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1. Introducción. 

 As cooperativas, como representantes da economía social, teñen 

simultáneamente como base un proxecto económico e un proxecto social explícito: 

son axentes económicos esenciais, ignorados con demasiada frecuencia  nas estratexias 

de desenvolvemento local sostible, pero imprescindibles no desenvolvemento do país. 

 Pola súa propia natureza, a empresa cooperativa non se orienta a maximizar o 

seu beneficio, e por iso pode prestar atención noutras dimensións de progreso local e 

tamén apostar a máis longo prazo polos efectos das súas estratexias de 

desenvolvemento, defendendo a igualdade e valorando as diferenzas, fomentando a 

conciliación entre a vida laboral, familiar e persoal dos seus socios e socias. 

 A sociedade cooperativa é un instrumento que as persoas articulan en común 

para conseguir os verdadeiros obxectivos. A través da Oficina de Fomento 

Cooperativo da Mancomunidade de Municipios de Arousa Norte, que da servizo ós 

concellos de A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Riveira, quere facer traslado 

destas verbas ó conxunto da cidadanía para que se sensibilicen sobre a importancia da 

economía social, sobre todo en tempos de crise, momentos que son propicios para 

xerminar o cooperativismo. 

 Para a elaboración estatística foron empregados os datos rexistrados sobre 

cooperativas e economía social do Instituto Galego de Estatística, a partir dos anos 

2009 ata o 2011, en base a cooperativas activas na comunidade galega. Relacionando 

estes datos cos que figuran no Consello Galego de Cooperativas, percatámonos que os 

datos non son coincidentes, co cal se decidiu optar polos primeiros para a elaboración 

do informe. Asimesmo, cabe mencionar que os datos extraídos do IGE parten de 

dúas fontes diferentes. Unha delas é o Directorio de empresas e unidades locais, nos 

que non inclúen actividades como a agricultura, gandería, caza e silvicultura, pesca, 

administración pública, defensa e seguridade social obrigatoria, actividades dos 

fogares nin organismos extraterritoriais. A outra fonte é a Consellería de Traballo e 
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correspóndese ó resto de formas xurídicas, supoñendo tan só o 1% a sociedades 

cooperativas. 

 Centrándonos na tipoloxía que nos atinxe, as cooperativas, comprobamos a 

súa presenza en cada unha das provincias galegas. Segundo os datos que figuran no 

IGE a data 31 de decembro, existen 1.141 cooperativas, das cales 444 atópanse en A 

Coruña, 218 en Lugo, 166 están rexistradas na provincia de Ourense e 313 na de 

Pontevedra. 

 

 
Ilustración 3 Número de cooperativas por provincia - Ano 2011 (Fonte: Consellería de Traballo e Benestar) 

 
2.2. Evolución do Cooperativismo en Galicia dende o ano 2009 ata o 

2011. 

 
 Ano 2009 Ano 2010 Ano 2011 

Galicia 1.123 1.160 1.141 

A Coruña 453 466 444 

Lugo 214 215 218 

Ourense 152 163 166 

Pontevedra 304 316 313 

Ilustración 4 Evolución do cooperativismo en Galicia entre os anos 2009 e 2011 (Fonte: Consellería de Traballo e Benestar) 

 
 No seguinte gráfico podemos ver a evolución do cooperativismo en Galicia 

entre os anos 2009 e 2011. Se no ano 2010 se crearon máis cooperativas, no ano 

2011 houbo un leve retroceso. Se o analizamos por provincias, o mesmo ocorreu en A 

Coruña e Pontevedra. Pola contra, Ourense e Lugo, continuaron co aumento do 

número de sociedades cooperativas, anque foi un incremento pouco significativo. 
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Ilustración 5 Gráfico da evolución do cooperativismo entre os anos 2009 e 2011 (Fonte: Consellería de Traballo e Benestar). 

 
 Na seguinte ilustración observamos que a complexa contorna económica na 

que se atopan as empresas galegas está a afectar máis duramente ó empresario 

individual fronte ás sociedades cooperativas, motivo que nos leva a pensar que o 

cooperativismo ofrece unha maior resistencia ós períodos de crise que o resto das 

empresas, xa que os seus valores, nos que prima a persoa fronte ó capital, e o seu xeito 

de autoxestionarse, permiten que prosperen as pequenas empresas, ó tempo que 

axudan a reducir a pobreza e xeran traballos decentes. En datos comparativos entre os 

anos 2009 e 2010, sabemos que o cooperativismo decreceu só o 0,53% fronte ó 

2,26% no que o fixo o empresario individual, quen ademáis de asumir o 100% dos 

riscos, éstes afectan directamente ó seu patrimonio empresarial e persoal. 

 
Galicia Ano 2009 Ano 2010 % decrecemento 

Persoas físicas 121.965 119.214 -2,26 

Sociedades cooperativas 937 932 -0,53 

Ilustración 6 Porcentaxe de decrecemento das cooperativas comparado coas persoas físicas (Fonte: Directorio de empresas e entidades 

locais)  

 
2.3. O cooperativismo nas comarcas da provincia de A Coruña. 

 Para afondar no grao de cooperativismo das persoas que pertencen a cada 

comarca, pretendeuse relacionar 3 datos: número de habitantes da comarca, o 

número de empresas rexistradas en cada unha delas e o número de cooperativas. Cos 

datos que figuran no IGE rexistrados no ano 2010, sacamos as seguintes conclusións: 
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Comarca Nº de habitantes

(2010) 

Nº de empresas

(2010) 

Nº de 

cooperativas(2010) 

Arzúa 17.549 1.072 23 (2.15%)

Barbanza 68.264 4.171 17 (0.41%)

A Barcala 11.349 664 10 (1.51%)

Bergantiños 70.246 5.492 15 (0.27%)

Betanzos 39.621 2.650 23 (0.87%)

A Coruña 395.412 34.986 76 (0.22%)

Eume 26.719 1.594 20 (1.25%)

Ferrol 162.980 9.177 79 (0.86%)

Fisterra 23.744 1.439 14 (0.97%)

Muros 14.608 718 9 (1.25%)

Noia 35.832 2.101 11 (0.52%)

Ordes 38.734 2.589 34 (1.31%)

Ortegal 14.364 954 5 (0.52%)

Santiago 161.893 14.447 98 (0.68%)

O Sar 16.938 1.192 3 (0.25%)

Terra de 

Melide 

13.294 1.008 9 (0.89%)

Terra de 

Soneira 

19.649 1.523 5 (0.33%)

Xallas 15.262 1.064 15 (1.41%)

TOTAL 1.146.458 86.841 466 (0.53%)

Ilustración 7 Grao de cooperativismo nas comarcas da provincia de A Coruña - Ano 2010 (Fontes: Censo de poboación, Directorio de 

empresas e Consellería de Traballo e Benestar). 

  

 O grado de cooperativismo en certas comarcas é moito menor que en outras. 

Así pois, na comarca do Barbanza só supón o 0,41% das empresas, fronte a outras 

comarcas onde ten algo máis de presencia, como son Arzúa, A Barcala, Muros, 

Ordesou Xallas. Nestas comarcas, ademáis de posuír máis cooperativas que noutras, 

cabe facer fincapé no seu número de habitantes, para comprobar a simple vista que 

con menos poboación o cooperativismo está máis presente na súa economía 

empresarial. 

 Do IGE extraemos que a 31 de decembro de 2011, o número de cooperativas 

activas rexistradas na provincia de A Coruña baixou con respeto ó ano anterior, sendo 

agora de 444 (22 cooperativas menos). 
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2.4. O cooperativismo na comarca do Barbanza. 
Empresas do Barbanza. Ano 2010

Persoas físicas 2.380

Sociedades Anónimas 70

Sociedades Limitadas 1.374

Sociedades Cooperativas 7

Outro tipo de Sociedades 340

Total 4.171

Ilustración 10 Empresas da comarca do Barbanza segundo a súa fórmula xurídica - Ano 2010 (Fonte: Directorio de empresas e unidades 

locais) 

 

 
Ilustración 11 Gráfico das empresas do Barbanza segundo a súa fórmula xurídica -Ano 2010 

 
 A situación das empresas do Barbanza é moi similar á galega. En relación con 

outro tipo de sociedades que desenvolven actividades económicas na comarca, a 

presenza de cooperativas apenas supón o 1% do total de tódalas empresas. Trátase 

dunha fórmula xurídica moi pouco desenvolvida no tecido empresarial da comarca. 

 Segundo datos da Consellería de Traballo e Benestar, a decembro de 2011 na 

comarca do Barbanza, existen 11 sociedades cooperativas activas, 8 das cales se sitúan 

no concello de Boiro, 2 na Pobra do Caramiñal, e 1 en Santa Uxía de Riveira, 

quedando o concello de Rianxo sen ningunha sociedade cooperativa. 

 Se se analizan segundo a actividade e por concellos, sábese que en Boiro 

existen 4 cooperativas de traballo asociado, 2 cooperativas do mar, 1 agraria e 1 de 

servizos. 

 No concello da Pobra existe unha cooperativa agraria e outra de traballo 

asociado, e no concello de Riveira hai unha cooperativa do mar. 

 Con estes datos deduciuse que a tipoloxía de sociedade cooperativa que prima 

na comarca é a de traballo asociado, que suponen un 45% das cooperativas activas. 
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facer traslado destas ideas e sensibilizar ó conxunto da cidadanía para que contemplen 

as posibilidades do cooperativismo para acadar o seu fin profesional.  

 Debemos trasmitir que a sociedade cooperativa é a fórmula societaria máis 

representantiva das empresas de participación, que está formada como unha empresa, 

de carácter participativo que supón co-propiedade e implicación, é dicir, os seus 

membros levan a cabo iniciativas emprendedoras e interveñen na toma de decisións, 

que, no seguemento das súas normas de funcionamento (principios cooperativos), 

incorpora o valor da democracia á actividade empresarial. 

 Polo que respecta á comarca do Barbanza, hai una importante labor por 

diante. A presencia do cooperativismo nas empresas comarcais é escaso e hai que 

fomentar a creación deste tipo de sociedades. Debemos coñecer os recursos que a 

nosa orografía nos proporciona. Dispoñemos dunha gran riqueza en monte e mar e 

temos que aprender a sacarlle o máximo beneficio, sendo a fórmula cooperativa a 

mellor forma de actividade, xa que se compromete seriamente coa súa contorna e se 

implica no seu desenvolvemento.  

 Por outra banda, debemos aproveitar unha situación económica adversa para 

incidir en colectivos potenciais, como son a xuventude, as mulleres e os 

desempregados, guiándoos de cara a creación do seu propio posto de traballo a través 

do cooperativismo, desmitificar a sociedade cooperativa como empresa de difícil 

xestión e máis difícil viabilidade, e mostrar o cooperativismo como unha alternativa á 

crise. 

 
 
 


