESENVOLVEMENTO 

 

 

A tipoloxía elexida para as experiencias iniciais está condicionada polo propio carácter 

novidoso da experiencia. É dicir, independentemente do modelo ao que se pretenda chegar, 

os estados iniciais de implantación deberán caracterízarse pola elección dos atributos que 

faciliten a posta en marcha e a adhesión ao modelo. 

 

A entidade promotora do proxecto piloto será o Servizo Galego de Igualdade, que 

asumirá as funcións de coordinación e posta en marcha, tendo en conta a propia proposta 

que parte da Dirección do Servizo Galego de Igualdade de desenvolver un Viveiro de Bancos Viveiro de Bancos Viveiro de Bancos Viveiro de Bancos 

de tempode tempode tempode tempo, e que posteriormente terá como obxectivo principal fomentar e impulsar o 

desenvolvemento doutras iniciativas. O proxecto piloto terá unha duración dun ano, no que o 

Viveiro asumirá as responsabilidades propias da entidade promotora e as labores de 

Secretaría directa ou asistencia á mesma. Posteriormente, e unha vez consolidada a 

experiencia piloto, as labores do Viveiro serán a transferencia da iniciativa a outros lugares 

a asistencia técnica e coordinación ás entidades ou persoas que promovan outras 

experiencias de banco de tempo; exercendo un papel que será semellante ao asumido polo 

Graal (entidade promotora dos bancos de tempo en Portugal) e por Salut i familia (unha das 

entidades promotoras da implantación dos bancos de tempo en Barcelona) e que consistirá 

basicamente en prestar: 

� Apoio na creación de novas experiencias 

� Información 
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� Formación incial e continua 

� Recursos materiais e instrumentais 

� Apoio financeiro 

� Difusión 

� Imaxe corporativa 

 

Non obstante, deberán participar de forma prioritaria dende o principio as entidades 

de iniciativa social do eido xeográfico de referencia, nomeadamente asociacións, sen 

descartar calquera outra entidade ou particular con capacidade de atracción de persoas 

socias. 

 

En canto ao modelo de xestión, o modelo inicial responderá á variante de xestión 

conxunta, no que o Viveiro asumirá a xestión directa ou a supervisión e financiación da 

mesma, a través dunha figura transitoria e profesionalizada. Posteriormente o modelo 

poderá evolucionar ate a xestión mediante convenio, conservando o carácter profesional da 

secretaría, e por último (de acadar o grao de madurez suficiente) ate a xestión propia e 

independente do propio banco, realizada pola poboación asociada coma parte da carteira de 

servizos do banco.  

 

En canto á forma de funcionamento, é recomendable aminorar nas primeiras fases o 

carácter regrado do banco, conservando eso sí, o papel activo da secretaría. Mais non é 

recomendable establecer uns mecanismos demasiado estritos para a participación e o 

propio funcionamento (véxase apartado 4.7.5 Modelo inicial flexible). 
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As funcións concretas do Viveiro durane o primeiro ano serán: 

1. Financiamento. Fundamentalmente os conceptos de gasto serán: 

a. Persoal. Propio ou mediante asistencia técnica. Estímse necesario un equipo 

de 3 técnicas/os. Durante os catro primeiros meses asumirán as labores 

de concreción do modelo, difusión e captación. Durante a fase de posta en 

marcha da experiencia piloto (8 meses), estímase necesario o mesmo 

número: 1 técnico/a para as labores de secretariado e un equipo 2 

técnicos/as que asumirán as labores de dinamización, avaliación e apoio á 

transferencia.  

b. Formación ás/aos técnicas/os. 

c. Visitas diretas ou inversas a/de experiencias de referencia. 

d. Elaboración de imaxe corporativa. 

e. Elaboración de materiais (formativos, de difusión, de funcionamento, etc.). 

f. Edición de materiais. 

g. 3 equipos informáticos e licencias. 

h. Local para oficina. 

i. Mobiliario para oficina e confidentes. 

j. Programa informático de xestión. 

k. Gastos de tranporte. 

l. Gastos correntes (auga, luz, telefóno, papelería...). 

m. Gastos indiretos (selección de persoal, trámites...) 
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2. Selección do territorio, segundo o descrito no apartado 4.7.2 Experiencia piloto nun 

marco propicio. 

3. Contacto cos líderes locais, segundo o descrito no apartado 4.7.4 Liderato. 

4. Recopilación, elaboración e transferencia de ferramentas, tais coma: 

a. Estatutos do banco do tempo, no que se explicará en que consite a fórmula 

de banco de tempo, cales son os seus obxectivos e como se estrutura 

(neste documento terá que reflectirse que o SGI inicia a posta en marcha 

pero que, unha vez rematado o proxecto piloto, corresponde ás entidades e 

persoas que participan no banco do tempo a súa xestión, co apoio da 

administración). 

b. Ficha de inscrición para recompilar os datos de contacto da persoa que se 

quere adherir ao banco do tempo e na que ademais figurarán as principais 

habilidades e actitudes da persoa, así como a motivación que a leva a 

participar no banco do tempo. 

c. Contrato a través do cal se formalizará a inscrición da nova persoa socia e 

na que se establezan ás responsabilidades derivadas  de posibles problemas 

que podan xurdir nos intercambios. 

d. As ofertas e demandas que se realicen entre as persoas deberán figurar 

nun documento que será utilizado en posteriores campañas de captación de 

participantes. 

e. Listado de obrigas e deberes que deberán ter en conta as persoas 

participantes no banco do tempo para evitar usos indebidos. 

f. Talonarios de intercambio 

g. Programa informático de xestión de intercambios.  



 
 
 

 
 
 

- 169 - 
 
 

h. Material publicitario: 

i. Trípticos informativos nos que se inclúan unha pequena explicación 

da ferramenta obxectivos, vantaxes e posibles servizos que se poden 

intercambiar e que serán distribuídas durante a xornada de difusión 

ii. Carteis publicitarios que conteñan un logo e un eslogan atractivo que 

esperte o interese sobre o banco do tempo. 

5. Deseño da campaña de difusión incluído soporte documental. 

a. Tendo en conta a necesidade de implicar o tecido asociativo na fase de 

captación, a entidade promotora (SGI) deberá dirixirse ás asociacións 

identificadas para invitalas a acudir a unha xornada que será aberta ao 

público- anterior á posta en marcha do mesmo- e que servirá para 

comprobar o “efecto chamada” das asociacións sobre a poboación e o 

interese das mesmas na posta en marcha do proxecto. 

b. Celebración dunha xornada de presentación da iniciativa. 

c. Elaboración de notas de prensa e celebración de roldas de prensa na que se 

convocará os medios de comunicación e na que participará, ademais da 

entidade promotora, as asociación implicadas na posta en marcha. 

d. Co obxecto de dotar de credibilidade o proxecto que se presenta á 

poboación, cabe a posibilidade de presentar algunha experiencia similiar á 

que se poderán dirixir para solucionar dúbidas en canto ao funcionamento. 

6. Adaptación do sistema de xestión á lexislación aplicable en canto á protección de 

datos de carácter persoal, así coma de calquer outro procedemento legal que se 
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estime convinte, coma por exemplo a posibilidade de suscribir un seguro de 

responsabilidade civil34. 

7. Avaliación da experiencia. Transcurrido 1 ano dende o comezo da experiencia piloto 

deberán presentarse os resultados máis destacados da mesma. A avaliación 

constará fundamentalmente de dúas fases: 

a. Avaliación de implementación. Realizada durante todo o proceso de posta en 

marcha da experiencia piloto, ten un carácter predominantemente 

formativo, orientado ao aprendizaxe continua e reformulación das acción.  

b. Avaliación de resultados. Unha vez rematada a experiencia piloto será 

necesario analizar se os resultados obtidos se corresponden cos obxectivos 

iniciais, adoptando un carácter predominantemente sumativo o conclusivo. 

Entre os posibles indicadores que poderán terse en conta propóñense: 

- Número de persoas inscritas. 

- Número de persoas inscritas que relizan intercambios. 

- Porcentaxe de persoas que realizan intercambios sobre o 

total das inscritas. 

- Porcentaxe de persoas inscritas sobre o total da poboación 

obxectivo do territorio de referencia. 

- Porcentaxe de entidades implicadas sobre el total de 

contactadas na fase de difusión. 

- Número de intercambios medio por persoa inscrita. 

- Número de tipos de servizos prestados e recibidos. 

                                                 
34 Sobre este último particular, actualmente a maioría das experiencias en España non teñen en conta este 
requisito, entendendo que os intercambios se realizan voluntariamente entre particulares. Non obstante, 
experiencias doutros países si inclúen entre os seus requisitos a contratación dun seguro obrigatorio para 
os/as participantes (Time Banks, UK) ou inclúen na ficha de adhesión a renuncia expresa á posibles 
reclamacións (Graal, Portugal). 
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- Satisfacción segundo escala das persoas inscritas. 

- Satisfacción segundo escala das persoas que realizan 

intercambios. 

- Porcentaxe de persoas que realizan intercambios cun saldo 

acreedor ou debedor superior a 10 horas sobre o total de 

persoas que realizan intercambios. 

- Coste do proxecto por persoa inscrita. 

- Coste do proxecto por hora intercambiada. 

8. Secretariado ou asistencia directa á mesma. 

 

Coma Secretaría ou asistencia corresponderanlle as seguintes tarefas: 

1. Supervisión e asistencia a reunións periódicas. 

2. Impulso da actividade, para o cal será conveniente que organice actividades de 

intercambio conxuntas e reunións mensuais entre as persoas socias para manter 

as relacións sociais entre as mesmas. 

3. Contacto directo cos/coas usuarios/as. No caso de unha persoa estea interesada 

en participar no banco do tempo, a secretaría ofreceralle toda a información sobre 

o seu funcionamento e a filosofía do mesmo. 

4. Formalización de inscricións. 

a. Para formar parte do banco do tempo será necesario superar unha 

entrevista persoal na que se analizará o perfil da persoa e os posibles 

servizos que pode ofertar e aqueles nos que pode estar interesado en 

demandar. 
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b. Unha vez estea definido o perfil do participante e os servizos que este 

prestará, asinaráse o contrato/, compromiso onde se explican cales son os 

dereitos e obrigas dos usuarios/as. 

c. A partir da sinatura do contrato a persoa pode comezar a demandar e 

ofertar servizos. 

5. Control dos saldos de cada persoa asociada, a inscrición de novas persoas socias e 

a unión de ofertas e demandas realizadas. Para facilitar estas actividades de xestión 

cabe a posibilidade, sempre que non supoña unha barreira ou inconvinte para a 

persoa que lidera a secretaría, de contar cun sistema informatizado. Entre os 

sistemas informáticos existentes para a xestión de bancos de tempo destaca o 

programa Cyclos, elaborado polo Banco de tempo de San Javier,  e o sistema 

deseñado no marco dun proxecto fin de carreira da Diplomatura de Enxeñería 

Técnica de Informática . 
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FFFF ANEXO: INVENTARIO DE EXPERIENCIAS DE  ANEXO: INVENTARIO DE EXPERIENCIAS DE  ANEXO: INVENTARIO DE EXPERIENCIAS DE  ANEXO: INVENTARIO DE EXPERIENCIAS DE 

COOPERACIÓN INFORMAL (BANCOS DE COOPERACIÓN INFORMAL (BANCOS DE COOPERACIÓN INFORMAL (BANCOS DE COOPERACIÓN INFORMAL (BANCOS DE 

TEMPO)TEMPO)TEMPO)TEMPO)    
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BANCO DO TEMPO de Leganés 
 

1. 1. 1. 1. CARACTERIZACIÓNCARACTERIZACIÓNCARACTERIZACIÓNCARACTERIZACIÓN XERAL XERAL XERAL XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Coidado do corpo e da saúde, Ocio, Informática, Idiomas, Formación, 

Asesoramento/orientación, Visitas Guiadas, Canguro, Traballos administrativos, Estética. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Concello de Leganés ( Delegación de Xuventude) 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Madrid 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2005 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 50% Homes: 50% 

O Banco de tempo de Leganés é un BT sectorial, que está orientado cara a un público 

obxecto moi concreto: a poboación nova. De ahí que a maioría das persoas  participantes  

se atopen  no tramo de idade de entre 23 e 27 anos e que sexan estudantes e ocupados. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Concello de Leganés 
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O Concello de Leganés pertence a área metropolitana do Sur de Madrid e conta cunha 

poboación aproximada de 200.000 habitantes. 

 

En canto á actividade económica, o sector industrial e o sector servizos son os máis 

importantes. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

- informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan 

- formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

- realizar as entrevistas personalizadas as persoas interesadas en entrar no Banco 

- identificar servizos que poden ofrecer 

- xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos/as  usuarios/as 

- preparar as reunións dos/as socios/as 

- dinamización dos intercambios entre socios/as 

- actualizar o boletín informativo de ofertas e demandas. 

 

As actividades da secretaría son asumidas por unha das persoas que traballa na Delegación 

de xuventude do Concello. Agora ben, as persoas socias do BT asumen de forma puntual o 

desenvolvemento destas actividades, cando o secretario non está dispoñible. 

 

No caso de que unha persoa estea interesada en participar no banco do tempo, a 

secretaría ofreceralle toda a información sobre o seu funcionamento e a filosofía do mesmo. 
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Para facer parte do banco do tempo é necesario pasar unha entrevista persoal na que se 

analiza o perfil da persoa e os posibles servizos que pode ofertar e aqueles nos cales pode 

estar interesado en demandar. Unha vez se defina o perfil do participante e os servizos que 

este prestará, asínase o contrato/compromiso onde se explican cales son os dereitos e as 

obrigas dos usuarios/as. 

 

A partir dese momento a persoa pode comezar a demandar e ofertar servizos, sen 

necesidade de que intermedie a secretaría. 

 

Canto ao saldo das contas, realízase a través dos cheques que deberán de cubrir as 

persoas que realizan o intercambio.  

 

Os/as socios/as non poderán acumular máis de 12 horas nin no debe nin no haber, de 

darse o caso, a secretaría intervén entre as/os socias/os para fomentar tanto as 

demandas como as ofertas en función do saldo negativo, acredor e debedor. 

 

Segundo o responsable, a principal dificultade coa que se atopan á hora de xestionar o 

funcionamento do BT é a escasa dispoñibilidade de tempo libre que teñen as persoas 

socias, o cal dificulta os intercambios entre as/os socias/os  (debido á modificación dos 

días e horas dispoñibles ) e a planificación de actividades conxuntas (como reunións para 

presentar os novos membros). 
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4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

A iniciativa do desenvolvemento deste Banco de tempo parte da Delegación de xuventude  

do Concello como proposta para incentivar a participación xuvenil e as redes de 

solidariedade entre a poboación máis nova. 

 

A principal peculiaridade deste BT é que está dirixido a un público moi concreto, trátase dun 

Banco de tempo sectorial no que, en principio, só pode participar a poboación nova.  

 

Aínda que non teñen definido un intervalo de idade para  os participantes, a maioría sitúanse 

no tramo de idade entre 20 e 30 anos. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Avda. Fuenlabrada 

Número: Número: Número: Número: 77 

C.P: C.P: C.P: C.P: 28910 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Leganés 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 912489333 

EEEE----mail:mail:mail:mail: Buzón Dejóvenes ( acceso desde a páxina web) 

Web: Web: Web: Web: www.leganes.org 
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BANCO DO TEMPO Norte de Madrid 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Transporte, Acompañamento, Ocio, Asesoramento/orientación, 

Albanelería, Bricolaxe. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Asociación Zona Norte de Madrid 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Madrid 

Ano de poAno de poAno de poAno de posta en marchasta en marchasta en marchasta en marcha    

2005 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 77% Homes: 23% 

O 80% da poboación participante é ocupada, o 20% restante é xubilada e estudante. No 

que respecta á idade das persoas participantes distribúense de forma equitativa en dous 

grupos, o primeiro atópase entre os 37 e os 48 anos e o segundo entre os 48 e os 56. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Alcobendas e zonas limítrofes ( San Sebastián de los Reyes). 
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Cidade situada na Zona Norte Metropolitana de Madrid que conta cunha poboación de 

107.000 habitantes, con escasa incidencia  dos fenómenos de marxinalidade urbana e 

onde conviven colectivos de niveis de renda e estatus sociais moi diferenciados. 

 

O sector industrial é un dos máis importantes, fundamentalmente no tocante á creación de 

emprego, seguido do sector servizos. 

 

Conta cun importante tecido asociativo, formado por máis de 400 asociacións e cun 

importante movemento de participación cidadá. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

Este Banco de tempo ten unha característica que o diferencia do resto de BTs analizados 

para a elaboración desta base de datos.  

 

Para participar no banco do tempo como usuaria ou usuario é necesario ser membro da 

Asociación Zona Norte de Madrid, a cal foi creada ad hoc para a posta en marcha e xestión 

do Banco do tempo. 

 

As persoas interesadas en formar parte do BT deberán aboar unha cota  única de ingreso e 

outra anual de 10 I cada unha. 

 

Unha vez que son membros da Asociación, explícaselles o funcionamento do BT, as obrigas 

e os dereitos que implica participar no mesmo e analízase cales son os servizos que a 

persoa pode intercambiar. 
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Na actualidade os labores da secretaría son desenvolvidas polos membros da Xunta 

Directiva da Asociación,  

 

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

- informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan 

- formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

- identificar servizos que poden ofrecer 

- xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos/as  usuarios/as 

- preparar as reunións dos/as socios/as 

- coordinar os intercambios entre as persoas socias 

 

Na actualidade, as actividades da secretaría son exercidas polas persoas que integran a 

Xunta Directiva da Asociación Zona Norte, non tanto como membros do BT, e por tanto 

como actividade de intercambio, senón como actividade de voluntariado. 

 

En canto ao saldo das contas, é realizado a través dos cheques que deberán de cubrir as 

persoas que realizan o intercambio.  

 

As persoas socias non poderán acumular máis de 12 horas nin no debe nin no haber, de 

darse o caso, a secretaría intervén entre as/os socias/os para fomentar tanto as 

demandas como as ofertas en función do saldo negativo, acredor e debedor. 
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Segundo o responsable, a principal dificultade coa que se atopan á hora de xestionar o 

funcionamento do BT é a escasa dispoñibilidade de tempo libre que teñen as persoas 

socias, o cal dificulta os intercambios entre as/os socias/os  (debido a modificación dos 

días e horas dispoñibles ) e a planificación de actividades conxuntas (como reunións para 

presentar os novos membros). 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O Banco de tempo foi impulsado pola Asociación Zona Norte de Madrid que se creou 

expresamente para poder desenvolver este proxecto. 

 

As persoas que integran a Asociación coñeceron os Bancos de tempo a través dunha 

reportaxe que foi emitida no programa liña 900 da TV2. 

 

Para a elaboración do proxecto solicitaron, por unha lado, a colaboración da casa das 

asociacións, fundamentalmente para a realización dos trámites burocráticos e, polo outro, a 

do Concello de Alcobendas, para poder contar coas instalacións necesarias para a posta en 

marcha da difusión. 

 

Baseáronse na experiencia do Banco do tempo do Escorial, por ser o primeiro banco de 

tempo que naceu en Madrid. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Cáceres ( Casa de las asociaciones) 
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Número: Número: Número: Número: 18 

C.P: C.P: C.P: C.P: 28100 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Alcobendas ( Madrid) 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 916515646 

Fax: Fax: Fax: Fax: 916543140  

Web: Web: Web: Web: www.alcobendas.org 
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BANCO DO TEMPO de Guinardó 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Non 

Servizos Servizos Servizos Servizos que se intercambianque se intercambianque se intercambianque se intercambian    

Atención a persoas, Tarefas domésticas, Acompañamento, Idiomas. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Salut i familia a través del convenio que mantienen con el Ayuntamiento de Barcelona 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cataluña 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

1998 

Perfil das Perfil das Perfil das Perfil das persoas participantespersoas participantespersoas participantespersoas participantes    

Mulleres: 80% Homes: 20% 

A maioría das persoas participantes eran mulleres xubiladas e donas de casa e arredor dun 

70% destas persoas atopábase no tramo de idade 45-65 anos. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Distrito de Guinardó 

Barrio urbano situado no centro da cidade de Barcelona  que conta aproximadamente 

cunha poboación de 80.000 habitantes. 

O sector servizos é o máis importante. 
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3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O Banco contaba cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

- informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan 

- formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

- identificar servizos que poden ofrecer 

- xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos/as  usuarios/as 

- preparar as reunións dos/as socios/as 

 

A secretaría estaba coordinada a través de tres persoas que, aínda que eran socias do 

Banco de tempo, non sempre recuperaban todas as horas prestadas, as cales eran 

asumidas como apoio de voluntariado. 

 

Todas as persoas interesadas en facer parte do Banco do tempo terían que facer unha 

entrevista persoal na que se procuraba coñecer a persoa e obter o seu perfil para analizar 

que servizos poderían prestar e demandar. 

 

Unha vez realizada a entrevista, explicábanse as normas e cubríase a ficha de inscrición da 

nova persoa socia, que entraba a facer parte do Boletín do BT, no que se sinalaban cales 

eran os servizos que se intercambiaban. 

 

O estado das contas das persoas socias xestionábase a partir dos cheques que cubrían 

cada vez que se intercambiaba un servizo. 
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Para a realización de intercambios non era necesario a intermediación da secretaría, xa que 

se permitía o libre intercambio entre as persoas socias, às que desta maneira se lles 

facilitaba o contacto dos membros, xunto co servizo que intercambiaba cada un. 

 

Segundo a persoa que levou a cabo a xestión deste proxecto, o princial problema para a 

posta en marcha dunha experiencia de Banco de tempo é a dinamización das persoas 

socias para que leven a cabo os  intercambios, debido a que a maioría das persoas lles 

resulta máis difícil prestar un servizo que solicitalo, polo que se poida pensar. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O proxecto do Banco de tempo de Guinardó foi unha das primeiras experiencias iniciadas en 

Barcelona a través do convenio que Salut i familia mantén co Concello de Barcelona e coas 

diferentes entidades locais interesadas no desenvolvemento deste proxecto. 

 

Por unha banda, a Asociación Salut i familia proporciona a formación ás persoas 

responsables de xestionar a secretaría, os materiais necesarios para a difusión do proxecto, 

a organización de posta en marcha de actividades comúns para os diferentes BTs que 

nacen no marco do seu proxecto e o control anual das actividades que se levan a cabo no 

BT para identificar posibles incidencias en canto a funcionamento. 

 

Pola outra, o Concello de Barcelona é a entidade que financia os proxectos facilitando local 

para a posta en marcha, normalmente a través dun Centro cívico ou social que conta con 

experiencia no desenvolvemento de actividades que implican a participación cidadá. 
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O proxecto do Banco de tempo de Guinardó naceu a través dos Consellos de Mulleres do 

Distrito de Guinardo debido á vinculación do proxecto coa conciliación da vida familiar e 

laboral. 

 

Non exitían experiencias anteriores de Banco de tempo en España o que determinou que 

para o desenvolvemento deste Banco de tempo se tivese en conta a experiencia dos Bancos 

de tempo de Italia. 

 

O Banco de tempo deixou de funcionar durante o ano 2004 debido, principalmente, á 

inexistencia de persoas que podían levar a cabo a xestión da secretaría. 
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BANCO DO TEMPO de Monelos 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Non 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Acompañamento, Ocio. 

Entidade promotoEntidade promotoEntidade promotoEntidade promotorararara    

Asociación Arca 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Galicia 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2005 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 70% Homes: 30% 

O grupo maioritario de persoas participante está formado por persoas estudantes e 

ocupadas que se atopan no tramo de idade de entre 20 e 30 anos. O grupo de persoas 

xubiladas é o que conta con menor participación dentro do Banco do tempo. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Desenvólvese no Barrio de Monelos mais está aberta a participación a poboación do 

Concello da Coruña. 
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O Barrio de Monelos é unha zona urbana próxima da cidade da Coruña, que conta 

aproximadamente con 18.000 habitantes e onde o sector servizos é o máis importante. 

 

O Concello da Coruña supera 240.000 habitantes e no que respecta á estrutura produtiva, 

destacan o sector terciario e o de servizos. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O Banco contaba cunha secretaría que tiña as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

- informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan 

- formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

- identificar servizos que poden ofrecer 

- xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos/as  usuarios/as 

- preparar as reunións dos/as socios/as 

- intervir nos intercambios 

 

As actividades que lle corresponden á secretaria son asumidas pola presidenta da 

Asociación, como voluntaria da mesma; o que supón que de momento non se leve a cabo a 

xestión do Banco do tempo como actividade de intercambio. 

 

En principio, permítese o libre intercambio de actividades entre as persoas socias do Banco 

do tempo sempre e cando houber un coñecemento previo entre a persoa que realiza o 

intercambio e a que o recibe. 
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Naqueles casos nos que as socias ou socios do Banco do tempo son persoas de nova 

incorporación, a secretaría actúa como intermediaria no intercambio, basicamente para 

presentar as persoas interesadas. 

 

Desde a secretaría deste Banco de tempo o principal problema tanto para a posta en 

marcha como para o mantemento do mesmo é contar con recursos económicos, na 

medida en que se considera que as actividades da secretaría deben ser constantes; o que 

implica a permanencia dunha persoa na secretaría para poder solucionar calquera 

problema nos intercambios, facilitar información aas persoas socias cun horario máis 

amplo, xestionar o saldo das contas no momento en que se realiza o intercambio, etc. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O Banco do tempo de Monelos é unha iniciativa privada e particular que se deseña como 

proxecto de intervención cultural e  que se desenvolve incialmente a través do financiamento 

fornecido por un programa europeo (Proxecto Capital Futuro). 

 

A Asociación Arca créase para a posta en marcha do proxecto piloto do Banco de tempo 

que comeza a funcionar no Centro Cívico de Monelos. 

 

O obxectivo deste proxecto é que o Banco do tempo funcione de forma itinerante entre os 

diferentes barrios do Concello da Coruña ou inclusive tamén nos Concellos limítrofes, coa 

colaboración de diferentes centros cívicos. 
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Non obstante, o Banco do tempo contaría cunha sede fixa que se responsabilizaría de todos 

os trámites administrativos. 
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BANCO DO TEMPO Villamartín  
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Tarefas domésticas, Transporte, Ocio, Canguro, Reparacións. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

UGT 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Andalucía (Xerez) 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2005 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 65% Homes: 35% 

A pesar de un dos obxectivos do BT ser a integración laboral da poboación máis nova; a 

maioría da poboación participante é ocupada con cargas familiares e estudantes que se 

atopan entre os tramos de idade de entre 20 e 35 anos. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Concello de Villamartín e arredores 

Zona fundamentalmente rural con poboación dispersa que conta con moitos núcleos de 

poboación. 
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Na actualidade conta aproximadamente con 13.000 habitantes, mais o descenso da 

poboación é cada vez maior debido á fuga de persoas novas que realizan os seus estudos 

fóra do concello. 

 

En canto á actividade económica, o sectorservizos é un dos máis importantes, seguido do 

sector agrogandeiro. 

 

Caracterízase polo desenvolvemento de mecanismos de cooperación informal entre veciños. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

- informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan 

- formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

- realizar as entrevistas personalizadas ás persoas interesadas en entraren no Banco 

- identificar servizos que poden ofrecer 

- xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos/as  usuarios/as 

- coordinar as demandas dos/as socios/as do Banco 

- preparar as reunións dos/as socios/as 

- actualizar o Boletín informativo de ofertas e demandas 

- intermediar nos intercambios de servizos entre os/as usuarios/as 

 

Os labores da secretaría na actualidade son desenvoltas por unha persoa que traballa na 

UGT e que dedica parte do seu tempo a coordinar o funcionamento do BT. 
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No caso de que unha persoa estea interesada en participar no banco do tempo, a 

secretaría ofreceralle toda a información sobre o seu funcionamento e a filosofía do mesmo. 

Para facer parte do banco do tempo é necesario pasar unha entrevista persoal na que se 

analiza o perfil da persoa e os posibles servizos que pode ofertar, así como aqueles nos 

cales pode estar interesado en demandar. Unha vez definido o perfil do participante e os 

servizos que este prestará, asínase o contrato/compromiso no que se explican cales son 

os dereitos e obrigas dos usuarios/as. 

 

A partir dese momento a persoa pode comezar a demandar e ofertar servizos, sempre 

tendo en conta a intermediación da secretaría, xa que non se permite o libre intercambio de 

servizos entre os usuarios.  

 

Será a secretaría a que decida cal é a persoa a quen lle corresponde prestar o servizo e a 

que levará conta das horas dese servizo e, polo tanto, anotará as mesmas na conta 

correspondente. 

 

As fontes consultadas consideran que as principais dificultades en relación ao 

funcionamento dun Banco do tempo reside na dinamización das persoas socias e na 

consecución dun elevado nivel de intercambio. 

 

A conclusión inicial é que as persoas prestan máis servizos dos que ofrecen, polo que se fai 

necesario intervir para conseguir que os saldos debedor e acredor das contas estea 

equiparado. 
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4. OR4. OR4. OR4. ORIXE E ANTECEDENTESIXE E ANTECEDENTESIXE E ANTECEDENTESIXE E ANTECEDENTES    

UGT desenvolve en Xerez a través dun proxecto europeo (Equal CERES e IMPETUS) o 

desenvolvemento dun proxecto piloto que abarca a Serra de Cádiz e Xerez e que consiste na 

implementación de desenvolvemento de redes de cooperación informal a partir dos BT. 

 

O BT de Villamartín nace no marco deste proxecto, co obxecto de mellorar a integración no 

mercado laboral da poboación obxecto do Equal Impetus (fundamentalmente mulleres e 

poboación nova). 

 

A persoa que coordina este proxecto coñecía os BT a través das experiencias de Barcelona.  

 

1ª Parte do proxecto: Difusión inicial  

 

Para impulsar o desenvolvemento de BT celebrouse unha xornada onde participou como 

relatora a Asociación Salut i familia, para explicar o funcionamento e articulación dos 

Bancos de tempo en Barcelona e posibilidade de transferir dita estrutura ao proxecto de 

Xerez. 

 

A xornada foi utilizada como ferramenta de captación de entidades locais (asociacións) 

interesadas en liderar, coa colaboración de UGT, o desenvolvemento dun Banco de tempo 

nun territorio determinado. 

 

2ª Parte: Realización de visitas 
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A segunda parte do proxecto consistiu na planificación de reunións a aquelas asociacións 

que captaran na 1ª fase. 

 

Nesta etapa do proxecto conclúen, por unha banda, que as asociacións que traballan con 

persoas dependentes son as máis interesadas en desenvolver este tipo de actividades e 

pola outra, que as zonas rurais amosan un maior rexeitamento ante a inciativa, debido a que 

xa teñen desenvolvida unha cultura participativa entre veciños e non necesitan dun 

mecanismo formal que sistematice este tipo de actividades (que xa fan de forma informal). 

 

As zonas rurais non perciben a necesidade desta ferramenta como elemento dinamizador 

das relacións de cooperación e inclusive mecanismo de integración entre veciños. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Plaza del Arenal 

Número: Número: Número: Número: 20 

C.P: C.P: C.P: C.P: 11402 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Jerez de la Frontera 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 956349549 

Fax: Fax: Fax: Fax: 956342972 

EEEE----mail:mail:mail:mail: union@cadiz.ugt.org 
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BANCO DO TEMPO Valladolid 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e da saúde, Acompañamento, Informática, Idiomas, 

Cociña, Reparacións. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Concello de Valladolid (área de muller) 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Castela e León 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2005 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 45% Homes: 55% 

O grupo máis importante é o das persoas ocupadas que se atopan no tramo de idade de 

entre 35 e 45  anos. A continuación atoparíase o grupo de persoas xubiladas. Cabe 

destacar que aproximadamente o 10% das persoas participantes son inmigrantes. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Barrio da Victoria e cidade de Valladolid 
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Barrio urbano situado no centro da cidade de Valladolid, o cal conta cun Consello Social de 

Barrio que aglutina diferentes colectivos e movementos asociativos, razón pola cal se opta 

desenvolver o proxecto debido á posibilidade de captar socios e mobilizar persoal. O Consello 

social de barrio actúa como elemento dinamizador do BT, a existencia desta entidade no 

Barrio denota a importancia que ten no mesmo o tecido asociativo, así como o elevado 

índice de participación cidadá e a mobilización das entidades sociais. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

- informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan 

- formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

- realizar as entrevistas personalizadas ás persoas interesadas en entrar no Banco 

- identificar servizos que poden ofrecer 

- xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos/as  usuarios/as 

- coordinar as demandas dos/as socios/as do Banco 

- preparar as reunións dos/as socios/as 

- organización de actividades lúdicas entre socios/as 

- dinamización dos intercambios entre socios/as 

- actualizar o Boletín informativo de ofertas e demandas 

 

A principal peculiaridade deste Banco de tempo é que a secretaría é exercida por unha 

empresa privada que foi subcontratada polo Concello a través dun concurso público. A 
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empresa está vinculada á organización e ao desenvolvemento de actividades de animación 

sociocultural. 

 

No caso de que unha persoa estea interesada en participar no banco do tempo, a 

secretaría ofreceralle toda a información sobre o seu funcionamento e a filosofía do mesmo. 

Para formar parte do banco do tempo é necesario pasar unha entrevista persoal na que se 

analiza o perfil da persoa e os posibles servizos que pode ofertar e aqueles nos que pode 

estar interesado en demandar. Unha vez que se define o perfil do participante e os servizos 

que este irá prestar, asínase o contrato/ compromiso no que se explican cales son os 

dereitos e as obrigas dos usuarios/as. 

 

A partir dese momento a persoa pode comezar a demandar e ofertar servizos, contando 

coa intermediación da secretaría, fundamentalmente con aquelas persoas que son novas no 

Banco do tempo.  

 

Entre as/os socias/os máis antigos que xa se coñecen, o máis común é que o intercambio 

sexa feito entre eles, xa que contan cun Boletín informativo actualizado no que se indican os 

datos de contacto ( nome e número de teléfono) e os servizos que se intercambian. 

 

O saldo das contas realízase a través dos cheques que deberán de cubrir as persoas que 

realizan o intercambio.  
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As persoas socias non poderán acumular máis de 20 horas nin no debe nin no haber e de 

darse o caso, a secretaría intervén entre as/os socias/os para fomentar tanto as 

demandas como as ofertas en función do saldo negativo, acredor e debedor. 

 

Cabe a posibilidade de realizar actividades conxuntas entre un/ unha socio/a a un grupo de 

socias/os do BT, a persoa que fai o intercambio anota no saldo acredor as horas que 

investiu no servizo intercambiado; as horas que se acumulan das diferentes persoas 

participantes utilízanse como reserva ( fondo perdido ) do banco para equiparar as contas 

que teñen saldo negativo. 

 

As principais dificultades canto á posta en marcha e ao funcionamento do Banco de tempo, 

segundo as fontes consultadas, radica no correcto funcionamento da secretaría, na medida 

en que se responsabiliza de dinamizar os intercambios e de xestionar as contas. A persoa 

encargada de coordinar o BT deberá ter un perfil determinado, por iso consideran que a 

xestión da secretaría a partir das persoas socias non é a mellor alternativa na fase inicial de 

desenvolvemento do proxecto. 

 

Por outra banda, consideran que é fundamental que as persoas que participen como socias 

do Banco do tempo teñan claro que non é unha ferramenta de voluntariado senón de 

intercambio e que en ningún caso se permite a participación de persoas que queren 

participar no Banco, porque teñen tempo libre e queren axudar a outras persoas pero que 

non teñen interese en demandar servizos. 
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4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

A iniciativa deste Banco de tempo xorde do propio concello como fórmula para mellorar a 

participación social dos cidadáns e para promover a solidariedade entre os membros da 

comunidade. 

 

De feito, é un proxecto piloto que se atopa na fase experimental, polo que o seu 

desenvolvemento e duración a longo prazo dependerá dos resultados que se obtiveren na 

avaliación final do proxecto. 

 

Desde o concello considerouse que a ferramenta do Banco do tempo era a máis apropiada 

para aumentar a mobilización cidadá no ámbito comunitario e promover a integración da 

poboación inmigrante, as relacións sociais e as interculturais. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Plaza Mayor 

Número: Número: Número: Número: 1 

C.P: C.P: C.P: C.P: 47001 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Valladolid 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 983426100 

EEEE----mail:mail:mail:mail: 010@ava.es 

Web: Web: Web: Web: www.ava.es 
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BANCO DO TEMPO de Santander 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e saúde, Tarefas domésticas, Acompañamento, 

Educación, Ocio, Informática, Idiomas, Asesoramento/orientación, Visitas Guiadas, Traballos 

administrativos, Estética, Reparacións. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Concello de Santander ( Concejalía de Igualdad do Concello) 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cantabria 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2004 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 20% Homes: 70% 

A maioría dos participantes son ocupados e estudantes universitarios que se atopan nos 

tramos intermedios de idade entre 20 e 35 anos. A partir dos 50 anos a maioría das 

persoas participantes son amas de casa. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

A cidade de Santander e arredores 
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A cidade de Santander é a capital da Comunidade Autonóma de Cantabria e a súa 

poboación é aproximadamente de 185.000 habitantes que representan o 34% da 

poboación da rexión. 

 

Santander é o centro comercial, administrativo e turístico de toda a rexión; a actividade 

económica concéntrase ao redor do sector terciario. 

 

No que respecta ás característica de microlocalización do proxecto, a delimitación da zona 

de situación e desenvolvemento dos Bancos de tempo coincide co espazo territorial que 

abarca a Unidade de Traballo Social de General Dávila que comprende:  Avenida Pedro San 

Martín, Barrio de Santiago El Mayor, Avenida de los Castros, Alto Miranda e Praza de Italia.  

 

A elección e localización desta zona non é aleatoria senón que responde aos criterios de 

poboación e demografía que se correponden cunha das zonas máis populosas de 

Santander; en concreto unha zona que comprende un censo de poboación de 59.500 

persoas aproximadamente, o que representa un terzo da poboación total de Santander. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

Durante os primeiros seis meses de funcionamento do Banco de tempo, a secretaría 

estaba xestionada por unha persoa contratada a media xornada; con formación específica 

en Igualdade de Oportunidades e desenvolvemento de proxectos vinculados á conciliación da 

vida familiar e laboral. 
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As persoas usuarias sométense previamente a unha entrevista coa Secretaría do Banco 

situada no Centro de Información e Asesoramento da Muller. Alí é informada dos aspectos 

concretos e das normas de obrigado cumprimento para o desenvolvemento do proxecto. 

 

As persoas interesadas accederán á condición de asociadas/os cando cubran a 

documentación que lles atribúe os dereitos e obrigas específicadas no contrato. A través 

deste documento a persoa socia do BT comprométese a desempeñar correctamente o 

servizo e manifesta coñecer o obxectivo do Banco do tempo e a aceptación das normas. 

 

A secretaría do Banco procederá a abrir unha ficha para cada persoa socia cos datos 

persoais, vida familiar e social, ofertas e demandas de horas coa preferencia de días e 

horarios. 

 

Periodicamente, as persoas socias recibirán a oferta de servizos, onde se relacionan os 

servizos que poden prestar e dos que se poden beneficiar. 

 

Cada socia/o dipón dunha conta corrente onde quedan detalladas as horas que foron 

intercambiadas. A secretaría anotará estes intercambios e actualizará o saldo de cada 

conta corrente, que poñerá en coñecemento dos interesados cada tres meses.  O obxecto 

desta actividade é que non se produzan situacións de desequilibrio de tempo, tanto se é 

porque non demandan como porque non ofertan.  
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En calquera caso, non se poderá acumular unha diferenza superior as 20 horas entre o 

tempo que se dá e o que se recibe. A persoa que non utilice os seus créditos de recepción 

de tempo poderá transferilos a outro membro do Banco do tempo. 

 

As persoas socias disporán dun talonario de tempo, que utilizarán no momento que solicitan 

e reciben tempo doutra persoa socia para algún servizo concreto que necesite. Informarase 

mensualmente a secretaría do Banco, do tempo utilizado e recibido.  

 

Todos os datos persoais facilitados á Ssecretaria estarán protexidos e serán tratados  tal e 

como vén regulado pola Lei Orgánica 15/ 1999, de 13 de Decembro de Protección de 

Datos de Carácter Persoal. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

A inciativa do desenvolvemento do Banco do tempo parte da Concellería de Igualdade de 

Oportunidades do Concello de Santander, a raíz da información obtida a partir das 

experiencias de Barcelona, co obxecto de: 

 

- aumentar o número de horas de ocio,  

- crear alternativas de participación social e  

- atender de forma puntual as necesidades da poboación. 
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O Banco de tempo trasládase a un centro cívico que actúa como dinamizador e captador de 

socios, apoiado pola 1ª fase de desenvolvemento do proxecto que consiste na divulgación 

do mesmo a través: 

 

- da elaboración e difusión de dípticos 

- de anuncios publicitarios na TV local 

- de cuñas radiofónicas 

- de anuncios en prensa escrita e  

- de mantemento de reunións coas asociacóns de veciños da zona de implantación do 

proxecto, onde se explicaría en que consiste o servizo que presta o banco de tempo. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: General Dávila 124 (Centro Información y Atención a la Mujer) 

Número: Número: Número: Número: 124 

C.P: C.P: C.P: C.P: 39002 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Santander 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 942200833 

EEEE----mail:mail:mail:mail:  webadmin@ayto-santander.es 

Web:Web:Web:Web: www.ayto-santander.es 
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BANCO DO TEMPO de Chipiona 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e saúde, Tarefas domésticas, Transporte, 

Acompañamento, Ocio, Informática, Asesoramento/orientación. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Concello de Chipiona 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Andalucía 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2003 

 

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Concello de Chipiona 

Localidade de aproximadamente 17.000 habitantes e cunha economía fundamentada no 

turismo e na agricultura. 

3. FUNCIONAM3. FUNCIONAM3. FUNCIONAM3. FUNCIONAMENTOENTOENTOENTO    

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

-informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan. 
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-actualizar o listado de  servizos ofertados  

-formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

-realizar as entrevistas personalizadas ás persoas interesadas en entrar no Banco, e 

identificar servizos que poden ofrecer 

-xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos usuarios 

-coordinar as demandas dos/as socios/as do Banco.  

 

No caso de que unha persoa estea interesada en participar no banco do tempo, a 

secretaría ofreceralle toda a información sobre o seu funcionamento e a filosofía do mesmo. 

Para formar parte do banco do tempo é necesario pasar unha entrevista persoal na que se 

analiza o perfil da persoa e os posibles servizos que pode ofertar e aqueles nos que pode 

estar interesado en demandar. 

 

Unha vez definido o perfil do participante e os servizos que este irá prestar asínase o 

contrato/ compromiso no que se explican cales son os dereitos e obrigas dos usuarios/as. 

 

A partir dese momento a persoa pode comezar a demandar e ofertar servizos, sempre 

tendo en conta a intermediación da secretaría, xa que non se permite o libre intercambio de 

servizos entre os usuarios.  

 

Será a secretaría a que decida cal é a persoa á cal lle corresponde prestar o servizo e a 

que levará a conta das horas dese servizo e polo tanto anotará as mesmas na conta 

correspondente.  
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En ningún caso o número de horas demandadas pode superar as 20 horas. A secretaría 

actualiza todos os meses as contas dos usuarios/as e organizar tamén todolos meses 

unha xornada na que se presentan os novas persoas socias e os novos servizos dispoñibles 

no banco. 

    

4. DATOS DE CONTACTO4. DATOS DE CONTACTO4. DATOS DE CONTACTO4. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Larga ( Edificio las Palmeras) 

NúNúNúNúmero: mero: mero: mero: 64 

C.P: C.P: C.P: C.P: 1550 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Chipiona ( Cádiz) 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 956372259 

EEEE----mail:mail:mail:mail: info@chipiona.es 

Web: Web: Web: Web: www.chipiona.es 
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BANCO DO TEMPO de San Javier 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e saúde, Tarefas domésticas, Transporte, 

Acompañamento, Ocio, Informática, Formación, Inserción. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Concello de San Javier 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Murcia 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2004 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 60% Homes: 40% 

Conta cun elevado índice de participación da poboación inmigrante, a maioría dos 

participantes son persoas que se atopan no intervalo entre 25 a 35 anos. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Concello de San Javier 

Concello costeiro que conta aproximadamente con 23.000 habitantes e cunha estrutura de 

poboación relativamente nova, debido á poboación inimigrante. O sector servizos é un dos 
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que ten un maior peso debido á importancia da actividade turística na época estival; sendo o 

sector agrícola tamén representativo. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

-informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan. 

-actualizar o listado de  servizos ofertados  

-formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

-realizar as entrevistas personalizadas ás persoas interesadas en entrar no Banco, e 

identificar servizos que poden ofrecer. 

-xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos usuarios 

-coordinar as demandas dos/as socios/as do Banco. 

 

A  secretaría do Banco do tempo é a que se encarga de informar as asociacións a través 

das cales captan os futuras persoas socias/as dos bancos ao mesmo tempo que informan 

as persoas interesadas en facer parte do banco do tempo e realizan a entrevista para 

identificar o perfil da persoa interesada en ingresar no banco do tempo e determinar que 

servizos pode prestar e que servizos estaría interesado en procurar. 

 

As persoas socias do banco do tempo poden intercambiar libremente os servizos do 

mesmo sen necesidade de que medie a secretaría, xa que contan cun sistema de xestión 

informatizado a través do cal se obteñen os datos de contacto dos/as socios/as que 

prestan determinados servizos e cos/ coas que poden contactar de forma directa.  
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No caso de que o/a socio/a que solicite o servizo o prefira, pode solicitar a demanda a 

través da secretaría do Banco que se encarga persoalmente de contactar coa persoa 

correspondente. Todos/as socios/as contan cun crédito incial para poder facer 

intercambios dos diferentes servizos do Banco do tempo. 

 

Na actualidade o Banco de tempo de San Javier está xestionado totalmente desde o 

concello, que contribúe non só con persoal, senón tamén con financiamento, difusión, 

ferramentas de xestión etc. 

 

O Banco de tempo de San Javier funciona ademais como entidade asesora de proxectos 

vinculados á posta en marcha de bancos de tempo, prestando información sobre como se 

debe levar a cabo a coordinación dun banco de tempo, como facer a difusión, etc 

 

A través do Banco de tempo on line ( www.bancodeltiempo.org) pode accederse a diferentes 

ferramentas de xestión de bancos de tempo, como o programa Cyclos, xerado polo Banco 

de tempo de San Javier a partir do software de xestión que se utiliza na Fundación Strohalm 

de Holanda. 

 

Actualmente, o Banco do tempo de San Javier xestiona a posta en marcha do Banco do 

tempo escolar, o cal ten como obxecto ofrecer aos centros educativos os recursos ( 

formación, soporte informático, asesoramento, ferramentas de márketing, materiais 

didácticos, espazo en internet a través da páxina web www.bancoescolar.org) necesarios 

para iniciar un banco de tempo entre os alumnos dos diferentes cursos. 
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Os problemas fundamentais canto á posta en marcha e funcionamento son, segundo os 

responsables deste Banco de tempo, os vinculados á propia coordinación da secretaría, xa 

que é necesario dispor de recursos tanto humanos como temporais. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O Banco do tempo de San Javier nace desde a Concellería de voluntariado do Concello de 

San Javier como proxecto de economía social ou solidaria, que ten como obxeto premiar a 

interrelación entre os cidadáns do concello e que se basea na creación de riqueza social e 

non monetaria. 

 

O obxectivo inicial era utilizar o Banco do tempo como ferramenta para cubrir as 

necesidades específicas da poboación do concello, potenciando as redes de colaboración 

cidadá e a integración social da poboación que se atopa en situación de exclusión social. 

 

Para o desenvolvemento do proxecto tivéronse en conta experiencias nacionais, como as de 

Barcelona e internacionais como a de EEUU, Inglaterra e Holanda. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Glorieta Garcia Alix 

Número: Número: Número: Número: 3 

C.P: C.P: C.P: C.P: 30730 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: San Javier (Murcia) 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 968191617 
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EEEE----mail:mail:mail:mail: bancodeltiempo@sanjavier.es 

WebWebWebWeb: : : : www.bancodeltiempo.org 
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BANCO DO TEMPO do Raval 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Tarefas domésticas, Acompañamento, Idiomas, Inserción. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Asociación Salut i familia; Concello de Barcelona e Asociación sociocutlural IBN 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cataluña 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2004 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 70% Homes: 30% 

Elevada participación da poboación inmigrante (30%). Aproximadamente o 60% da 

poboación que participa no BT son persoas ocupadas que se atopan no tramo de idade 

entre 20 e 40 anos. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Barrio do Raval 

Antigo barrio chinés situado no casco vello de Barcelona, onde a especulación urbana é 

cada vez maior e onde se rexistra un alto índice de poboación inmigrante con importantes 
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problemas sociais (non vinculados á inmigración senón á marxinalidade do propio barrio). A 

estrutura de poboación está moi envellecida e existe unha gran densidade demográfica. En 

canto aos sectores económicos, destaca fundamentalmente o sector servizos, sobre todo 

comercio e construción. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

A coordinación/ secretaria  do BT é desenvolvida por persoal voluntario da Asociación, e 

non do banco do tempo, que é a responsable de reunir as persoas socias para que se 

coñezan, actualizar as contas, os servizos que se ofrecen e que se demandan e elaborar o 

Boletín informtativo que é actualizado cada tres meses e no que se publican os/ as 

socios/as totais do BT e os servizos intercambiables. 

 

Cando unha persoa está interesada en facer parte do BT, é informada do seu 

funcionamento, así como das regras do mesmos que están indicadas nos estatutos ( 

dereitos e obrigas).  

 

Realízase unha pequena entrevista, para ter un perfil do novo/a socio/a e analizar cales 

son os servizos que estaría interesado en ofertar así como os que quere demandar. Os 

datos do novo membro son introducidos na Base de datos e polo tanto no Boletín, que 

utilizan as persoas socias para se poren en contacto e levaren a cabo o intercambio. 

 

O control dos saldos das contas dos membros do BT faise a través dun sistema de 

talonarios nos que se anotan as horas intermcabiadas e as persoas que participaron no 

intercambio. 
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Os problemas para a posta en marcha dun Banco de tempo segundo os responsables do 

Banco do tempo do Raval son: 

 

 - Dinamizar as persoas que forman parte do BT para prestar e demandar servizos coa 

mesma frecuencia. 

 

 - Levar a cabo o control dos saldos das contas, xa que o sistema de talonarios non é 

suficiente cando moitas das persoas se esquecen de os cubrir, o que implica que as 

persoas que traballan na secretaría teñan que estar pendentes de contactar de vez en 

cando cos/as socios/as para preguntar cal foi o último servizos que prestaron ou 

demandaraon. 

    

4. ORIX4. ORIX4. ORIX4. ORIXE E ANTECEDENTESE E ANTECEDENTESE E ANTECEDENTESE E ANTECEDENTES    

O Banco do tempo de Raval nace vinculado ao  servizo de atención á muller do Concello de 

Barcelona, xa que orixinariamente os BT de Barcelona  xorden vinculados ao interese por 

conciliar a vida laboral e familiar. 

 

Por unha banda, a Asociación Salut i familia fornece a formación ás persoas responsables 

de xestionar a secretaría, os materiais necesarios para a difusión do proxecto, a 

organización de posta en marcha de actividades comúns para os diferentes BTs que nacen 

no marco do seu proxecto e o control anual das actividades que se levan a cabo no BT para 

identificar posibles incidencias en cando a funcionamento. 
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Pola outra, o Concello de Barcelona é a entidade que financia os proxectos facilitando local 

para a posta en marcha, normalmente a través dun Centro civico ou social que conta con 

experiencia no desenvolvemento de actividades que implican a participación cidadá. 

 

Como entidade promotora, participa tamén a Asociación Sociocultural IBN que é a que 

xestiona o funcionamento e a coordinación do BT ( secretaría). 

 

Tivéronse en conta as experiencias iniciadas no Concello de Barcelona (no marco do 

proxecto iniciado pola Asociación Salut i familia). 

 

A idea principal que está detrás do funcionamento deste banco de tempo é a posibiliade de 

favorecer a inserción e a participación da poboación inmigrante e favorecer as relacións 

interculturais entre os inmigrantes e os autóctonos. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Nou de la Rambla ( Centre Civic Drassanes) 

Número: Número: Número: Número: 82 

C.P: C.P: C.P: C.P: 08001 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Barcelona 

TelTelTelTeléfono:éfono:éfono:éfono: 933293054 

EEEE----mail:mail:mail:mail: bancdeltemsdelraval@ravalnet.org 
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BANCO DO TEMPO de Terrasa 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e da saúde, Acompañamento, Ocio, Informática, 

Idiomas, Formación, Asesoramento/orientación, Albanelería, Bricolaxe, Cociña, Canguro, 

Coidados de Animais, Lecturas, Traballos administrativos. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Salut i familia; Concello de Terrasa 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cataluña 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2006 

Perfil das persoaPerfil das persoaPerfil das persoaPerfil das persoas participantess participantess participantess participantes    

Mulleres: 57% Homes: 43% 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Distrito II do Concello de Terrasa: Ca n’Anglada, Vilardell, Torre-sana e Montserrat. 

Zona urbana situada 17 km de Barcelona que conta aproximadamente con 187.000 

habitantes e no que destaca o peso da poboación universitaria que a converte na segunda 

cidade universitaria da Comunidade Autonóma. 
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3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

-informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan. 

-actualizar o listado de  servizos ofertados  

-formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

-realizar as entrevistas personalizadas as persoas interesadas en entrar no Banco, e 

identificar servizos que poden ofrecer 

-xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos usuarios coordinar as demandas 

dos/as socios/as do Banco.  

 

A secretaría está xestionada por dúas persoas que pertencen ao persoal do concello e non 

a persoas socias do propio BT o que supón maior tempo de dedicación a xestión do mesmo, 

aínda que teñan que desenvolver outras tarefas e responsabilidades. 

 

No caso de que unha persoa estea interesada en participar no banco do tempo, a 

secretaría ofreceralle toda a información sobre o seu funcionamento e a filosofía do mesmo. 

Para facer parte do banco do tempo é necesario pasar unha entrevista persoal na que se 

analiza o perfil da persoa e os posibles servizos que pode ofertar e aqueles nos que pode 

estar interesado en demandar. 
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Unha vez definido o perfil do participante e os servizos que éste prestará asínase o 

contrato/ compromiso onde se explican cales son os dereitos e as obrigas dos 

usuarios/as. 

 

A partir dese momento, a persoa pode comezar a demandar e ofertar servizos, sempre 

tendo en conta a intermediación da secretaría, xa que non se permite o libre intercambio de 

servizos entre os usuarios.  

 

O intercambio de servizos pode facerse libremente entre as persoas socias que se poden 

pór de acordo para concretar a data e o servizo que se intercambia, no entanto, será 

obrigatorio que os/as socios/as entreguen o talón de horas debidamente cuberto para que 

o persoal da secretaría poida contabilizar as horas e por tanto actualizar os saldos das 

contas. En todo caso, tamén se poden intercambiar servizos a través da intermediación da 

secretaría do BT. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O Banco de tempo de Terrasa é unha iniciativa que nace desde o Concello no marco do 

Programa Pla de barris, cofinanciado pola Unión Europea e que ten como obxecto  a mellora 

integral de determinados barrios e zonas urbanas  de Barcelona e da área metropolitana 

que requiren dunha atención especial.  

 

O programa atende aqueles barrios que, ademais de contar con carencias urbanísticas, 

teñen unha importante problemática social: envellecemento da poboación, baixo nivel de 
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renda, baixo nivel educativo, perda de poboación e concentración de grupos con 

necesidades especiais. 

 

Para a posta en marcha do proxecto contaron coa colaboración de Salut i familia e, polo 

tanto, coa experiencia doutros proxectos que se levaran a cabo en diferentes barrios de 

Barcelona. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Raval de Montserrat 

Número: Número: Número: Número: 14 

C.P: C.P: C.P: C.P: 08221 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Terrasa 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 937397000  

Web: Web: Web: Web: www.ajterrassa.es 
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BANCO DO TEMPO de Sevilla 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e saúde, Tarefas domésticas, Transporte, 

Acompañamento, Educación, Ocio, Informática, Idiomas, Formación, 

Asesoramento/orientación, Estética. 

Entidade pEntidade pEntidade pEntidade promotoraromotoraromotoraromotora    

Universidade de Sevilla 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Andalucía 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2002 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Universidade de Sevilla 

A Universidade de Sevilla conta na actualidade con 25 centros propios (Facultades, Escolas 

Técnicas ou Politécnicas) e 5 centros adscritos ( Escolas Universitarias e Escolas 

Universitarias Politécnicas). 
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A Universidade de Sevilla é a segunda Universidade con mais prazas de España e conta cun 

número aproximado de 60.000 estudantes. 

    

3. FUNCI3. FUNCI3. FUNCI3. FUNCIONAMENTOONAMENTOONAMENTOONAMENTO    

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

 - informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan. 

 - actualizar o listado de  servizos ofertados  

 -formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

 - realizar as entrevistas personalizadas ás persoas interesadas en entrar no Banco, e 

identificar servizos que poden ofrecer 

 -xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos usuarios coordinar as demandas 

dos/as socios/as do Banco.  

 

A principal particularidade deste banco de tempo é que funciona durante o curso escolar 

 

A secretaría presta información sobre cal é a filosofía do banco e como  funciona; unha vez 

identificados os posibles servizos que se poden ofertar o novo socio/a entra a formar parte 

do Boletín no que se sinalan os contactos dos/as socios/as e os servizos que presta cada 

un que se actualiza e se entrega aos/ás socios/as cada catro meses. 

 

Desta forma non é necesaria a intermediación da secretaría para prestar servizos xa que 

se permite o libre intercambio de servizos entre os/as socios/as que son os que se poñen 

en contacto para levar a cabo a prestación de servizos. A diferenza máxima que pode haber 
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entre a demanda e a oferta non pode superar as 20 horas, o prazo máximo do que 

dispoñen as persoas socias/as do banco do tempo para saldar a súa conta é de dous 

cuadrimestres. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O Banco do tempo de Sevilla é unha iniciativa vinculada a politicas de xénero que se 

desenvolven desde o Unidade de orientación á muller do SACU ( Servizo de Asistencia á 

Comunidade Universitaria) da Universidade de Sevilla. 

 

O obxecto do Banco do tempo é facilitar a conciliación da vida familiar e laboral entre as 

mulleres que, tanto no pasado como no presente, realicen estudos na Comunidade 

Universitaria de Sevilla. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Pabellón de Uruguay. Avenida de Chile 

Número: Número: Número: Número: s/n 

C.P: C.P: C.P: C.P: 41013 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Sevilla 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 945486019 

EEEE----mail:mail:mail:mail: sacuuom@us.es 

Web: Web: Web: Web: www.us.es 

Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: María José Canónico 
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BANCO DO TEMPO de Vitoria 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e saúde, Tarefas domésticas, Acompañamento, 

Educación, Ocio, Idiomas, Formación, Asesoramento/orientación, Estética. 

Entidade promoEntidade promoEntidade promoEntidade promotoratoratoratora    

Asociación Caminando por las Estrellas 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

País Vasco 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2005 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 70% Homes: 30% 

A maioría das persoas participantes son ocupadas e atópanse no tramo de idade de 30 a 

40 anos. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Cidade de Vitoria 

Cidade urbana e de recente industrialización conta con máis de 200.000 habitantes e 

cunha estrutura de poboación relativamente nova. 
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Caracterízase polo mantemento de fortes relacións e iniciativas sociais a pesar da súa 

expansión e crecemento como cidade.  

 

O sector servizos é un dos máis importantes vinculados practicamente ao comercio e ás 

actividades turísticas, a maioría das empresas da cidade son PEMES 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

 - informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan. 

 - actualizar a listaxe de  servizos ofertados  

 -formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

 -realizar as entrevistas personalizadas ás persoas interesadas en entrar no Banco, e 

identificar servizos que poden ofrecer 

 -xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos usuarios 

-coordinar as demandas dos/as socios/as do Banco.  

 

A coordinadora do banco de tempo é a responsable de prestar información e de realizar 

entrevistas a persoas que estean interesadas en facer parte do BT; unha vez que se 

analizan cales son os servizos que a persoa pode ofertar e os que estaría interesada en 

demandar, cóbrese a ficha de inscrición e introdúcese o novo membro no Boletín no que 

figuran todos/as os/as socios/as do BT. 
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As persoas socias poden realizar intercambios libremente entre eles, sen necesidade de 

que medie a coordinación do BT, mais cada socio/a terá que responsabilizarse de cubrir o 

talonario correspondente, o cal terá que estar asinado tanto pola persoa que presta o 

servizo como pola que o recibe, a matriz do talonario deberá entregarse á coordinación, que 

a utilizará para saldar as contas do beneficiario e do prestatario. 

 

En ningún caso se poderán acumular máis de 20 horas nin no debe nin no haber. Ademais 

de intercambiar servizos realizan outro tipo de actividades conxuntas de intercambio como, 

por exemplo, impatir cursos que demandan os/as socios/as do BT. Localizan a través da 

base de datos do BT a persoa axeitada para impatir o curso, que normalmente é financiada 

con algún tipo de subvención; nalgúns casos inclusive se presta formación conxunta como 

actividade de intercambio do BT, coa singularidade de que o intercambio se fai dunha 

persoa a varias. 

 

Non existe idade mínima de participación. Pode participar toda persoa que estea interesada 

e no caso de que sexa menor de idade, terá que ter a aprobación dos titores. 

 

A principal dificultade que atoparon as persoas que levaron a cabo a posta en marcha deste 

Banco de tempo foi o desenvolvemento dos trámites burocráticos para a creación da 

Asociación que se responsabiliza do proxecto. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

Para a posta en marcha deste Banco de tempo creouse unha asociación benéfico-

asistencial que é a responsable de impulsar e dinamizar o Banco do tempo. Desde a 
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Asociación impúlsase o funcionamento do Banco do tempo pero teñen pensado iniciar 

outros proxectos vinculados a actividades de voluntariado e beneficiencia. 

 

Contan co apoio do Concello que cede o local e os materiais necesarios para a posta en 

marcha. 

 

A idea de crear un Banco de tempo xorde tras coñecer o funcionamento do Banco de 

tempo de Bilbao, que actúa como asesor e orientador das persoas que inician o proxecto en 

Vitoria. 

Aínda que tamén se tiveron en conta as experiencias iniciadas en Madrid e Barcelona. 

 

O obxectivo que manteñen desde a Asociación é o de ampliar o número de persoas socias e 

levar a cabo a xestión do mesmo desde os diferentes centros cívicos do concello, de forma 

que sexa a Asociación a entidade promotora e o concello a entidade que financie o 

mantemento do Banco do tempo. 

 

Na actualidade, os gastos vinculados ao funcionamento e mantemento do Banco do tempo 

son asumidos pola Asociación a través de subvencións. 
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BANCO DO TEMPO de Alicante 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e saúde, Tarefas domésticas, Acompañamento, Ocio, 

Informática, Idiomas, Formación, Asesoramento/orientación, Visitas Guiadas, Coidados de 

Animais, Xardinería e actividades hortícolas, Estética, Reparacións. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Concello de Alacante 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Valencia 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2000 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO 2. ÁMBITO XEOGRÁFICO 2. ÁMBITO XEOGRÁFICO 2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIOE CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIOE CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIOE CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Fundamentalmente os barrios de Los Angeles , Altozano, San Agustín e Tómbola, no 

entanto, non se restrinxe a participación da poboación que pertence a outros barrios que 

están fóra da zona piloto. 

 

Territorio con alta densidade de poboación que se distribúe uniformemente entre os grupos 

de idade media e que conta cunha poboación aproximda de 26.300 habitantes. 



 
 
 

 
 
 

- 232 - 
 
 

 

Finalmente, comprobouse que existe un alto índice de participación de poboación residente 

fóra da zona piloto. 

    

3. F3. F3. F3. FUNCIONAMENTOUNCIONAMENTOUNCIONAMENTOUNCIONAMENTO    

As persoas que están interesadas en formar parte do Banco do tempo poden obter 

información directamente na sede do mesmo ( Departamento da muller)  ou tamén a partir 

das Asociacións de veciños, de mulleres ou Centros sociais.   

 

A persoa será remitida á secretaría do BT, que está   xestionada por unha auxiliar 

administrativa que dedica 20 horas á semana e que está contratada a través dun Convenio 

de colaboración que manteñen cunha das Asociacións de mullleres que participa 

activamente no proxecto. 

 

A auxiliar administrativa é a responsable de cubrir a ficha do/a socio/a, na que se recollen 

os datos persoais e as actividades a intercambiar.  

 

Entregarase unha folla coas normas de intercambio e un talonario de tempo no que 

quedarán rexistradas as horas que se prestaron.  

 

En ningún caso a diferenza entre as horas prestadas e as demandadas poderá ser superior 

a 20 horas. 
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Ata o de agora, a auxiliar administrativa leva un seguimento persoal de todas e cada unha 

das persoas participantes, mantendo un contacto permanente con cada unha delas, 

detectando novas necesidades ou actividades que están dispostas a ofrecer, ao mesmo 

tempo que as informa do estado das súas contas correntes. 

 

Trimestralmente celébrase unha reunión na que se invitan os diferentes membros do BT e 

na que se informa do estado das contas e se entrega o Boletín no que se indican os 

servizos que se intercambian no BT. 

 

En principio, o intercambio de servizos non se leva a cabo directamente entre os/as 

socios/as senón que intervén a secretaría do BT, cruzando a información dispoñible na 

base de datos e pondo en contacto as persoas usuarias, que son  as responsables de 

enviar mensualmente a secretaría, os talonarios nos que indican o número de horas que se 

ofrecen. 

 

A persoa que impulsou o proxecto do Banco de tempo de Alacante considera que a xestión 

do BT é unha tarefa complicada que require de persoal propio que se responsabilice de 

desenvovler esa tarefa. 

 

Ademais, consideran fundamental para o correcto funcionamento e mantemento do Banco 

de tempo levar a cabo unha forte campaña de difusión e dinamización, que permita crear 

unha rede de colaboradores e intermediarios que actúen como prescritores. 
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4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

Proxecto piloto iniciado pola Concellería de Acción social do Concello de Alacante, 

concretamente o Departamento da Muller que contaba coa colaboración do Centro Social 

“Isla de Cuba”. 

 

Na actualidade, debido ao éxito da experiencia a sede do BT atópase no Departamento da 

muller que é a entidade que leva a xestión do proxecto e coordina a colaboración das 

Asociacións de veciños e de mulleres e Centros sociais, que agora forman parte do 

proxecto, difundindo o funcionamento do proxecto e captando persoas interesadas en 

participar no BT. 

 

Para o desenvolvemento deste proxecto tiveron en conta as experiencias iniciadas en 

Barcelona, Madrid, Bilbao, Portugal ou Italia. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Avda. Catedrático Soler, 

Número: Número: Número: Número: 46 

C.P: C.P: C.P: C.P: 03007 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Alacante 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 965105086 

Fax: Fax: Fax: Fax: 965114178 

EEEE----mail:mail:mail:mail: departamento.mujer@alicante-ayto.es 

Web:Web:Web:Web:www.alicante-ayto.es/accionsocial/home.html
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BANCO DO TEMPO de Gracia 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e saúde, Acompañamento, Informática, Idiomas. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Salut i familia e o Concello de Barcelona 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cataluña 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2003 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 65% Homes: 35% 

Hai dous grupos maioritarios: por unha banda, o formado por persoas xubiladas e 

prexubiladas que se atopan entre os 55 e os 67 anos e, por outra banda, o grupo de 

persoas novas entre 20 e 38 anos, ocupadas e estudantes que non teñen persoas ao seu 

cargo. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Barrio de Gracia ( aínda que o obxecto é conseguir que participen no mesmo outros barrios 

do Distrito de Gracia). 
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Antigo barrio residencial urbano próximo ao centro da cidade, que conta cunha ampla 

experiencia canto a cohesión cidadá e voluntariado. 

 

Unha das características principais do barrio son as múltiplas entidades culturais, 

deportivas, recreativas e artísticas de gran arraigamento popular. 

 

Na actualidade, ten un peso importante o sector servizos, de feito, caracterízase por ser 

unha zona onde se ofertan ocio e servizos lúdicos, polo que atrae multitude de poboación 

doutros barrios, principalmente, nas fins de semana. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O Banco conta cunha secretaría que ten as seguintes funcións/responsabilidades: 

 

 - informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan. 

 - actualizar o listado de  servizos ofertados  

 - formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

 -coordinar diferentes reunións e actividades que se organizan para que os membros do 

banco se coñezan 

 - xestionar as contas de ingresos e gastos dos usuarios 

 

Neste banco son os propias persoas socias e socias os/as que xestionan a prestación do 

servizo, a secretaría unicamente facilita os datos de contacto pero non determina nin as 

condicións nin o momento en que se prestará o servizo, xa que está permitido o libre 

intercambio de servizos entre as persoas socias. 
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No momento en que unha persoa quere entrar a facer parte do Banco a secretaría presta 

toda a información que o futuro socio/a necesita sobre como funciona o banco do tempo e 

como se xestionan as horas de intercambio.  

 

As  persoas que entran no Banco teñen un cartón de crédito de 10 horas de reserva que 

lles permite realizar demandas de servizos, antes de empezar a prestar servizos. 

 

A persoa responsable deste Banco de tempo considera que a principal dificultade para a 

posta en marcha deste proxecto é conseguir a confianza das veciñas e dos veciños do 

barrio para participar no intercambio de servizos, o que implica a participación ou 

intermediación dalgunha asociación que sexa coñecida entre a poboación. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O Banco do tempo de Gracia forma parte do proxecto de Bancos de tempo de Barcelona 

que impulsan de forma conxunta Salut i familia, o Concello de Barcelona e neste caso o 

distrito de Gracia, a través da participación da Fundación Orfeó Gricienc, que actúa como 

entidade dinamizadora do proxecto. 

 

Para a posta en marcha deste Banco de tempo realizouse previamente un estudo de 

viablidade sobre as posibilidades de implantar esta ferramenta no distrito. 

 

Do estudo conclúese que no Barrio de Gracia  existe un importante tecido asociativo que 

fomenta o desenvolvemento de experiencias de voluntariado e cooperación informal, 
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iniciadas pola poboación do barrio e que o Banco de tempo sería o mecanismo que poderían 

utilizar para operacionalizar o funcionamento destas redes.  

 

Para o desenvolvemento deste proxecto tivéronse en conta o resultado obtido noutras 

experiencias iniciadas en Barcelona como, por exemplo, o Banco do tempo de Guinardó, o 

Banco do tempo de Cacs Antic ou o Banco do tempo de Bon Pastor. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Astúries 

Número: Número: Número: Número: 83 

C.P: C.P: C.P: C.P: 08024 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Barcelona 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 932374302 

Fax: Fax: Fax: Fax: 932176333 

EEEE----mail:mail:mail:mail: bancdeltemps@orfeogracienc.org 

Web: Web: Web: Web: www.orfeogracienc.org 
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BANCO DO TEMPO de Pamplona 
 

1. CARACTERIZACIÓN XE1. CARACTERIZACIÓN XE1. CARACTERIZACIÓN XE1. CARACTERIZACIÓN XERALRALRALRAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Non 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Tarefas domésticas, Acompañamento, Idiomas. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Asociación ASIMA 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Navarra 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2002 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 80% Homes: 20% 

A maioría dos participantes eran xubilados e prexubilados de entre 56 e 70 anos que 

entendían a prestación de servizos como un actividade de voluntariado e non de 

intercambio. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Barrio de San Juan 

Barrio antigo con poboación lixeiramente avellentada e concentrada. O sector servizos é o 

máis importante, tanto no que se refire á actividade comercial como á turística. 
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Canto á participación da poboación na comunidade, o tecido asociativo é escaso e está 

representado polas asociacións veciñais. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O BT funcionaba a través dunha secretaría que estaba formada por socios que 

intercambiaban a coordinación do banco de tempo a cambio doutros servizos. 

 

Desde a asociación ASIMA se facia a entrevista as persoas que estaban interesadas en 

participar no banco do tempo. 

 

Os membros do BT estaban rexistrados nun boletín no que se indicaban todas as ofertas 

que se facían. 

 

As persoas socias podían facer intercambios de servizos entre eles e tiñan que anotar as 

horas que prestaban, a persoa beneficiaria e a prestadora no talonario e entregar eses 

datos á secretaría, que era a responsable de manter o control das ofertas e demandas e a 

xestión das contas. 

 

A secretaría organizaba mensualmente reunións entre os diferentes membros do BT nas 

que se revisaba cal era o estado de ofertas e demandas, e nas que os novos/as socios/as 

se presentaban ao resto dos membros do banco do tempo e expoñían cales eran as 

características dos servizos que prestaban. 
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O Banco de tempo de Pamplona deixou de funcionar perante a imposibiliade de captar máis 

persoas socias e de promover o intercambio de servizos, rexistrábanse ofertas pero non 

demandas o que supoñía a utilización do banco do tempo para prestar actividades de 

voluntariado e non de intercambio entre persoas. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

A Asociación ASIMA (Asociación Sociocultural Inquietudes Mujer Actual) foi a impulsora do 

desenvolvemento do Banco do tempo de Pamplona coa colaboración do Concello. 

 

Foi unha experiencia innovadora, tendo en conta que ata o ano 2000, no ámbito nacional, só 

se contaba coas experiencias iniciadas en Barcelona. 

 

Desde a Asociación ASIMA coñeceron a ferramenta do Banco de tempo como rede de 

intercambio ente membros dunha comunidade, a raíz da experiencia iniciada en Italia e en 

Barcelona, concretamente o Banco de tempo de Guinardó,  Casc Antic e Bon Pastor. 

 

O obxectivo da Asociación, na actualidade,  é pór en marcha outra vez o Banco de tempo;  

con persoal  propio (contratación) para levar a cabo a secretaría e a coordinación do 

mesmo. 

 

Consideran  que é necesario adaptar o Banco do tempo  ás novas necesidades da 

sociedade, concretamente, ao crecemento da poboación inmigrante, de tal forma que o 

banco de tempo sexa utilizado como mecanismo para fomentar a integración social deste 

colectivo.    
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BANCO DO TEMPO do Bierzo 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Tarefas domésticas, Acompañamento, Educación, Ocio, Idiomas, 

Formación, Albanelería, Bricolaxe, Cociña, Xardinería e actividades hortícolas, Traballos 

administrativos, Estética. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Asociación Aldea Bierzo 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Castela e León 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2005 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 55% Homes: 45% 

As mulleres atópanse maioritariamente no tramos de idade de 40 a 60 anos e distribúense 

equitativamente entre ocupadas e amas de casa , mentres que a maioría dos homes son 

ocupados e atópanse no intervalo de 25 a 40 anos. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRIT2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRIT2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRIT2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIOORIOORIOORIO    

Comarca do Bierzo ( Concello de Cacabelos e Ponferrada) 
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Cacabelos é un concello rural cunha poboación aproximada de 5000 habitantes e no que o 

sector agrícola é un dos máis importantes economicamente. 

 

No que respecta á estrutura de poboación segundo idades as mulleres concéntranse nos 

tramos de idade comprendidos entre 65 e 69 anos, mentres que os homes se aglutinan 

nos tramos de idade de entre 35 e 39 anos. 

 

Conta cun importante tecido asociativo formado por máis de 25 asociacións, 

fundamentalmente de carácter sociocultural.  

 

No que respecta a Ponferrada, conta cunhas características totalmente diferentes, a 

poboación supera os 70.000 habitantes cunha estrutura de poboación segundo idades 

moito máis nova. 

 

O sector industrial alcanza cada vez maior peso superando o sector servinos. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O BT xestiónase a través dunha secretaría que está representada polas socias que fan 

parte da Asociación Aldea Bierzo e que son as responsables de coordinar o funcionamento 

do banco. 

 

O intercambio de servizos non se pode levar a cabo libremente entre as persoas socias, 

terá que intermediar en todos os casos a secretaría, independentemente de que as persoas 

socias contacten entre eles para marcaren o día e a hora da realización do intercambio. 
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En principio, non todas as persoas que queren facer parte do BT teñen que superar unha 

entrevista personalizada, en principio, depende do tipo de actividade que se vai prestar e dos 

requisitos que se deben esixir a esas persoas.  

 

En todo caso, obteñen información básica acerca do interese que move a persoa a 

participar no BT e de cales son os servizos que está interesado en ofertar e demandar. 

 

O control das contas xestiónase a través dunha base de datos, a través da cal analizan os 

intercambios que se están a facer e o estado do saldo de cada unha das contas, as  cales 

terán que ser actualizadas co cheque-hora que teñen que entregar as persoas socias cada 

vez que fan un intercambio. 

 

A ideoloxía que está detrás da xestión do BT non ten nada que ver co troco, xa que neste 

caso non se intercambian os servizos de forma recíproca entre a persoa que o presta e a 

que o recibe, senón que o intercambio se produce entre a persoa que realiza o servizo e o 

banco de tempo, de forma que a persoa pode solicitar calquera outro servizo que se presta 

no BT.  

 

Existe un número de teléfono de atención continua para aquelas persoas que están 

interesadas en participar no BT. 

 

As persoas responsables deste Banco de tempo consideran que a principal dificultade 

radica, por unha banda na coordinación e xestión da secretaría do banco, debido 
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precisamente á escaseza de tempo libre por parte das pesoas que se responsabilizan da 

xestión; e pola outra,  na correcta dinamización que motive a realización de intercambios e, 

en consecuencia, de ofertas e demandas. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

A entidade impulsora do Banco do tempo foi a Asociación Aldea Bierzo, a pesar de que 

contaban co apoio do Concello de Cacabelos. 

 

Para a posta en marcha deste proxecto a Asociación tivo en conta  as experinencias 

iniciadas tanto en España como no extranxeiro, concretamente, as experiencias levadas a 

cabo ata o momento polo Concello de Barcelona e a Asociación Salut i familia, Time Dollar 

dos EE.UU, Time Bank de Inglaterra e as experiencias de Italia. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Ángel Basante ( 2º planta) 

Número: Número: Número: Número: 15 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Cacabelos  

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 987549359 

Web:Web:Web:Web:wireless.cacabelos.org:10001/bancotiempo/html 
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BANCO DO TEMPO de Fátima 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Tarefas domésticas, Acompañamento, Educación, Informática, Idiomas, Canguro. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Junta de Freguesia do Montijo (unha autarquía local) 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

Portugal 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2003 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

O perfil da poboación participante é esencialmente xubilados/as, pero tamén persoas 

activas. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

A intervención é esencialmente na freguesía, pero existen casos fóra dela e até de concellos 

diferentes. 

 

A freguesia onde a Axencia BT máis incide é Urbana, mas ten algunha influencia na Semi-

Urbana. 
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3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

 A gran maioría da poboación participante son profesores, principalmente do 1.º ciclo. 

 

En casos puntuais, houbo necesidade de utilizar esa medida de trocar servizos de diferente 

valor temporal (unha hora por dúas ou por media). 

 

O BT non foi utilizado para publicitar servinos e desviar a prestación dos mesmos a 

entidades/ profesionais e particulares. 

 

Neses casos, a actuación está subxacente aos obxetivos do BT. 

 

Procurouse sempre actuar nos desniveis entre a demanda e a oferta procurando manter 

sempre que fose posible o equilibrio. 

 

Cando un usuario consome servinos, mais o que oferta non é requerido, acumula horas. 

Nestes casos pontuais, procúrase que a persoa socia diversifique a súa oferta. 

 

En moitos casos aceptouse o troco directo de servizos entre socios, desde que a Axencia 

tivese coñecemento antes ou depois do servizo. 

 

Neste momento, non existe a posibilidade de solicitar servizos, actualizar a conta, analizar a 

oferta/demanda dos servizos a través dunha páxina web, pero vai ser posible na dirección 

da páxina web da Junta. 
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Aconteceu esta situación no início da Axencia, mas houbo sempre o cuidado que ese caso 

fose puntual. 

 

Nun caso só se atopou emprego na propia xunta (téñense creado empresas a partir das 

necesidades identificadas no BT). 

 

Non existe mercado interbancario, a única relación consiste nas reunións feitas na sede. 

 

O equipamento informático, foi financiado polo GRAAL e adquirido pola Junta de Freguesia. 

Os restantes investimentos (teléfono, correo e iniciativas) son responsabilidade da Junta de 

Freguesia. 

 

Todos os custos relacionados co Banco de Tempo son da responsabilidade da Junta. 

 

Os investimentos son inclsos no Orzamento da Junta, unha vez que o Banco de Tempo é 

unha actividade prevista no Relatorio de Actividades da autarquia. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

Esta axencia apareceu após algúns contactos entre a Dra. Catarina Marcelino e a Dra. 

Margarida Santos, desenvolvendo a Junta de Freguesia en base á experiencia que existia no 

Montijo no traballo do voluntariado e que nos parecia posíble de integrar perfectamente nos 

obxectivos do Banco de Tempo. 

 



 
 
 

 
 
 

- 249 - 
 
 

A institución promotora desta axencia é unha autarquia local: a Junta de Freguesia do 

Montijo. 

 

Os antecedentes da entidade promotora que estiveron na abertura desta axencia foron a 

experiencia no servir a comunidade local en varias vertentes, destacando na acción social, o 

coñecemento da cidade e o contacto directo coas persoas. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Luciano Cordeiro 

Número: Número: Número: Número: 24 

C.P: C.P: C.P: C.P: 1550- 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Lisboa 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 213456813 

Fax: Fax: Fax: Fax: 213142514 

EEEE----mail:mail:mail:mail: terraco@graal.org.pt 

Web: Web: Web: Web: www.graal.org.pt 
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PUNTO DE INTERCAMBIO de Castelldefels 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Coidado do corpo e saúde, Educación, Idiomas. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Un grupo de profesores de Castelldefels 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cataluña 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

1992 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Hai máis mulleres que homes e a idade media é de 40 anos. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTIC2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTIC2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTIC2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIOAS DO TERRITORIOAS DO TERRITORIOAS DO TERRITORIO    

Castelldefels e o barrio de Nou Barris en Barcelona 

É unha zona urbana. Castelldefels é onde se demandan máis actividades e Nou Barris 

(Barcelona) onde máis se ofertan. 
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3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

Os Martes e os Mércores pola tarde  aténdese persoalmente o público na Casa de Cultura 

de Castelldefels e en función das súas propostas publicase un boletín de Novidades semanal 

que se edita en papel para enviar por e-mail.. 

 

Os principais problemas son a falta de tempo (todos os que atenden son voluntarios) e en 

certos casos a falta de compromiso por parte das persoas que ensinan ou aprenden. 

 

Nalgún caso xurdiron empregos regularizados a partir das necesidades identificadas no 

Punt d’Intercanvi e do exceso de demanda dun servizo determinado. Así, unha señora que 

ensinaba ioga puxo a súa propia academia e outra rapaza que ensinaba a Danza do ventre, 

agora dá clases remuneradas en varios centros. 

 

A valoración do funcionamento é moi positiva pola mudanza de rol que supón para a xente o 

feito de ensinar. Tamén lles gustaría medrar. 

 

A forma de funcionamento segue a seguinte dinámica: 

- Investimento necesario para a posta en marcha do proxecto. Un teléfono e un lugar de 

encontro que nos facilita o Concello. 

- Custos vinculados ao mantemento do Punt d’Intercanvi. Proganda, gastos relacionados cos 

obradoiros e gastos para organizar a nosa Feira anual de Intercambios nunha Masía. 

- A xestión e coordinación do Punt d’Intercanvi corresponde ao persoal destinado a tal 

efecto ou fai parte dos servizos que se intercambian no banco de tempo. Son unha Rede de 

intercambio de Coñecementos e todos son  voluntarios. 
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Os factores que determinan o éxito desta experiencia son o enriquecemento persoal, ao 

coñecer xente xenerosa e con desexos de compartir o que sabe de xeito desinteresado. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

 A iniciativa xurdiu desde a Escola de Adultos ao comprobarse que as alumnas que recibían 

clase tiñan un gran acervo de coñecementos que podian compartir de forma que todos 

aprenderan de todos, incluíndo os profesores. 

 

A experiencia previa foi que houbo reunións con xente de Evry en Francia. 
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BANCO DO TEMPO  El Escorial 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e da saúde, Acompañamento, Ocio, Cociña. 

EntidadeEntidadeEntidadeEntidade promotora promotora promotora promotora    

Concello de El Escorial 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Madrid 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2004 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 75% Homes: 25% 

Teñen homes e mulleres de todas as idades, aínda que a maior parte se atopa na banda de 

idade entre os 40 e 60 anos.  No comezo tiveron homes e mulleres ao 50 %, dato nada 

corrente nos bancos de tempo. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

O eido xeográfico é o municipio, aínda que por ser o primeiro banco creado na Comunidade 

de Madrid, achegáronse persoas doutros municipios. 
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É unha zona semiurbana cunha extensión moi grande. Hai núcleos de poboación que distan 

entre si moitos quilómetros. É dicir, teñen un núcleo urbano e dúas zonas separadas do 

mesmo (Los Arroyos e Peralejo). 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

A poboación que máis servizos demanda son sobre todo as persoas maiores. De todos os 

xeitos, cústalles mobilizar os intercambios xa que a todas as persoas lles gusta dar, pero 

non recibir. 

 

Descrición do funcionamento: 

-Unidades de intercambio e equivalencias: sempre a hora 

-Usos indebidos: se entendemos por abusos, ningún. Tampouco hai problemas entre as 

persoas que fixeron os intercambios. Ningún problema en ninguna transacción. Sempre se 

parte da boa vontade do outro. 

-Intermediación entre oferta e demanda: realízaa un grupo de persoas do BT á que 

denominamos Grupo Xestor. 

-Excesos de saldos debedores ou acredores: máis saldos acredores que debedores, polo 

dito anteriormente. Custa pedir. 

-Uso de internet na xestión: simplemente se utiliza para informar ás/aos asociadas/os. 

-Posibilidade de acceso como debedor: existe unha posibilidade que abrimos. Chámase 

fondo de horas solidarias. Hai persoas que non queren nada e só ofrecen polo que estamos 

vendo a maneira de que isto non sexa un voluntariado. Estas persoas fan horas solidarias 

para aquelas persoas que, por determinadas circunstancias, non poden responder coas 

súas horas nun momento determinado: enfermidade, saturación de traballo... A estas 
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persoas que doan as súas horas procúrase, por parte do Concello, compensalas con: bolsas 

para determinadas actividades, preferencia en actos, convites a actos promovidos polo 

concello... 

 

Os problemas son os que teñen todos os bancos (ver a publicación de Salud e Familia sobre 

a Creación de BT). 

 

Neste caso un dos maiores problemas é a permanencia das/das persoas socias/as 

colaboradores/as no grupo xestor. 

 

Nunca xurdiron empregos regularizados a partir de necesidades identificadas no banco de 

tempo ou do exceso de demanda dun detrminado servizo. 

 

Os resultados valóranse moi ben xa que o que se busca desde a concellería é fomentar 

relacións de boa veciñanza entre as persoas do municipio, e iso acadouse. 

 

Non existe mercado interbancario con outros bancos de tempo. 

 

O proxecto púxose en marcha cos medios da concellería de Benestar Social. A dinamizadora 

foi a axente de igualdade do municipio. A concellería dotou de computador, despacho, liña 

telefónica... así como de calquera outro tipo de soporte que se necesitou. 

 

O custo é 0 para as persoas asociadas. O soporte pono o Concello. 
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A xestión lévaa un grupo de persoas do banco de tempo. 

 

O éxito desta experiencia vén determinado sobre todo polo capital humano do BT. Por moito 

interese que se tivera desde a Concellaría en levar a cabo esta iniciativa, senón houbera o 

empuxe e o entusiasmo das persoas que pertencen ao Bte o grupo xestor, o proxecto non 

tería saído adiante. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

Como antecedente tívose sempre en conta a experiencia de Salud y Familia. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Plaza de España 

Número: Número: Número: Número: 11 

C.PC.PC.PC.P: : : : 28280 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: El Escorial 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 918908343 

EEEE----mail:mail:mail:mail: bancotiempoelescorial@yahoo.es 
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BANCO DO TEMPO de Quarteira  
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Coidado do corpo e saúde, Tarefas domésticas, Transporte, Acompañamento, Educación, 

Ocio, Informática, Idiomas, Formación, Asesoramento/orientación, Inserción, Canguro. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

Portugal 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2003 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 0% Homes: 0% 

Persoas con varias características. Maioritariamente,  os participantes son retirados e 

procuran o Banco de Tempo coa intención de valorizar os seus tempos libres e estabelecer 

relacións de amizade. A maioría dos clientes participan de igual modo. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTIC2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTIC2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTIC2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIOAS DO TERRITORIOAS DO TERRITORIOAS DO TERRITORIO    

Freguesia de Quarteira. 

Zona semiurbana, situada no litoral sur do país. As principais áreas de traballo son a 

hostelaria e a pesca. 
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3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

Non é obxetivo do Banco de Tempo facer concorrencia a actividades profesionais. Os 

membros do Banco de Tempo procuran axuda, como o farían se procurasen os seus 

proprios amigos. Os servizos prestados non teñen que corresponder a formación 

profesional de cada un. As persoas ofrécense para facer actividades de acordo coas súas 

motivacións e talentos.  

 

Intervense no incentivo da participación de todos os membros, a través de reunións 

frecuentes, paseos,  nos cale as persoas van estabelecendo relacións. O tipo de servizo 

prestado é decidido polos clientes. 

 

É regra do Banco do Tempo un límite máximo de 20h entre dar e recibir. É dicir, se un 

membro xa consumiu 20h terá que ofrecer servizos para poder voltar a pedir. 

Cada membro non se ofrece, normalmente, para facer un único servizo. No caso de que  

unha persoa se ofreza para facer determinada tarefa e foi solicitado noutra tarefa na 

mesma área, perguntamos á persoa se lle gustaría facela. As persoas tamém colaboran 

con actividades da axencia, o que é contabilizado como tempo de servizo. 

 

Normalmente, o Banco de Tempo é o intermediario. Entretanto, á medida que os membros 

van establecendo relacións de amizade é común trocar de servizos entre eles. 

 

Non existe a posibilidade de solicitar servizos, actualizar a conta, analizar a oferta/demanda 

dos servizos a través dunha páxina web. Esa información é cedida periodicamente nas 
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reunións ou enviada por correo. Sempre que algún membro pretende obter algunha 

información, pode tamén dirixirse á axencia. 

 

Un socio pode procurar un servizo sen ter prestado ningún previamente. O banco funciona 

da seguinte forma: 

 

1.º - O posible candidato diríxese á axencia á procura das primeiras informacións que son 

cedidas pola recepcionista. A recepcionista establece co posible candidato a primeira 

entrevista, que é conducida pola psicóloga da institución e pola coordinadora do BT.  

2.º - Esta primeira entrevista ten como obxectivo percibir os intereses, motivacións, 

obxectivos, intencións, etc. de quen procura, explicar o funcionamento do Banco de Tempo e 

esclarecer dúvidas. 

3.º O novo cliente pode comezar a facer pedidos ou ser solicitado para executar os servizos 

que pretende ofrecer. 

4.º Para facer un pedido basta telefonar a axencia.  

5.º A axencia tenta atopar alguén que se disponibilice para facer o servizo e promove o 

encontro entre os membros; 

6.º O cliente que solicitou o servizo, pasa un cheque de pagamento co número de horas 

dispendidas polo cliente que prestou o servizo. 

7.º O cliente que recibiu o cheque  poderá deposita-lo no local existente na axencia propio 

para o feito. 

8.º Non existe troco directo de servizos, ou sexa, o cliente A, que prestou o servizo ao 

cliente B, non terá que trocar obrigatoriamente co mesmo nunha próxima ocasión.  
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Cada BT diríxese á súa propria poboación. Mentres existen proxectos e actividades que 

promoven a articulación. 

 

Non existe un investimento financeiro neste proxecto. O material necesario, como cheques, 

cartóns, follas, etc, é cedido polo Banco Central (Graal). Os teléfonos, material informático, 

espazos, etc. é cedido pola Fundação António Aleixo. O Banco de tempo tamén ten axuda 

dos seus socios. Os proxectos  que o Banco Central ten proposto à axencia son financiados 

polo mesmo. 

 

A xestión e coordinación do BT corresponde a persoal destinado para tal fin. 

 

Os resultados son bastante positivos. Temos a adesión de un grupo satisfactorio de 

membros e unha dinámica bastante activa entre todos.   

 

Os factores que posibilitaron esta situación empeza cos membros coordenadores que se 

preocupan de organizar encontros periódicos entre os membros, así como actividades que 

implican a todos os participantes e comunidade. Estas iniciativas teñen como consecuencia 

a gran implicación dos clientes e a súa  participación activa. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

Esta ideia partiu dun grupo de mulleres de Quarteira, que pretendían a través do Banco do 

Tempo fomentar as relacións de veciñanza e mellorar a calidade de vida dos habitantes. A 

precursora deste proxecto propuxo à Fundação António Aleixo que esta institución 

colaborase activamente nesta inciativa. Neste sentido, a axencia ten como espazo físico as 
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instalacións do Centro Comunitário António Aleixo e existen funcionarios da institución 

responsables por actividades da axencia: xestión de contas, entrevistas aos clientes, troco 

de servizos, reunións, etc. A coordinación é da responsabilidade de membros exteriores á 

institución. 

 

O Banco de Tempo ten como organización promotora a Asociación Graal, que é unha 

organización non gobernamental sen fins lucrativos, recoñecida como persoa colectiva de 

utilidade pública, que ten chegado a desenvolver, desde 1957, proxectos de intervención 

socio-cultural. 

 

Os antecedentes foron: 

- A oferta de voluntariado, con intención de ocupar tempos livres. 

- A necesidade de combater a soidade partindo de experiencias de vida e fomentar as 

relacións interpesoais. 

- O feito de haber nesta zona elevada fixación de persoas chegadas doutros países e zonas 

geográficas de Portugal, atraídos pola oferta de emprego promovida polo turismo, con 

consecuentes dificultades en conciliar tempos de vida, pola ausencia dos elementos da 

familia numerosa ou relacións de veciñanza aínda non establecidas. 

- Mellorar a calidade de vida das persoas en idade activa. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Luciano Cordeiro 

Número: Número: Número: Número: 24 

C.P: C.P: C.P: C.P: P1550 
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Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Lisboa 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 213546831 

Fax: Fax: Fax: Fax: 213522514 

EEEE----mail:mail:mail:mail: terraco@graal.org.pt 

Web: Web: Web: Web: www.graal.org.pt 
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BANCO DO TEMPO de Suances 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e saúde, Tarefas domésticas, Acompañamento, 

Formación, Asesoramento/orientación, Cociña, Coidados de Animais, Xardinería e 

actividades hortícolas, Traballos administrativos, Estética, Reparacións 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Oficina da muller do concello de Suances 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cantabria 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2005 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTI2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTI2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTI2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIOCAS DO TERRITORIOCAS DO TERRITORIOCAS DO TERRITORIO    

Concello de Suances 

 

Atópase a 31 km de Santader. 

 

O turismo é a actividade principal do Concello, porén, o sector industrial emprega moita 

poboación do concello pola proximidade dos núcleos de Reocín, Torrelavega e Polanco. 



 
 
 

 
 
 

- 264 - 
 
 

 

No que respecta ás características demográficas, mantén un crecemento constante de 

poboación desde os últimos anos; a poboación aproximada é de 7.000 habitantes. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

O banco de tempo conta cunha sede que leva a cabo as seguintes actividades: 

 

Captación de potenciais usuarios/as a través de contactos que manteñen con asocaicións 

xuvenís, empresariais, culturais, de mulleres e de 3ª idade. 

 

Recepeción e xestión das inscricións e dos intercambios 

 

Xestión dos talonarios do tempo, conta de crédito e control das horas prestadas, co 

obxecto de evitar que unha persoa acumule débito elevado que non lle permita realizar 

intercambios 

 

Xeneración de novas ideas para desenvolver novos servizos e máis variados 

 

En canto ás formas de funcionamento do Bt: 

 

Cada persoa adscrita ao Banco do tempo dispón dun talonario que debe utilizar en cada 

momento que se realiza o intercambio. As persoas usuarias do Bt deberán informar 

mensualmente a secretaría do tempo utilizado e recibido. 
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Cada tres meses a secretaría enviará ás persoas adscritas o estado da súa conta corrente 

de tempo, xuntamente cunha lista de servizos que se poden intercambiar durante o 

trimestre. 

 

Cada seis meses a secretaría realiza unha revisión global dos movementos da cada conta 

corrente, e informa as persoas que se atopan en situación de desequilibrio de tempo 

superior a 20 horas, tanto por exceso como por defecto. 

 

Se unha persoa non utiliza os créditos de recepción poderá transferilos a outra persoa. 

 

O persoal do concello que desenvolveu o Banco de tempo organizou as actividades de 

difusión, que consistiron na elaboración de trípticos, presentación da fórmula entre o tecido 

asociativo e presentación oficial do BT a toda a poboación. 

 

Ademais, levouse a cabo unha actividade de análise e avaliación dos resultados obtidos 

durante a campaña de difusión. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O Banco do tempo de Suances nace como ferramenta de conciliación da vida familiar e 

laboral a través do deseño de novos mecanismo para ofertar servizos vinculados a 

atencións a persoas e para a mellora da calidade de vida. 
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O Banco do tempo nace a través da Orde IND/ 16/ 2005 do 1 de marzo do Goberno de 

Cantabria, pola que se establecen as bases reguladoras e se aproba a convocatoria de 

axudas destinadas a fomentar a participación da muller no mercado de traballo. 

 

Concretamente, é unha medida que se engloba no Programa III de dita orde:  Apoio a 

programas de actuación destinados a promoción socio-laboral das mulleres. Apartado g) 

Programas destinados a proporcionar servizos de asistencia e atención aos fillos/ as e 

outras persoas dependentes de traballadoras que permitan compatibilizar a actividade 

laboral coa familiar. 

 

Como experiencias tomaron como referencia a outra experiencia que existe nesa CCAA 

(Banco do tempo de Santander) 

 

5. DATOS 5. DATOS 5. DATOS 5. DATOS DE CONTACTODE CONTACTODE CONTACTODE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Caballos ( Oficina da Muller) 

Número: Número: Número: Número: 12     

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Concello de Suances 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 942811556 

Web: Web: Web: Web: www.ayuntamientodesuances.com 
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BANCO DO TEMPO de Mollet del Vallés 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Tarefas domésticas, Acompañamento, Lecturas. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Asociación Banc del temp de Mollet del Vallés 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cataluña 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2002 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 65% Homes: 35% 

A maoría da poboación que participa son persoas prexubiladas e xubiladas, que se atopan 

entre os 60 e os 75 anos. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Concello de Mollet del Vallés 

 

O concello de Mollet del Vallés fai parte da área metropolitana de Barcelona.  
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Na actualidade a poboación é aproximadamente de 50.000 habitantes. 

 

En canto á actividade económica máis importante do concello, destaca o sector secundario, 

que crea emprego mesmo nos concellos próximos a través dos polígonos industriais. 

    

3. FUNCIO3. FUNCIO3. FUNCIO3. FUNCIONAMENTONAMENTONAMENTONAMENTO    

A sede do Banco do tempo atópase no Ateneo de la gent gran, que actúa como centro de 

reunión das persoas socias  e como oficina de información para as persoas que se queren 

asociar. 

 

A presidenta da asociación realiza as actividades propias da secretaría, coa axuda puntual 

dalgunhas das socias, aínda que, na actualidade, a xestión e o funcionamento do banco está 

caracterizada pola súa informalidade; que deriva en moitas ocasións no desenvolvemento de 

actividades voluntarias. 

 

Na actualidade o control dos saldos das contas non  se pode realizar a partir dos cheques 

do tempo, porque a maioria das persoas socias non os utilizan; o que supón que a 

secretaría teña que facer unha actividade de seguimento a través do contacto telefónico 

cos clientes. 

 

O principal problema deste banco de tempo é conseguir intercambio entre as persoas 

asociadas, xa que na maior parte das veces os intercambios se converten en accións de 

voluntariado dunhas persoas a outras. 
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4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O Banco do tempo de Mollet del Vallés nace exclusivamente dunha inciativa cidadá liderada 

pola presidenta da asociación que se creou expresamente para formalizar a fórmula do 

Banco do tempo, e que conta co apoio do concello. 

 

A muller que impulsou o desenvolvemento do banco do tempo coñecía o funcionamento e a 

filosofía dos bancos do tempo a raíz doutras experiencias de Cataluña e nomeadamente de 

Barcelona, ao redor de Salit i familia. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Carrer Gaieta Vínzia 

Número: Número: Número: Número: 3 

C.P: C.P: C.P: C.P: 08100 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Mollet del Vallés 

TeTeTeTeléfono:léfono:léfono:léfono: 935932008 

EEEE----mail:mail:mail:mail: cboix@molletvalles.net 
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BANCO DO TEMPO de Bon Pastor 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Acompañamento, Educación, Ocio, Cociña. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Asociación Banc del temp de Bon Pastor 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cataluña 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2002 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 60% Homes: 40% 

Distínguense dous grupos maioritarios, por unha banda as persoas menores de 50 anos, 

que representan o 40% sobre o total e que son ocupadas e inactivas e os que se atopan no 

tramo de idade 50-60 que supoñen o 50% e que son na maioria inactivas. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Barrio de Bon Pastor 

O barrio de Bon Pastor pertence ao Distrito de San Andreu, a poboación é 

aproximadamente de 50.000 habitantes. 
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A maior parte da poboación que reside en Bon Pastor se despraza a San Andreu para 

traballar no sector industrial e fundamentalmente no sector servizos. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

A sede do Banco do tempo do Bon Pastor atópase no Centro Civic de Bon Pastor, onde se 

leva a cabo a coordinación e xestión do mesmo. 

 

A secretaría está formada por tres das socias do banco de tempo que permanecen no 

centro cívico durante tres días á semana, durante os cales se atenden as peticións dos 

socias e das socias, se xestionan as altas e baixas e se informa sobre o funcionamento e as 

regras que se terán que cumprir para poder asociarse. 

 

A maioría dos intercambios son realizados de forma grupal e non de persoa a persoa. O 

tempo que se intercambia será como mínimo dunha hora e a persoa que presta a 

actividade ao grupo deberá demandar un servizo; quer de forma individual a calquera das 

persoas que participaron na actividade que se prestou, quer participando na seguinte 

actividade grupal que lle interese. 

 

O control de horas xestiónase a través dos cheques bancarios que cobren as persoas que 

acoden á actividade grupal organizada e que deberán entregar a persoa do grupo que fai o 

intercambio que o mesmo tempo o remite a secretaría. 

 

Este banco de tempo caracterízase pola organización de actividades culturais e saídas que 

se organizan entre as persoas asociadas, das cales todos os membros se poden beneficiar, 
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e pola colaboración que mateñen con outras entidades e bancos de tempo cos que 

intercambian actividades. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

O banco do tempo de Bon Pastor é unha iniciativa dunha asociación de veciños que remata 

dando lugar á creación dunha asociación independente e autonóma que se crea unicamente 

para a creación e implementación do Banco do tempo. 

 

No desenvolvemento do Banco de tempo participaron o tecido asociativo, o concello de 

Barcelona, Salut i familia e o Centro Cívico de Bon Pastor. 

 

No tocante aos antecedentes, tivéronse en conta principalmente as experiencias que se 

desenvolveron noutros distritos da cidade de Barcelona. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Enrique Sanchís ( Centro Civic de Bon Pastor) 

Número: Número: Número: Número: 12 

C.P: C.P: C.P: C.P: 08030 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Barcelona 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 933147947 

EEEE----mail:mail:mail:mail: cppastor@telefonica.net#http://cppastor@telefonica.net# 
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Time Banks UK 

 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Coidado do corpo e da saúde, Tarefas domésticas, Transporte, 

Acompañamento, Educación, Ocio, Informática, Idiomas, Formación, 

Asesoramento/orientación, Inserción, Visitas Guiadas, Albanelería, Bricolaxe, Cociña, 

Canguro, Coidados de Animais. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

Reino Unido 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2000    

    

2. FUNCIONAMENTO2. FUNCIONAMENTO2. FUNCIONAMENTO2. FUNCIONAMENTO    

Time Banks UK é unha organización que aglutina os bancos de tempo do Reino Unido e 

proporciona os seguintes servizos: 

- Unha rede dos participantes en Time Banks UK, formada por: 

� Membros:  aberta a todos os bancos de tempo en activo e en desenvolvemento. 

� Colaboradores: aberta a organizacións de apoio. 

� Amigos e amigas: aberta a particulares que queiran ofrecer o seu apooio.  
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- Apoio a grupos e individuos que queren crear un banco de tempo, o que inclúe unha rede 

de mentores rexionais. 

- Formación sobre bancos de tempo a todos os niveis e sobre a utilización do programa 

Timekeeper. 

- Publicación dun manual sobre bancos de tempo, así como dun sitio web, un boletín e outro 

material informativo sobre aspectos prácticos da xestión dun banco de tempo.  

- Desenvolvemento de relacións e acordos dentro do sector público, o corporativo e o 

voluntariado para extender a práctica dos bancos de tempo. 

- Negociación de paquetes de desconto para os membros. 

- Campañas na esfera política sobre aspectos relacionados cos bancos de tempo.  

- Promoción  de estándares de calidade e boas prácticas. 

    

3. ORIXE E ANTECED3. ORIXE E ANTECED3. ORIXE E ANTECED3. ORIXE E ANTECEDENTESENTESENTESENTES    

Time Banks nace no ano 2000 co obxecto de prestar asesoramento e sustentabilidade 

loxística aos bancos de tempo no Reino Unido. 

 

A pesar de que cada banco de tempo é independente é ten características propias en canto 

á poboación atendida e tipo de servizos que se ofrecen, tendo en conta que se adaptan as 

necesidades específicas do territorio, comparten marca, estrutura, ferramentas de difusión 

e apoio, todo isto prestado pola rede Time Banks UK. 

 

En España, os Bancos de tempo son utilizados como ferramenta de intercambio de 

actividades entre cidadáns, o que nalgún caso supón formalizar un mecanismo de 

colaboración que informalmente existe entre os cidadáns.  



 
 
 

 
 
 

- 275 - 
 
 

    

No Reino Unido, os Bank Time teñen esta mesma filosofia de intercambio de servizos entre 

persoas pero, ao mesmo tempo, teñen como obxecto atender as necesidades básicas da 

poboación como, por exemplo, mellorar a integración dos colectivos desfavorecidos e 

mellorar a rede de  servizos comunitarios que non están a ser atendidos polos poderes 

públicos. 

 

De ahí, o desenvolvemento de Bancos de tempo en centros penitenciarios, barrios marxinais 

etc.    

4. DATOS DE CONTACTO4. DATOS DE CONTACTO4. DATOS DE CONTACTO4. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Alfred Street 

Número: Número: Número: Número: 4DF 

C.P: C.P: C.P: C.P: GL1 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Gloucester 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 452541338  

Web: Web: Web: Web: www.timebanks.co.uk 
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BANCO DO TEMPO de Bilbao 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Atención a persoas, Tarefas domésticas, Acompañamento, Ocio, Cociña, Canguro, Estética. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Asociación Andre- Berri 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

País Vasco 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2002 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes 

Participan máis mulleres que homes e destacan os intercambio entre persoas de mediana 

idade. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Barrio La Peña 

O barrio de La Peña conta tan só con 7.000 habitantes o cal foi considerado como 

elemento fundamental para implantar esta ferramenta, xa que o coñecemento e a 
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proximidade física entre os habitantes foron consideradas, no momento da implementación, 

características fundamentais para propiciaren os intercambios. 

    

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

A xestión do banco do tempo lévase a cabo entre as resposables da Asociación Andre Berri, 

que contan coa colaboración dos/as estudanes da Universidade de Deusto que realizan 

prácticas no ámbito deste proxecto, dinamizando e coordinando. 

 

As actividades de intercambio poden ser individuais pero destaca o interese deste Banco de 

tempo en desenvolver actividades grupais, para fomentar as relacións entre as persoas 

socias. 

 

Desde a secretaría organízanse as seguintes actividades: 

 

- dinamización dos encontros grupais entre as persoas socias 

- información a persoas que se interesen en facer parte do grupo 

- control dos saldos das contas, entre os/as asociados/as que realizan intercambios 

- difundir entre a poboación do barrio os obxectivos e utilidades do banco do tempo 

- realización de entrevistas entre as persoas que se asocian ao banco do tempo. 

 

Fases de implantación: 

 

Durante o ano 2002    
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-contacto coas persoas do grupo promotor 

-definición de papeis de cada unha das entidades participantes 

 

Durante o ano 2003 

 

- determinar os responsables de xestionar a secretaría 

- definir a imaxe e a campaña de promoción  inicial para a posta en marcha 

- elaboración do proxecto e busca de posibilidades de financiamento 

- difusión da fórmula do Bt entre a poboación e medios de comunicación 

- obter infraestruturas 

- desenvolver actividades formativas para a secretaría  

 

Durante o ano 2004 

 

- establecer un plano estrátexico para o Banco de tempo que permitise aumentar a 

captación de membros e ofertar intercambios de calidade 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

Banco de la Peña sostense en tres pilares: 

 

A)    A composición do Grupo promotor. Por un lado está a Asociación de Mujeres Andre 

Berri, que contempla o banco da vertente de como pode o banco contribuír como 

ferramenta para a conciliación da vida familiar e laboral. Por outro lado, a Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto, que ve o banco como un espazo para 
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a práctica do seu alumnado e como un espazo de investigación no campo da educación dos 

cidadáns en participación e, por último, a do Servizo de Relacións Cidadás, que o aborda da 

perspectiva de construción de rede comunitaria no barrio-cidade e como instrumento para 

o traballo coa nova figura do voluntariado no cal non só dá, tamén recibe. O que Elvira 

Méndez indicou como: o binomio gañar-gañar.  

 

B)      A formación entendida como aprendizaxe continua tanto das persoas participantes no 

Banco como do grupo promotor.        

 

C)    O que nós denominamos Encontros, que son momentos nos cales as persoas 

participantes se reúnen para: 1- un intercambio grupal, 2- coñecérense e impulsaren a 

confianza, 3- novos intercambios e 4- para que a secretaría vexa ou contraste as posibles 

melloras do banco. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Plaza Iharra 

Número: Número: Número: Número: s/nº 

C.P: C.P: C.P: C.P: 48009 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Bilbao 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 944162388 
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BANCO DO TEMPO de Cardedeu 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Acompañamento, Ocio, Informática, Formación. 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Concello de Cardedeu 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cataluña 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2005 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 80% Homes: 20% 

Destaca o número de persoas socias maiores de 60 anos, entre as que se atopan persoas 

xubiladas; aínda que son marioritarias as persoas socias que se atopan no grupo de idade 

entre 40 e 60 anos e entre as que destaca a poboación ocupada. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Concello de Cardedeu 

Cardedeu atópase a 37 km de Barcelona e 7 km de Granollers; no que respecta ás 

características poboacionais conta aproximadamente con 16.000 habitantes. 
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A actividade económica do concello xira ao redor do desenvolvemento, relativamente 

recente, do sector secundario, que supuxo o nacemento de zonas industrias e 

fundamentalmente o sector terciario. 

    

3. FUNCIONAM3. FUNCIONAM3. FUNCIONAM3. FUNCIONAMENTOENTOENTOENTO    

O Banco do tempo conta cunha sede que se atopa no Casal de la gent gran e que funciona 

durante  dous días á semana. 

 

Na actualidade, a secretaría está xestionada por 4 mulleres voluntarias que, ao mesmo 

tempo, son socias do Banco do tempo. 

 

Desde a secretaría lévanse a cabo as seguintes actividades: 

 

-informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos que se ofertan e demandan. 

-actualizar o listado de  servizos ofertados  

-formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

-realizar as entrevistas personalizadas ás persoas interesadas en entrar no Banco, e 

identificar servizos que poden ofrecer 

-xestionar e actualizar as contas de ingresos e gastos dos usuarios 

-coordinar as demandas dos/as socios/as do Banco.  

-realizar actividades grupais. 
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Polo de agora, a maior parte das actividades que se organizaron dentro do Banco de tempo 

foron grupais, co obxecto de promover a interacción entre as persoas asociadas e de 

propiciar a relación de confianza que requiren as persoas para poder realizar o intercambio. 

    

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    

A iniciativa de crear o Banco do tempo nace nos servizos sociais do concello, tendo en 

conta o tecido asociativo da zona e, en concreto, un movemento cidadán de carácter 

asistencialista e caritativo- Veciños solidarios-  que desenvolvía actividades solidarias na 

veciñanza. 

 

O obxecto que perseguían desde os servizos sociais do concello era aproveitar as 

potencialidades do movemento veciñal, pero modificando a filosofía e transformar as 

actividades caritativas e de voluntariado en actividades de intercambio, nas que todas as 

persoas saen beneficiadas. 

 

No que respecta á implantación do banco do tempo o concello desenvolveu a actividade de 

difusión e captación de entidades, asociacións e cidadanía e prestou asesoramento e 

loxística á iniciativa veciñal que lideraba o proxecto. 

 

No concello coñecían a ferramenta do Banco do tempo, fundamentalmente a través das 

iniciativas que se desenvolveron na cidade de Barcelona. 

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Pau Gesa 

Número: Número: Número: Número: s/nº 
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C.P: C.P: C.P: C.P: 08440 

MuniMuniMuniMunicipio: cipio: cipio: cipio: Cardedeu 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 938713317 

EEEE----mail:mail:mail:mail: bancdeltemps@cardedeu.org 
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BANCO DO TEMPO de Lleida 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Si 

Servizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambianServizos que se intercambian    

Coidado do corpo e da saúde, Acompañamento, Ocio, Informática, Idiomas, Cociña. 

Entidade prEntidade prEntidade prEntidade promotoraomotoraomotoraomotora    

Concello de Lleida e Ateneu Popular de Ponent 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Cataluña 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

2005 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Concello de Lleida 

A cidade de Lleida conta cunha poboación aproximada de 120.000 habitantes. 

 

A actividade económica máis importante é a do sector servizos. 

 

Destaca o tecido asociativo así como o interese e a participación no desenvolvemento de 

actividades culturais. 
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3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    

A sede do Banco de tempo atópase no Ateneu Popular Ponent, onde se celebran as 

reunións entre todas as persoas socias e onde se reúnen as persoas voluntarias 

responsables da secretaría. 

 

O voluntariado que coordina a secretaría do Banco de tempo, reúnese dúas veces á semana 

para realizar actividades de xestión e coordinación do banco do tempo: 

 

 -informar sobre o funcionamento do banco, normas e servizos ofertados e demandados. 

 - actualizar a listaxe de  servizos ofertados  

 - formalizar a inscrición de novos e novas socios/as 

 - coordinar diferentes reunións e actividades que se organizan para que os membros do 

banco se coñezan 

 - xestionar as contas de ingresos e gastos dos usuarios 

 

O intercambio pode realizarse directamente entre as persoas asociadas ou a través da 

intermediación da secretaría. 

    

4. ORIXE E ANTE4. ORIXE E ANTE4. ORIXE E ANTE4. ORIXE E ANTECEDENTESCEDENTESCEDENTESCEDENTES    

O banco do tempo é unha iniciativa municipal que levan a cabo conxuntamente a Regiduria 

de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona de l'Ajuntament de Lleida xunto co Ateneu 

Popular de Ponent; coa que pretenden ampliar as posibilidades de participación entre a 

poboación. 
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Coñecían as experiencias que se levaran a cabo, principalmente en Barcelona. 

 

O Ateneu Popular de Ponent destaca polo desenvolvemento de actividade culturais que 

ofertan á poboación; o proxecto do banco do tempo comtémplase como un servizo máis que 

se ofrece desde esta entidade para as persoas socias e socias do mesmo; aínda que a 

xestión e coordinación depende das persoas que participan no banco do tempo 

desenvolvendo unha actividade de voluntariado. 

    

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Pau Claris 

Número: Número: Número: Número: 10 

C.P: C.P: C.P: C.P: 25008 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Lleida 

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 973247172 

Fax: Fax: Fax: Fax: 973249910 

EEEE----mail:mail:mail:mail: bancdeltemps@ateneulleida.com 

Web: Web: Web: Web: www.ateneulleida.com/bancdeltemps 
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PUNTO DE INTERCAMBIO de Socovos 
 

1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL1. CARACTERIZACIÓN XERAL    

VixenteVixenteVixenteVixente    

Non 

Entidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotoraEntidade promotora    

Universidade popular de socovos 

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

España 

Castilla La Mancha 

Ano de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marchaAno de posta en marcha    

Non Especificado 

Perfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantesPerfil das persoas participantes    

Mulleres: 0 Homes: 0 

Maior porcentaxe de hombres que de mulleres, nunha poboación na que hai máis mulleres 

que homes. 

    

2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO2. ÁMBITO XEOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS DO TERRITORIO    

Socovos 

 

3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO3. FUNCIONAMENTO    
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A través de reunións coas autoridades locais, asociacións, centros, entidades privadas e 

invitando a persoas con experiencias no campo para a transmisión de ideas e 

coñecementos. 

 

Non se establecen requisitos de entrada, está aberto a toda a poboación, tratando de 

dianmizar os intercambios. 

 

Plantexánse tres modelos de xestión: 

 

1) Xestión institucional levada a cabo polo concello: a concejalía de cultura e a persoa 

contratada para a xestión son os encargados da posta en marcha e 

desenvolvmento do mesmo. 

2) Por asociacións locais de tipo sociocultural mediante o establecemento de un 

convenio de colaboración regulador das actuacións a levar a cabo por cada unha 

das partes. 

3) Xestión única a través dunha ou varias asociacións interesadas, entre as que 

deberá estar a persoa autora da idea 

 

Prefírese a primeira, pero presentase a segunda e a terceira alternativa dado o escaso 

interese manifestado polo concello. 

 

 

4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES4. ORIXE E ANTECEDENTES    
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A orixe do proxecto atopáse  no Mouvement des Réseaux d´Echanges Réciproques de 

Savairs en Francia. As fundacións " Serveis de Cultura Popular" y SER.GI (cataluña) 

promoven a creación e funcionamento de redes de intercambio de coñecementos, 

convertindóse en entidades de referencia e apoio para as redes xa creadas e para outras 

que queran iniciarse. 

 

A intención é manter un contacto directo coas persoas que teñan experiencia neste campo, 

de forma que podan servir de guías e de orientación para o desenvolvemento desta 

actividades.  A idea é a posta en marcha do proxecto que xorde a parti da asistencia a unha 

Xorandas na Deputación de Albacete nas que o persoal implicado e a Xarxes de Gerona 

explicaron e comentaron o seu funcionamento. 

 

5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO5. DATOS DE CONTACTO    

Rua:Rua:Rua:Rua: Casa da Cultura en Coronel Navarro 

Número: Número: Número: Número: 39 

C.P: C.P: C.P: C.P: 02435 

Municipio: Municipio: Municipio: Municipio: Socovos 

Telefono:Telefono:Telefono:Telefono: 967420381 

EEEE----mail:mail:mail:mail: bpm.socovos@jccm.es 

     



 






