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1.1. 
INTRODUCIÓN E OBXECTIVOS

A complexidade das situacións e os procesos asociados á exclusión social, así 
como o resultado das medidas e os modelos actuais orientados a favorecer a 
inclusión social, fan cada vez máis evidente a necesidade dun cambio de mo-
delo de atención ás persoas en situación de exclusión social. Pola súa vez, á 
preocupación polo incremento das desigualdades, ao alto grao de precarieda-
de e á perda da calidade de vida que o contexto de crise económica e financei-
ra puxo en evidencia nos últimos anos e os efectos que están situacións teñen 
nas persoas establemente instaladas na exclusión súmase, por unha banda, a 
necesidade de identificar un novo marco conceptual de referencia que redefina 
as claves dunha atención de calidade para todas as entidades público-privadas 
que interveñen no ámbito da inclusión social e, pola outra, a necesidade de 
reflexión, análise, reposicionamento e reparación da práctica profesional para 
abordar e fomentar un itinerario de cambio, desde a coherencia e a sustenta-
bilidade do sistema actual a un escenario caracterizado por unha cultura de 
atención que recoñeza as necesidades diferenciadas de mulleres e homes e 
que estea centrado na calidade de vida, os dereitos, a autonomía e a cidadanía 
activa das persoas. 

Esta preocupación e necesidade de cambio de modelo que Grupo Emaús Fun-
dación Social viña compartindo con outros axentes é, precisamente, a que mo-
tiva a formulación e liderado do Proxecto Inclúe: Innovación para a Inclusión 
Social, unha iniciativa creada desde a colaboración interinstitucional a partir 
da constitución dun partenariado entre Emaús Fundación Social, a Dirección 
Xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia 
e a consultora EOSA (Estratexia e Organización, SA) que participa en calida-
de de socia tecnolóxica. O Programa de Cidadanía Activa cofinanciado polo 
Mecanismo Financeiro do Espazo Económico Europeo (EEA Grants) e opera-
do pola Plataforma de ONG de Acción Social, ofrece o marco financiador que 
posibilita o desenvolvemento desta iniciativa e do reto que comporta. Un reto 
que ao longo dos 17 meses de duración do proxecto foi tamén compartido por 
outras 14 entidades sociais con contrastada experiencia no desenvolvemento 
de actuacións a favor da inclusión social en Galicia, 4 corporacións locais e o 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Así, O proxecto INCLÚE ten por diante un reto importante, achegar avances na 
busca de solucións para un dos desafíos máis complexos aos que se enfronta 
neste momento a sociedade, a aposta pola atención de calidade ás mulleres e 
homes que sofren situacións de exclusión social. Como obxectivo específico, 
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o proxecto expón a necesidade de promover un modelo innovador de cola-
boración interinstitucional no ámbito da inclusión social en Galicia, extensible 
a outros territorios do Estado español, que contribúa á articulación efectiva 
e cohesión das actuacións e que favoreza a homoxeneidade dos criterios de 
atención, igualdade no trato e no acceso aos recursos das mulleres e homes en 
situación de exclusión social. 

O proxecto aposta por promover a innovación social como forma renovada 
para facer fronte ao desafío exposto e nese marco, preténdese contribuír a:

- Identificar un novo marco conceptual de referencia que redefina as 
claves dunha atención de calidade, con especial referencia ao enfo-
que de xénero, para todas as entidades público-privadas que interve-
ñen no ámbito da inclusión social no territorio galego.

- Desenvolver unha ferramenta tecnolóxica de carácter innovador que 
permita a aplicación do novo modelo (de calidade e de igualdade a 
partir da aplicación do enfoque de xénero) dunha maneira homoxé-
nea e eficaz e que contribúa á valoración técnica da exclusión social e 
á avaliación e o impacto das intervencións realizadas desde o prisma 
do novo modelo. 

Para contribuír á consecución deses obxectivos, Emaús Fundación Social con-
tou no Proxecto Inclúe coa asistencia técnica de persoas expertas no ámbito 
das políticas públicas, a exclusión e as súas especificidades no contexto galego, 
o xénero. Máis concretamente, contouse coa colaboración do SIIS Centro de 
Documentación e Estudos da Fundación Eguía para a realización das seguintes 
actividades:

- Fundamento teórico da realidade actual da atención a persoas en ex-
clusión (enfoque sociolóxico, correntes predominantes, políticas so-
ciais…).

- Identificar e analizar modelos innovadores e “boas prácticas” na aten-
ción a persoas en situación de exclusión social ou de vulnerabilidade 
social, con especial atención ao enfoque de xénero e que contem-
plen os elementos clave do Modelo INCLÚE, tanto no ámbito nacional 
como no internacional e que puidesen ser transferibles ao noso ámbi-
to. 

- Identificar e analizar ferramentas de referencia existentes no ámbito 
do diagnóstico e valoración das situacións de exclusión social e da 
avaliación e o impacto das intervencións en novas claves, con especial 
atención ao enfoque de xénero. 

- Sistematizar nun informe o diagnóstico das fases anteriores, que con-
temple o fundamento teórico, os modelos analizados e as ferramentas 
identificadas prestando especial atención ao enfoque de xénero. 

- Deseñar un manual de atención a persoas en situación de exclusión 
social, que incorpore indicadores de calidade necesarios, formulados 
nas claves nas que se definiu o Modelo INCLÚE.

O presente informe recolle o diagnóstico sinalado no cuarto punto e inclúe, 
polo tanto, no fundamento teórico que podería ter un modelo innovador de 
atención ás persoas en situación ou risco de exclusión social, prestando espe-
cial atención á incorporación da perspectiva de xénero e á contextualización 
deste marco teórico ao contexto galego, a descrición dunha serie de progra-
mas ou iniciativas que se consideraron como boas prácticas e que recollen os 
elementos conceptuais sinalados previamente e, por último, a descrición dunha 
serie de ferramentas de valoración e diagnóstico da exclusión social.

.



13

1.2. 
METODOLOXÍA 

Todo o traballo realizado nesta fase baséase, por unha banda, nunha análise 
da literatura científica dispoñible ao redor das tendencias e innovacións que se 
veñen desenvolvendo no ámbito dos servi-zos sociais e, máis concretamente, 
no ámbito dos servizos sociais para a inclusión. Para iso, e a partir da Base de 
Datos Bibliográfica sobre Políticas Sociais que mantén o SIIS Centro de Docu-
mentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga, identificáronse documen-
tos de catro tipos:

- Documentos que analizan as bases éticas e filosóficas que sustentan 
os programas de inter-vención no ámbito da exclusión, os paradigmas 
imperantes na actualidade no campo das polí-ticas sociais e os ele-
mentos conceptuais -principios, valores, criterios de intervención etc.
que deben guiar a actuación pública nesta materia.

- Guías, manuais e recomendacións que permiten trasladar os elemen-
tos conceptuais previamente definidos á práctica da intervención so-
cial.

- Experiencias de boa práctica, de carácter suficientemente amplo e 
adecuadamente validadas, desenvolvidas en aplicación de tales crite-
rios nos países do noso contorno.

- Ferramentas para o diagnóstico das necesidades das persoas en si-
tuación de exclusión e para a avaliación das intervencións dirixidas a 
estas persoas. 

Ademais, incorporouse a esta fase, unha análise para a incorporación e aplica-
ción da perspectiva de xénero nos procesos de inclusión social e unha análise 
da inclusión social en Galicia.

1.3. 
ESTRUCTURA DE ESTE INFORME 

Este informe divídese en catro partes: 

- A primeira, de carácter máis teórico ou conceptual, analiza os mode-
los ou orientacións que, tras a lectura da información dispoñible, se 
consideraron máis relevantes para a definición dun modelo innovador 
no ámbito dos servizos sociais para a inclusión social, desde a pers-
pectiva dos dereitos, a calidade de vida e a inclusión. Nesta primeira 
parte analízase con especial atención a incorporación da perspectiva 
de xénero na definición dese modelo, para o que se contou coa cola-
boración do Equipo EGENEX composto polas expertas en xénero Iría 
Vázquez Silva e Carmen Verde Diego.

- A segunda parte recolle unha análise conceptual da evolución de ex-
clusión e inclusión social en Galicia, así como das tendencias actuais 
relativas a situacións que implican maior risco de exclusión social no 
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territorio e que deben ser tidas en conta no futuro proceso de imple-
mentación do Modelo Inclúe na Comunidade Autónoma galega para 
a que se contou coa colaboración de Santiago González Avión, soció-
logo galego experto en exclusión social.

- A terceira parte do informe recolle a descrición de media ducia de 
programas (ou conxunto de programas) que incorporan no seu dese-
ño un ou varios dos elementos analizados nas páxinas precedentes 
(activación, individualización, desinstitucionalización, atención comu-
nitaria, perspectiva de xénero, modelo de apoios, calidade de vida, 
redución de danos e aplicación de criterios de baixa esixencia, co-
produción, coordinación e continuidade de coidados, e práctica ba-
seada no coñecemento). Trátase na súa maior parte de programas 
desenvolvidos no ámbito da exclusión social, tanto no Estado español 
(particularmente no País Vasco), como noutros países de Europa.

- A cuarta parte identifica e describe catro instrumentos de valoración 
das situacións de exclusión social.



MARCO CONCEPTUAL PARA 
UNHA ATENCIÓN DE CALIDADE 
NO ÁMBITO DA INCLUSIÓN
SOCIAL

2
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2.1. 
INTRODUCIÓN

CComo se sinalou no apartado introdutorio, o obxectivo deste documento é 
o de analizar modelos, ferramentas e experiencias innovadoras no ámbito dos 
servizos sociais na atención ás persoas en situación de desigualdade e vulne-
rabilidade que permitan sistematizar boas prácticas transferibles ao ámbito da 
exclusión social e desenvolver unha proposta de modelo de intervención inno-
vador fundamentado sobre novos principios que poida ser aplicado no dese-
ño de políticas e planificación de recursos para a inclusión social no territorio 
galego.

O primeiro paso nese traballo é, polo tanto, a identificación e a descrición dos 
paradigmas, modelos ou orientacións teóricas a partir dos cales seleccionar 
boas prácticas de interese e deseñar un modelo innovador de intervención. 
Para iso, a partir dunha revisión da literatura publicada no ámbito dos servizos 
sociais en xeral, e dos servizos para a inclusión social en particular, seleccio-
náronse  un total de dez grandes tendencias ou orientacións, que poderían 
sustentar –desde o punto de vista teórico e conceptual− un modelo innovador 
de atención ás persoas en situación de exclusión social severa. As orientacións 
seleccionadas son as seguintes:

- O modelo de activación inclusiva.

- A perspectiva dos dereitos.

- A individualización da atención e a promoción da autodeterminación 
das persoas usuarias.

- A aposta pola desinstitucionalización e a atención na comunidade.

- A perspectiva de xénero.

- O modelo de calidade de vida e de apoios.

- O paradigma da redución de danos.

- A aposta pola participación, o voluntariado e a implicación comunita-
ria.

- A necesidade da coordinación interinstitucional, o traballo en rede e a 
continuidade de coidados.

- A práctica baseada no coñecemento.

2
MARCO CONCEPTUAL 
PARA UNA ATENCIÓN 

DE CALIDAD EN 
EL ÁMBITO DE LA 

INCLUSIÓN SOCIAL
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Para interpretar adecuadamente o sentido da selección realizada, convén ter 
en conta as seguintes consideracións:

- A selección destas dez grandes orientacións teóricas responde ao cri-
terio técnico do equipo redactor do informe; é dicir, as orientacións 
recollidas non son necesariamente as máis significativas ou influentes 
actualmente no ámbito dos servizos sociais -aínda que a maioría de-
las sen dúbida o son-, senón as que se considera que poden contribuír 
á definición dun modelo de calidade no ámbito dos servizos para a 
inclusión social en Galicia. Deixáronse polo tanto de lado paradigmas 
orientacións que están a resultar esenciais na reorientación das políti-
cas sociais –o investimento social, a aposta pola predistribución etc.−, 
pero que non se consideran necesariamente relevantes para a defini-
ción dun modelo innovador de atención ás persoas en situación de 
exclusión social severa.

- Trátase, en xeral, de orientacións teóricas ou filosóficas solidamente 
enraizadas noutros ámbitos das políticas sociais -os sistemas de ga-
rantía de ingresos, a atención ás persoas maiores ou con discapacida-
de, as políticas de saúde pública e atención ás drogodependencias…-, 
pero, ao mesmo tempo, aplicables no ámbito da atención ás persoas 
en situación de exclusión social.

- As distintas orientacións seleccionadas están claramente relaciona-
das entre si e retroaliméntanse. Aínda que é certo que se agruparon 
en dez categorías diferentes, os seus límites e diferenzas poden ser en 
ocasións difusos e a miúdo trátase de aplicacións ou desenvolvemen-
tos parciais duns principios comúns básicos.

- A selección destas orientacións non se fixo pensando na regulación, 
a ordenación ou a planificación do conxunto das políticas públicas en 
materia de inclusión social senón, máis ben, na orientación concep-
tual dos servizos e programas de atención directa. Do mesmo xeito, 
a selección destes principios teóricos realizouse coa vista posta nos 
servizos que atenden a persoas en situación de exclusión social extre-
ma, e non naqueles programas ou dispositivos dirixidos á poboación 
en situación de precariedade, pobreza ou risco de exclusión.

- Desde o punto de vista metodolóxico, a selección das diversas orien-
tacións derívase dunha análise da literatura científica internacional 
dispoñible na Base de Datos Bibliográfica sobre Políticas Sociais do 
SIIS Centro de Documentación e Estudos, da Fundación Eguía Carea-
ga. No apartado bibliográfico recóllense todos os documentos con-
sultados. Á hora da descrición dos diferentes modelos recorreuse de 
forma preferente, en ocasións de forma literal, a informes previamente 
elaborados polo SIIS e cuxo contido se considerou relevante para esta 
reflexión. Os traballos previos do SIIS aos que en maior medida se 
recorreu son os seguintes:

- Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de 
empleo y de garantía de ingresos en la CAPV. Vitoria-Gasteiz, Eusko 
Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2012.

- Tendencias, innovaciones y buenas prácticas internacionales en el 
ámbito del voluntariado. Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza-Gobierno 
Vasco, 2011.

- Prestaciones económicas y otras fórmulas de asignación económica 
individual en los sistemas de atención a la dependencia. Panorama 
comparativo internacional. Donostia-San Sebastián, Diputación Foral 
de Gipuzkoa, 2011.2.

- “Vivir mejor. Cómo compaginar derechos individuales y condicionan-
tes organizativos”. Serie: Buenas prácticas en la atención a personas 
con discapacidad. Diputación Foral de Álava, 2012.
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2.2.  
INCLUSIÓN ACTIVA: ACTIVACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

2.2.1.  
O PARADIGMA DA ACTIVACIÓN: POTENCIALIDADES E 
LIMITACIÓNS

Ao longo, polo menos, dos últimos 20 anos as políticas sociais dos países occi-
dentais experimentaron unha serie de cambios que cabe englobar baixo o pa-
radigma xenérico da activación, aínda que coexisten dentro deste paradigma 
medidas e políticas de moi diversas características e que responden a obxecti-
vos moi diferentes. Aínda que non existe un acordo unánime á hora de definir 
o concepto, a base común que subxace ás políticas de activación é a de que 
o emprego remunerado constitúe a forma privilexiada de acceso aos dereitos 
sociais ou de cidadanía, e que a inserción laboral constitúe a ferramenta básica 
para a inclusión social (SIIS, 2011).

Desde o punto de vista dos principios básicos nos que se basea o paradigma 
da activación, Moreno e Serrano Pascual (2007) fan referencia a tres aspectos 
fundamentais:

- Individualización. Para estes autores, a novo paradigma diríxese á in-
tervención nas condutas, motivacións e actitudes individuais, máis 
que a asentar as condicións políticas adecuadas para unha xusta 
redistribución da riqueza. As políticas de activación fomentan unha 
crecente personalización das intervencións e reclaman unha maior 
participación da persoa afectada. O referente, tanto normativo como 
lexitimador, destas políticas é o suxeito individual.

- Énfase no emprego. O obxectivo destas políticas é a participación e 
autonomía económica a través do emprego. Trátase de políticas dirixi-
das a intervir nos comportamentos do individuo fronte ao mercado de 
traballo (incentivar, persuadir, motivar). Polo tanto, ocúpase preferen-
temente nas dimensións económicas, máis que as políticas ou sociais, 
no exercicio da cidadanía.

- Principio da contractualización. De acordo con Serrano e Moreno, “o 
contrato convértese na metáfora nuclear na orientación e lexitima-
ción destas políticas. Pero tamén implica unha mutación nos termos 
do contrato social que articulaban tradicionalmente ao concepto de 
cidadanía. Faise deste un contrato moral, máis que político ou social: 
o acceso dos cidadáns aos seus dereitos pasa a ser condicional, de-
pendente da actitude e comportamento destes fronte á súa participa-
ción económica. Xunto a esta soberanía da figura do contrato como 
mecanismo de regulación social, reafírmase o que podería cualificarse 
como ‘norma de reciprocidade’, que fai da cuestión do ‘merecemento’ 
un eixe central na lexitimidade da propia condición de cidadanía”. 

A aplicación xeneralizada do paradigma da activación nas políticas sociais de 
todos os países do noso contorno non impediu que fose obxecto de críticas 
por parte de moi diversos autores. As críticas máis relevantes poderían ser as 
seguintes (SIIS, 2011):

- Mitificación do traballo remunerado como elemento de integración 
social. Unha das críticas básicas que se lle fan ao paradigma da acti-
vación é o peso excesivo que se lle dá ao emprego remunerado como 
mecanismo básico de inserción social, á marxe da súa verdadeira ca-
pacidade de inserir e a desconsideración do papel que poden xogar 
outras achegas, como os coidados domésticos ou familiares, a partici-
pación comunitaria ou o traballo artístico.
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- Da solidariedade á contractualización, do discurso dos dereitos ao 
discurso das obrigas. Na literatura científica atópanse numerosas va-
loracións críticas da énfase que o paradigma da activación pon no 
carácter condicional das prestacións e na vinculación que se esta-
blece entre a asistencia económica e determinados comportamentos 
persoais. Neste sentido, De la Cal e De la Fuente (2010) destacan que 
subxace aos diferentes modelos de activación unha tendencia para 
converter o compromiso de actividade ou de inserción nun deber 
coactivo máis que nun dereito, cando as causas do desemprego non 
residen na vontade das persoas paradas -e, en moitos casos, tampou-
co na súa formación e cualificación-, senón na carencia de empregos 
suficientes, ou na calidade destes. 

- Empregabilidade, responsabilización individual e despolitización. 
A evolución desde as políticas pasivas cara ás políticas activas que 
subxace ao paradigma da activación implica ademais un cambio no 
discurso no que se basean as políticas sociais, que deixan de apoiar-
se no dereito cidadán a unhas determinadas prestacións sociais para 
facelo sobre a responsabilización individual e a autonomía persoal 
fronte ao risco de dependencia e cronificación. Van Berkel e Valken-
burg (2007) sosteñen que determinadas formas de entender a indivi-
dualización implican un cambio na distribución das responsabilidades 
entre o Estado e os individuos, a partir dun concepto moralista da 
responsabilidade. 

Nese marco, a cidadanía xa non se interpreta en termos sociais, como un me-
canismo de protección fronte aos riscos económicos, senón en termos indivi-
duais: o dereito á protección vén determinado pola conduta, as eleccións, as 
actitudes e as motivacións do individuo. A énfase pasa da responsabilidade 
colectiva do Estado Social á responsabilidade persoal do cidadán individual; 
o desemprego deixa de ser consecuencia dun determinado desenvolvemento 
social e económico (culpar ao sistema) e pasa a ser consecuencia da acción, 
ou inacción, do cidadán individual (culpar á vítima). Nesa mesma lóxica, o Es-
tado adquire un papel máis intrusivo, orientado a un control permanente das 
condutas individuais. Desta forma, os problemas políticos e económicos trans-
fórmanse en cuestións relativas aos motivos persoais e ás vontades individuais, 
estimúlase a despolitización da xestión do conflito social e esvaécese o carác-
ter sociopolítico da exclusión social.  

2.2.2. O MODELO DE INCLUSIÓN ACTIVA: UNHA APOSTA 
EUROPEA

É importante sinalar en calquera caso que non existe nos países do noso contor-
no un modelo único de activación, senón, pola contra, modelos diversos, deter-
minados por tradicións institucionais e concepcións ideolóxicas diferentes, con 
resultados tamén moi diferentes no que se refire ao impacto e aos resultados 
destas políticas para a cidadanía e, en concreto, ás persoas desempregadas e/
ou sen recursos (Serrano, 2009). Nese sentido, unha das aplicacións concretas 
do paradigma da activación é a da inclusión activa, directamente auspiciada 
polas institucións comunitarias europeas, e convertida polo tanto en funda-
mento conceptual das políticas para a inclusión en Europa. Así, como sinala a 
Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, “a inclusión ac-
tiva asentouse claramente en todo este período como unha das prioridades da 
Unión e dos Estados membros e un eixe prioritario para os fondos estruturais, 
no marco de estratexias dos Estados membros e das rexións europeas nas que 
se articulen medidas de acceso a ingresos mínimos con outras orientadas a 
mercados de traballo inclusivos e a servizos públicos de calidade”.

En que consiste este modelo? Cales son as súas raíces? A formulación da inclu-
sión activa comézase a desenvolver en Europa a mediados da pasada década, 
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e pode considerarse como un esforzo por flexibilizar as orientacións workfaris-
tas desenvolvidas no ámbito anglosaxón ás características propias do modelo 
social europeo. 

En 2006, a Comisión Europea incide na necesidade de poñer en marcha unha 
estratexia de inclusión activa como vía para alcanzar unha maior cohesión so-
cial. Así, para a Comisión, “aínda que na maioría dos Estados membros están 
a aplicarse políticas globais de asistencia social e se adoptaron medidas de 
activación co  fin de volver atraer ao mercado de traballo ás persoas excluí-
das deste, subsiste un importante «núcleo duro» de persoas que teñen poucas 
perspectivas de atopar un traballo e que, por esta razón, seguen correndo un 
alto risco de quedar reducidas á pobreza e á exclusión social. Para aquelas per-
soas que se atopan máis afastadas do mercado de traballo, os programas de 
renda mínima (RM) poden ser  a única maneira de escapar á extrema pobreza. 
Con todo, sen esquecer en ningún caso esta función indispensable, estes siste-
mas promoverán, así mesmo, a integración profesional das persoas capaces de 
traballar. Trátase, sobre todo, de velar  por que as políticas de protección  social 
contribúan efectivamente á mobilización das persoas capaces de traballar sen 
deixar de lado en ningún momento un obxectivo máis amplo: o de garantir uns 
niveis de vida dignos ás persoas que se atopan fóra do mercado laboral e cuxa 
situación non ten visos de cambiar1. 

No mesmo sentido, en 20072, a Comisión insiste en que “para axudar aos Esta-
dos membros a mobilizar as persoas aptas para traballar e brindar unha axuda 
adecuada ás que non o son, a Comisión propuxo unha estratexia holística cha-
mada de «inclusión activa». Esta estratexia combina apoios á renda a un ámbito 
suficiente para que os afectados poidan levar unha vida digna con vinculacións 
co mercado laboral en forma de oportunidades de emprego ou formación pro-
fesional e cun mellor acceso aos servizos sociais de capacitación. Neste senti-
do, a inclusión activa é plenamente complementaria do denominado enfoque 
de «flexiseguridade», aínda que está orientada ás persoas situadas nas marxes 
do mercado de traballo. Constitúe o que poderiamos chamar unha «asistencia 
social activa», na medida en que ofrece itinerarios personalizados cara ao em-
prego e ver por que as persoas imposibilitadas para traballar poidan levar unha 
vida digna e contribuír na medida das súas posibilidades á sociedade”.

Finalmente, mediante a Recomendación da Comisión 2008/867/CE, do 3 de 
outubro de 2008, sobre a inclusión activa das persoas excluídas do mercado 
laboral, a CE recoméndalles aos Estados membros que organicen e poñan en 
práctica políticas de inclusión activas aplicando rigorosamente todos os prin-
cipios comúns e directrices prácticas indicados no documento con respecto a:

- Un apoio á renda adecuado, os Estados membros deberían recoñecer 
e aplicar o dereito dos individuos aos recursos e á axuda social sufi-
cientes como parte dun dispositivo global e coherente para combater 
a exclusión social.

- Uns mercados de traballo inclusivos, os Estados membros deberían 
prestarlles axuda ás persoas aptas para o traballo para que consigan 
un primeiro traballo ou un novo emprego acorde á súa capacidade, e 
para que os conserven.

- Ao acceso a uns servizos de calidade, os Estados membros deberían 
garantir que as persoas que o precisen reciban un apoio social ade-
cuado, ao obxecto de promover a inclusión social e económica.

Para Sartu (2010), esta estratexia ofrece unha serie de elementos interesantes 
para os programas de inclusión. Dunha parte, o aspecto integral, posto que 
contempla de maneira coordinada as diferentes prestacións que se lles van 
ofertar ás persoas. Doutra, a centralidade da activación: búscase a activación 

1 COM (2007) 620 final.
2 COM (2007) 620 final.
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-poñer en activo, activar- ás persoas, fronte ás políticas pasivas que non lle 
achegan autonomía á persoa nin a medio nin a longo prazo, e nese sentido non 
cambia a situación das persoas. E, finalmente, o carácter gradual: trabállase en 
clave de proceso, vaise avanzando dun posicionamento determinado respecto 
ao eixe exclusión-inclusión a un de maior achegamento á inclusión.

Nesa mesma liña, a Rede Europea contra a Pobreza (EAPN) destaca que o 
obxectivo da activación é a inclusión social e a mobilidade profesional, “permi-
tíndolles aos subsidiados mellorar as súas competencias e as súas capacidades, 
a súa saúde física e mental, establecer contactos sociais, mellorar o seu senti-
mento de pertenza á sociedade, e a súa cidadanía (axuda á autonomía). Favo-
récense non tanto as obrigas, senón os servizos complementarios susceptibles 
de favorecer a inclusión social. A activación constitúe un investimento nos re-
cursos humanos, sociais, psicolóxicos e culturais. Se o obxectivo da activación 
é a integración no mercado laboral, é a integración tamén social nun sentido 
máis amplo. A estratexia ofrece un amplo abanico de posibilidades, que ten en 
conta a complexidade dos problemas e propón unha intervención adaptada ás 
necesidades e expectativas de cada un”. 

2.2.3.  
BASES PARA A DEFINICIÓN DUN MODELO INCLUSIVO DE 
ACTIVACIÓN

Como se sinalou noutros traballos (SIIS, 2011), dada a existencia de moi diver-
sos modelos para a plasmación do paradigma da activación, a cuestión rele-
vante non radica tanto na aceptación ou non deste paradigma como na deter-
minación dun modelo eticamente xustificable de activación, que faga fronte ás 
críticas previamente sinaladas. 

Por outra banda, é necesario lembrar que o paradigma da activación centrouse 
moi preferentemente nas políticas de prestacións económicas e garantía de in-
gresos, e non tanto no que se refire aos servizos de atención directa orientados 
ás persoas en situación de exclusión social severa. Con todo, é posible adaptar 
algunhas das propostas conceptuais realizadas para a construción dun modelo 
de activación inclusiva no ámbito das rendas mínimas de inserción ao ámbito 
dos servizos sociais para a inclusión. Os elementos conceptuais básicos dese 
modelo poderían ser os seguintes:

a) Inclusión fronte a normalización: do modelo rehabilitador ao modelo social

No noso contorno, sen dúbida, o termo de inclusión veuse utilizando funda-
mentalmente como sinónimo ou equivalente do de integración e son poucas 
−aínda que existen− as conceptualizacións nas que se estableceu unha diferen-
ciación clara e argumentada entre un e outro. Así, o concepto de inclusión uti-
lizouse como sinónimo de integración e mesmo de normalización, conceptos 
sometidos a certas críticas, por exemplo no ámbito da discapacidade, pola súa 
identificación co modelo médico ou rehabilitador da discapacidade. A inclu-
sión, por iso, foi en ocasións definida como un avance respecto ao modelo de 
normalización/integración. 

Nese sentido, Renzaglia et al. (2003) sinalan que a integración, definida como 
inserir a alguén nun sistema unificado, difire da inclusión na medida en que este 
último concepto esixe valorar positivamente a diferenza e responder ás nece-
sidades de todas as persoas. Desde ese punto de vista, e de forma un tanto 
simplista, fronte á idea de integración, o concepto de inclusión podería vincu-
larse en certa forma ao modelo social da discapacidade, na medida en que a 
énfase deixa de estar centrada nas características individuais e pasa a poñerse 
no carácter máis ou menos excluínte dos contornos sociais.

O concepto de inclusión debe, polo tanto, entenderse como un avance fronte a 
outros conceptos, como o de normalización, que poden ser en si mesmos con-
siderados como xeradores de exclusión. En efecto, a exclusión que padecen as 
persoas con discapacidade (ou, para os efectos deste traballo, as que padecen 
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calquera outro tipo de situación de desvantaxe ou exclusión) pode deberse 
ao establecemento dunha norma na que estas persoas non se recoñecen: así, 
as persoas con discapacidade veríanse “imposibilitadas de participar nunha 
gran cantidade de actividades que sustentan unha vida en sociedade, e que as 
eliminan da corrente habitual da vida cotiá. Iso débese a que todos os puntos 
de acceso ás estruturas da vida diaria −educación, traballo, familia, interacción 
social etc.- se establecen en gran medida en relación coa norma dominante. 
Deste xeito, como normalmente non se prevén adaptacións para as desviacións 
ou as diferenzas respecto da norma elixida, a diferenza serve como base para 
unha sutil (e ás veces non tan sutil) discriminación” (Palacios e Bariffi, 2007).

A translación ao ámbito da exclusión do modelo social da discapacidade con-
crétase no concepto de discapacidade social, descrito por Pisonero (2007). 
Este autor vincula o modelo ecolóxico da discapacidade e o que se deriva da 
Clasificación Internacional do Funcionamento da Saúde e a Discapacidade 
(CIF) da OMS -e que están na base do modelo social da discapacidade- coa 
concepción da exclusión como proceso multidimensional que dá pé a unha 
situación continxente (“ninguén é pobre como atributo, senón que se está en 
situación de pobreza. Do mesmo xeito non se é parado, senón que se está en 
situación de desemprego”). O mesmo cabería dicir da exclusión social. Para Pi-
sonero, a discapacidade social abre o concepto da CIF ao social, explica situa-
cións de desvantaxe que non se circunscriben exclusivamente a unha orixe de 
saúde e propón liñas de intervención integrais para paliar ou anular a situación 
de desvantaxe.

b) Recoñecer a multidimensionalidade da inclusión e aplicar unha concepción 
ampla da empregabilidade

Doutra banda, a aplicación dun modelo inclusivo de activación esixe aceptar a 
multicausalidade da exclusión e as súas implicacións. En efecto, existe un grao 
importante de acordo á hora de definir a exclusión social como a acumulación 
de desvantaxes en ámbitos moi diferentes da vida da persoa: educación, vi-
venda, saúde, emprego, dereitos políticos, relacións persoais… Esta concepción 
multicausal e multidimensional da exclusión non se corresponde con todo con 
determinadas formas de activación que, ao equiparar de forma exclusiva in-
clusión social con inserción laboral, non teñen en conta o compoñente multidi-
mensional dos procesos de inclusión. Nese sentido, aínda que resulta evidente 
que o acceso ao emprego remunerado é un factor esencial de inclusión social, 
non debe esquecerse que o emprego non é, en si mesmo ou por si só, suficiente 
para garantir a inclusión; de feito, pode igualmente pensarse que en determina-
dos casos ou situacións os procesos de inclusión non requiren necesariamente 
da inclusión laboral e que poden existir outras dimensións vitais sobre as que 
resulta prioritario traballar3. 

Efectivamente, tal e como explica Pérez Eransus (2006), “se entendemos a 
inserción como un proceso de adquisición de capacidades para mellorar a au-
tonomía e a independencia, non convén reducir este proceso unicamente á 
realización dunha actividade laboral ou formativa. A inserción é un proceso de 
apoio social continuado que debe levar unha sinerxía de recursos que inclúen 
ademais da realización de actividades, a adquisición de habilidades, a solución 
de problemáticas sociais, o acceso aos sistemas de protección e outros”. Así, 
como sinala noutro artigo a mesma autora (Pérez Eransus, 2009), nos últimos 
anos téndese a defender “unha concepción máis ampla do termo activación 
que trata de transcender o ámbito do laboral incluíndo ámbitos como o da 
participación social, as relacións sociais ou o lecer. Baixo esta concepción, as 
políticas de activación estarían orientadas a favorecer o aumento da participa-
ción social das persoas excluídas. Esta última definición de activación achéga-
na máis a outros conceptos de maior tradición no ámbito da intervención social 
con poboación en situación de dificultade como pode ser o de inserción ou 

3 Esta visión coincide plenamente co paradigma de calidade de vida ao que posteriormente 
se fai referencia, en cuxo marco o benestar material, ao que se accede preferentemente 
mediante a inclusión laboral, é só unha máis das diversas dimensións que conforman a 
calidade de vida.



24

incorporación social. En ambos os casos faise referencia a aqueles procesos de 
acompañamento social que buscan a promoción da autonomía das persoas a 
través da mellora das súas condicións de vida e as súas capacidades”. Esta idea 
coincide plenamente, por outra banda, coa idea de individualización das inter-
vencións para a activación, á que máis adiante se fará referencia, no sentido de 
que deben ter en conta as necesidades e posibilidades de cada persoa en cada 
fase do proceso de inclusión.

As entidades que traballan no ámbito da inserción laboral manteñen unha po-
sición similar. Así, para Sartu (2010), “se dicimos que a exclusión social ten un 
cariz multifactorial, non se pode explicar de acordo a unha única causa ou fac-
tor, non podemos pensar os procesos de inclusión atendendo exclusivamente 
a un deses factores, sexa o emprego, a vivenda ou a saúde; hai que articular 
procesos integrais, que atendan os diferentes factores. Aínda que, mesmo nes-
te momento actual de crise, consideramos que o emprego segue sendo unha 
das principais vías de inclusión, esta non pasa só polo emprego”. 

Iso implica a necesidade de construír un modelo de inclusión social que, aínda 
que debe estar prioritariamente centrado no acceso ao emprego normalizado, 
debe estar tamén aberto a outras  actividades socialmente valoradas. Efectiva-
mente, sen desconsiderar o papel que o traballo ten en termos de realización 
persoal e na satisfacción vital de moitas persoas, é certo que o valor do traballo 
debería interpretarse desde orzamentos máis pragmáticos, e abrirse como tan-
tas veces se dixo ao conxunto das actividades socialmente valoradas. Nesa liña, 
son moitos os autores que avogaron por un concepto de activación que non se 
circunscriba ao emprego remunerado, e que valore outras clases de achega á 
sociedade, principalmente, aínda que non unicamente, no ámbito dos coidados 
familiares e da acción comunitaria4. Nese sentido, o principio de reciprocida-
de xusta ao que se fixo referencia noutros traballos implica a necesidade de 
non ignorar ou privilexiar arbitrariamente certas formas de contribución sobre 
outras, e evitar equiparar de forma reducionista o concepto de contribución 
produtiva co de emprego remunerado (SIIS, 2011).

A este argumento hai que engadir o de que, como acaba de sinalarse, resulta ne-
cesario recoñecer a fase na que cada persoa se atopa nun proceso de inserción, e 
que mentres para algunhas persoas a súa contribución debería loxicamente tradu-
cirse no acceso a un posto de traballo, noutros casos resultará máis eficaz e máis 
xusto que se traduza na participación en programas de formación, de rehabilita-
ción psicosocial e/ou de adquisición dunhas capacidades relacionais e laborais 
básicas. 

De la Cal e De la Fuente (2010) expoñen argumentos similares. A xuízo destes 
autores, é necesario ampliar o concepto de traballo, “incluíndo tanto o remune-
rado como o non remunerado. Deberíase definir todo o traballo que é útil e ne-
cesario nas nosas sociedades, dentro do cal se atopan o traballo doméstico, o de 
coidados, o traballo voluntario, que hoxe día non son valorados nin recoñecidos. 
Así mesmo deberíanse considerar tamén como equivalentes ao traballo outras 
actividades como as formativas e educativas, e considerar a súa contribución ao 
desenvolvemento económico e social futuros. Este sería un importante paso para 
que as persoas que levan a cabo todo este traballo teñan roles sociais alternati-
vos aos que proporciona o emprego pero igualmente recoñecidos, lexitimados e 

4 Esta reflexión leva tamén á necesidade de que os programas de inclusión traballen, á marxe 
da empregabilidade, outras dimensións vitais, como pode ser o lecer. En e sentir, para Sartu 
(2013) “o lecer constitúe un vehículo inmellorable para a creación de lazos de unión entre 
persoas en igual ou distinta situación social. Aínda que tradicionalmente se asocia de forma 
simplista coa diversión, o lecer ten un potencial de desenvolvemento humano, ao facilitar que 
as persoas, as comunidades e as sociedades accedan a graos superiores de humanización. 
Socialmente o lecer ten un gran potencial como motivador de dinámicas de participación, 
cohesión e identificación social; pero tamén como ámbito de desenvolvemento experiencial. 
A cultura, o turismo ou o deporte, por exemplo, poden converterse en espazos públicos que 
faciliten dinámicas de axuda mutua ao xerar vínculos cognitivos e afectivos entre as persoas 
participantes. Neste sentido, o lecer axuda a contrarrestar o illamento e pobreza relacional 
que sofren boa parte das persoas vulnerables ou en exclusión. Ademais, favorece o desenvol-
vemento comunitario ao fortalecer sentimentos de integración e favorecer o entendemento 
e a interacción entre diferentes”.
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valorados pola sociedade. Trátase actividades mediante as cales as persoas con-
tribúen á mellora e o mantemento da sociedade, polo que teñen un importante 
potencial inclusivo, a condición de que a sociedade recoñeza tal contribución. A 
definición do traballo máis aló do emprego non é tanto unha tarefa técnica, senón 
máis ben un proxecto político fortemente incardinado nos valores e obxectivos da 
sociedade”

 
 
 
2.3. 
A PERSPECTIVA DOS DEREITOS, A FILOSOFÍA DO DOBRE 
DEREITO E A CONSOLIDACIÓN DO DEREITO SUBXECTIVO 
AOS SERVIZOS SOCIAIS 

2.3.1.  
O RESPECTO AOS DEREITOS DAS PERSOAS USUARIAS, 
CONDICIÓN NECESARIA PARA UNHA ATENCIÓN DE CALIDADE

É innecesario sinalar que as persoas en situación ou risco de exclusión so-
cial son, como todas as demais, suxeitos de dereito. Do mesmo xeito que ao 
conxunto da poboación, os asisten os dereitos humanos naturais e están pro-
texidos polos mesmos dereitos civís, políticos, económicos, sociais e culturais 
que o resto da cidadanía. Aínda que estes dereitos e liberdades fundamentais 
son comúns ao conxunto da poboación, desenvolvéronse no caso dalgúns gru-
pos tradicionalmente usuarios de servizos sociais -as persoas con discapacida-
de ou a infancia, por exemplo- ferramentas específicas deseñadas para garantir 
o acceso destes colectivos a eses dereitos fundamentais:

- A Convención sobre os Dereitos do Neno (CDN) é un tratado que 
recolle os dereitos da infancia e é o primeiro instrumento internacio-
nal que recoñece aos nenos e nenas como axentes sociais e como ti-
tulares activos dos seus propios dereitos. O texto foi aprobado pola 
Asemblea Xeral de Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989 e 
entrou en vigor o 2 de setembro de 1990. Os 54 artigos que compo-
ñen a CDN recollen os dereitos económicos, sociais, culturais, civís 
e políticos de todos os/as nenos/as. A súa aplicación é unha obriga 
dos gobernos, pero tamén define as obrigas e responsabilidades 
doutros axentes como os pais, profesores, profesionais da saúde, 
investigadores e os propios nenos e nenas. 

- A Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, 
proclamada por Nacións Unidas a finais de 2006, reafirma a univer-
salidade, indivisibilidade, interdependencia e interrelación de todos 
os dereitos humanos e liberdades fundamentais, así como a necesi-
dade de garantir que as persoas con discapacidade exérzanos ple-
namente e sen discriminación. Os países asinantes da Convención 
-entre eles España- teñen a obriga de promover, protexer e garantir 
o pleno goce dos dereitos humanos das persoas con discapacida-
de e garantir que gocen de plena igualdade ante a lei. Para Harpur 
(2012), a Convención xera un novo discurso sobre os dereitos das 
persoas con discapacidade, empodera a sociedade civil e achega, 
como nunca ata agora, os dereitos humanos ás persoas con disca-
pacidade.

Os dereitos humanos básicos e as liberdades fundamentais son fonte e condi-
ción sine qua non de todos os demais. Un segundo nivel de dereitos derívase 
das políticas de protección que, para a implementación dos dereitos básicos, 
recoñécense nas políticas públicas. O dereito subxectivo á percepción de de-
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terminadas prestacións económicas, apoios para a inclusión sociolaboral ou 
servizos sociais, ao que se fará referencia no seguinte punto, enmárcase neste 
nivel.

Por último, un terceiro grupo de dereitos viría dado polos dereitos recoñeci-
dos aos usuarios dos servizos de atención directa e/ou aos perceptores de 
prestacións económicas. Nalgúns casos, por exemplo na lexislación autonómi-
ca vasca, estes dereitos instrumentáronse xuridicamente; é o caso da Carta de 
Dereitos e Obrigas das Persoas Usuarias e Profesionais dos Servizos Sociais na 
Comunidade Autónoma do País Vasco, aprobada polo Decreto 64/2004, do 
6 de abril. Entroncada na tradición europea das cartas de cidadanía, presenta 
dous valores fundamentais: por unha banda, supón o recoñecemento formal de 
dereitos e de obrigas para as persoas usuarias e profesionais dos servizos so-
ciais; pola outra, establece os elementos esenciais para garantir o seu exercicio 
efectivo, mediante a regulación dun procedemento de presentación, tramita-
ción e resolución de suxestións e queixas, e mediante a definición do contido 
dos dereitos e das condicións do seu exercicio.

Como se sinalou noutras ocasións (SIIS, 2011), o respecto dos dereitos das per-
soas usuarias é condición necesaria para unha atención de calidade. Desde ese 
punto de vista, o elemento clave para ir introducindo cambios que garantan 
unha mellora continua da atención é adoptar os dereitos básicos das persoas 
usuarias como punto de referencia en todas as actuacións e admitir que respec-
talos constitúe a condición sine qua non dunha intervención social de calidade. 
 

CADRO 1. 
DEREITOS BÁSICOS NO ÁMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS

Dignidade Recoñecemento do valor intrínseco das persoas, 
independentemente de cales sexan as súas circunstancias, 
respectando a súa individualidade e as súas necesidades 
persoais, e mostrando, en todo momento, un trato 
respectuoso.

Privacidade e intimidade Dereito das persoas para estar soas se ese é o seu desexo, a 
non ser molestadas e a non sufrir repetidas intromisións nos 
seus asuntos persoais.

Autodeterminación e 
autonomía

A autodeterminación é o dereito para actuar ou pensar de 
forma independente, incluída a disposición para asumir certos 
niveis de risco calculado, mentres que a autonomía alude, máis 
especificamente, ao dereito das persoas usuarias a que se 
promova a súa capacidade física para desenvolverse de forma 
autónoma e a que se lles ofrezan os apoios e adaptacións máis 
idóneos para favorecer a devandita independencia.

Elección Posibilidade de elixir libremente entre diversas opcións.

Satisfacción e realización 
persoal

Realización das aspiracións persoais e desenvolvemento das 
capacidades propias en todos os aspectos da vida cotiá.

Protección, coñecemento e 
defensa dos dereitos

Conservación de todos os dereitos inherentes á condición de 
persoa e á cidadanía, e oportunidade real de exercelos..

Fuente: SIIS Centro de Documentación e Estudios (2011). Vivir mellor. compaxinar dereitos individuais  e 
condicionantes organizativos.

Adoptar estes dereitos como principio reitor da atención non significa que de-
ban desatenderse outros intereses que converxen nos servizos: os da propia 
institución, os da dirección, os do persoal e os das familias, así como os dereitos 
do conxunto da cidadanía e/ou dos contribuíntes que a miúdo financian eses 
servizos. Con todo, o importante é subliñar que baixo ningunha circunstan-
cia debe perderse de vista a situación de especial vulnerabilidade das persoas 
atendidas nos centros de servizos sociais e que, en todas as decisións que 
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se adopten, sexan de carácter xeral ou particular, debe terse presente a súa 
condición de persoas e a necesidade de garantir que poidan seguir sendo elas 
mesmas e elixir, na medida do posible, o estilo de vida que desexan levar. 

Situar os dereitos das persoas no núcleo da atención significa aceptar e asumir 
que o respecto dos dereitos debe ser a norma e que calquera limitación ao seu 
exercicio efectivo debe ter carácter excepcional. Con isto non se pretende dicir 
que, en determinados casos, a excepción á regra non poida ser frecuente; o que 
significa é que, na articulación dos apoios, no marco da planificación centrada 
na persoa, é imprescindible tomar sempre como punto de partida o dereito, 
esforzarse por respectalo ao máximo e por introducir o menor número posible 
de limitacións a ese dereito, argumentando sempre as razóns que, nese caso 
concreto, as fan necesarias.

Situar o respecto dos dereitos no núcleo da atención e dos servizos esixe ade-
mais ter en mente o impacto que o entrar a formar parte dese armazón colec-
tivo pode ter sobre cada un dos dereitos básicos. Para iso, é imprescindible 
reformularse unha serie de aspectos que, sendo esenciais, non adoitan mencio-
narse, por dúas razóns: porque son considerados como consecuencias inevita-
bles, aínda que non desexables, dos contextos colectivos, pero tamén porque 
nos afixemos tanto a esas limitacións que corremos o perigo de esquecer a 
importancia do seu impacto na vida dunha persoa. E esa é a cuestión, que o 
concreto, o día a día da vida nos servizos, a sucesión de detalles que a confor-
man, poden variar considerablemente segundo perdamos ou non de vista eses 
aspectos esenciais (SIIS, 2011).

No ámbito da atención ás persoas maiores -e sen saír do ámbito dos dereitos 
das persoas usuarias dos diversos servizos sociais- este modelo de dereitos 
equiparouse a miúdo ao concepto de bo trato, que se relaciona pola súa vez 
coa bioética5. Para Gómez Marín e Díaz Veiga (2012), o bo trato é universal, é o 
resultado do respecto dos dereitos, respecto á dignidade da persoa, consiste 
en establecer unha relación satisfactoria entre persoas, dar e recibir bo trato 
non ten idade, é unha forma positiva de relación, consideración, recoñecemen-
to, implica recoñecer ao outro de igual a igual. Nun documento da Sociedade 
Española de Xeriatría e Xerontoloxía, estas autoras sinalan como principios do 
bo trato os seguintes:

- valoración e recoñecemento individual, comunitario e institucional

- comunicación

- adaptación e individualidade

- autonomía persoal

- calidade de vida e benestar

- igualdade

- identidade

- liberdade

- dignidade

- negociación

5 Como sinala Goikoetxea (2013), no “bo trato” ás persoas está sempre en xogo unha cues-
tión de dereitos humanos e xustiza, que desbordan os marcos das relacións intersubxec-
tivas. Loxicamente, o recoñecemento da dignidade ontolóxica da persoa ten consecuen-
cias de orde ética, tanto no ámbito asistencial como no ámbito político e social. Se se 
recoñece que toda persoa é digna per se, de aí despréndese que a comunidade, as insti-
tucións e o Estado deben velar pola súa protección e pola súa promoción e facilitar aten-
cións e recursos especializados, estruturas, sistemas e contornos integradores e apoios 
físicos, normativos e doutra orde, que posibiliten unha igualdade de acceso aos beneficios 
sociais. No ámbito da bioética tal constatación desenvólvese cos principios de non male-
ficencia e xustiza.
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2.3.2.  
DEREITOS E POLÍTICAS DE PROTECCIÓN: A PERSPECTIVA DO 
DOBRE DEREITO E O DEREITO SUBXECTIVO AOS SERVIZOS 
SOCIAIS

Como se sinalou previamente, ao falar de dereitos das persoas en situación de 
exclusión social que son usuarias de centros ou recursos para a inclusión cabe 
falar de tres niveis, distintos aínda que interrelacionados: os dereitos humanos 
básicos e as liberdades fundamentais, os dereitos sociais que recollen das políti-
cas de protección e, finalmente, os dereitos que se lles recoñecen a estas persoas 
en tanto que usuarias duns servizos concretos.

Desde un punto de vista normativo, é dicir, situándonos no ámbito das políticas 
de protección, é necesario ter en conta dous elementos relacionados coa regu-
lación legal dos servizos sociais e para a inclusión: por unha banda, a aceptación 
da filosofía do dobre dereito como elemento básico na regulación das políticas 
de inclusión social; por outra, a consolidación do dereito subxectivo á percep-
ción dos servizos sociais, exposto tanto en determinadas leis autonómicas de 
servizos sociais, incluída a galega, como -no ámbito da dependencia- na Lei de 
promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de depen-
dencia (LAPAD) de 2006.

a) A perspectiva do dobre dereito

A filosofía do dobre dereito está estreitamente vinculada ao concepto de inclu-
sión activa, ao que antes se fixo referencia, e está especialmente estendida -polo 
menos no ámbito conceptual- na normativa que regula os sistemas de rendas 
mínimas de determinadas comunidades autónomas. Remítese, pola súa vez, á 
filosofía das rendas mínimas de inserción desenvolvidas en países como Francia, 
a partir da instauración do revenú minimum d’insertion (RMI) de 1989.

De acordo á Lei 18/2008 para a garantía de ingresos e para a inclusión social 
da CAPV, “o principio de dobre dereito recoñece tanto o dereito para dispoñer 
de medios económicos para facer fronte ás necesidades básicas da vida, cando 
non poidan obterse en contía suficiente do emprego ou dos diversos réximes de 
protección e asistencia social, como o dereito para recibir apoios personalizados 
para a inclusión laboral e social, mediante a participación obrigada nun convenio 
de inclusión”. Tamén a normativa vixente en Galicia no ámbito da inclusión social 
recoñece a perspectiva do dobre dereito. Así, a Lei 10/2013, do 27 de novembro, 
de inclusión social, á que antes se fixo referencia, recoñece “dous dereitos dife-
rentes, aínda que relacionados, que se regulan e modulan de maneira separada: o 
dereito a uns ingresos mínimos, dereito que se corresponde co deber de vincula-
ción cos servizos sociais comunitarios básicos e específicos a través do proxecto 
de integración social ou familiar; e un segundo dereito a un apoio económico e 
técnico personalizado no itinerario para a inserción no mercado de traballo, que 
se corresponde co compromiso de desenvolver as actividades pactadas nun do-
cumento escrito no que a formación adaptada, a aprendizaxe e a práctica laboral 
son, entre outros, aspectos decisivos”.

Esta perspectiva materializa o dereito das persoas desempregadas ou en situa-
ción de exclusión a recibir os apoios necesarios para a súa plena inclusión e, en 
concreto, as ferramentas que precisan para a mellora da súa empregabilidade 
e para a súa inclusión efectiva no mercado de traballo e, máis en xeral, na vida 
social. Trátase pois do exercicio dun dereito individual -distinto do dereito á pres-
tación económica- e do consecuente compromiso institucional no sentido de 
ofrecer eses apoios para a empregabilidade, entendida esta última nunha pers-
pectiva ampla, como tamén se sinalou. 
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b) O dereito subxectivo á percepción de servizos sociais

Outro dos elementos fundamentais que debe terse en conta á hora de expor un 
modelo de intervención de calidade no ámbito da inclusión social é a crecente 
consolidación do carácter subxectivo dos servizos sociais, polo menos nas leis 
de servizos sociais dalgunhas comunidades autónomas.

Fantova destaca xa en 2008 o carácter xusticiable e esixible do dereito aos servi-
zos sociais, nun proceso de consolidación dos servizos sociais como novo dereito 
social (Fantova, 2008). Vila (2010) explica tamén que as leis de servizos sociais 
aprobadas en diversas comunidades autónomas con posterioridade á aproba-
ción da LAPAD consignan como obxectivos substantivos o establecemento do 
dereito de acceso aos servizos sociais e o carácter universal destes. Así, ao seu 
xuízo, o corazón da nova lexislación é o establecemento con carácter xeral do 
dereito subxectivo de acceso aos servizos sociais, para o que se deben cumprir 
unha serie de requisitos previos: a) definición clara da prestación e do seu conti-
do; b) concreción das condicións persoais, da situación de necesidade protexida 
ou doutra índole requiridas para o acceso á prestación; c) garantía dos recursos 
necesarios e do financiamento suficiente e seguro; d) lexitimación para recorrer 
por vía administrativa e xudicial en defensa do dereito recoñecido.

Do mesmo xeito que a LAPAD, sinala Vila, todas as novas leis de servizos sociais 
recoñecen verdadeiros dereitos subxectivos, é dicir, aplicables e actuables ante 
os tribunais en caso de incumprimento, aínda que a maioría delas, como fixo 
a LAPAD, non concreta aspectos esenciais dos devanditos dereitos (carteira/
catálogo de servizos, requisitos etc.) e remite ás disposicións regulamentarias 
de desenvolvemento. O autor sinala respecto diso que as leis de Navarra, Can-
tabria e Cataluña refírense  explicitamente á natureza de dereito subxectivo das 
prestacións garantidas, mentres que a de Galicia refírese a prestacións esenciais 
como dereito esixible. É dicir, estas leis distinguen entre prestacións (en sentido 
amplo, incluíndo as de carácter económico e as técnicas) de dereito subxectivo 
doutras suxeitas ás dispoñibilidades orzamentarias e aos principios de prelación 
e concorrencia (a estas últimas a lei catalá denomínaas non garantidas e a galega 
normalizadoras6). A lei vasca non efectúa ningunha distinción e considera, polo 
tanto, con carácter xeral que todas as prestacións son garantidas (cabe sinalar 
respecto diso en calquera caso que, seis anos despois da aprobación da lei, non 
se desenvolveu en Euskadi o marco normativo que debería concretar a universa-
lización dos servizos sociais).

Á marxe da efectividade real que -nun contexto de crise económica e recorte 
das políticas sociais- tivese o recoñecemento do carácter subxectivo do dereito 
ás prestacións de servizos sociais, ou da súa articulación concreta nos diferentes 
sistemas autonómicos de servizos sociais, non cabe dúbida de que este a ten-
dencia ao recoñecemento do dereito subxectivo a estes implica un cambio de 
calado na súa configuración. Nese sentido, o carácter subxectivo do acceso aos 
servizos sociais é relevante no marco desta discusión desde tres puntos de vista:

- Dunha parte, a responsabilidade que as administracións públicas asu-
men para a prestación dese servizo a todas as persoas que acrediten 
estar nunha situación de necesidade e cumprir os requisitos de acce-
so establecidos.

- Por outra, en relación coa anterior, a necesidade de articular meca-
nismos de diagnóstico e valoración de necesidades que permitan de-
terminar en que medida unha persoa potencialmente demandante de 
servizos cumpre, efectivamente, os requisitos de necesidade estable-
cidos.

6 No caso de Galicia, a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia consi-
dera servizos esenciais, é dicir, esixibles e garantidos para aquelas persoas que cumpran as 
condicións establecidas de acordo coa valoración técnica da súa situación, a intervención 
social, biopsicosocial, sociolóxica ou socioeducativa, así como a atención residencial, diúrna 
ou domiciliaria no caso das persoas beneficiarias do sistema de atención á dependencia.
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Finalmente, a consideración dun servizo determinado como dereito social 
subxectivo, de responsabilidade pública, implica unha esixencia adicional no que 
se refire á calidade do servizo e ás súas formas de provisión. Desde ese punto 
de vista, a ruptura que o concepto de dereito subxectivo ten en relación co mo-
delo graciable ou discrecional preexistente implica tamén a necesidade dunha 
maior garantía en canto á adecuación do servizo ás necesidades da persoa e aos 
obxectivos da intervención7. 

2.4. 
INDIVIDUALIZACIÓN, AUTONOMÍA E CONTROL

2.4.1.  
A INDIVIDUALIZACIÓN DA ATENCIÓN

Como sostén Aguirre (2013) “sopran ventos de cambio na intervención social. 
Unha nova revolución parece asomar no horizonte: a revolución da centralida-
de da persoa, da confianza en que a persoa acompañada vai poder recuperar 
a súa autonomía, a súa capacidade de asumir o temón da súa propia vida”.  
Efectivamente, como se sinalou anteriormente, ademais da condicionalidade 
e a preeminencia dada á inserción laboral, unha característica básica do pa-
radigma da activación refírese á individualización das intervencións -a través 
de técnicas de xestión de casos que teñen no traballo social de caso un claro 
antecedente- e á súa contractualización, mediante convenios, acordos persoais 
e outras fórmulas similares. A énfase que o paradigma da activación pon na 
individualización coincide cunha tendencia moito máis ampla, no conxunto dos 
servizos sociais, cara á personalización dos procesos de intervención social.

De acordo co Social Care Institute for Excelence (SCIE), a individualización ou 
personalización implica recoñecer as persoas como individuos con fortalezas, 
capacidades e preferencias, e poñer estas no centro dos coidados e servizos 
que reciben (o que se relaciona directamente coa perspectiva de dereitos á 
que se fixo antes referencia). O tradicional enfoque orientado aos servizos fixo 
que, a miúdo, as persoas non reciban o tipo de apoio que precisan ou prefiren: 
os enfoques personalizados baséanse na idea de que son as propias persoas 
as que poden identificar as súas propias necesidades e tomar decisións acerca 
dos apoios que queren recibir; para iso, é necesario que estas persoas obteñan 
a información e o asesoramento que necesitan para poder realizar decisións 
informadas. Trátase, en definitiva, de poñer as persoas no centro dos sistemas, 
procesos, equipos e servizos (Carr, 2008).

As xustificacións desta énfase na individualización das intervencións son varia-
das: por unha banda, asúmese que un enfoque individualizado é a única forma 
de dar resposta ás necesidades, desexos e expectativas particulares de cada 
usuario, e de adaptar os servizos e prestacións que se lle ofertan á súa situa-
ción, fuxindo de esquemas xeneralistas nos que as posibilidades do dispositivo 
-social, sanitario ou educativo- antepóñense ás necesidades da persoa usuaria. 
Asúmese igualmente que este tipo de enfoques resulta máis eficiente, que fa-
vorece unha maior motivación por parte das persoas atendidas e, sobre todo, 
que permite un traballo de acompañamento social imprescindible para dar res-
posta adecuada ás situacións de exclusión social ou laboral. 

7  Así, de acordo a Verdugo et al. (2013), aceptar a calidade como principio reitor dos 
servizos sociais, e como un dereito das persoas usuarias implica o establecemento dun 
vínculo entre a calidade do servizo e a calidade de vida das persoas usuarias, entendendo 
esta como un referente para a avaliación dos servizos sociais, para a súa planificación, 
ordenación,organización e prestación.
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O cambio cara a unha maior individualización vén tamén motivado por unha 
demanda crecente de autodeterminación e control da atención recibida por 
parte das persoas usuarias dos servizos sociais, insatisfeitas a miúdo co ca-
rácter excesivamente ríxido, incluso paternalista, dos modelos convencionais 
de intervención social. En resposta a esa insatisfacción, e de acordo tamén 
con formulacións innovadoras de intervención defendidos por algúns teóricos 
e promovidos por novas visións e prácticas profesionais, fóronse  adoptando 
medidas tendentes a reforzar -en particular a través da xestión de caso- un 
mellor axuste da atención ás particularidades de cada situación e un maior pro-
tagonismo da persoa usuaria na definición das súas necesidades e preferencias 
e no deseño dos apoios máis axustados a estas. Foise implantando así a idea 
de empoderamento da persoa usuaria, como manifestación da vontade de ree-
quilibrar un modelo que, no seu afán de protección, actuaba con fortes trazos 
paternalistas, determinantes de que tanto a construción do sistema como a do 
modelo de atención estivesen dominados polo imperativo público e polo cri-
terio profesional, sen que a persoa usuaria tivese realmente voz nos procesos 
de intervención. Esta nova visión supoñía un cambio radical con respecto á 
tradición anterior. 

En certo xeito, pode dicirse que as demandas e desexos manifestados polas 
persoas usuarias de contar con servizos menos estandarizados, máis axustados 
ás necesidades individuais, e máis variados, que lles permitan elixir as opcións 
máis adecuadas e participar activamente no deseño do seu paquete de apoios 
está en sintonía coas necesidades constatadas desde a propia administración 
en termos de ampliación e diversificación da rede e en termos de eficiencia e 
axilidade na organización e o funcionamento do sistema. Así é como os valores 
de personalización da atención, de empoderamento, de autodeterminación e 
de dereito de elección fóronse integrando no discurso público dos diferentes 
modelos de servizos sociais e como se foi  impoñendo, en todos eles, a necesi-
dade de axustar mellor a oferta de servizos e o modelo de atención ás necesi-
dades individuais e, no posible, ás preferencias da persoa usuaria. Pásase así do 
paradigma da atención ofrecida en función da rede de servizos, ao paradigma 
da atención ofrecida en función das necesidades individuais (SIIS, 2010).

No ámbito das rendas mínimas de inserción, por exemplo, esta tendencia á indi-
vidualización e á contractualización das intervencións tradúcese basicamente 
na elaboración de plans individuais de acción (o convenio de inserción en Eus-
kadi, o jobseeker agreement no Reino Unido, o contrat d’Insertion en Francia, 
o proxecto de integración social no marco da RISGA en Galicia…), que adqui-
ren a categoría de case contratos e representan o establecemento dun acordo 
-polo menos simbólico- entre a Administración, representada polo traballador 
a cargo do caso, e a persoa atendida. Nese marco, presuponse a existencia dun 
traballo de acompañamento ou xestión de casos desde as administracións res-
ponsables da provisión das prestacións, no marco dun itinerario pactado cara 
á inclusión.

2.4.2.  
ATENCIÓN CENTRADA NA PERSOA, MODELO DE VIDA 
INDEPENDENTE E ACOMPAÑAMENTO INDIVIDUALIZADO

Dada a estreita relación que existe entre a perspectiva dos dereitos á que antes 
se fixo referencia, a calidade da atención e a súa individualización -e á marxe 
das críticas aos riscos que, no marco do paradigma da activación, pode terunha 
concepción excesivamente individualizada dos procesos de exclusión e inclu-
sión social8 non é de estrañar que a individualización da atención constitúa 

8  O concepto de individualización, ou a tendencia á contractualización, non están exento de ris-
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hoxe un elemento central no ámbito da intervención social. Nese sentido, cabe 
lembrar que se desenvolveron no ámbito da atención ás persoas maiores e ás 
persoas con discapacidade modelos de individualización que teñen como de-
nominador común á procura de dous obxectivos estreitamente relacionados:

- Por unha banda, unha maior individualización e integralidade da aten-
ción, desde os modelos que se basean na calidade de vida e os apoios 
personalizados, na liña por exemplo dos modelos de ‘atención centra-
da na persoa’.

- Por outra, a procura dun maior empoderamento das persoas usuarias 
de servizos sociais, unha maior capacidade de elección, o recoñece-
mento do seu dereito á autodeterminación e, en suma, ao control das 
súas propias vidas. O movemento de ‘vida independente’, especial-
mente no ámbito da discapacidade, é un bo expoñente desta filosofía.

a) A atención centrada na persoa

Aínda que non está estritamente referido ás persoas maiores, o modelo de 
atención centrada na persoa desenvolveuse preferentemente no noso contor-
no no ámbito da atención xerontolóxica. Este modelo constitúe sen dúbida 
unha forma de individualización e adaptación ás necesidades e expectativas 
das persoas usuarias dos servizos sociais, cuxa incorporación ao ámbito dos 
servizos para a inclusión pode resultar de interese.

Para Martínez (2011), “a principal característica que define os modelos de aten-
ción orientados na persoa, fronte a outros modelos tradicionalmente deseña-
dos desde a óptica dos servizos, é que se recoñece o papel central da persoa 
usuaria na súa atención e, en consecuencia, propóñense estratexias para que 
sexa ela mesma quen realmente exerza o control sobre os asuntos que lle afec-
tan. Esta é a principal achega e o realmente innovador destes modelos fronte 
aos que se orientan aos servizos, nos que aínda estando entre os seus obxec-
tivos a atención individualizada, o suxeito ten un papel máis pasivo e sitúase 
como receptor de servizos, sendo os profesionais desde o seu rol de expertos 
quen prescribe o máis adecuado ás súas necesidades individuais”. 

Os modelos de atención centrada na persoa, engade esta autora, “achegan 
unha visión radicalmente diferente doutras abordaxes máis clásicas, aínda que 
estes tamén busquen a atención individualizada. Van máis alá da atención ha-
bitual, achega unha mirada que profunda na idea do individual ligada necesa-
riamente á autonomía persoal e á xestión da vida cotiá, onde ten unha influen-

cos e por tanto de críticas. “O paradigma da activación -explica Serrano (2009)− caracterízase 
por dirixir o seu centro de atención e intervención ao cambio das condutas, das motivacións e 
dos comportamentos individuais, máis que a asentar as condicións políticas adecuadas para 
unha xusta redistribución da riqueza (…). Desocializa as causas da pobreza e transforma o mar-
co analítico de reflexión acerca desta, pasando dunha análise política da cuestión a outro máis 
individual ou moral (o deber civil de todo suxeito de facerse cargo de si mesmo)”. É certo que 
esta individualización implica unha nova énfase nas responsabilidades e os comportamentos 
individuais, desconsiderando os factores contextuais e, en definitiva, cargando sobre as vítimas 
de situacións estruturais de desigualdade e exclusión o peso da súa situación: a tendencia á 
individualización, sinalan van Berkel e Valkenburg, (2007), implica a miúdo que se atribúe á 
persoa desempregada a responsabilidade da súa situación, e que os problemas do mercado 
de traballo léanse exclusivamente en clave de carencias dos individuos, a partir ademais dunha 
tendencia á psicoloxización dos problemas sociais. A individualización das intervencións pode 
por tanto, a xuízo destes autores, interpretarse de dúas formas, a teor dos seus resultados: 
desde unha perspectiva orientada ao control e ao establecemento de obrigacións, ou desde 
outra orientada á emancipación e a capacitación. Ademais das súas implicacións en termos de 
responsabilización individual, o concepto de contractualización criticouse tamén -desde unha 
perspectiva algo máis concreta- polo que supón de establecemento dunha relación desigual 
entre a persoa usuaria e a Administración, representada neste caso polo profesional dos servi-
zos sociais ou os servizos de emprego. Así, autores como Handler (2003) falan dun retroceso 
na calidade das políticas sociais na medida en que se pasou de recoñecer uns dereitos basea-
dos na pertenza a un corpo social determinado, a condicionalos ao cumprimento dun contrato 
desequilibrado e mitificado. Para Handler, en efecto, o dereito a unhas prestacións económicas 
mínimas deixou xa en Europa de estar ligado a un status ou categoría la da cidadanía para con-
verterse nun dereito condicionado, ao que só se accede se se cumpren determinadas obrigas e 
contraprestacións previamente acordadas. 
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cia determinante o plan de atención que se deseña, e como este se constrúe 
desde un determinado servizo”. A xuízo desta autora, a atención centrada na 
persoa, como enfoque, comprende un conxunto de principios ou enunciados 
que orientan a atención. A modo de catálogo propóñense dez asuncións que 
caracterizan este enfoque aplicado á atención xerontolóxica (Martínez, 2013):

- Todas as persoas teñen dignidade.

- Cada persoa é única.

- A biografía é a razón esencial da singularidade.

- As persoas teñen dereito a controlar a súa propia vida.

- As persoas con grave afectación cognitiva tamén teñen dereito a exer-
cer a súa autonomía.

- Todas as persoas teñen fortalezas e capacidades.- 

- O ambiente físico inflúe no comportamento e no benestar subxectivo 
das persoas. 

- A actividade cotiá ten unha gran importancia no benestar das persoas. 

- As persoas son interdependientes. 

- As persoas son multidimensionais e están suxeitas a cambios.

Así pois, a ACP achega unha visión radicalmente diferente doutras abordaxes 
máis clásicas que tamén buscan a atención individualizada. De acordo a esta 
autora, “a principal diferenza estriba no rol activo que a ACP lles outorga ás 
persoas usuarias e as consecuencias que iso xera na relación asistencial e no 
modo de intervir. A atención individual pode dirixirse a cubrir as necesidades 
da persoa sen ter en conta a súa participación no proceso. Sucede nas prácticas 
de corte paternalista onde os profesionais son quen decide todas as cuestións 
da vida cotiá das persoas, desde a crenza que ao ter a condición de expertos 
son quen mellor poden discernir sobre o beneficioso para estas. A ACP bus-
ca a personalización da atención entendendo que cada individuo se constrúe 
como persoa en procesos de apertura e comunicación cos demais. Pretende 
que cada persoa (incluíndo tamén a quen ten minguada a súa autonomía) tome 
un papel de axente central e, na medida do posible, activo. O obxectivo non é 
só individualizar a atención senón empoderar a persoa desde a relación social 
para que ela mesma poida seguir, na medida das súas capacidades e desexos, 
xestionando a súa vida e tomando as súas decisións” (Martínez, T, 2013).

b) O modelo de vida independente

Outra das referencias esenciais á hora de expor un modelo de atención indivi-
dualizado para a inclusión é o movemento de vida independente desenvolvido 
no ámbito da discapacidade e que se materializa -aínda que non exclusivamen-
te- na promoción da figura do asistente persoal. 

Este movemento, moi ancorado na defensa dun modelo social de discapaci-
dade9 (por contraposición ao ata entón imperante modelo médico), combati-

9  Como se explicou previamente, este modelo nace da crítica dos modelos baseados unica-
mente no individuo, e de presentar a diversidade funcional como unha desgraza persoal, 
sen ter en conta o ámbito social. Este modelo baséase no recoñecemento de dous feitos 
con importantes consecuencias para as persoas con diversidade funcional: a discrimina-
ción socioeconómica e a medicalización da diversidade funcional. Considera o fenómeno 
fundamentalmente como problema de orixe social e como un asunto centrado na completa 
integración das persoas na sociedade. A diversidade funcional non é un atributo da persoa, 
senón un complicado conxunto de condicións, moitas das cales son creadas polo contexto/
contorno social. Desde este modelo, xa non se concibe ás persoas con diversidade funcional 
como problemas, senón que o que existe son prácticas discapacitantes. Noutras palabras, 
a concepción da diversidade funcional é ante todo un constructo social, xa que o contorno 
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vamente promovido polas organizacións de defensa dos dereitos das persoas 
con discapacidade -especialmente por adultos novos con discapacidade físi-
ca-, exerceu fortes presións e liderou unha reivindicación básica para ese co-
lectivo: o dereito para vivir de forma independente, fóra do marco institucional, 
adoptando as súas propias decisións en relación coa súa forma de vida, e tamén 
en relación coas alternativas de atención e apoio que puidesen necesitar para levar 
unha vida autónoma. Progresivamente, uníronse a esta corrente as voces doutros 
colectivos como manifestación xeneralizada dun certo descontento co funciona-
mento dun sistema que estimaban excesivamente ríxido (SIIS, 2011).  

O movemento de vida independente supón un avance na forma de entender a 
diversidade funcional e cuestiona polo tanto o concepto de integración asimilable 
a normalización (Iáñez, 2010). Para este autor, “esta filosofía parte da idea de que 
todas as persoas teñen o dereito á independencia a través do máximo control so-
bre as súas vidas, baseado na capacidade e a oportunidade para tomar decisións 
e de levar a cabo as actividades de cada día”. No mesmo sentido, para Fernández 
Cordeiro (2013), “desde esta filosofía reclámase o dereito de todas as persoas con 
diversidade funcional a decidir sobre a súa propia existencia e participar activa-
mente na vida da súa comunidade cos apoios humanos necesarios. A ferramenta 
fundamental para poder exercitar estes dereitos é a asistencia persoal. Desde este 
movemento considérase que só desta maneira as persoas con diversidade funcio-
nal poden ter o control da súa propia vida. Rexéitase a institucionalización como 
forma de vida, e o acceso a unha vida autónoma e independente apúntase como 
unha cuestión de dereitos humanos”. 

A filosofía de vida independente susténtase en sete  principios básicos: 

- Dereitos humanos e civís

- Autodeterminación

- Desinstitucionalización;

- Desvinculación do modelo médico

- Empoderamento

- Apoio entre iguais

- Responsabilidade sobre a propia vida

c) Ferramentas para a autonomía: asistencia persoal, acompañamento indivi-
dualizado e prestacións económicas

Como se materializan no marco das políticas públicas estes enfoques de indivi-
dualización, autonomía e control? Antes xa se sinalou que, no ámbito das rendas 
mínimas de inserción, o contrato de inserción e a xestión de casos configúranse 
como a panca básica desa individualización, no marco de proxectos consensua-
dos de inclusión. No marco da atención centrada na persoa, apostouse polo des-
envolvemento de modelos baseados na traxectoria vital das persoas (intereses, 
experiencias, historias de vida…) e na adecuación do contorno físico dos recursos 
residenciais. Hai outras tres ferramentas ou liñas de acción que cabe destacar á 
hora de entender como se materializou, basicamente no ámbito da discapaci-
dade, esta opción pola individualización das intervencións e o empoderamento 
das persoas usuarias:

- A figura do asistente persoal. Unha das reivindicacións fundamentais 
do movemento de vida independente foi o da extensión, como de-
reito, da figura do asistente persoal, concibido como un apoio para a 

social xoga un papel crucial nos procesos discriminatorios cara a estas persoas. Por conse-
guinte, céntrase o problema nunha cuestión ideolóxica ou de actitude máis que na defi-
ciencia en si, o que precisa de cambios sociais para posibilitar a participación das persoas 
con diversidade funcional en todas as áreas da vida social. Así pois, a eliminación de todo 
tipo de barreiras (arquitectónicas, urbanísticas, de transporte, sociais e actitudinais) é tan 
importante como os avances médicos para o tratamento das diversidades funcionais (Iáñez, 
2010).
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inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da vida 
cotiá. Segundo Romañach e Picavea (2007), “un asistente persoal é 
unha persoa que axuda a outra a desenvolver a súa vida. O asistente 
persoal é polo tanto aquela persoa que realiza ou axuda a realizar 
as tarefas da vida diaria a outra persoa que pola súa situación, ben 
sexa por unha diversidade funcional ou por outros motivos, non pode 
realizalas por si mesma. Esta axuda está regulada por un contrato 
profesional no que o usuario ou usuaria, habitualmente a persoa con 
diversidade funcional ou o representante legal dunha persoa con di-
versidade funcional, é a parte contratante. A existencia do asistente 
persoal baséase no desexo e o dereito das persoas con diversidade 
funcional a controlar a súa propia vida e a vivila coa dignidade que 
leva estar en igualdade de oportunidades co resto da cidadanía (Ro-
mañach e Picavea, 2007). 

- A figura do asistente persoal está contemplada no ámbito da atención 
á dependencia, mediante a Prestación de Asistencia Persoal previs-
ta na LAPAD. A pesar do seu escaso desenvolvemento fóra de Gi-
puzkoa10 o potencial desta figura é sen dúbida importante. De acordo 
a Romañach (2011), “en primeiro lugar, no que respecta aos dereitos, 
a prestación económica de asistencia persoal serve para garantir a 
igualdade de oportunidades vivindo en comunidade, garantía esta-
blecida na LlONDAU e na Convención da ONU. En segundo lugar, des-
de un enfoque social, a PEAP libera ás mulleres dunha subordinación 
histórica, proporciona liberdade social e emancipación ás persoas dis-
criminadas pola súa diversidade funcional, e ofrécelle á persoa parti-
cular o apoio que necesita adaptándose á súa realidade. En terceiro 
lugar, desde a perspectiva do emprego, a PEAP serve para investir en 
ocupación directa con ínfimos gastos de xestión en emprego social, 
flexible, non deslocalizable, profesional, humanamente atractivo e en-
riquecedor, adaptable ao territorio e ás necesidades específicas da 
sociedade e a persoa. Serve así mesmo para que as persoas discrimi-
nadas pola súa diversidade funcional poidan acceder ao emprego en 
igualdade de oportunidades, posibilitando así a incorporación de co-
lectivos con dificultades de acceso ao mundo laboral. E tamén pode 
sacar da precariedade a moitas persoas que xa realizan ese labor. 
Finalmente, en cuarto lugar, desde a perspectiva económica é máis 
rendible e eficiente que outros servizos como as residencias. Téñase 
ademais en conta que a prestación económica de coidado familiar -a 
que prevalece no  sistema español de atención á dependencia- non 
está a resolver  o problema da autonomía da  persoa (senón, máis ben, 
o de liquidez na súa familia), nin está a xerar emprego”.

- Os orzamentos individuais. Outro dos elementos que se derivan desta 
aposta pola autodeterminación e a autonomía das persoas usuarias de 
servizos sociais é o desenvolvemento de modelos de prestacións econó-
micas para a adquisición de servizos de atención e coidado, directamen-
te por parte da persoa afectada, no mercado ordinario, mediante o recur-
so a cheques servizo, orzamentos individuais e outras figuras similares. 
Aínda que é certo que nalgúns casos o desenvolvemento destas forma 
de provisión -que, no ámbito da dependencia en España podería equi-
pararse á Prestación Económica Vinculada ao Servizo- xustifícase pola 
necesidade de reducir o custo que supón a prestación directa ou concer-
tada de servizos persoais, non se pode negar que responde tamén á de-
manda de determinados colectivos de persoas usuarias, que consideran 

10  O certo é que, a pesar da súa inclusión no marco da Lei de promoción da autonomía persoal e 
atención á dependencia, o desenvolvemento da figura do asistente persoal non pasou do resi-
dual no conxunto do Estado español. Na actualidade, de acordo aos datos do IMSERSO a data 
agosto de 2014, apenas un 0,21% de todas as prestacións concedidas no marco desa lei –algo 
menos de 2000− destínanse ao financiamento desta prestación. Delas, a práctica totalidade 
corresponden ademais ao País Vasco e, en concreto, ao Territorio Histórico de Gipuzkoa, onde 
a conxunción da vontade técnica e política deu pé ao desenvolvemento dun sistema que, ade-
mais de xerar emprego dunha certa calidade, ofrece unha atención individual e personalizada, 
especialmente a persoas maiores de 80 anos.
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o seu dereito poder elixir, organizar, contratar e supervisar directamente 
os servizos que precisan.

- Especialmente desenvolvidos en países como Reino Unido ou Holanda, 
as avaliacións realizadas en relación con este tipo de modelos non ofre-
cen resultados concluíntes, na medida en que se dirixen a colectivos de 
persoas usuarias moi diversos, e articúlanse tamén de forma moi diferen-
te. Para Netten et al. (2011), as avaliacións realizadas poñen de manifesto 
que os sistemas deste tipo -os seus datos fan referencia ao sistema inglés 
de orzamentos individuais- poden mellorar os resultados da atención 
prestada ás persoas maiores, na medida en que favorecen un sentimento 
de maior control, aínda que este efecto positivo depende moito do tipo 
de persoa usuaria e da súa capacidade para articular un paquete de coi-
dados de forma autónoma. De acordo a estas avaliacións, os resultados 
parecen ser positivos para as persoas con enfermidade mental e para as 
persoas adultas con discapacidade física ou sensorial. Para as persoas 
maiores, pola contra, os resultados son en xeral menos positivos.

- O  acompañamento social personalizado. Máis directamente relacionado 
co ámbito da intervención en situacións de exclusión, o acompañamen-
to social personalizado é outra fórmula para a aplicación da idea da in-
dividualización. Sartu (2013) define o acompañamento como forma de 
traballar na que a persoa vulnerable ou en exclusión (persoa acompaña-
da) percorre o seu propio camiño de incorporación social en compañía 
dunha persoa acompañante (educadora social) experta que a aconsella 
e a orienta. Durante este proceso, o poder de decisión recae na persoa 
acompañada e non na persoa acompañante, isto é, o suxeito activo de 
decisión e cambio é a persoa vulnerable ou en risco de exclusión. De 
acordo a esta entidade, o acompañamento caracterízase por: a) empo-
derar a persoa vulnerable ou en exclusión social; b) tratar de forma per-
sonalizada ao acompañado/a; c) a relación de proximidade e confianza 
que se establece entre a persoa acompañada e acompañante; e d) a alta 
implicación da persoa educadora. Neste sentido, o acompañamento esi-
xe compromiso, responsabilidade, dispoñibilidade e tempo de dedica-
ción, elementos sen os cales non é posible crear a confianza suficiente 
para que o proceso de incorporación poida avanzar.

 Segundo Ramírez de Arellano (2012), “o acompañamento é unha forma 
de entender a relación social e educativa entre o profesional e a persoa 
atendida. A protagonista é a persoa, pero o profesional está ao seu lado 
para apoiala. Ten un enfoque transversal xa que lle afecta a diversos tipos 
de dificultades e de recursos. Comeza a partir da construción da relación 
a través dunha adecuada forma de acollida e dun diagnóstico compar-
tido. Continúa coa elaboración dun itinerario persoal, a súa revisión e o 
seu mantemento ao longo do tempo. Un itinerario que vai implicar un 
proceso de cambio, polo que hai que fornecer recursos e apoio; ás veces 
instrumentais e ás veces cognitivos e emocionais. O profesional pasa a 
converterse no referente para esa persoa e no nó de comunicacións con 
outros recursos. Trabállase coa persoa pero tamén co seu contorno per-
soal e institucional”. 

 A base do acompañamento radica en calquera caso na reciprocidade, 
o que vincula esta ferramenta cos fundamentos da individualización: a 
persoa acompañada non xoga un papel pasivo, senón que se lle presu-
pón unha certa capacidade de decidir o seu propio camiño. Trátase dun 
concepto cada vez máis apreciado nas entidades sociais que buscan in-
novar nos seus estilos de intervención e responde á necesidade de que 
a persoa atendida cobre un maior protagonismo e se converta no centro 
da acción social; a que os recursos se adapten a ela, en lugar de á in-
versa (Aguirre, 2013). Así pois, o acompañamento social descansa sobre 
un principio activo, sobre o recoñecemento das capacidades potenciais 
das persoas acompañadas e sobre a mobilización da súa capacidade de 
actuar. Segundo o Consello Superior de Traballo Social francés, “o acom-
pañamento social busca axudar as persoas en situación de dificultade a 
resolver os problemas xerados por situacións de exclusión e a establecer 
con elas unha relación de escoita, de apoio, de consello e de axuda, nun 
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contexto de solidariedade, reciprocidade e compromiso de ambas as 
partes. O acompañamento só pode basearse polo tanto nunha demanda 
voluntaria e repousa sobre a liberdade individual e sobre a capacidade 
de compromiso recíproco11. 

 É importante destacar que, nalgúns países -máis alá dos desenvolvemen-
tos producidos no ámbito da garantía de ingresos- o dereito ao acompa-
ñamento emerxe como un dereito xurídico12. Así, para Petit (2012), a idea 
de contractualización que se establece no ámbito da inclusión implica, ao 
mesmo tempo, o dereito das persoas en situación de excusión a recibir un 
acompañamento individualizado e a obriga da administración de prestalo. 
 
 
 

2.5. 
DESINSTITUCIONALIZACIÓN, ATENCIÓN A DOMICILIO E MO-
DELOS DE VIVENDA ASISTIDA, TUTELADA OU CON APOIOS

 
A partir de modelos como a Rehabilitación Baseada na Comunidade13  ou a 
reforma psiquiátrica, en determinados ámbitos da acción social -especialmen-
te a discapacidade, pero tamén a atención á infancia e ás persoas maiores-, 
aceptouse de forma case unánime o gradual abandono das grandes institu-
cións residenciais e a súa substitución por servizos de base domiciliaria ou 
por solucións residenciais dispersas e de pequeno tamaño, a fin de permitir 
que as persoas en situación de vulnerabilidade poidan vivir, con garantías, na 
comunidade. No ámbito da exclusión social, con todo, non se asumiu por 
completo o cambio de paradigma que implica a aposta por servizos de base 
domiciliaria e, sobre todo, a necesidade de avanzar cara a modelos de viven-
da asistida ou con apoio, na cal ou desde a cal se prestan apoios individuali-

11 Esta énfase na reciprocidade que implica o acompañamento permite vincular este con-
cepto ao de activación inclusiva, na medida en que esta última se basea no concepto de 
reciprocidade xusta de White 

12 Nese sentido, leis de servizos sociais como a da CAPV recoñecen o dereito das persoas 
usuarias a contar cun plan de atención personalizada e a ser acompañados por un pro-
fesional de referencia, responsable da coordinación dese plan. De acordo ao artigo 19 
da Lei 12/2008 de servizos sociais, “na fase inicial do procedemento, a responsabi lidade 
recaerá nunha traballadora ou traballador social do servizo social de base, que actuará 
como profesional de referencia, salvo que pola natureza da interven ción se estime máis 
adecuado que a función de referen cia recaia noutra figura profesional, contando, se é o 
caso, coa colaboración e participación doutras perso as profesionais dos servizos sociais 
municipais. Para o exercicio das súas funcións de coordinación poderá requirir, así mesmo, 
a intervención de profesionais doutros servizos sociais de atención primaria e secun daria 
dependentes doutras administracións públicas vascas, tendo as decisións destas últimas, 
emiti das a través dos órganos correspondentes, carácter vinculante para o profesional ou 
a profesional referente cando estas determinen a concesión ou a denegación do acceso a 
unha prestación ou servizo que deles dependa. Naqueles casos en que o grao de intensi-
dade do apoio requirido así o aconsellase, a responsabilidade dun caso poderá ser trans-
ferida pola persoa profesio nal referente a unha persoa profesional dos servizos sociais 
de atención secundaria, quen asumirá, a partir dese momento, a función de coordinación 
do devandito caso, así como o compromiso de informar sobre a súa evolución á persoa 
profesional que actuou como referente no servizo social de base de orixe, en particular 
cando este siga en contacto coa persoa

13 Rehabilitación baseada na comunidade (RBC) foi iniciada pola Organización Mundial da 
Saúde (OMS) seguindo a declaración de Alma-Ata de 1978. Foi promovida como unha 
estratexia para mellorar o acceso aos servizos de rehabilitación para as persoas con dis-
capacidade en países de baixos e medianos ingresos, facendo uso óptimo dos recursos 
locais. Durante os último 30 anos, a RBC evolucionou a unha estratexia multisectorial para 
atender as necesidades máis amplas das persoas con discapacidade, asegurar a súa par-
ticipación e inclusión na sociedade e mellorar a súa calidade de vida.

14 De acordo coa enquisa sobre persoas sen fogar do INE, con datos relativos a 2012, o 33% 
dos centros de aloxamento colectivo destinados a persoas sen fogar en España teñen 
menos de dez prazas.
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zados ás persoas en situación de exclusión social14 De acordo á European 
Social Network, a desinstitucionalización ou transición cara á atención basea-
da na comunidade implica un cambio no tipo de atención que se presta ás 
persoas vulnerables. As persoas usuarias deben ser valoradas e consultadas, e 
deben ser atendidas nun espazo alternativo aos grandes equipamentos de 
tipo institucional, que se adapte ás súas necesidades e preferencias, e no que 
poidan recibir os apoios necesarios. Non se trata dunha serie de cambios 
puntuais, senón dun proceso que non conclúe nunca: non se trata de sacar á 
xente duns edificios chamados institucións, senón de axudar as persoas para 
ter, ou a recuperar, o control sobre as súas vidas e a integrarse na sociedade 
(European Social Network, 2011). 
 
É probablemente no ámbito da discapacidade onde este enfoque está máis 
estendido e aceptado, ata o punto recollerse na Convención das Nacións 
Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, subscrito polo 
Estado español. No seu artigo 18, a Convención establece o dereito das 
persoas con discapacidade a recibir “unha gama de servizos de apoio nos 
fogares, en residencias e a través doutros servizos comunitarios, incluíndo a 
asistencia persoal necesaria para apoiar a vida e a inclusión no seo da comu-
nidade, e para evitar o illamento e a segregación”. A convención obriga aos 
Estados para desenvolver servizos comunitarios que substitúan a asistencia 
institucional mediante un proceso de realización progresiva. Isto require que 
os estados tomen medidas utilizando ao máximo os seus recursos, con vistas 
a alcanzar progresivamente a plena realización dos dereitos en cuestión (Man-
sell, 2011). 
 
Fronte a ese modelo institucional, engade Mansell, o obxectivo da atención 
comunitaria é permitirlles ás persoas con discapacidades intelectuais utilizar a 
mesma gama de aloxamentos, medidas de convivencia e formas de vida que 
o resto da poboación, e que teñan unha boa calidade de vida, participando 
como cidadáns de pleno dereito en actividades sociais, culturais e económi-
cas na medida e nas formas que elixa cada persoa. A atención comunitaria 
significa: 
 
 - Usar un aloxamento situado entre os do resto da poboación, que  
   sexa adecuado, apropiado e accesible para a persoa. 
 - Usar a gama de opcións de aloxamento normalmente dispoñible para  
   a poboación en xeral. 
 - Permitir que as persoas, na maior medida do posible, elixan onde,  
   con quen e como van vivir. 
 - Prestar toda a axuda requirida para que as persoas participen con  
   éxito na comunidade. 
 
A materialización máis clara deste enfoque é o desenvolvemento de unidades 
de convivencia, vivendas asistidas ou tuteladas e outros tipos de solucións 
residenciais que se caracterizan polo seu pequeno tamaño, o seu carácter 
disperso e pola prestación de servizos individualizados de apoio de intensida-
de variable. No ámbito da discapacidade e da enfermidade mental produciuse 
nos últimos anos un notable desenvolvemento deste tipo de solucións resi-
denciais, diferenciándose a miúdo a provisión dos servizos de apoio social da 
provisión dos servizos de aloxamento (a responsabilidade respecto dos 
primeiros corresponderíalles aos servizos sociais e a segunda aos servizos con 
competencias en materia de vivenda). En tales casos, a clave do éxito radica 
na elaboración de plans individualizados de apoio, que lles permiten ás per-
soas atendidas vivir de forma independente dispoñendo, ao mesmo tempo, 
do apoio profesional necesario. Tamén resulta esencial o aproveitamento dos 
recursos comunitarios informais que o propio contorno ofrece para a partici-
pación das persoas atendidas en actividades culturais, formativas, de lecer e 
de tempo libre (Duff, C. et al., 2013).  
 
Do mesmo xeito, no ámbito das persoas maiores desenvolvéronse unidades 
de convivencia, definidas como espazos “nos que vive un grupo de persoas 
maiores en situación de dependencia, a quen se lles proporcionan os apoios 
que precisan para o desenvolvemento da súa vida cotiá. Nestas unidades 
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garántese a calidade dos coidados de saúde e o control dos seus procesos de 
enfermidade e/ou dependencia, con base na evidencia científica, pero dáse un 
paso máis na atención de calidade. Búscase a calidade de vida integral da 
persoa, coidando aspectos como a preservación da súa dignidade e o exerci-
cio dos seus dereitos, tendo en conta as súas preferencias, os seus gustos e 
os seus ritmos na vida cotiá” (Diaz Veiga, P., 2011). 
 
Sen dúbida, o modelo de vivenda con apoio relaciónase estreitamente con 
outras orientacións analizadas neste documento, como a individualización ou 
o modelo de apoios. Tamén cabe sinalar que aínda que se trata dun modelo 
que só parcialmente se desenvolveu no ámbito da exclusión, incorporouse 
como dereito subxectivo na normativa que regula os servizos sociais dalgun-
has comunidades autónomas, como a CAPV.  
 
Nese sentido, o borrador do Decreto de carteira de servizos sociais desta 
comunidade contempla a existencia dun servizo de vivenda tutelada para 
persoas en situación de exclusión, enmarcado no ámbito da atención primaria 
e polo tanto de competencia municipal. De acordo co borrador do decreto, “a 
vivenda tutelada ofrece aloxamento, de carácter colectivo, de curta ou media 
estancia a persoas en risco de exclusión. É un servizo con baixa intensidade 
de apoio que, sen contar con persoal presente de forma permanente, conta 
co apoio de persoal técnico de referencia no servizo social municipal para 
realizar funcións de: a) supervisión, de carácter presencial na vivenda, b) 
mediación-intermediación, tutela e acompañamento que poderán prestarse 
na vivenda ou nos servizos sociais municipais. Sitúase preferentemente nun 
edificio ordinario de vivendas. E os seus principais obxectivos son que as 
persoas usuarias realicen procesos de transición cara a unha situación norma-
lizada e que manteñan, recuperen e/ou desenvolvan as competencias persoa-
is, a autoestima, a confianza persoal e as habilidades para desenvolver unha 
vida autónoma, e requíreselles ás persoas usuarias o compromiso de realizar 
as accións que se definan na súa PAP e, se é o caso, na súa programación 
individual”.   
 
A poboación destinataria deste recurso será, unha vez entre en vigor o decre-
to, as “persoas en situación de alto risco de exclusión que, segundo a valora-
ción da/do profesional de referencia, requiren unha alternativa de aloxamento, 
de curta ou media estancia, con supervisión na vivenda, por carecer dunha 
alternativa de aloxamento adecuada para poder realizar o seu proceso de 
inserción e en condicións de habitabilidade, sen recursos persoais e sen apoio 
sociofamiliar”. 
 
 
2.6. 
O ENFOQUE DE XÉNERO NA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
2.6.1.  
A EXISTENCIA DE ITINERARIOS DE EXCLUSIÓN DIFERENCIA-
DOS EN FUNCIÓN DO XÉNERO 
 
Os denominados “estudos de xénero” non tratan só de incluír ou describir a 
situación específica das mulleres como grupo social, senón que o seu obxecti-
vo é reconceptualizar as categorías de análises dun fenómeno social. Así, no 
caso do Modelo Inclúe, o enfoque de xénero non trata unicamente de desa-
gregar os datos para a inclusión das mulleres nas investigacións ou informes, 
senón que supón reformular as concepcións dominantes sobre a exclusión 
social, a pobreza, o traballo, o mercado laboral ou a comprensión de como 
funcionan os estados de benestar, tendo en conta como lles afecta o factor 
xénero a todos eles.  É por iso conveniente recoller as críticas fundamentais 
con respecto ao androcentrismo que presentan tanto algúns indicadores de 
exclusión social, como certos elementos relacionados coa intervención social 
neste ámbito. Pódense sintetizar estas críticas en tres especialmente relevan-
tes:
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•	 En	 primeiro	 lugar	 hai	 que	 sinalar	 que	 os	 indicadores	 de	 exclusión	
social estiveron demasiado centrados no traballo formal e na renda 
monetaria das persoas, o que exclúe a moitas mulleres que non son 
consideradas como poboación activa. Por iso, os indicadores de ex-
clusión e inclusión social deben incluír sempre o traballo doméstico 
e de coidados realizado no fogar. Ademais, moitos datos calculan as 
rendas individuais a partir dos fogares. Neste caso, as desigualdades 
de xénero resultan parcialmente invisibilizadas e infra representadas, 
xa que os datos de carácter individual esgrimidos obtivéronse en rea-
lidade a partir dunha información agregada relativa ao fogar, consi-
derando que todos os seus membros comparten o mesmo nivel de 
pobreza e de exclusión social (ver Damonti, 2014). Tal e como se pode 
consultar no último informe FOESSA (2014) é necesario prestar unha 
especial atención aos fogares nos que a sustentadora principal é unha 
muller, xa que mostran maiores niveis de exclusión e vulnerabilidade 
social nas tres dimensións medidas polo devandito informe: o eixe 
económico, o eixe político e o eixe social-relacional. 

•	 En	segundo	lugar,	faise	necesaria	unha	reconceptualización	do	con-
cepto de familia nos procesos de inclusión social. Aínda que a familia 
pode ser un “colchón” para determinados membros da familia, para 
as mulleres pode ser, en cambio, unha fonte de empobrecemento. Hai 
que ter en conta que o recente estreitamento do estado de benestar 
provocou unha diminución dos servizos públicos de protección e coi-
dado a persoas dependentes e dificultaron (aínda máis) o fomento 
da corresponsabilidade entre homes e mulleres. Como consecuencia 
diso, o traballo doméstico e de coidados increméntase nas familias, 
responsabilizando diso de novo e case en absoluto ás mulleres (Lapa-
rra et al., 2012). 

•	 En	 terceiro	 lugar,	 outro	 dos	 aspectos	 cruciais	 que	 debemos	 ter	 en	
conta na aplicación do enfoque de xénero é a denuncia da dobre viti-
mización da que son protagonistas moitas mulleres en situacións de 
exclusión social en relación cos dispositivos -públicos ou privados- 
polos cales son atendidas. Faise necesario, por tanto, respectar as de-
cisións e a autonomía das mulleres, e prestarlle unha especial atención 
á relación de poder entre as persoas técnicas e as usuarias. 

Ademais destas críticas fundamentais ao androcentrismo, o enfoque de xé-
nero, para unha mellor comprensión do proceso de exclusión social pon o 
acento na existencia de itinerarios de exclusión diferenciados en función do 
xénero; é dicir, as mulleres chegan á exclusión por razóns e procesos espe-
cíficos e condicionados polo xénero. Hai que ter en conta, por exemplo, que 
a violencia de xénero e a estigmatización social son unhas variables trans-
versais en moitos dos colectivos de mulleres en procesos de exclusión so-
cial. Aínda que nalgúns colectivos en procesos de exclusión as mulleres son 
minoría con respecto aos homes (por exemplo, as mulleres en situación de 
rúa), constatouse que estas mulleres están expostas a unha violencia espe-
cífica, como os abusos sexuais e a violencia de xénero en xeral. Como su-
cede no ámbito das prisións, outro ámbito masculinizado, os recursos es-
tán pensados para satisfacer soamente as necesidades dos usuarios homes. 
 
Por todos estes motivos, a intervención social desde un enfoque de xéne-
ro debe prestarlles atención aos aspectos emocionais. Realizar unha énfa-
se importante na autoestima das mulleres e en desmontar a autoatribución 
de fracaso e a culpa pola situación de exclusión social, e respectar, pola 
súa vez, a intimidade emocional das usuarias e as súas tomas de decisión. 
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2.6.2. 
A INCLUSIÓN E EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE UNHA PERSPECTI-
VA DE XÉNERO

A “cegueira” de xénero na exclusión social foi cuestionada por primeira vez 
polas investigadoras que formularon o concepto de “feminización da pobreza”, 
un concepto que alcanzou visibilidade coa publicación en 1984 do traballo de 
Scott, Working your way to the bottom. The feminization of poverty. A femi-
nización da pobreza fai referencia, en xeral, tanto ao aumento da presenza de 
mulleres entre as persoas pobres, como ao aumento da presenza de fogares 
encabezados por mulleres entre a totalidade de fogares pobres. En ambos os 
casos, trátase dunha noción claramente dinámica. Con todo, as críticas xurdi-
das por un uso polisémico e pouco claro deste concepto, levaron a moitas in-
vestigacións para substituír esta noción pola da “análise de xénero da pobreza 
e a exclusión” (Damonti, 2014). 

Así, unha revisión da literatura específica sobre exclusión social desde a devan-
dita perspectiva de xénero déixanos dúas constatacións importantes:

Por unha banda, moitas das análises de xénero da exclusión denuncian o an-
drocentrismo imperante na conceptualización mesma da exclusión social e nas 
ferramentas que se utilizan para medila e tamén para atallala. Rescatáronse 
tres críticas principais neste sentido, referidas no punto anterior.

 En segundo lugar, os estudos de xénero da exclusión social intentan abarcar 
este proceso visibilizando o xénero como unha categoría central para entender 
o proceso de exclusión social e o sexo como unha das variables de risco máis 
importantes neste proceso. Estes estudos coinciden no feito de que a exclusión 
social lles afecta de maneira diferente a homes e a mulleres. Así, distintas inves-
tigacións acreditaron que características como a idade, a pertenza a unha etnia 
ou o sexo, intensifican os riscos de exclusión social e converten aos membros 
destes colectivos en persoas máis vulnerables ante ela (Subirats, 2004). Neste 
sentido, o enfoque de xénero na exclusión social fai alusión a dous fenómenos 
importantes:

· Sobrerrepresentación das mulleres en determinados espazos de ex-
clusión social e o aumento progresivo da presenza de mulleres, entre 
as persoas pobres.  

· A existencia de itinerarios de exclusión diferenciados en función do 
xénero: é dicir, as mulleres chegan á exclusión por razóns e procesos 
específicos e condicionados polo xénero.

2.6.3.  
DESENVOLVEMENTO DAS CRÍTICAS AO ANDROCENTRISMO 
NA ANÁLISE DA INCLUSIÓN E EXCLUSIÓN SOCIAL

No apartado 2.6.1 recóllense as principais críticas con respecto ao androcen-
trismo. O peso significativo que teñen na análise diferenciada da situación de 
exclusión de homes e mulleres, fai conveniente analizar en máis detalle como 
se desenvolven. 

1. Excesiva focalización no traballo formal e na renda monetaria. Esta é unha 
das críticas máis importantes vertidas sobre o concepto de exclusión social 
(Calvo, 2006). Do mesmo xeito, a crítica tamén se estende ao feito da exce-
siva énfase que se lle deu precisamente á renda monetaria na consecución 
de procesos de inclusión social. 

Como recolle Cobo (2006:29) “a columna vertebral do patriarcado é a divi-
sión entre unha esfera doméstica, con rostro feminino, e outra público-política, 
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con rostro masculino. O ámbito doméstico ten a marca da invisibilidade e o 
público-político o da visibilidade”. A medición da exclusión social entendida só 
con base na renda das persoas pode esconder, neste sentido, un rumbo impor-
tante. Como recollen Hedman et al. (1996) no seu estudo sobre as ferramentas 
necesarias para crear estatísticas que incorporen a perspectiva de xénero, “a 
maioría dos problemas e baleiros de datos nas estatísticas de xénero proveñen 
de conceptos e definicións inadecuados utilizados nas enquisas e censos. As 
mulleres atópanse máis a miúdo que os homes en situacións difíciles de medir. 
A miúdo levan a cabo traballo remunerado e non remunerado ou traballo no 
sector informal”. Poñeranse varios exemplos nos que se pode comprobar como 
determinados indicadores que miden a exclusión social inciden no rumbo de 
xénero.  

O primeiro dos exemplos ten que ver co feito de medir a pobreza extrema con 
base nos ingresos familiares no fogar (ver indicador de exclusión social no eixe 
económico, Informe FOESSA, 2014:159). Existen polo menos dúas dificultades 
importantes neste sentido:  

a.  A propia conceptualización de “fogares” non distingue as diferenciadas ti-
poloxías familiares que existen en España (monoparentalidade vs monoma-
rentalidade, familias reconstituídas, fogares compartidos por persoas sen 
relación de parentesco etc.) que lles afectan especialmente ás mulleres.  

b. A medición dos ingresos por “fogares” divididos entre o número de per-
soas que conviven nel esconde un suposto reparto equitativo entre todas 
as persoas que conviven no “fogar”, sen distinguir a asimetría habitual nesta 
repartición entre homes e mulleres. O propio Informe FOESSA para elaborar 
determinados datos individualmente acode a unha información agregada 
relativa ao fogar, atribuíndo a todos os seus membros o mesmo nivel de 
integración, o cal pode ser unha dificultade metodolóxica importante para 
analizar o grao de exclusión social das mulleres e a súa evolución temporal 
(ver Damonti, 2014). Este informe (2014:82-83) recoñece que a metodoloxía 
convencional de medida da pobreza descansa na premisa de que os mem-
bros dun mesmo fogar forman unha unidade homoxénea, polo que todos 
terán o mesmo risco de pobreza, dependendo da renda conxunta do fogar. 
Con todo, e acudindo a unha simulación realizada por Valls e Belzunegui 
(2014) propoñen unha simulación na cal se analiza que relación coa pobreza 
tería cada individuo se fose analizado exclusivamente cos ingresos que xera 
en por si e non en función da renda que obteñen outros membros do fogar. 
Este suposto de autonomía só modifica lixeiramente o risco de pobreza na 
poboación masculina respecto da metodoloxía convencional, pero fai que a 
pobreza feminina resulte moi superior que a dos homes. 

Outro exemplo que mostra o rumbo androcéntrico na medición da exclusión so-
cial ten que ver coa conceptualización das persoas paradas. Así, se consideramos 
as persoas paradas como un colectivo en risco de exclusión social, temos que ter 
en conta que é un indicador válido quizais para detectar a exclusión masculina, 
pero non sempre a feminina. Como se comprobará no seguinte apartado, para as 
mulleres ter un emprego non significa ter unha estabilidade económica, xa que 
existe unha porcentaxe importante de precariedade laboral e empobrecemento 
entre mulleres asalariadas; case o 70% das persoas asalariadas que gañan menos 
do salario mínimo, son mulleres. Ademais, moitas realizan traballo doméstico na 
súa casa e a pesar de que teñen unha situación económica moi precaria, non 
están dadas de alta nas listas de desemprego, polo que non aparecerán nas es-
tatísticas como “demandantes de emprego”. Iso permítenos asegurar que nas 
estatísticas nacionais o uso da epígrafe “inactivas” concentra grandes bolsas de 
paro estrito e paro encuberto (isto é, traballo doméstico e mulleres acollidas 
ao sistema de pensións), (Supinos, 2006:100). Por outra banda, e como sinala 
Pérez Orozco (2014:37): “tampouco sabemos ben que está a pasar no emprego 
de fogar e no traballo sexual, sectores historicamente feminizados (sempre mal 
captados polos sistemas de medición androcéntricos), cuxo comportamento se 
define por pautas propias en parte alleas ao “clima económico” xeral e que fun-
cionan como nichos laborais de emerxencia cando os socialmente aceptados 
fallan”. 
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Con todo, como se dicía, tamén foi branco de críticas a énfase excesiva que se 
lles deu ás rendas monetarias nas políticas de inclusión social. Así, o coñecido 
como o “paradigma da activación” queda matizado desde este punto de vista. 
Lembremos que este paradigma se caracteriza pola idea de que o emprego 
remunerado constitúe a forma privilexiada de acceso aos dereitos sociais ou 
de cidadanía, e que a inserción laboral constitúe a ferramenta básica para a 
inclusión social (SIIS, 2011). Aínda que as análises feministas da exclusión social 
non negan a importancia das rendas económicas nos contextos actuais, si que 
recentes estudos (Pérez Orozco, 2014) subliñan a idea da necesidade de refor-
mular a economía poñendo a “vida” no centro, o cal supón repensar a división 
entre a economía monetarizada e a non monetarizada, rexeitar o individualismo 
económico e cuestionar o nexo entre a capacidade de consumo e a calidade de 
vida. Desde esta economía feminista demándase unha reconceptualización que 
vai desde unha noción do traballo como sinónimo de emprego, ata unha defi-
nición de traballo (que aínda non é asumido de modo xeneralizado) que inclúa 
as tarefas domésticas e de coidados, tanto se estas son remuneradas como non 
remuneradas. Como sabemos, o traballo doméstico e o traballo no mercado 
laboral informal (os nichos laborais de moitas mulleres excluídas) aínda non 
obtiveron o mesmo “status” social como o modelo de traballador “provedor” 
ou “gaña- pan”, o modelo que segue sendo o eixe do noso sistema laboral, de 
seguridade social etc. As críticas feministas lembran que este modelo “gaña-
pan” (os dereitos en función da contribución no mercado laboral) nunca foi 
un sistema adecuado para identificar o labor das mulleres; é máis, necesita a 
exclusión das mulleres para manterse (Ruth, 2000).

2. Reconceptualización do concepto de familia nos procesos de inclusión 
social. Esta é outra das críticas importantes que se pode expor neste ám-
bito. A socialización diferencial de xénero, os roles familiares e a división 
sexual do traballo familiar determinan que as mulleres empregan un tempo 
moito maior nas tarefas de traballo doméstico e de coidados dentro dos 
fogares. A partir dos anos 1980, desde a antropoloxía e sobre todo desde 
unha perspectiva de xénero comézase a cuestionar a idea de que a familia é 
unha unidade de cooperación harmoniosa, para empezar a analizar o fogar 
e a familia como unhas unidades marcadas polas relacións de poder xera-
cionais, de xénero e de clase. Como sinala Sen (1990) dentro do fogar pode 
haber relacións de cooperación, aínda que iso non signifique consenso nin 
relacións simétricas. Deste xeito, cando para os homes a pertenza a unha 
familia pode ser un colchón en determinadas situacións de exclusión, esa 
“solidariedade familiar” tradúcese para elas en sobrecarga e empobrece-
mento se teñen que coidar a alguén dentro da familia, unha tarefa asignada 
habitualmente ás mulleres da familia. Na familia prodúcese o “círculo vicio-
so da pobreza feminina”, é dicir, as mulleres empobrécense no seo das fami-
lias, atendendo e coidando a outras persoas (Calvo, 2006:48). Este proceso 
profundou os seus efectos como consecuencia dos recortes en políticas 
sociais e derivaron nunha maior carga familiar das mulleres, xa que, como se 
sinalou máis arriba, unha das características propias do estado de benestar 
español é o seu “familismo”. Cada recorte en servizos sociais é transferido 
ás familias, e dentro destas, ás mulleres, tal e como desenvolveremos no 
seguinte apartado. Este aspecto fainos ser moi cautelosas á hora de avaliar 
a denominada “solidariedade intrafamiliar”, xa que a miúdo esta solidarie-
dade familiar esconde un empobrecemento feminino importante. 

3. Dobre vitimización da que son protagonistas moitas mulleres en situa-
cións de exclusión social. É necesario que o deseño dos procesos de in-
clusión manteña sempre unha filosofía de respecto cara ás decisións das 
persoas en todo momento, tendo un especial coidado en non interferir nas 
decisións propias das mulleres, evitar calquera signo de paternalismo, es-
pecialmente prexudicial para a vida das mulleres. A antropóloga Dores Ju-
liano (2004) advirte, neste sentido, das dificultades que posúen algunhas 
teorías para explicar a realidade das mulleres a medida que a distancia so-
cial e cultural se amplía entre as que xeran o discurso reinvindicativo e as 
súas destinatarias. Como sinala Healy (2001), a asimetría de poder entre as 
persoas “técnicas” ou “profesionais” e as usuarias ou destinatarias da súa 
intervención pode xerar unha dobre vitimización, xa que poden ser percibi-
das polas primeiras como persoas dependentes na súa capacidade de toma 
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de decisións, identificando as súas dificultades con ausencia de autonomía 
ou vontade. Neste sentido, unha nova perspectiva que xorde desta crítica 
debe situar as mulleres máis excluídas e discriminadas como axentes do seu 
propio cambio social. Desde o traballo social postúlase a necesidade de que 
sexan as mulleres quen se expresen coas súas propias voces, facendo un 
esforzo por escoitar o que as mulleres teñen que dicir.

2.6.4.  
O XÉNERO COMO CATEGORÍA DE ANÁLISE. ÁMBITOS 
PRINCIPAIS DA EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE UNHA 
PERSPECTIVA DE XÉNERO

De maneira xeral, a literatura sobre exclusión social coincide en resaltar que a 
exclusión é un proceso dinámico, multidimensional e multicausal. Na realidade 
social atópanse situacións de exclusión moi complexas nas que operan varios 
elementos, fortemente relacionados que desencadean procesos de desvantaxe 
social. Por outra banda, as análises sociais coinciden ao argumentar que a orixe 
dos procesos de exclusión social non é só unha suma de factores de exclusión, 
senón a interrelación destes, xa que uns inflúen sobre outros empeorándoos ou 
achegando particularidades. A exclusión non é, en ningún caso, un atributo da 
persoa ou un estado, senón un itinerario social, un proceso progresivo caracte-
rizado pola perda dos vínculos coa sociedade (SURT, 2004). Por último, con-
sidérase que a exclusión social é multidimensional porque lle afecta a unha ou 
a varias dimensións: económica, social, cultural, participación política-pública 
das persoas ou saúde; cantas máis dimensións abarca a exclusión social dunha 
persoa, maior é o seu grao de vulnerabilidade. É un proceso acumulativo de pri-
vación que conduce ás persoas á “nova marxinación social”. Unha definición de 
exclusión social amplamente manexada concíbea “como un proceso dinámico 
que leva a unha persoa para ser expulsada, total ou parcialmente, de calquera 
dos sistemas social, económico, político e cultural que determinan a integra-
ción dunha persoa na sociedade. A exclusión social tamén pode ser vista como 
unha negación (ou non realización) dos dereitos civís, políticos e sociais da 
cidadanía” (Walker, 1997:8). Neste sentido, as persoas excluídas acaban sendo 
persoas excluídas dos dereitos sociais. É dicir, xa non é cidadán/a quen vota, 
senón a persoa que cotiza, e a redución de dereitos para aquelas persoas que 
non o conseguen, ás veces en contra da súa vontade como desempregadas, 
vainas excluíndo do sistema de garantías económicas e sociais mínimas, é dicir, 
do acceso e a oportunidade de gozar dos dereitos máis elementais. En definiti-
va as poboacións en risco de exclusión social, ou excluídas xa socialmente, non 
adoitan acceder aos seguintes dereitos en igualdade de condicións que o resto 
da cidadanía incluída.

Tras o comentado ata aquí, e tendo en conta que a exclusión social é un proce-
so interrelacionado, pódense desagregar para os efectos de análises diferentes 
ámbitos de exclusión social das mulleres. Como recolle Damonti (2014), as des-
igualdades de xénero detéctanse nos tres eixes principais de integración:  

· O mercado laboral

· O estado de benestar 

· As redes familiares e persoais  

En realidade, como se comprobará, as desigualdades nestes tres ámbitos ató-
panse claramente interrelacionadas e terán efectos en moi distintas esferas. 
Así, relatarase a continuación como opera a exclusión social no mercado labo-
ral, para analizar despois os vínculos desta exclusión coa organización da con-
ciliación da vida laboral, persoal e familiar das mulleres. A exclusión en ambos 
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os espazos está intimamente relacionada cun estado de benestar que xa se ca-
racterizou como familista, e que nos últimos anos transferiu unha carga maior 
de traballo invisible ás mulleres nas familias.

2.6.4.1.  
A EXCLUSIÓN DAS MULLERES NO MERCADO LABORAL

Son numerosos os estudos que reflicten a existencia de profundas desigual-
dades entre mulleres e homes, con respecto tanto ao nivel de participación no 
mercado (taxas de actividade e desemprego) como ás súas condicións (se-
gregación -horizontal e vertical- por sexo e brecha salarial) (Damonti, 2014). A 
continuación recóllense algúns datos recentes sobre a exclusión das mulleres 
españolas e galegas no mercado laboral:

- Maior contratación precaria (eventual) e a tempo parcial. As mulleres 
galegas contratadas estano nun 20,9% a tempo parcial, fronte aos ho-
mes que se sitúan no 6,3% de traballo parcial (III trimestre EPA, 2014). 
Son moitos os estudos que corroboran a brecha laboral entre homes 
e mulleres, na que elas continúan accedendo a un mercado laboral 
máis precario (Subirats, 2004). Constátase así unha descontinuidade 
importante nas traxectorias laborais femininas. 

- Desigualdade salarial. Unha muller en España ten que traballar 84 días 
máis ao ano para gañar o mesmo que un home (Informe UXT, 2013). 

- Máis paro feminino. No ámbito galego, a taxa de paro feminina sitúase 
no 22,6, e a escasa distancia sitúase a taxa de paro masculina, cunha 
taxa do 22. Con todo, esta escasa diferenza esconde outro contraste 
importante: a taxa de ocupación feminina (38,2) si que é substancial-
mente menor que a masculina (45,8) (III trimestre EPA, 2014). Esta 
diferenza nas cifras débese a que moitas mulleres non son clasificadas 
como poboación activa, por exemplo as mulleres que se dedican ás 
tarefas domésticas no seu fogar ou que están a cursar algunha for-
mación. Hai que ter en conta que en España, o matrimonio aumenta 
a taxa de actividade dos homes e reduce a das mulleres. Isto indica 
que o emprego feminino é aínda percibido como secundario e supe-
ditado ás necesidades da familia (Damonti, 2014). Por outra banda, é 
importante sinalar que a destrución do emprego en sectores públicos 
tipicamente feminizados (como a educación, a sanidade ou os servi-
zos sociais) está a ter un impacto diferencial no emprego feminino. 

- As mulleres tardan máis en conseguir outro emprego. As mulleres su-
peran aos homes como persoas paradas de longa duración. Ademais, 
existe unha maior incidencia do paro entre mulleres de 30 a 44 anos, 
que está ligada para o efecto da atribución ás mulleres do traballo re-
produtivo e de coidados (Subirats, 2004). Segundo Damonti (2014), 
trátase de mulleres que queren -e non conseguen- volver ao emprego 
despois de interromper a súa carreira laboral para dedicarse ás criatu-
ras. Hai que sumar tamén a discriminación que enfrontan as mulleres 
en idades reprodutivas á hora de atopar emprego. O resultado das 
políticas de emprego sitúa a España na cola dos países da OCDE en 
materia de integración da muller no mundo laboral. Concretamente, 
ocupa a 21.ª posición de 27 nunha clasificación liderada polos países 
nórdicos (Noruega, Dinamarca e Suecia), segundo o índice PwC Wo-
men in Work (2014). Un dato especialmente preocupante é que en 
España por cada cinco empregos novos só un é feminino (III trimestre 
EPA, 2014). 

- Desigualdade nas prestacións por desemprego. A brecha nos sala-
rios reprodúcese, anos máis tarde, nas prestacións por desemprego. A 
Fundación 1 de Maio sostén que unha muller parada de longa duración 
ten un 77% de probabilidades de non ser perceptora de prestacións. A 
iso hai que engadir que as prestacións contributivas por desemprego 
das mulleres (25,16%) son máis baixas que as dos homes (29,62%), 
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(Otaegui, 2014). E por se isto fose pouco, o número de mulleres que 
non perciben ningún tipo de prestación creceu en 552.500 entre 2011 
e 2013. Dos máis de tres millóns e medio de persoas paradas de longa 
duración -que supoñen o 60% de todas as mulleres en situación de 
desemprego- soamente un millón (o 28%) recibe algunha prestación. 
A maioría das prestacións sociais do estado de benestar español fún-
danse nunha concepción masculina do traballo, que prevé traxecto-
rias laborais sen interrupcións e a xornada completa, o que asegura 
unha protección insuficiente ás mulleres. 

 - Mulleres traballadoras e pobres. As mulleres supoñen o 68% da po-
boación asalariada con ingresos inferiores ao salario mínimo inter-
profesional -641€ mensuais- Otaegui, 2014). É o que denomina Celia 
Amorós a política de “terra queimada”: os dereitos aos que os gru-
pos sociais anteriormente excluídos logran acceder están marcados 
pola súa previa perda de significado. Chegamos ao dereito ao traballo 
(remunerado) cando xa non hai tal, senón só dereito a buscalo ou a 
crealo no marco dun mercado laboral fortemente precarizado discri-
minatorio; cando o emprego xa non implica a seguridade financeira 
que levaba antes (nin inmediata nin diferida a través das prestacións 
públicas), (recollido por Pérez Orozco, 2014). Con todo, estes soldos 
baixos son os que sustentan ao 90% dos fogares cun adulto e fillos 
que, ao depender de mulleres, afrontan un maior risco de pobreza. 
Estes datos suxírennos a importancia de prestarlles unha atención es-
pecial aos fogares con xefatura feminina do fogar e monomarentais.

2.6.4.2. 
DIFICULTADES DAS MULLERES NA CONCILIACIÓN  
DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL

Os recortes en políticas sociais desde o ano 2012 e por tanto un maior es-
treitamento do estado de benestar provocaron unha diminución dos servizos 
públicos de protección e coidado a persoas dependentes e dificultaron (aínda 
máis) o fomento da corresponsabilidade. Como consecuencia diso, o traballo 
doméstico e de coidados increméntase nas familias, responsabilizando diso de 
novo ás mulleres (Laparra et al., 2012). En concreto, os recortes do estado de 
benestar español en determinados programas sociais, como na educación de 
0 a 3 anos, na Lei de dependencia ou nas pensións non contributivas, non po-
den senón menoscabar ulteriormente unha protección xa de seu insuficiente ás 
mulleres (Damonti, 2014). 

Coa idade de acceso á maternidade crecendo sen parar -en Galicia, segundo o 
último dato dispoñible sitúase en 32,3 (INE, 2013)- , desde o ano 2012 as pres-
tacións por maternidade caeron un 11,22% e as de paternidade, un 12,04%. Unha 
de cada catro mulleres reduciu a súa xornada laboral para coidar dos seus fillos 
(fronte a un 3,5% no caso dos homes), segundo o último dato dispoñible do 
INE (2010).

Así, como recolle Pérez Orozco (2010), os fogares amáñanse para afrontar o 
contexto de, por unha banda, a privatización do acceso aos recursos e da xes-
tión dos riscos vitais, e, pola outra, a perda de fontes de ingresos estables e 
suficientes. Unha vez máis, vese o xa constatado para outras crises: son os 
fogares o colchón último do sistema socioeconómico, o lugar onde en última 
instancia absórbense os shocks que se producen noutras esferas: no mercado 
e no estado de benestar. A crise resólvese “trasladando unha enorme carga 
laboral a certos segmentos sociais (maioritariamente mulleres). Deste xeito, 
dada a ausencia dun estado de benestar efectivo, os fogares vense obrigados 
a despregar novas estratexias de supervivencia. Unha delas é coñecida como a 
“economía de retallos” (Ribas, 2005), na que os diferentes membros dos foga-
res poñen en común todos os recursos dispoñibles (de tempo, facendo gratis 
cousas que antes se compraban; de diñeiro, xerando fluxos financeiros alter-
nativos e informais; espaciais, compartindo casa; de información etc.). Isto vai 
unido a unha ampliación das fronteiras do fogar, cunha volta á familia nuclear 
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de mozas (e non tan novas) que se emanciparon parcialmente, ou cun reforza-
mento da familia extensa. A cuestión fundamental é que a rede que se fai cargo 
desa interdependencia segue estando sumamente asociada aos modelos tradi-
cionais de familia (Pérez Orozco, 2010).

 
 
 
2.6.4.3. 
MULLERES CON MAIOR VULNERABILIDADE DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Acudindo aos datos e ao contexto da España actual, segundo o último informe 
FOESSA (2014), nos últimos anos o proceso de exclusión social afectou dun 
modo particular aos homes, polo que nun primeiro momento podemos concluír 
que a brecha de xénero na exclusión social no ámbito individual descendeu. 
Pero é conveniente matizar dúas cuestións: 

En primeiro lugar, como xa se comentou anteriormente, o propio Informe 
FOESSA recoñece que as desigualdades de xénero resultan parcialmente invi-
sibilizadas e infrarrepresentadas, xa que os datos de carácter individual esgri-
midos obtivéronse, en realidade, a partir dunha información agregada relativa 
ao fogar, e considerar que todos os seus membros comparten o mesmo nivel 
de pobreza e de exclusión social (ver Damonti, 2014). 

Por outra banda, a suposta diminución desa brecha de xénero debeuse a 
un empeoramento da situación dos homes, e non a unha mellora da situación 
social das mulleres. Trátase dunha “nivelación cara abaixo”. 

De calquera forma, os datos recolleitos nese informe confirman a existencia 
dunha sobrerrepresentación das mulleres no espazo da exclusión social, aten-
dendo por exemplo á distribución dos fogares polo seu nivel de pobreza, en 
función do sexo da persoa que é sustentadora principal. As tres dimensións 
medidas polo devandito informe, o eixe económico, o eixe político e o eixe 
social-relacional mostran unha maior vulnerabilidade de exclusión social dos 
fogares nos que a cabeza de fogar é unha muller. Así, os fogares nos que a 
sustentadora principal é unha muller mostran maiores niveis de exclusión nas 
seguintes esferas, claramente interconectadas coa análise que acabamos de 
trazar no apartado anterior: exclusión no emprego; no consumo; exclusión po-
lítica; exclusión na educación; exclusión na vivenda; exclusión na saúde; conflito 
social e illamento social

2.6.5.  
RECOMENDACIÓNS PARA A IMPLEMENTACIÓN DA 
PERSPECTIVA DE XÉNERO NO MODELO INCLÚE

1. Usar como paradigma teórico o traballo social crítico e no seu marco o tra-
ballo social feminista. 

2. As fontes estatísticas secundarias (medición de paro, emprego etc. a partir 
de datos elaborados polo INE) deben ser analizadas desde unha perspec-
tiva de xénero. Os datos estatísticos propios deben ser sempre desagrega-
dos por sexo, idade, país de procedencia e número de fillos/as.  

3. Ter en conta que a análise do mercado laboral non se pode desvincular da 
análise do traballo doméstico e de coidado dos fogares e das familias. Os 
indicadores de exclusión e inclusión social deben incluír sempre o traballo 
doméstico e de coidados realizado no fogar. 

4.  Empregar indicadores de exclusión multidimensionais, e evitar a énfase ex-
cesiva dos indicadores de exclusión no traballo formal e na renda monetaria 
das persoas. 
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5.  Usar indicadores de exclusión no ámbito individual e de fogar. Neste último 
caso, medir quen é a persoa sustentadora habitual do fogar. Nos indicado-
res baseados no fogar, non se debe asumir que as rendas do fogar se divi-
den de modo equitativo entre os seus membros. 

6.  É necesaria unha reconceptualización da familia nos procesos de inclusión 
social. A esfera relacional-social é un dos eixes principais de exclusión das 
mulleres. 

7.  Evitar a dobre vitimización das mulleres usuarias. Respectar as decisións 
e a autonomía das mulleres. Prestar atención, neste sentido, á relación de 
poder entre as persoas técnicas e as usuarias. 

8.  Fomentar a análise da existencia de itinerarios de exclusión diferenciados 
en función do xénero: como a violencia de xénero, a prostitución ou a viu-
vez. A violencia de xénero e a estigmatización social son unhas variables 
transversais en moitos dos colectivos de mulleres en procesos de exclusión 
social. 

9.  Prestarlles atención aos aspectos emocionais na intervención social. Reali-
zar unha énfase importante na autoestima das mulleres e en desmontar a 
autoatribución de fracaso e culpa pola situación de exclusión social. Res-
pectar a intimidade emocional das usuarias. 

10. Usar unha linguaxe non sexista ao longo das diferentes fases de elaboración 
do proxecto (modelo, ferramentas etc.). 

2.7. 
O PARADIGMA DA REDUCIÓN DE DANOS E A CUESTIÓN DOS 
NIVEIS DE ESIXENCIA

Xunto o da activación ou o da individualización, outro dos cambios paradigmá-
ticos que se produciu nos últimos anos no ámbito das políticas sociais -e, máis 
concretamente, no ámbito da saúde pública e a atención ás drogodependencias- 
é a extensión dos programas de redución de riscos e danos, e o consecuente des-
envolvemento de programas denominados de baixa esixencia ou de baixo limiar. 
Máis alá da súa aplicación específica no ámbito das adiccións, o concepto da re-
dución de danos -que nalgúns casos entendeuse como traballo social paliativo1415 
ten unha aplicación directa no ámbito da atención ás persoas en situación de ex-
clusión social, na medida en que:

- Abre a posibilidade para traballar con persoas que teñen dificultades 
graves para adaptarse a programas de alta esixencia, e garante que 
estas persoas reciben unha atención básica que evite unha maior de-
terioración da súa situación persoal.

- Cuestiona, como veremos, o concepto de intervención graduada ou 
lineal, en virtude do cal os itinerarios de inclusión só poden iniciarse 
no momento en que a persoa usuaria está preparada para un proceso 
de cambio, e están deseñados para avanzar de forma progresiva cara 
ao obxectivo da inclusión.

15 Para Soulet (2007), o traballo social paliativo ten por obxecto evitar a desafiliación en 
ausencia de posibilidades de integración e supón a extensión das políticas de redución de 
riscos, evitando o empeoramento de situacións de exclusión.
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2.7.1. 
REDUCIÓN DE RISCOS E DANOS NO ÁMBITO DAS 
DROGODEPENDENCIAS

No ámbito das adiccións, a redución de riscos e danos xorde como concepto e es-
tratexia de intervención nos anos 80 ante os problemas derivados do consumo de 
drogas en persoas en situación de exclusión social (Cáritas Diocesana de Bilbao/ 
Médicos do Mundo, 2013). As súas metas son basicamente as seguintes: 

- Aumentar a calidade de vida das persoas consumidoras de drogas, é 
dicir, mellorar o estado de saúde e a situación social do colectivo.

- Diminuír a transmisión da infección por VIH, VHB e VHC desde, entre e 
cara ás e aos usuarios de drogas.

- Incrementar a toma de conciencia destas persoas sobre os riscos e da-
nos asociados ao seu consumo.

- Diminuír ou eliminar os riscos e danos asociados ao uso de drogas, así 
como as condutas sexuais de risco entre as persoas consumidoras.

- Fomentar e favorecer a aparición de condutas exentas de risco fronte á 
infección por VIH, VHB e VHC.

En definitiva, sinalan estes autores citando a Mino (2000), a redución de danos 
é un conxunto de intervencións preventivas, sanitarias e sociais, que teñen por 
finalidade minimizar os riscos polo uso de alcol, drogas psicoactivas e psicofár-
macos, así como reducir os danos que poden causar os seus consumos abusivos. 
Estas intervencións entre as poboacións vulnerables ou sometidas a situacións de 
risco debido ao uso de alcol e drogas -sexan usuarias eventuais ou crónicas des-
tas- propóñense informar sobre as condutas inapropiadas, arriscadas e perigosas 
no uso desas sustancias, así como habilitar e outorgarlles competencias a aquelas 
persoas e aos seus contornos familiares, sociais e institucionais para recomendar 
e xestionar as condutas adecuadas a cada situación. Así mesmo, estas interven-
cións preventivas deben facer dispoñibles os recursos necesarios e os contornos 
apropiados para non inducir condutas inadecuadas e, en cambio, promover com-
portamentos de autocoidado. A efectividade dos enfoques baseados na redución 
de danos está suficientemente contrastada no que se refire á mellora da calidade 
de vida das persoas usuarias de drogas e os seus niveis de inclusión social (Ritter 
e Cameron, 2006). 

Intimamente unido ao de redución de danos, o concepto de baixa esixencia xorde 
en Europa a finais da década dos 80 e principios dos 90 unido aos novos modelos 
de intervención na área das drogodependencias. Parte da consideración de que 
a persoa drogodependente disposta a desintoxicarse debe dispoñer de recursos 
que llo faciliten, pero quen non queira ou non se vexa capaz de aceptar unha 
desintoxicación, tamén debe contar cos dispositivos necesarios para sobrevivir, 
para o que  é necesario crear recursos de baixa esixencia (baixo limiar) que ofre-
zan asistencia médica e social de base (Cáritas Diocesana de Bilbao/ Médicos do 
Mundo, 2013). 

A baixa esixencia é un concepto que xorde entre os axentes sociais ante o fracaso 
continuado, nun sector de persoas en situación de exclusión social, da maioría dos 
programas existentes no tratamento de toxicomanías e en procesos de incorpo-
ración social en xeral con todo tipo de perfís. Xorde como unha necesidade de 
non crear excluídos dentro dos procesos de inclusión, xa que nos atopamos cun 
grupo importante de persoas que inician procesos unha e outra vez, que non se 
adecúan ao seu perfil (aínda que nun principio valorabamos que eran “elas” as que 
non se adecuaban aos procesos). Ata ese momento os procesos baseaban gran 
parte do seu contido educativo no cumprimento de normas de maneira estrita e 
en cubrir unha serie de etapas nuns determinados prazos. Normas que facían re-
ferencia ao cumprimento de horarios, á abstinencia nos consumos, seguimento de 
tratamentos pautados, participación nas diferentes actividades, e comportamento 
adecuado para unha correcta convivencia dentro do recurso (Asociación Zubie-
txe/Fundación EDE, 2013).
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2.7.2. 
A CUESTIÓN DOS LIMIARES DE ESIXENCIA  
NOS ITINERARIOS DE INCLUSIÓN

Os modelos máis prometedores no ámbito da atención ás persoas sen fogar 
-como o modelo Housing First16,  ao que máis adiante se fará referencia- ba-
séanse precisamente na extensión da filosofía da redución de danos (Pauly, B. 
et al., 2013) e na idea de que os procesos de inclusión non son necesariamente 
lineais ou graduados. Este modelo lineal implica un continuo de atención, ou 
itinerario de inclusión, a través do cal a persoa en situación de exclusión pro-
gresa ou avanza de forma paulatina: no caso das persoas sen fogar, o itinerario 
partiría dos centros de baixa esixencia ou baixo limiar, aos recursos residen-
ciais convencionais de curta estancia e, de aí, aos modelos de vivenda tutelada 
ou con apoio, con niveis de autonomía máis elevados e menor intensidade de 
apoio. Trátase dun modelo graduado e a localización das persoas en aloxa-
mentos autónomos ou independentes prodúcese unicamente ao final deses 
procesos, unha vez percorrido o itinerario completo. A superación dunha serie 
de condutas ou actitudes -entre elas, os consumos de drogas- e a aceptación 
dunha serie de normas, como a abstinencia, exponse neste tipo de modelos 
como prerrequisito para o avance nese continuo e o acceso a modelos residen-
ciais autónomos (Johnsen e Teixeira, 2011).  

Para estas autoras, este tipo de enfoques lineais resultan efectivos á hora de 
facilitar o acceso dalgunhas persoas a determinados recursos e á hora de pre-
parar a estas persoas para acceder a formatos residenciais semiindependentes, 
especialmente nos casos nas persoas poden comprometerse nos procesos de 
inclusión establecidos. Con todo, a efectividade deste enfoque no que se refire 
ás persoas con necesidades máis complexas -consumo de drogas, problemas 
de saúde mental etc.- dista de estar confirmada pola evidencia científica. Sen 
apoio empírico suficiente, este tipo de programas están a ser crecentemente 
cuestionados, debido fundamentalmente ás súas elevadas taxas de fracaso, 
que se derivan da tensión que supón o paso dun programa a outro, a redución 
na intensidade dos apoios que se produce a medida que a persoa avanza neses 
itinerarios, o uso de programas estandarizados de apoio, a falta de control por 
parte das persoas usuarias e as dificultades para acceder a este tipo de progra-
mas das persoas con problemáticas máis severas. Así, moitas persoas sen fogar 
móstranse incapaces de responder as demandas deste tipo de programas e de 
chegar ao final dos itinerarios -un aloxamento independente- o que, pola súa 
vez, xera unha perda de credibilidade deste tipo de enfoques por parte das 
persoas potencialmente usuarias (e, especialmente, daquelas con problemáti-
cas máis complexas). A crítica á concepción lineal dos itinerarios de inclusión 
relaciónase tamén co carácter recorrente de moitas das problemáticas que ex-
perimentan estas persoas -o desemprego, as adiccións, os problemas de saúde 
mental…- e a inevitabilidade das recaídas17. A linearidade das intervencións, por 
outra banda, pon as carencias da persoa no centro e impide, ou dificulta, traballar 
desde as potencialidades e capacidades das persoas (Cáritas Española, 2009).

16 Esta proposta afástase dos enfoques tradicionais de intervención residencial, baseados no 
modelo de escaleira ou itinerarios residenciais, onde a vivenda estable é o obxectivo final do 
proceso de integración e as persoas sen fogar pasan por distintas etapas (centros de acollida 
ou albergues, pisos tutelados de curta, media e longa estancia, pisos de maior autonomía 
etc.) antes de estar preparadas para ser aloxadas. Esta estratexia de escaleira foi seguida tra-
dicionalmente por moitos países europeos, incluído España. Con todo, nos últimos anos, esta 
visión está a ser cada vez máis discutida no ámbito europeo ao argumentarse que contribúe 
á exclusión das persoas sen fogar do sistema de vivenda normal, e que aumenta o problema 
ao mantelas dentro do sistema asistencial (Grupo de Aloxamento de EAPN Madrid, 2013)

17 Fronte a esa linearidade, algunhas entidades apostaron pola espiralidade. Desde esa perspec-
tiva, considérase que “unha persoa non está nunca en ningunha fase, senón en todas á vez en 
distintos graos. Non está en exclusividade nunha fase, senón en varias e en diferentes graos 
en cada unha delas. Os seus elementos, as súas carencias e as súas potencialidades interre-
laciónanse e danse todas á vez, nun punto concreto do seu percorrido vital e temporal. E así 
os nosos recursos e axentes han de estar atentos e non ao fito lineal do camiño, senón á volta 
concreta da espiral (que é ademais irregular)” (Cáritas Española, 2009).
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O cuestionamento deste modelo lineal implica tamén a necesidade de traballar 
recursos de baixa esixencia, que non debe contemplarse como alternativa aos 
centros de acollida, senón como complemento destes para aquelas persoas cuxas 
circunstancias fagan inviable nese momento a súa permanencia nestes centros ou 
calquera alternativa de autonomía persoal ou de incorporación a procesos de in-
serción. A baixa esixencia debe ofrecer a cobertura das necesidades máis básicas 
de aloxamento, alimentación, vestido e hixiene a estas persoas, sen outra esixencia 
que evitar que supoñan unha ameaza ou risco para outros usuarios/as (MSSSI, 
2011).

Nese sentido, o grupo de traballo creado a instancias do Ministerio de Sanidade, 
Servizos Sociais e Igualdade para a redacción do documento Configuración dunha 
rede local de atención a persoas sen fogar integrada no Sistema Público de Servi-
zos Sociais, sostén que as atencións que forman parte desta baixa esixencia poden 
ofrecerse de maneira continuada, sen límite de tempo de estancia para as persoas 
que se determine en función das súas circunstancias, ou como espazos de uso 
esporádico e acceso libre para calquera persoa que o desexe, como medida de 
redución de danos. Entre ambos os extremos, a baixa esixencia pode contemplar 
unha ampla variedade de centros e servizos, adaptados ás características e nece-
sidades de cada territorio, incluíndo tanto estancias diúrnas, aloxamento nocturno 
ou ambas as opcións. A baixa esixencia pode situarse como centro específico, ou 
como un espazo ou atención específica nos centros de acollida de persoas sen 
fogar. En todo caso, debe estar coordinada co correspondente servizo municipal 
de acollida, xa que tamén as persoas sen fogar cronificadas teñen dereito a contar 
cun nivel de atención primaria dentro da rede pública de servizos sociais. 

En todo caso, a baixa esixencia non implica renunciar a conseguir progresos na 
incorporación destas persoas a centros ou servizos que permitan superar a súa 
situación, sen que iso sexa condición para continuar recibindo os mínimos asisten-
ciais. Debe ser unha oportunidade para motivar e, sempre que sexa posible, iniciar 
procesos de mellora na situación destas persoas, que lles permitan utilizar recur-
sos máis normalizados. Aínda cando nos centros e servizos de baixa esixencia os 
procesos sexan máis longos e lentos, non poden constituír nunca un caixón de xas-
tre ou un final de traxecto. A ninguén se lle debe considerar un usuario ou usuaria, 
permanente e indefinido per se, independentemente das súas características e a 
súa situación persoal ao acceder ao centro ou servizo, nin se pode renunciar nunca 
a conseguir obxectivos de mellora da súa situación (MSSSI, 2011).

2.8. 
MODELO DE CALIDADE DE VIDA E MODELO DE APOIOS
No ámbito da atención ás persoas con discapacidade, especialmente ás per-
soas con discapacidade intelectual, desenvolvéronse nas últimas décadas unha 
serie de modelos ou paradigmas de intervención -o modelo de apoios e o mo-
delo calidade de vida, estreitamente relacionados- que recollen moitos dos ele-
mentos -inclusión social, individualización, inclusión na comunidade…- sinala-
dos ata agora. 

Como indican Verdugo et al. (2013), nos últimos anos os investigadores, os 
profesionais e as organizacións prestáronlle unha atención prioritaria ao estudo 
da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual, que progresi-
vamente este está a ser tamén o eixe central do conxunto das políticas sociais. 
Tanto os profesionais dos servizos sociais como as organizacións están cada 
vez máis interesados no concepto e son máis conscientes dos beneficios que 
reporta a súa aplicación. A utilidade do concepto responde, entre outros as-
pectos, á posibilidade de ser utilizado con propósitos diversos:

- A avaliación obxectiva das necesidades das persoas e os seus niveis 
subxectivos de satisfacción.

- A avaliación dos resultados dos programas, as estratexias e as activi-
dades dirixidos á mellora da calidade e levados a cabo polos servizos 
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sociais.

- A recollida de información relevante que serve de orientación e guía 
para a provisión de servizos.

- A planificación e formulación de políticas dirixidas á mellora da cali-
dade de vida das persoas, con discapacidade ou sen ela, e da calidade 
das organizacións provedoras de servizos sociais a diferentes colecti-
vos en situación de risco ou exclusión e con necesidades de apoio.

Para Shalock e Verdugo (2007), calidade de vida é un estado desexado de be-
nestar persoal que: (a) é multidimensional; (b) ten propiedades éticas –univers-
ais- e émicas -ligadas á cultura-; (c) ten compoñentes obxectivos e subxectivos; 
e (d) está influenciada por factores persoais e ambientais. De acordo a estes 
autores, os principios que guían a aplicación do modelo conceptual de calidade 
de vida nos servizos e apoios proporcionados ás persoas con discapacidade 
son que a calidade de vida: (a) é multidimensional e ten os mesmos compo-
ñentes para todas as persoas; (b) está influenciada por factores persoais e am-
bientais; (c) mellórase coa autodeterminación, os recursos, o propósito de vida 
e un sentido de pertenza; e (d) a súa aplicación debe basearse na evidencia.

A pesar da súa rápida difusión e a significativa achega deste concepto ao ám-
bito da discapacidade, trátase dun concepto enormemente complexo, con di-
ficultades de definición e operativización e que require de discusión e axuste 
aos diversos contextos (Casas, et al., 2007). De acordo a estes autores, os prin-
cipios que orientan a comprensión actual da calidade de vida son os seguintes:

- A calidade de vida ten os mesmos compoñentes para todas as per-
soas -con e sen discapacidade- e promóvese se se satisfán as necesi-
dades básicas e se as persoas teñen oportunidades de propoñerse e 
lograr metas significativas na súa vida.

- A calidade de vida mellórase a través da autodeterminación, as rela-
cións e apoios naturais e o desenvolvemento de actividades positivas, 
significativas para a persoa e con sentido no seu contorno.

- Inclúe tanto compoñentes obxectivos, condicións de vida dunha per-
soa; como subxectivos, a súa percepción da situación con base nos 
seus valores, aspiracións e proxectos vitais. A avaliación da calidade 
de vida debe considerar ambos os compoñentes.

- A calidade de vida componse de diversas dimensións ou factores ta-
les como benestar físico, saúde, desenvolvemento persoal, relacións 
sociais... e pódese concretar e operativizar a través de indicadores en 
cada unha desas dimensións. 

- Os resultados ou metas persoais son a formulación que fan as persoas 
acerca daquilo que lles gustaría conseguir no marco social e cultural 
no que se atopa.

- En síntese, a calidade de vida componse de diversas dimensións, que 
se concretan a través dunha variedade de indicadores que, pola súa 
vez, engloban os distintos resultados aos que as persoas aspiran.

O modelo de Shalock e Verdugo distingue oito dimensións básicas de calidade 
de vida -benestar emocional, relacións interpersoais, benestar material, desen-
volvemento persoal, benestar físico, autodeterminación, inclusión social e de-
reitos- que se agrupan pola súa vez en tres factores de calidade de vida: inde-
pendencia, participación social e benestar (van Loon, 2009). Tales dimensións 
son comúns a todas as persoas, aínda que, ao mesmo tempo, son sensibles ao 
ámbito cultural de cada persoa (Verdugo et al., 2013). O cadro seguinte recolle as 
dimensións do concepto e os indicadores centrais para a súa medición:
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CADRO 2. 
DIMENSIÓNS DE CALIDADE DE VIDA E APOIOS NECESARIOS

Benestar emocional 
(BE): 

Fai referencia a sentirse tranquilo, seguro, sen abafos, non 
estar nervioso. Avalíase mediante os indicadores: satisfacción, 
autoconcepto e ausencia de tensión ou sentimentos negativos. 

Relacións interpersoais 
(RI):

Relacionarse con diferentes persoas, ter amigos e levarse ben 
coa xente (veciños, compañeiros etc.). Mídese cos seguintes 
indicadores: relacións sociais, ter amigos claramente identificados, 
relacións familiares, contactos sociais positivos e gratificantes, 
relacións de parella e sexualidade. 

Benestar material (BM): Ter suficiente diñeiro para comprar o que se necesita e se desexa, 
ter unha vivenda e lugar de traballo adecuados. Os indicadores 
avaliados son: vivenda, lugar de traballo, salario (pensión e 
ingresos), posesións (bens materiais) e aforros (ou posibilidade de 
acceder a caprichos). 

Desenvolvemento 
persoal (DP): 

Refírese á posibilidade de aprender diferentes cousas, 
ter coñecementos e realizarse persoalmente. Mídese cos 
indicadores: limitacións/capacidades, acceso a novas tecnoloxías, 
oportunidades de aprendizaxe, habilidades relacionadas 
co traballo (ou outras actividades) e habilidades funcionais 
(competencia persoal, conduta adaptativa e comunicación). 

Benestar físico (BF): Ter boa saúde, sentirse en boa forma física, ter hábitos de 
alimentación saudables. Inclúe os indicadores: atención sanitaria, 
soño, saúde e as súas alteracións, actividades da vida diaria, 
acceso a axudas técnicas e alimentación. 

Autodeterminación (AU): Decidir en por si e ter a oportunidade de elixir as cousas que unha 
persoa quere, como quere que sexa a súa vida, o seu traballo, o 
seu tempo libre, o lugar onde vive, as persoas coas que está. Os 
indicadores cos que se avalía son: metas e preferencias persoais, 
decisións, autonomía e eleccións. 

Inclusión social (IS): Ir a lugares da cidade ou do barrio onde outras persoas e 
participar nas as súas actividades como un máis. Sentirse membro 
da sociedade, sentirse integrado, contar co apoio doutras 
persoas. Avaliado polos indicadores: integración, participación, 
accesibilidade e soportes.

Dereitos (DE): Ser considerado igual ao resto da xente, que o traten igual, que 
respecten a súa maneira de ser, opinións, desexos, intimidade, 
dereitos. Os indicadores utilizados para avaliar esta dimensión 
son: intimidade, respecto, coñecemento e exercicio de dereitos.

 
Fonte: Verdugo et al. (2013).

Para Verdugo et al. os avances que se están facendo na comprensión, a avalia-
ción e a aplicación do concepto de calidade de vida só poden entenderse á luz 
dos cambios sociais que se están producindo de forma paralela no ámbito das 
políticas sociais:

- Unha nova percepción das posibilidades vitais das persoas en situación de 
risco de exclusión social, que prestan máis atención á autodeterminación, 
a inclusión comunitaria, a igualdade e o potencial humano. 

- Unha concepción ecolóxica dos usuarios e usuarias dos servizos sociais 
centrada na persoa e o contorno. 

- Un desenvolvemento das opcións e os sistemas de apoio baseados na 
comunidade. 

- Unha implementación da capacidade de elección entre varias opcións de 
servizos, que inclúe a contratación directa de servizos e soportes. 

- Un uso do concepto de calidade de vida como base para as boas prácti-
cas. 

- Un movemento emerxente de reforma e a difusión das súas formulacións 
de medida, seguimento e rendición de contas. 

- Un uso da información sobre os resultados relacionados coa calidade de 
vida para múltiples fins, como o incremento da transparencia dos sistemas 
mediante a difusión de información.
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Os promotores do paradigma de calidade de vida destacaron a relación que 
existe entre este modelo e a perspectiva dos dereitos á que se aludiu no se-
gundo punto. De acordo a Verdugo et al. (2012), os 34 artigos da Convención 
Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade relaciónanse es-
treitamente coas diferentes dimensións de calidade de vida ás que antes se fixo 
referencia, e o seu cumprimento pode avaliarse mediante a análise dos indica-
dores de calidade de vida. A partir de aí, estes autores sinalan que sería posible 
garantir o cumprimento dos preceptos da Convención aplicando tres estratexias 
complementarias: a planificación centrada na persoa (á que se fixo referencia ao 
falar de individualización), a publicación dos perfís dos diferentes provedores de 
servizos en relación cos resultados que obteñen nas escalas de calidade de vida; 
e a prestación de apoios individualizados. 

Cabe sinalar por outra banda que o enfoque da calidade de vida está estreita-
mente ligado ao modelo de apoios. Para van Loon (2009) “se se desexa mellorar 
a calidade de vida das persoas, debe facerse a través dos apoios individuali-
zados. A comunidade é o contexto dunha vida de calidade: é esencial que as 
persoas poidan participar na súa comunidade. Por iso, os provedores de servizos 
necesitan redefinir os seus papeis como pontes cara á comunidade. Ademais de 
proporcionarlles servizos ás persoas con discapacidade intelectual é importante 
utilizar unha planificación centrada na persoa, brindar apoios individualizados 
e involucrar os usuarios na planificación e avaliación dos servizos proporciona-
dos”. De feito, tal e como sinalan Shalock e Verdugo (2007), cada unha das di-
mensións da calidade de vida asóciase a unha serie de apoios individualizados:

 
CADRO 3.
DESCRICIÓN DAS DIMENSIÓNS DE CALIDADE DE VIDA 
E INDICADORES CENTRAIS

Desenvolvemento persoal (DP): Adestramento en habilidades funcionais, tecnoloxía asistiva, 
sistemas de comunicación.

Autodeterminación (AU): Eleccións, control persoal, decisións, metas persoais.

Relacións interpersoais (RI): Fomento de amizades, protección da intimidade, apoio ás 
familias e relacións ou interaccións comunitarias

Inclusión social (IS): Roles comunitarios, actividades comunitarias, voluntariado, 
apoios sociais

Dereitos (DE): Privacidade, procesos adecuados, responsabilidades cívicas, 
respecto e dignidade

Benestar emocional (BE): Aumento da seguridade, ambientes estables, feedback posi-
tivo, previsibilidade, mecanismos de autoidentificación.

Benestar material (BM): Propiedade, posesións, emprego.

Benestar físico (BF): Atención médica, mobilidade, benestar, exercicio, nutrición.

Fonte: Verdugo e Shalock. (2007).

De acordo a Casas, et al., 2007, os elementos centrais do modelo de apoios son 
os seguintes:

- O eixe de actuación profesional non son as capacidades das persoas, 
senón a participación nos diversos ámbitos vitais.
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- O funcionamento-participación das persoas depende da accesibilida-
de dos contornos e dos apoios que o medio é capaz de organizar.

- O proceso de facilitación do funcionamento-participación toma como 
referencia central á persoa, as súas expectativas e aspiracións.

- En síntese, os apoios enténdense como recursos e estratexias que fa-
cilitan o desenvolvemento exitoso dunha persoa nos diferentes con-
textos vitais, promovendo o logro de metas valiosas para as persoas. 
O modelo de apoios implica unha maneira diferente á tradicional de 
pensar e organizar a resposta ás necesidades das persoas, partindo 
como eixe central da persoa, salientando o poder do contexto no fun-
cionamento das persoas, diversificando e personalizando os servizos.

Así pois, os diferentes compoñentes do modelo de apoios, tal como propón a 
AAMR e que os autores sinalados toman como referencia, son:

- Os resultados persoais, que son a meta dos servizos, toman como 
referencia fundamental as aspiracións das persoas.

- As áreas de apoio que inclúen os ámbitos ou contextos nos que se 
poden prestar os apoios para o logro dos resultados persoais.

- As funcións de apoio que establecen o tipo de apoio que se presta e 
que se concretan a través dunha variedade de actividades e accións.

- As fontes de apoio que se refiren a quen presta o apoio: a persoa, a 
rede natural ou os profesionais.

Certamente, non todos os elementos dos modelos de calidade de vida e de 
apoios desenvolvidos no ámbito da discapacidade poden trasladarse de forma 
automática á intervención coas persoas en situación de exclusión social, aínda 
que é certo que o concepto de discapacidade social ao que antes se fixo refe-
rencia permite expor unha conceptualización dos procesos de inclusión social 
que transcende a causa de tales situacións. Así, para Pisonero (2007), “o mode-
lo de discapacidade social é aplicable a toda persoa que se atope nun proceso 
de exclusión, independentemente da orixe desta exclusión. A discapacidade 
social é unha situación que pode ter a súa orixe na saúde, en non ver cubertas 
as necesidades básicas, nunha falta de habilidades, competencias ou idioma, 
nunha falta de apoios, nun estigma, nunha situación familiar, nun contorno non 
accesible, nun contorno cultural que pon trabas... Sexa cal fose a orixe da dis-
capacidade social, o que o modelo detecta son necesidades de incorporación 
social que poden valer o mesmo para persoas con orixes diferentes nos seus 
procesos de exclusión. O que clasifica a discapacidade social é o proceso e non 
a persoa que se atopa nel”.

A análise destes modelos é, por outra banda, necesario, desde o punto de vista 
da conceptualización dos recursos para as persoas en situación de exclusión 
social, desde varios puntos de vista: por unha banda, na medida en que inte-
gran moitos dos elementos que se foron sinalando noutras epígrafes (indivi-
dualización, inclusión social, atención na comunidade…) e na medida en que 
establece que a mellora da calidade de vida é -fronte ás concepcións máis 
‘normalizadoras’ da intervención social- o obxectivo dos centros e servizos que 
atenden as persoas en situación de exclusión social severa. Tamén resulta de 
interese, doutra banda, na medida en que se desenvolveron numerosas escalas 
e ferramentas de medición que operativizan o concepto de calidade de vida e 
permiten determinar a calidade de vida das persoas vulnerables ou que par-
ticipan en procesos de inclusión social. Aínda que é certo que a maior parte 
destas escalas se aplican no ámbito da discapacidade, parece obvio que abren 
a porta á creación de escalas ou ferramentas para a medición dos procesos de 
inclusión social que teñan en conta os principios e obxectivos do modelo de 
calidade de vida.
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2.9. 
PARTICIPACIÓN, CIDADANÍA ACTIVA  
E IMPLICACIÓN NO TERRITORIO

2.9.1.  
A PARTICIPACIÓN PARA O EXERCICIO DUNHA CIDADANÍA 
PLENA E ACTIVA

Calquera modelo eficaz de traballo no ámbito da inclusión social debe basear-
se na participación das persoas usuarias, tanto na definición do seu proceso de 
inclusión -o que se relaciona directamente coa individualización á que antes 
se fixo referencia- como na xestión dos centros e recursos nos que participan. 
Nese sentido, non cabe dúbida de que a implicación persoal e a participación 
social son mecanismos interrelacionados cuxo efecto mellora as posibilidades 
de autonomía persoal e integración relacional (EAPN España, 2010).

De acordo a ese documento, nas entidades sociais “polo xeral o tema da par-
ticipación circunscríbese a algunhas técnicas de dinamización de grupos. 
Técnicas que se aplican nalgunhas actividades, e poucas veces vinculadas a 
procesos, por exemplo, consultivos, valorativos, ou de expresión de opinión. 
A través destas técnicas (e procesos), pódese acceder ao sentir das persoas 
beneficiarias (ou traballadoras), e ben levadas tamén supoñen a aprendizaxe e 
capacitación en habilidades sociais de quen toma parte, o que pode mellorar a 
súa participación social. Unha conclusión é, que no panorama actual predomina 
nas organizacións a idea de participación como medio; fronte a isto proponse 
traballar sobre a idea de participación como proceso”. 

A adopción desta perspectiva da participación como proceso permitiría supe-
rar a visión das persoas en situación de exclusión social ás que se dirixen estas 
entidades como suxeito obxecto -é dicir, como clientes, destinatarios ou bene-
ficiarios- e pensar nelas en termos de participantes, é dicir, persoa que é parte 
e toma parte en procesos de toma de decisión na organización, e en procesos 
de empoderamento. “Desta forma, un primeiro reto ineludible é visibilizar e 
transformar os suxeitos-obxecto en participantes dentro da acción e dentro da 
organización. O segundo reto -engade este documento- sería conseguir que 
quen participa se recoñezan e sexan recoñecidos como axentes de transfor-
mación social, tanto respecto da causa da acción e respecto do seu contexto 
social, como en relación coa institución (política pública) responsable última da 
devandita acción”.

En definitiva, o reto desde a intervención estaría en empoderar as persoas en 
situación de exclusión social, capacitalas para xerar e utilizar coñecementos de 
maneira activa e eficaz de forma que poidan superar a barreira que lles impide 
participar activamente na sociedade, tomar o control das súas propias vidas e, 
en definitiva, converterse en cidadáns e cidadás autónomos e activos á vez que 
establece unha estratexia de incidencia na sociedade.

Que elementos inflúen na participación social? De acordo con EAPN España, 
serían os seguintes::

- Unha cultura de participación no contexto (hai asociacións, colecti-
vos, persoas que se organizan puntualmente para resolver cuestións 
comúns etc.).

- Hai experiencias positivas de participación nas que se conseguiu o 
que se pretendía grazas á acción conxunta de persoas ou grupos.

- O momento social é favorable á participación: non habería rexeita-
mento á participación social sobre temas comúns.
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- O momento político é favorable á participación: existe disposición po-
lítica cara ao debate e o contraste para tomar decisións sobre o colec-
tivo.

- Hai unha disposición individual e colectiva a organizarse ante unha 
realidade concreta.

- Hai unha percepción común sobre a necesidade de cambios nunha 
realidade concreta.

- Hai unha percepción de consenso sobre en que sentido debe cambiar 
a realidade.

- Percíbese que a organización (ou entidade) consegue o que se pro-
pón.

- Percíbese que as persoas que compoñen a organización (ou entida-
de) acollerán favorablemente a participación doutras persoas.

En sentido contrario, cales poden ser os obstáculos á participación nas entida-
des de acción social?

- A falta de vontade do persoal directivo, e o uso de etiquetas de parti-
cipación sen contido.

- A toma de conciencia sobre a perda de poder na toma de decisións, 
por parte dos actores máis tradicionais.

- Os estereotipos do persoal técnico, sobre todo respecto das capaci-
dades das persoas participantes e o logro de resultados.

- As présas por conseguir resultados a curto prazo. 

- A idea de render contas, e a orientación cuantitativa dos resultados, 
fronte á valoración dos logros como avances.

- O mito do proceso “autosostido”, fronte ao esforzo dunha estratexia 
baseada en compoñentes sustentables e de dedicación permanente.

- Antepoñer a aplicación de manuais, métodos e técnicas, ao bo xuízo 
e ao diagnóstico da situación actual da organización.

- A dificultade de acceder a espazos de participación fóra da organiza-
ción (por exemplo, coas administracións públicas, sobre todo locais).

- A limitación que supón un financiamento intermitente que interrompe 
os procesos e a garantía de continuidade das actuacións.

2.9.2. 
O VOLUNTARIADO, A PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS  COMO 
FERRAMENTA PARA A INCLUSIÓN SOCIAL E LABORAL

Tradicionalmente, no ámbito da inclusión social e da acción social en xeral, o 
voluntariado entendeuse como unha ferramenta para a prestación de servi-
zos, en virtude da cal unha serie de persoas, de forma desinteresada, dedican 
unha parte do seu tempo á realización de labores -organizativos, de apoio, de 
acompañamento etc.- que benefician, directa ou indirectamente, ás persoas en 
situación de exclusión. É cada vez máis frecuente, con todo, a consideración da 
práctica do voluntariado como unha actividade inclusiva en si mesma e, polo 
tanto, como unha ferramenta que pode ser utilizada para mellorar a inclusión e 
a participación social das persoas en situación de exclusión (ademais de para 
ampliar a diversidade das propias entidades de voluntariado). 

Efectivamente, como se sinalou en estudos anteriores (SIIS, 2011), nos últimos 
anos foron moi numerosas as estratexias que intentaron establecer un vínculo 
entre voluntariado e integración social e laboral. En concreto, o traballo volun-
tario e o concepto de voluntariado están a xogar un papel importante neste 
ámbito, mediante, polo menos, dúas estratexias complementarias:
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- Por unha banda, a realización de tarefas de voluntariado preséntase 
como unha ferramenta de capacitación e cualificación, de prevención 
do desemprego, de adquisición de experiencia e, polo tanto, de xera-
ción de capital social, considerado como factor de protección fronte ao 
desemprego e a exclusión. Como sinala o Centro Europeo do Volunta-
riado (2007), os efectos beneficiosos do voluntariado cada vez tóman-
se en maior consideración no marco das políticas sociais e de emprego 
á hora de expor medidas que permitan a (re)integración laboral das 
persoas en situación de desemprego.

- Por outra banda, a participación en actividades de voluntariado ex-
ponse como unha solución ás persoas que xa están en situación de 
desemprego e/ou de exclusión, na medida en que se considera que a 
participación nestas tarefas pode ser de utilidade de cara ao obxectivo 
da inclusión social (mediante a mellora da autoestima, a (re)adquisición 
de certas capacidades laborais, a xeración de redes de apoio social 
máis amplas, a propia adquisición de capacidades e destrezas laborais 
etc.). Como sinalan Hardill et al. (2007), o voluntariado asóciase de for-
ma cada vez máis clara, polo menos nalgúns países, coa cualificación 
e a recualificación para o emprego, desposuíndoselle do seu carácter 
altruísta e desinteresado para centrarse máis nos elementos instrumen-
tais, é dicir, nos beneficios persoais que se derivan para a persoa volun-
taria da práctica do voluntariado.

Aínda que é certo que a consideración da experiencia voluntaria como un mérito 
laboral pode contribuír a distorsionar as razóns polas que as persoas se deci-
den a realizar actividades voluntarias, tamén o é que o voluntariado constitúe 
non só unha forma de implicación social, senón tamén unha ‘escola’ na que 
se desenvolven coñecementos, experiencias, habilidades, contactos e capaci-
dades que resultan da máxima utilidade no mundo laboral. Do mesmo xeito, 
sempre que sexa efectivamente voluntaria, a participación de persoas en si-
tuación de desemprego ou de exclusión en actividades de voluntariado pode 
ser considerada como unha fórmula válida para o mantemento ou a mellora 
das súas capacidades laborais, as súas redes relacionais e, en definitiva, as súas 
perspectivas laborais e as súas posibilidades de (re)incorporación social.

Esta vinculación entre inserción laboral e voluntariado non está con todo exen-
ta de riscos e foi polo tanto sometida a algunhas críticas. Simonet (2010), por 
exemplo, fai referencia ao risco de “instrumentalización do compromiso” e de 
precarización que implica a vinculación entre voluntariado e inserción laboral, 
que supón ao seu xuízo un paso adiante no desenvolvemento do que denomina 
“infraemprego”. Desde unha posición máis matizada, o Centro Europeo do Vo-
luntariado -que dedicou a esta cuestión a súa Asemblea Xeral de 2007- alerta 
do risco de que o voluntariado poida ser utilizado para substituír empregos 
convencionais, aínda que recoñece a capacidade que o desenvolvemento de 
tarefas de voluntariado ten á hora da (re)cualificación profesional e o acceso ao 
emprego. No mesmo sentido, o CEV insiste en que a opción polo voluntariado 
debe ser, valla a redundancia, libre e voluntaria, e que a participación neste tipo 
de actividades en ningún caso debe exporse como condición para o acceso a 
prestacións sociais 18. Pola súa vez, a Asemblea Parlamentaria do Consello de 

18 A reforma da Lei para a garantía de ingresos e para a inclusión social de 2008 aprobada en 
2011 polo Parlamento Vasco obriga as persoas perceptoras da RGI a manterse dispoñibles para 
a realización de traballos en beneficio da comunidade, cando, de forma extraordinaria, sexan 
requiridas para iso pola Administración, a través de organizacións de acción voluntaria. Para 
o obxecto de articular esa disposición, a Federación Sartu, en colaboración co SIIS Centro de 
Documentación e Estudos, elaborou un informe sobre estas mesmas bases no que se propoñía 
articular esta obriga con carácter convenial, “é dicir como unha obriga adquirida pola persoa 
no marco dos medidas negociadas e subscritas no marco do convenio de inclusión activa”. O 
informe propoñía para iso desenvolver a figura dos programas de participación social: con eles 
preténdese canalizar a obriga establecida na lei desde unha perspectiva inclusiva, desenvolven-
do “espazos sociais que axuden e favorezan o despregamento das capacidades individuais e 
que desenvolvan a autonomía das persoas. A configuración destes espazos -sinala o documen-
to- permite o intercambio de coñecemento e de experiencias e favorece as relacións de axuda, 
e polo tanto, contribúe ao desenvolvemento a intelixencia colectiva, ademais de ser espazos 
provedores de dignidade e de sociabilidade, e aumentar así os bens relaciones da sociedade” 
(Sartu, 2013). 
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Europa critica a tentación de utilizar o voluntariado como un “mercado laboral 
de segunda categoría para cidadáns de segunda clase”, así como de buscar 
no voluntariado unha fórmula barata para a delegación das responsabilidades 
públicas.

2.9.3.  
NOVAS FORMAS DE ENTENDER O VOLUNTARIADO

Finalmente, neste marco, ten tamén sentido falar da extensión de fórmulas 
de voluntariado máis individualizadas, que se definiron como voluntariado de 
persoa a persoa ou voluntariado peer-to-peer. Como se sinalou en anteriores 
traballos (SIIS, 2011), están a consolidarse -ou polo menos adquirindo maior 
importancia- fórmulas de voluntariado que, por definilas dalgunha forma, po-
derían chamarse de persoa a persoa, no sentido de que implican unha relación 
máis directa entre a persoa voluntaria e a persoa usuaria, e unha menor inter-
vención das estruturas da entidade: grupos de autoaxuda, intervencións de 
pares, fórmulas de titoría ou apadriñamento, e os modelos -máis coñecidos- de 
acollemento familiar voluntario son exemplos deste tipo de intervencións. O 
seu denominador común é que a acción voluntaria ten unha base fundamen-
talmente individual, con relacións persoais de maior intensidade e maior auto-
nomía de acción por parte da persoa voluntaria, e que a dependencia respecto 
da organización é menor. Poden distinguirse varias fórmulas diferentes dentro 
deste enfoque xeral:

- O voluntariado de pares. Especialmente nos países anglosaxóns, e ta-
mén en Canadá, é cada vez máis habitual o desenvolvemento de pro-
gramas de voluntariado baseados na idea dos compañeiros ou pares. 
Trátase en xeral de persoas que sofren ou sufriron as mesmas situa-
cións dos destinatarios das intervencións (persoas con SIDA, drogode-
pendentes, ex-recluídos, persoas enfermas etc.) e que están a miúdo 
máis cualificados para labores de prevención e de acompañamento de 
persoas que pasan por situacións similares. Este tipo de enfoques re-
laciónase claramente, por outra banda, coa tendencia para expor o vo-
luntariado como ferramenta para a inclusión de persoas ou situación ou 
risco de exclusión, coa utilización do voluntariado como ferramenta de 
desenvolvemento comunitario e co concepto de coprodución, ao que 
anteriormente se fixo referencia.

- Os programas de titoría ou apadriñamento (mentoring). Trátase de 
programas cos que se busca ofrecer a persoas con determinadas nece-
sidades -especialmente nenos e adolescentes- relacións construtivas, 
de apoio e de supervisión, mediante figuras que poidan xogar un pa-
pel referente. A titoría ou apadriñamento é unha relación afectiva privi-
lexiada, de carácter voluntario, que se establece entre dúas persoas coa 
suficiente confianza mutua, pola cal unha lle ofrece á outra atención, 
apoio moral, orientación para a toma de decisións, asistencia educativa, 
ou axuda para adquirir ou desenvolver habilidades sociais ou laborais. 
Trátase dun instrumento moi distinto da adopción e á acollida, pois non 
implica cambios na patria potestade. Por iso é polo que poida aplicarse 
a menores tutelados, en risco de desprotección social ou a calquera 
persoa con dificultades sociais.  

- O voluntariado en grupos de autoaxuda. Aínda que non semente con-
sidéranse entidades de voluntariado, non debe esquecerse que unha 
parte importante do traballo de voluntariado articúlase mediante gru-
pos de autoapoio ou autoaxuda, así como mediante grupos de apoio 
social (visitas a enfermos, apoio semiformal a nais en risco de exclusión 
etc.).

- Os programas de acollemento. Parecidas características teñen -e a miú-
do realízanse no marco da acción voluntaria- os programas de acolle-
mento familiar, nos que, xeralmente de forma voluntaria, unha familia 
atende as necesidades vitais de menores en situación de desprotección 
ou de persoas maiores soas.
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2.9.4.  
A IMPLICACIÓN COMUNITARIA DAS ENTIDADES DE INTERVEN-
CIÓN SOCIAL: A ACCIÓN EN REDE SOBRE O TERRITORIO

A definición dun modelo de calidade no ámbito da atención ás persoas sen fogar 
require tamén unha reflexión sobre a relación que debe establecerse entre as en-
tidades e centros que prestan estes servizos e o contorno comunitario no que se 
establecen. Nese sentido, entidades como Sartu (Federación Sartu, 2013) puxe-
ron de manifesto a necesidade de fomentar un contorno socialmente responsa-
ble, a necesidade de incrementar a incidencia social e a política das entidades e a 
importancia do capital relacional externo das entidades.

En relación coa primeira das cuestións, a entidade sostén a necesidade de que 
as entidades do terceiro sector fomenten con máis afán un contorno socialmente 
responsable, tecendo lazos máis estreitos con organizacións diferentes, funda-
mentalmente, autoridades públicas e empresas no marco de estruturas organi-
zadas que sexan capaces de actuar eficientemente. Nese contexto, resulta clave 
o capital relacional externo das entidades, que pode ser definido como o valor 
xerado polas relacións que a entidade mantén co seu contorno exterior: organi-
zacións e persoas que, fundamentalmente, son clientes, provedores, aliados ou 
competidores. Este capital está composto principalmente de coñecemento, re-
coñecemento social e político, relacións positivas con outros axentes do contor-
no e da capacidade de crear e desenvolver redes de partenariado. Igualmente 
necesaria é, desde esta perspectiva, o incremento da incidencia política e social, 
co obxectivo fundamental de apoiar, promover e dinamizar iniciativas que be-
neficien, principalmente, á sociedade, en xeral, e ás persoas vulnerables ou en 
exclusión en particular. 

Do mesmo xeito, a Guía metodolóxica de participación social das persoas en 
situación de pobreza e exclusión social á que antes se fixo referencia pon de 
manifesto a necesidade de que as entidades que traballan no ámbito da inclu-
sión actúen en rede para influír nas políticas (EAPN España, 2010). Nese sentido, 
avógase en primeiro lugar polo desenvolvemento de organizacións capaces de 
educar en valores democráticos e, en segundo lugar, polo desenvolvemento de 
formas de “coordinación e cooperación entre asociacións, organizacións, move-
mentos, entidades etc., que se basea na plena comunicación, a participación ac-
tiva, a organización horizontal e o traballo en equipo”. Desde ese punto de vista, 
as características ideais dunha rede serían as seguintes: 

- Compartir unha visión entre as organizacións integrantes da rede.

- Ser transversal a todos os departamentos e traballos de cada organi-
zación, e dentro da filosofía das entidades.

- A creación colectiva de coñecemento, sobre unha cuestión social e 
sobre o sector de acción social.

- A adopción do principio da diversidade.

- A adopción do principio de “proceso” como mecanismo e filosofía de 
actuación.

 
2.10. 
COORDINACIÓN E CONTINUIDADE NA ATENCIÓN:  
A COORDINACIÓN BASEADA NA PERSOA

Desde un punto de vista máis organizativo, e aínda que non cabe consideralo 
como un aspecto teórico ou conceptual, é tamén necesario facer unha breve 
referencia á necesidade de desenvolver intervencións que favorezan a coordi-
nación entre os diferentes axentes que interveñen cunha mesma persoa e de 
garantir a continuidade da atención.
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A cuestión da continuidade dos coidados resulta un elemento clave dos mo-
delos de atención centrada na persoa, na medida en que intentan evitar a des-
coordinación que pode producirse cando son varios os niveis administrativos 
que interveñen sobre unha mesma persoa. No ámbito da inclusión social esta 
necesidade de coordinación resulta aínda, se cabe, máis perentoria, na medi-
da en que as persoas atendidas neste tipo de programas presentan múltiples 
carencias ou dificultades (de emprego, vivenda, saúde…) que normalmente se 
atenden desde dispositivos administrativos diferentes. O reto da coordinación 
resulta tamén evidente se se ten en conta a pluralidade de axentes que adoitan 
intervir nun mesmo caso (entidades privadas sen fin de lucro provedoras do 
servizo e entidades públicas que o regulan, financian e velan pola súa calida-
de, por exemplo), ou o carácter progresivo das intervencións, que fai que, no 
marco dun itinerario cara á inclusión, as persoas atendidas sexan atendidas 
de forma secuencial por diferentes axentes. Resulta obvio, por último, que o 
desenvolvemento dos modelos de acompañamento e xestión de casos que se 
derivan da aposta pola individualización requiren -á vez que facilitan- esque-
mas de traballo en rede que permitan integrar de forma coherente o labor dos 
diferentes dispositivos nun proceso de inclusión individual.

Todo isto obriga, por unha banda, ao desenvolvemento de fórmulas organiza-
tivas que permitan unha mellor coordinación interinstitucional, especialmente 
entre os servizos sociais e os de saúde, vivenda, emprego e xustiza. Tamén 
implica con todo -para as propias organizacións prestadoras de servizos- a 
adaptación dos procesos organizativos á necesidade de coordinarse con ou-
tras entidades ou niveis administrativos, mediante fórmulas ben de ámbito te-
rritorial, ben establecidas sobre o traballo con casos concretos. Nese sentido, 
púxose de manifesto a necesidade de apostar por modelos de coordinación 
sociosanitaria19 centrados na persoa, a partir da idea de que calquera avance 
na coordinación intersectorial só ten sentido desde a perspectiva da experien-
cia individual (Redding, 2013). A idea da coordinación de servizos centrada na 
persoa relaciona a necesidade de mellorar a coordinación entre os diferentes 
axentes prestadores de servizos coa individualización da atención e o deseño 
das intervencións desde o prisma das necesidades concretas de cada persoa, 
facendo a primeira inevitable. 

 
2.11 
2.11 DA PRÁCTICA BASEADA NA EVIDENCIA Á PRÁCTICA 
BASEADA NO COÑECEMENTO

Desde polo menos mediados dos anos 80 xurdiu nos países do noso contorno 
un movemento de gran interese que busca aplicar o coñecemento baseadas na 
evidencia científica á xestión das políticas sociais e sociosanitarias. Os proce-
dementos da práctica baseada na evidencia “tratan de atopar, mediante o con-
senso fundado na evidencia, propostas tecnicamente correctas e politicamente 
aceptables para a maioría dos axentes nun futuro plausible” (Pinilla, 2004). A 
extensión deste paradigma provén fundamentalmente do medicamento basea-
do na evidencia, que se define como o “uso concienciudo, explícito e axuiza-
do da mellor evidencia no proceso de toma de decisións achega do coidado 
da saúde da persoa” (Sackett et al., 1996). A evidencia procede da investiga-
ción científica básica e clínica: a partir da evidencia clínica, a práctica médica 
substitúe probas diagnósticas e tratamentos previamente aceptados por ou-
tros novos que son máis potentes, precisos, eficaces e seguros. Este proceso 
de innovación baseado na investigación é o que caracteriza ao medicamento 

19 As propostas e reflexións respecto da coordinación e a continuidade da atención refírense 
a miúdo ao ámbito sociosanitario, aínda que poden, en xeral, estenderse a outros ámbitos 
como a vivenda, a xustiza, o emprego etc.
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científico. O desenvolvemento desta práctica ten a súa orixe, sen dúbida, na 
necesidade de introducir principios de eficiencia económica e de responsabi-
lidade social nas intervencións, fronte a unha práctica anterior máis orientada 
á cobertura urxente dunhas necesidades determinadas. Este movemento viuse 
facilitado polos cambios tecnolóxicos e o desenvolvemento da sociedade da 
información, con bases de datos, ferramentas estatísticas e sistemas de explo-
tación, análise e transmisión da información máis potentes e mellor conectados 
mediante as tecnoloxías da información. 

A translación deste movemento aos procesos de intervención social e socio-
sanitaria resulta sen dúbida necesaria, na medida en que reivindica elementos 
razoables pero ata agora pouco presentes neste campo, tales como o carácter 
científico da intervención social, a necesidade de non improvisar, de non guiar-
se só polo sentido común, senón tamén polo contraste e a verificación da in-
tervención; de elevar, en definitiva, a intervención social a unha fase máis adulta 
mediante a selección rigorosa das intervencións máis efectivas. A pesar da ex-
tensión deste paradigma -que cuestiona tanto os métodos de investigación e 
avaliación que se utilizaron previamente no ámbito dos servizos sociais como a 
propia natureza destes servizos-, e a pesar da súa indubidable utilidade, a súa 
aplicación no ámbito dos servizos sociais xera dúbidas, receos e resistencias, 
na medida en que non sempre esta filosofía -ou as técnicas de investigación 
e análise nas que se apoia- se consideran aplicables nun ámbito como o dos 
servizos sociais. En efecto, para Petr e Walter (2009), a práctica baseada na 
evidencia reflicte unha visión occidental e tecnocrática do coñecemento que 
privilexia os intereses dos investigadores cuantitativos e que se centra nas in-
tervencións dirixidas ao individuo (en detrimento das que queren incidir nos 
contextos sociais). Este enfoque esencialmente conservador, sinalan estas au-
toras, reproduce o status quo e marxina as voces de usuarios, profesionais e 
investigadores cuantitativos.

Dada pois a existencia de visións relativamente contrapostas en relación coa 
idoneidade deste paradigma, nesta epígrafe preséntanse, en primeiro lugar, al-
gunhas definicións do que se entende por práctica baseada na evidencia no 
ámbito dos servizos sociais, as ferramentas nas que se basea, as vantaxes e 
potencialidades que pode ter no campo dos servizos sociais e as limitacións 
que, desde posturas críticas, se lle atribúen. A partir dese repaso, no segundo 
punto exponse un marco para o desenvolvemento dunha práctica baseada na 
evidencia que poida ser incorporada ao marco xeral deste proxecto.

 
 
2.11.1. 
A RELEVANCIA DA PRÁCTICA BASEADA NA EVIDENCIA: 
FORTALEZAS E DEBILIDADES

Que é a práctica baseada na evidencia? Basicamente, e na súa aplicación ao 
ámbito do traballo social, a idea básica da práctica baseada na evidencia cén-
trase en que a intervención social débese basear de forma sistemática nun 
coñecemento contrastado da súa efectividade, derivado, pola súa vez, da uti-
lización de métodos sólidos de investigación empírica (Otto, Poluta e Ziegler, 
2009). No marco deste paradigma, a evidencia derívase basicamente da tra-
dición científica occidental, e sitúa os deseños experimentais como a regra de 
ouro de toda investigación (Petr e Walter, 2009). 

O carácter hexemónico deste paradigma no ámbito das políticas sociais queda 
de manifesto se se ten en conta o impulso que desde as institucións comúns 
europeas vén dando á experimentación social como mecanismo privilexiado 
de acceso ao coñecemento no ámbito dos servizos sociais. Nese sentido, a Pla-
taforma Europea contra a Pobreza e a Exclusión Social promove a innovación 
social e a experimentación política social como formas renovadas para facer 
fronte aos desafíos das políticas sociais (evolución das necesidades sociais, 
crecentes as limitacións orzamentarias, necesidade de garantir a participación 
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dos diversos axentes en todo o proceso de toma de decisións, necesidade de 
avaliar o impacto social das decisións que se adoptan…). Desde ese punto de 
vista, as institucións europeas consideran experimentación social aquelas inter-
vencións que:

- Buscan xerar respostas innovadoras ás necesidades sociais.

- Impleméntanse en condicións que aseguren a posibilidade de medir o 
seu impacto. 

- Impleméntanse a pequena escala debido á incerteza existente en can-
to ao seu impacto, como paso previo á súa implementación a maior 
escala unha vez demostrada a súa efectividade.

A asunción deste paradigma implica, en certa medida, recoñecer que ante-
riormente a práctica profesional no ámbito dos servizos sociais se baseaba 
noutros elementos de carácter pseudocientífico -como a tradición, o costume, 
a observación puntual ou a intuición persoal- e que é necesario un traballo 
sistemático de identificación de evidencias sólidas respecto da eficacia das 
diferentes alternativas técnicas e políticas para a intervención social. Desde ese 
punto de vista, considérase que unha práctica do traballo social que se basee 
na aplicación de métodos ou intervencións apoiados en investigacións empíri-
cas adecuadamente realizadas resulta máis eficiente, beneficiosa, transparente 
e ética que outras formas de traballo social.

As principais ferramentas que utiliza este paradigma, importadas do mundo do 
medicamento, son as revisións sistemáticas e os deseños experimentais.

- As primeiras consisten na selección sistemática de toda a documenta-
ción que avalíe ou valore a efectividade dunha intervención concreta 
-sempre que esa análise respecte uns criterios determinados de rigor 
metodolóxico-, comparalos e extraer deles as conclusións correspon-
dentes. Trátase de seleccionar e avaliar de forma crítica estudos rela-
tivos a unha cuestión determinada e de analizar e contrastar os seus 
resultados, seguindo sempre uns criterios metodolóxicos moi explíci-
tos. En ocasións realízanse metaanálises, que implican o tratamento 
estatístico de datos cuantitativos recolleitos de diferentes investiga-
cións.

- Ademais das revisións sistemáticas é necesario contar con investiga-
ción baseada en deseños experimentais con grupos de control. Pre-
téndense nestes casos aplicar unha intervención a un grupo deter-
minado e non aplicarlla a outro grupo das mesmas características e, 
despois, valorar os cambios que se produciron en cada un dos dous 
grupos nunha serie de aspectos previamente definidos. Neste tipo de 
estudo, o carácter aleatorio na asignación dos membros de cada un 
dos grupos (o experimental, co que se realiza a intervención, e o gru-
po de control, con quen non se realiza esa intervención) é un trazo 
importante, para determinar que o resultado é consecuencia da in-
tervención realizada e non doutros factores. A base que subxace a 
estes estudos é que, na medida en que os dous grupos son idénticos 
en todas as súas características, salvo no feito de ser sometidos á in-
tervención obxecto de avaliación, calquera resultado diferencial pode 
serlle atribuído á propia intervención.

Que críticas se lle adoitan facer á aplicación do paradigma da práctica baseada 
na evidencia ao ámbito da intervención social? As críticas son de varios tipos e 
refírense tanto ás posibilidades de aplicar os criterios dese paradigma á inter-
vención social como na propia necesidade dese cambio de paradigma (Raia e 
Zalakain, 2011). No que se refire ao primeiro aspecto, é necesario lembrar que a 
diferenza entre o coñecemento médico e o coñecemento social, entre a socio-
loxía e a bioloxía, entre as ciencias sociais e as ciencias naturais, é indiscutible. 
Nese sentido, pódense enunciar unha serie de condicionantes prácticos que 
limitan a posibilidade da súa aplicación no mundo da intervención social:
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- A intervención social non é unha ciencia exacta, e as condicións dun-
ha intervención social non se poden imitar nun laboratorio nin nun 
experimento.

- A posibilidade de experimentos con asignación aleatoria é moito me-
nor, e o seguimento das intervencións

- A intervención social é por definición multifacética e multidimensional. 
Calquera intervención social implica moitas disciplinas e cambios a moi 
diversos niveis (psicoloxía no comportamento humano, economía, so-
cioloxía). Atopar efectos illados e/ou relacións de causalidade é moito 
máis difícil que na bioloxía ou a farmacoloxía.

- Ese tipo de investigacións requiren orzamentos moi elevados, así como 
capacidade técnica tanto para realizar como para comprender os resul-
tados.

- Moitos dos factores que inflúen nos resultados da intervención están 
completamente á marxe da capacidade de análise e de observación. 
Ademais está a cuestión sobre a relación suxeito-obxecto investigado 
e suxeito que investiga.

- En ciencias sociais é moi difícil establecer relacións de causalidade. A 
investigación en ciencias sociais nunca é concluínte: sempre está suxei-
ta á revisión e á interpretación, a diferenza do que ocorre coas análises 
clínicas. Os resultados dunha intervención social son moito menos pre-
dicibles que os dunha intervención farmacolóxica, ou médica.

Desde un punto de vista algo máis xenérico, sinaláronse tamén outras limi-
tacións deste tipo de enfoques, como as que se citan a continuación (Raia e 
Zalakain, 2011):

- O enfoque da práctica baseada na evidencia axústase preferentemen-
te a un certo discurso tecnocrático que lles dá maior importancia aos 
resultados cuantificables e de xestión que ás melloras cualitativas que 
se poidan observar por medios menos convencionais. Nese sentido, 
considérase en ocasións que este paradigma baséase nunha con-
cepción tecnocrática da intervención social que ignora o complexo 
proceso de deliberación e elección que subxace á toma de decisións 
no campo da intervención social, tanto no ámbito micro (individual) 
como no ámbito macro (político).

- Unha cuestión crucial para a aceptación da práctica baseada na evi-
dencia é que a definición do que se considera evidencia científica 
queda en mans dos especialistas da investigación, e non dos xestores 
da intervención. Neste sentido critícase que este enfoque sexa unha 
forma de limitar a autonomía dos profesionais e de establecer unha 
serie de programas determinados que desde un determinado criterio 
“científico” ou cientifista se presenta como máis efectivos e/ou eco-
nómicos. 

- Cabe tamén sinalar, a medio camiño entre os reparos ideolóxicos e 
metodolóxicos, que a evidencia baseada na práctica dificilmente 
acepta a pluralidade de métodos de investigación que caracterizan 
ás ciencias sociais, e que sen dúbida privilexia os métodos estatís-
ticos e econométricos fronte aos cualitativos (que poden provir de 
disciplinas como a antropoloxía, a psicoloxía, a socioloxía ou a psi-
canálise, co seu acento na análise dos discursos e das opinións). 

E o debate respecto da asunción deste tipo de paradigmas vincúlase, en moitos 
aspectos, ao que existiu ao redor da avaliación dos programas de intervención. 
Nese sentido, hai xa algúns anos sinalabamos que o interese pola avaliación dos 
programas de intervención en materia de drogodependencias non é alleo “á apli-
cación nos servizos públicos de métodos ‘científicos’ de xestión (válidos, en prin-
cipio, para xestionar calquera tipo de organización con criterios de racionalidade 
e eficacia), a influencia de políticas liberais proclives á redución de tales servizos 
e, desde logo, favorables á eliminación de programas incapaces de acreditar re-
sultados reais; nin ao peso de ideoloxías conservadoras que interpretan cues-
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tións como a delincuencia, a discapacidade ou a drogodependencia en clave de 
patoloxía individual. 

Non é de estrañar polo tanto -sinalabamos- a desconfianza de moitos profesio-
nais da intervención social (…) respecto dos métodos científicos e cuantitativos 
no ámbito da avaliación. Tal desconfianza está apoiada, ademais, en considera-
cións prácticas: as avaliacións “científicas” requiren unha adecuada definición de 
obxectivos e indicadores de eficacia e a aplicación de deseños de investigación 
que permitan medir de forma válida e fiable os seus resultados. Con todo, no 
campo das ciencias sociais é difícil reconstruír a cadea de efectos buscados e, en 
consecuencia, reducir un programa a un modelo simplificado que permita unha 
avaliación convencional. A iso engádese a escasa utilidade de moitas destas ava-
liacións, a ambigüidade dos seus resultados, o seu alto custo e a súa incapaci-
dade para recoñecer a pluralidade de puntos de vista dos actores implicados” 
(Zalakain, 1999).

 
2.11.2.  
UN MARCO PARA O DESENVOLVEMENTO DUNHA PRÁCTICA 
BASEADA NO COÑECEMENTO

A pesar destas críticas, é evidente que un modelo rigoroso de intervención so-
cial debe basearse na evidencia científica dispoñible e debe construírse sobre 
sistemas rigorosos de xestión do coñecemento, que permitan:

- Diagnosticar as necesidades das persoas atendidas (ámbito micro) 
e as necesidades sociais que poidan existir nun territorio ou ámbito 
determinado (ámbito macro) para poder axustar a esas necesidades 
o contido das intervencións.

- Nese mesmo sentido, é necesario tamén identificar os factores de ris-
co e protección que en cada momento e realidade territorial concreta 
inciden -tanto no ámbito macro como micro- nos procesos de inclu-
sión, así como identificar o impacto que diferentes factores persoais e 
sociodemográficos, como o xénero, a orixe, a idade etc.

- Identificar boas prácticas e modelos de intervención de eficacia de-
mostrada que poidan ser incorporados ao catálogo de servizos da 
entidade.

- Avaliar os resultados e o impacto das intervencións sobre as persoas 
atendidas (ámbito micro) e sobre o conxunto da sociedade (ámbito 
macro), para poder ir reorientando de forma continua o contido desas 
intervencións.

De cara ao desenvolvemento dun modelo de xestión do coñecemento que per-
mita avanzar no sentido sinalado e que, ao mesmo tempo, supere as limitacións 
que se lle atribúen ao paradigma da práctica baseada na evidencia, autores 
como Petr e Walter (2009), desenvolveron a idea da “práctica baseada no co-
ñecemento” que, a diferenza da anterior, pretende ter un carácter multidimen-
sional e integrar a perspectiva cualitativa, a experiencia dos profesionais e o 
coñecemento das persoas usuarias. Aínda que é certo que esta proposta se 
centra na redefinición das revisións sistemáticas da literatura, resulta obvia a 
posibilidade de estendela aos deseños experimentais e ás avaliacións das inter-
vencións, de forma que tanto a definición da investigación -é dicir, a pregunta 
á que se quere dar resposta- como a elección das fontes e as metodoloxías se 
realice de forma que poidan integrarse as perspectivas de todos os axentes. 

Nese mesmo sentido, autores como Otto, Polutta e Ziegler (2009) defende-
ron a necesidade dunha práctica baseada na evidencia de segunda xeración 
no ámbito dos servizos sociais que recoñeza a dificultade de establecer neste 
ámbito relaciones causais de natureza mecánica e que busque -en lugar de 
ofrecer instrucións sobre o que funciona e o que non- explicacións que axuden 
a contextualizar os problemas e a entender como uns factores actúan e rela-
ciónanse con outros.
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Sen dúbida, hai anos que veñen desenvolvendo modelos de investigación e 
avaliación alternativos á avaliación baseada no método científico e á práctica 
baseada na evidencia á que se acaba de facer referencia. Desenvolvéronse así 
diferentes métodos (pluralista, naturalista, de cuarta e mesmo de quinta xera-
ción etc.) que, en xeral, comparten o rexeitamento á idea de avaliación impar-
cial e obxectiva dos resultados para centrarse na importancia dos valores e opi-
nións da pluralidade de actores intervenientes, a preocupación pola utilización 
práctica das conclusións da avaliación, o interese pola análise dos procesos, o 
recurso a metodoloxías cualitativas e a substitución de métodos científicos que 
precisan un contorno estable por outros que se adaptan á natureza dinámica 
dos programas. 

A validez de tales enfoques non debe entenderse, con todo, como unha invita-
ción para prescindir dunha metodoloxía racional no ámbito da avaliación. Tam-
pouco como pretexto para convertela nun exercicio mestura de intuición, retó-
rica e cálculos aproximados que xustifique e dea por boa calquera intervención. 
A única norma indiscutible que se deriva destes modelos alternativos é a que 
recomenda unha pluralidade de enfoques que permita recorrer aos métodos e 
ferramentas máis apropiados en cada circunstancia. Deixa así de ter sentido a 
discusión entre métodos cualitativos e cuantitativos, ou a aparente obriga de 
optar entre avaliacións de proceso e de resultados. Pola contra, corresponde 
a cada un dos axentes implicados no ámbito da prevención -en función do 
lugar que ocupa nesa rede, dos recursos dispoñibles e da natureza das súas 
intervencións- elixir de entre todos os posibles os instrumentos, a metodoloxía 
e os aspectos para avaliar. Con todo, esta pluralidade de enfoques só será po-
sible baixo determinadas condicións: entre elas, a posibilidade de que todos 
os axentes que interveñen no proceso participen na avaliación e definan a súa 
axenda, é dicir, os aspectos concretos que se van avaliar e as preguntas ás que 
se vai buscar resposta. Tal pluralidade tamén se verá obstaculizada, por outra 
banda, se os profesionais da prevención carecen de ferramentas que midan 
as variables incluídas no seu modelo teórico, se rexeitan a priori determinadas 
metodoloxías por consideralas alleas a ese modelo ou se renuncian a valorar de 
forma racional a utilidade do seu traballo (Zalakain, 1999).

 
 
 
 
 
2.12. 
CONCLUSIÓNS

2.12.1.  
BASES CONCEPTUAIS PARA A CONSTRUCIÓN DUN MODELO 
DE CALIDADE NA ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL SEVERA

Ao longo das páxinas precedentes analizáronse e describíronse algunhas das 
orientacións filosóficas ou conceptuais máis relevantes que se desenvolveron 
nos últimos anos no ámbito da intervención social. Estas orientacións proveñen 
dos diferentes ámbitos que conforman os servizos sociais e a protección social 
en xeral -a atención ás persoas maiores e/ou con discapacidade, os sistemas 
de garantía de ingresos, as políticas de saúde pública en materia de drogo-
dependencias...-, e non necesariamente do ámbito do traballo con persoas en 
situación de exclusión social severa. Con todo, dado o carácter universal destes 
enfoques, poden perfectamente ser a base para a definición dun modelo de 
intervención de calidade coa poboación en situación de exclusión social.
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A partir da reflexión realizada, cabe pensar que un modelo de intervención de 
calidade orientado a esta poboación debería basearse nos seguintes elemen-
tos ou principios básicos:

1. Apostar pola activación, desde unha concepción multidimensional da in-
clusión. Necesariamente, o modelo INCLÚE debe basearse no paradigma 
da inclusión activa, na medida en que constitúe o paradigma hexemónico 
no ámbito das políticas sociais europeas e na medida en que recoñece a 
centralidade do emprego remunerado nos procesos de inclusión social. Á 
hora de incorporar este principio ao deseño do modelo, é necesario poñer 
a énfase en dous aspectos:

a. En primeiro lugar, do mesmo xeito que no ámbito da discapacidade 
se pasou dun modelo médico ou rehabilitador a unha concepción 
social da discapacidade, que fai fincapé no carácter excluínte das 
estruturas sociais e na necesidade de adaptar esas estruturas ás 
características de todas as persoas, recoñecendo e valorando a súa 
diversidade, no ámbito da inclusión é tamén necesario desenvol-
ver un modelo de ‘discapacidade social’ que -sen deixar de lado 
os factores individuais relacionados cos procesos de exclusión e in-
clusión- promova a modificación das estruturas sociais que xeran 
desigualdade20.

 b. En segundo lugar, aínda recoñecendo a centralidade do emprego 
remunerado como elemento básico para a inclusión, é preciso reco-
ñecer o carácter multidimensional da exclusión e, polo tanto, a nece-
sidade de traballar outros elementos distintos da empregabilidade 
(saúde, vivenda, relacións persoais etc.). Isto implica, por unha ban-
da, que o acceso ao emprego remunerado non debe sempre consi-
derarse como o obxectivo básico de toda intervención e, por outra, 
que cabe apostar por unha concepción ampla da empregabilidade, 
que recoñeza o valor inclusivo do voluntariado, o coidado a outros 
membros da unidade familiar, as actividades artísticas ou, mesmo, o 
lecer. Nese sentido, un modelo coherente co principio de inclusión 
activa debe promover a mellora da calidade de vida e dos niveis de 
inclusión social, considerando a empregabilidade non como un fin, 
senón como un medio para a inclusión, e deixar polo tanto de lado 
aplicacións workfaristas do concepto de activación, que consideran 
a empregabilidade como unha característica intrínseca das persoas 
e a inclusión laboral como a única vía para inclusión social.

2. Dereito a unha intervención de calidade. Á marxe da regulación legal que 
nun momento dado poida existir nunha comunidade autónoma determina-
da, un modelo inclusivo de atención ás persoas en situación de exclusión 
social debe tender a asumir que a percepción de apoios para a inclusión 
constitúe un dereito das persoas en situación de exclusión social. Diso de-
rívase que a provisión deses apoios -ben directamente, ben mediante en-
tidades concertadas- constitúe unha responsabilidade das administracións 
públicas, non suxeita a discrecionalidade. Desde o punto de vista da pres-
tación do servizo, isto implica ademais a necesidade de garantir a súa cali-
dade, e de establecer os sistemas adecuados de inspección, acreditación e 
determinación de estándares.

20 Como sinala Pisonero (2007), o modelo da discapacidade social é micro: sitúa a persoa 
como eixe do proceso e clasifica situacións dadas sobre unha persoa. Pero, ao mesmo 
tempo, ten unha perspectiva macro: a  discapacidade social é, en parte, produto do con-
texto social. O modelo co-responsabiliza e apunta, polo tanto, a que o contorno é parte 
do problema e da solución. O contorno laboral, o educacional, o social e a vivenda, así 
como as políticas xerais, e as actitudes de toda a cidadanía son corresponsables dos pro-
cesos de exclusión e son, polo tanto, parte activa da súa solución. Isto aféctalles a todos 
os ámbitos públicos e privados, a todas as administracións e ás instancias privadas, como 
a patronal, os sindicatos, medios de comunicación etc.
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3. Recoñecemento e respecto dos dereitos. Estreitamente relacionado co an-
terior, o deseño dos programas e as intervencións debe estar enmarcado no 
recoñecemento dos dereitos que asisten ás persoas usuarias dos servizos 
sociais. Ademais dos seus dereitos básicos e fundamentais (á igualdade, á 
non discriminación etc.) ou dos dereitos que o sistema de protección social 
lles recoñece (a unha prestación de garantía de ingresos ou a uns servizos 
de apoio para a inclusión social e laboral), as persoas usuarias dos servizos 
sociais, en tanto que tales, deben poder tamén exercer na práctica o dereito 
á dignidade, a privacidade e a intimidade, a autodeterminación e a autono-
mía, a capacidade de elección, ou a satisfacción e a realización persoal.

4.  Individualización, autodeterminación e control. Un dos retos fundamen-
tais dun modelo innovador e de calidade no ámbito da inclusión social ra-
dica en como levar á práctica a necesaria individualización dos servizos e, 
fundamentalmente, en como promover a autodeterminación das persoas 
usuarias e o seu control en relación cos servizos que se lles prestan, na liña 
de modelos como a atención centrada na persoa ou a vida independente. 
Iso fai necesario, en primeiro lugar, promover un modelo de intervención 
que teña en conta os condicionantes estruturais da exclusión, e non se cen-
tre exclusivamente nos seus aspectos individuais, desde unha concepción 
meramente rehabilitadora da intervención social. Máis difícil resulta, en cal-
quera caso, modificar as estruturas e inercias organizativas para garantir 
que as persoas atendidas teñen un maior control á hora de decidir o contido 
das intervencións, establecer os seus obxectivos e avaliar os seus resul-
tados. O acompañamento individualizado configúrase nese sentido como 
unha ferramenta esencial para o desenvolvemento deste enfoque, na me-
dida en que pode combinar o dereito á autonomía e o control das persoas 
que participan nos programas coa supervisión técnica dos procesos de in-
clusión por parte dos profesionais referentes de cada caso.

5.  Perspectiva de xénero. O principio de individualización ao que se fixo re-
ferencia fai inevitable a adopción dunha perspectiva de xénero que teña en 
conta en todas as fases da intervención -o deseño dos programas, a articu-
lación dos recursos, a atención directa ás persoas usuarias, a avaliación das 
intervencións etc.- as diferentes circunstancias que poden rodear a mulleres 
e homes en situación de exclusión. Nese sentido, a procura dunha igualdade 
real entre mulleres e homes esixe que as medidas e actuacións deseñadas 
para a inclusión social se realicen a partir dunha perspectiva a transversal, 
que faga fincapé nos diferentes contextos vitais que homes e mulleres te-
ñen polo simple feito de selo. Iso obriga a adaptar os servizos a elementos 
tales como a posible presenza de responsabilidades familiares, o maior im-
pacto dos aspectos relacionais nos procesos de exclusión das mulleres ou a 
relación entre xénero, exclusión social e saúde mental.

6.  Desinstitucionalización, vivenda con apoio e atención na comunidade. No 
ámbito da atención aos menores, as persoas maiores ou as persoas con dis-
capacidade, aceptouse a necesidade de que os servizos de aloxamento non 
se presten en centros residenciais de carácter institucional e de gran tama-
ño, senón en unidades de convivencia, vivendas tuteladas ou con apoio, e 
outros recursos residenciais situados en contornos comunitarios. No ámbito 
da exclusión é aínda frecuente con todo o recurso a equipamentos illados, 
institucionais e/ou de gran tamaño, nos que a abordaxe individualizada da 
intervención, así como a autodeterminación e o control por parte das per-
soas usuarias, resulta sumamente difícil, fronte á preponderancia das ne-
cesidades organizativas. Un modelo de calidade debe polo tanto basearse 
na provisión de servizos de aloxamento en vivendas ordinarias, integradas 
na comunidade, desde as que se lles pode prestar ás persoas atendidas os 
apoios necesarios (de maior ou menor intensidade, permanentes ou inter-
mitentes etc.). 

 A aposta por un modelo comunitario de atención esixe tamén basear as 
intervencións no aproveitamento dos recursos comunitarios -comerciais, 
culturais, de lecer etc.- da zona na que esas vivendas están situadas. Por 
outra banda, e aínda que é certo que a aposta pola desinstitucionalización e 
a integración comunitaria centrouse especialmente no ámbito da vivenda, é 
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tamén necesario insistir na súa aplicación ao ámbito da integración laboral: 
iso esixe apostar pola procura de alternativas de integración laboral -cos 
apoios necesarios e de forma máis ou menos gradual- no mercado ordinario 
de emprego, en detrimento de as fórmulas de emprego especial ou protexi-
do.

7.  Redución de danos e servizos de baixa esixencia. No ámbito da saúde 
pública aceptouse de forma progresiva o paradigma da redución de danos, 
que implica, entre outros aspectos, renunciar a unha concepción necesa-
riamente lineal dos procesos de inclusión. Asumir o paradigma da redución 
de danos no ámbito das políticas de inclusión ten dúas consecuencias: por 
unha banda, o desenvolvemento de programas e equipamentos orienta-
dos fundamentalmente a evitar unha maior deterioración das persoas en 
situación de exclusión, e aplicar criterios de baixa esixencia no acceso e na 
utilización destes; por outra banda, renunciar á idea de que toda interven-
ción debe ser necesariamente graduada e lineal, e que o acceso a solucións 
residenciais independentes só ten sentido como culminación dun proceso 
previo de inclusión.

8.  Apoios para a calidade de vida. A maior parte dos elementos que se sina-
laron ata agora están presentes no modelo de apoios, autodeterminación e 
calidade de vida desenvolvido no ámbito da discapacidade. A translación 
deste modelo ao ámbito dos servizos para a inclusión ten, polo menos, dúas 
implicacións de importancia: por unha banda, a calidade de vida -tal e como 
a experimentan e definen as persoas atendidas- constitúese como regula 
de ouro da intervención, en paralelo ao obxectivo de inclusión social. Aínda 
que é certo, como se sinalou previamente, que non sempre poden aplicarse 
aos servizos para a inclusión social as mesmas bases conceptuais que se 
aplican no ámbito da discapacidade, o obxectivo da calidade de vida requi-
re un protagonismo maior do que ata agora se lle deu. Por outra banda, o 
modelo de apoios -estreitamente vinculado á individualización da atención- 
implica un cambio na forma de concibir a intervención dos profesionais, 
cuxo labor debe centrarse preferentemente na provisión de apoios para a 
mellora da calidade de vida e para a inclusión social das persoas atendidas.

9.  Coordinación interinstitucional e continuidade da atención. Desde un pun-
to de vista máis organizativo, un modelo innovador e de calidade no ámbito 
da inclusión social debe articularse de forma que se garanta a continuidade 
da atención e a coordinación de todos os axentes que interveñen, desde 
distintos ámbitos, cun mesmo caso, a partir dun modelo de coordinación 
centrado na persoa.

10. Participación e cidadanía activa e coprodución. Calquera modelo eficaz de 
traballo no ámbito da inclusión social debe basearse na participación das 
persoas usuarias, tanto na definición do seu proceso de inclusión, como na 
xestión dos centros e recursos nos que participan. Nese sentido, non cabe 
dúbida de que implicación persoal e participación social son mecanismos 
interrelacionados cuxo efecto mellora as posibilidades de autonomía per-
soal e integración relacional. O reto céntrase na procura de ferramentas que 
permitan empoderar as persoas en situación de exclusión social,  capacita-
las,  para xerar e utilizar coñecementos de maneira activa e eficaz de forma 
que poidan superar a barreira que lles impide participar activamente na so-
ciedade, tomar o control das súas propias vidas e, en definitiva, converterse 
en cidadáns e cidadás autónomos. 

11. Implicación das entidades na comunidade. O traballo das entidades que 
prestan servizos para a inclusión social só pode resultar plenamente efec-
tivo se estas entidades están presentes no tecido social dos territorios nos 
que operan; se son capaces de participar activamente nas redes comuni-
tarias e de influír no debate público sobre a exclusión e a desigualdade, 
facendo visibles as necesidades destas persoas e o seu dereito para recibir 
os apoios que precisan para a inclusión.
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12. Práctica baseada na evidencia e avaliación continua. Finalmente, é impor-
tante destacar que calquera modelo eficaz de intervención no ámbito da 
exclusión social debe estar baseado na evidencia científica e debe recorrer 
a intervencións, prácticas, programas ou enfoques cuxa efectividade fose 
demostrada. Para iso cabe recorrer ás ferramentas que tradicionalmente se 
asociaron ao paradigma da práctica baseada na evidencia -como os dese-
ños experimentais ou as revisións sistemáticas da literatura científica- sen 
esquecer, en calquera caso, a necesidade de integrar nestas investigacións 
e avaliacións a voz de todos os axentes (incluíndo profesionais e usuarios) e 
recoñecer a necesidade de utilizar unha pluralidade de metodoloxías.



INCLUSIÓN E A EXCLUSIÓN
SOCIAL EN GALICIA

3
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3.1. 
INTRODUCIÓN

Este capítulo, pretende analizar o marco de interpretación para identificar as 
peculiaridades da inclusión social en Galicia, coñecer as relacións entre terri-
torio, poboación e exclusión e analizar os factores da cultura de traballo e do 
emprendemento relacionados cos factores da exclusión social para ofrecer un 
informe que contemple a evolución do concepto e as tendencias da pobreza e 
a exclusión social en Galicia. Todo iso, pola importancia que para a futura im-
plementación do Modelo Inclúe en Galicia ten o contar cunha análise detallada 
da situación no territorio.

Na primeira parte, ofrécese un percorrido pola evolución conceptual e adminis-
trativa da abordaxe da pobreza e da exclusión social. Ese percorrido realízase 
mediante a achega de textos representativos das concepcións vixentes ao lon-
go do últimos vinte anos, e a súa plasmación en documentos normativos ou 
ben de análises das políticas públicas feitos por organismos de supervisión e 
control (Defensor do pobo).

Na segunda parte, analízase a situación actual da pobreza e da exclusión social, 
mediante unha atención particular ás principais tendencias dos últimos anos. 
Tamén se presta atención a aqueles elementos que son considerados como 
característicos da realidade social galega e das formas de pobreza e exclusión 
existentes no territorio: o forte envellecemento da poboación e a exclusión te-
rritorial como froito dunha dispersión poboacional que comeza a ser disfun-
cional para a articulación dos servizos públicos e para a calidade de vida das 
persoas.

Por último, ofrécese unha aproximación ás formas de abordaxe da exclusión 
que se consideran consolidadas na actualidade, e que se enmarcan preferente-
mente no paradigma da inclusión social activa, así como algúns retos penden-
tes para adaptar ese marco ás necesidades actuais do territorio e das persoas 
que o habitan.

3
A INCLUSIÓN E A 

EXCLUSIÓN SOCIAL 
EN GALICIA
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3.2 
3.2. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL E ADMINISTRATIVA DA 
INCLUSIÓN SOCIAL EN GALICIA

Na actualidade enténdese a pobreza como ausencia de recursos económicos e 
a exclusión social como un proceso social de expulsión parcial ou total de per-
soas que viven nunha determinada sociedade. No primeiro caso, trátase dun 
concepto económico. No segundo caso, dun proceso social (e dos resultados 
dese proceso). Ambas as cuestións, pobreza e exclusión, aparecen intimamen-
te relacionadas, polo que tenden a presentarse conxuntamente, tanto nas aná-
lises como nas medidas de abordaxe e de mellora das condicións de vida das 
persoas e colectivos afectados. Pero, ao mesmo tempo, existe unha conciencia 
clara de que ambas as cuestións son diferentes na súa óptica, no seu alcance e 
nas formas de intervención que poden dar resultados de cohesión social.

 
Con todo, o concepto de exclusión social (e o seu correlato positivo de inclu-
sión social) é relativamente recente, ora desde o punto de vista conceptual, ora 
desde a perspectiva do desenvolvemento de mecanismos de abordaxe para 
esta problemática. De feito, considérase que é a socioloxía francesa dos anos 
80 do pasado século XX quen introduce a reflexión sobre a exclusión social; 
que é a avaliación do Programa Pobreza da Comunidade Económica Europea 
(actualmente Unión Europea) quen introduce a loita contra a exclusión social 
na práctica administrativa a finais dos anos 80 e, especialmente, nos anos 90, 
culminando coa elaboración de plans nacionais de inclusión social.

 
En Galicia, débense diferenciar dúas fases ben definidas: o marco anterior a 
2001, data da aprobación do I Plan de inclusión social de Galicia, e o desenvol-
vemento posterior (que, ata a actualidade, está articulado no I Plan de inclusión 
social de Galicia e o II Plan de inclusión social de Galicia). Aínda que o termo 
‘inclusión social’ aparece xa na Lei 9/1991, non será ata a redacción do I Plan de 
inclusión cando comece a debuxarse a diferenza conceptual, que se consolida 
no diagnóstico que achega o II Plan de inclusión social (aínda que este non 
ofrece aínda unha definición de exclusión/inclusión social). Durante a primeira 
fase de desenvolvemento desta diferenza, existe a conciencia de que o proble-
ma é a pobreza, mentres que a inclusión consiste na loita contra a pobreza e o 
resto de factores que leva asociada. Progresivamente, vai quedando claro que 
o problema da pobreza debe ser abordado por políticas económicas, tanto de 
desenvolvemento como de distribución, mentres que o problema da inclusión 
lles afecta ás dinámicas das persoas e colectivos que tenden a ser expulsadas 
da sociedade.

 
Como mostra de que no centro do debate durante unha década estivo a cues-
tión da pobreza, débense destacar os dous importantes traballos que sobre 
esta cuestión se realizaron en Galicia entre 1990 e 2000: o de Jordi  Estivill 
para a Xunta de Galicia (1993) e o de FOESSA para Cáritas (1998); as diferenzas 
de enfoque, método e obxectivos non ocultaban unha concepción común, ba-
seada no 50% da Renda Dispoñible Media (que era empregada daquela como 
medida da pobreza). Nos agregados, as sorprendentes diferenzas cuantitativas 
estaban baseadas no diferente universo de comparación da renda: mentres a 
Xunta preferiu considerar Galicia como universo (e obtivo un 16% de pobreza), 
Cáritas optou por comparar coa renda media española (obtendo un 21%), dado 
o diferencial negativo de renda de Galicia respecto do conxunto de España.

 
Como mostra de que os novos parámetros relacionados coa exclusión estaban 
lonxe de consolidarse, pódense citar outros dous estudos: 

•	 O	Informe	extraordinario	do	Defensor	do	pobo	de	1998	“Discrimina-
ción, marxinación e exclusión social en Galicia”. Como indica o propio 
Defensor: “Este informe que analiza as diferentes maneiras de mar-
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xinación e exclusión social en Galicia se elaborou con motivo de ser 
declarado o ano 1997, pola Unión Europea, como Ano Europeo contra 
o racismo, a xenofobia, o antisemitismo e demais maneiras de discri-
minación”. Pero o concepto de discriminación dista de poder equipa-
rarse xuridicamente ao que está presente na “Directiva 2000/78/CE 
do Consello, do 27 de novembro  de 2000, relativa ao establecemento 
dun marco xeral para a igualdade de trato no emprego e a ocupación” 
e na “Directiva 2000/43/CE do Consello, do 29 de xuño  de 2000, 
relativa á aplicación do principio de igualdade  de trato das persoas 
independentemente da  súa orixe racial ou étnica”. Non parece moi 
claro o concepto de “marxinación”, como nexo de unión entre discri-
minación e exclusión social; e tampouco está construído un discurso 
explicativo sobre as relacións complexas entre pobreza e exclusión.

 
•	 O	estudo	preparatorio	do	 I	Plan	de	 inclusión	social	de	Galicia.	
Desafortunadamente, o documento completo non foi conservado en 
ningún arquivo de consulta pública, e o resumo que precede ao texto 
do plan de inclusión é excesivamente breve. Aínda que parece claro 
que non existe unha delimitación conceptual suficiente que permita 
avanzar nas diferenzas e nas relacións entre pobreza e exclusión so-
cial.

 
A pesar desas aproximacións inconclusas (ou precisamente grazas a elas), o I 
Plan de inclusión social de Galicia trata de vertebrar unha intervención especí-
fica centrada na inclusión social, tomando en consideración elementos como 
saúde, vivenda, emprego, educación e protección social, así como a rede asis-
tencial pública e de iniciativa social dispoñible, e o resto de elementos da rede 
social en que vive a persoa. As prestacións en xeral (e a Renda de Integración 
Social de Galicia, en particular) aparecen como instrumentos económicos e de 
traballo social vinculados cos procesos de inclusión. Así, a pobreza como falta 
de recursos é unha dimensión atendida desde a óptica da inclusión social; pero 
está situada como un factor concorrente nun proceso multifactorial.

 
O capítulo introdutorio da Avaliación Intermedia do I Plan de inclusión social de 
Galicia é moi ilustrativo desa madurez na concepción da exclusión social e da 
súa complexa relación coas situacións de pobreza e privación material. Axuda 
a comprender a evolución conceptual e administrativa da inclusión social en 
Galicia, e a proxectar o que serán os seus desenvolvementos posteriores.

A partir dese momento, implantar unha nova concepción da pobreza, que a 
sitúa por baixo do 60% da mediana dos ingresos e non no 50% da media. En 
realidade, esta corrección na maioría dos casos non eleva ao limiar da pobre-
za, senón que o reduce (ao ser inferior o valor económico do 60% da mediana 
respecto do 50% da media, pola acumulación de recursos nos dous decís su-
periores da poboación). E, ao mesmo tempo, desenvólvense instrumentos de 
medición da exclusión, unindo á pobreza os conceptos de “privación material” 
e de “baixa intensidade no emprego”. Poderíanse incorporar outros, pero estes 
están recollidos na Enquisa de Orzamentos Familiares, forman parte da estatís-
tica comunitaria e das series estatísticas nacionais e rexionais, o que os fai moi 
operativos (aínda que incompletos para abarcar a totalidade dos fenómenos 
da exclusión social).

 
O II Plan de inclusión social de Galicia estará máis centrado nos procesos de 
inclusión que nos factores de exclusión, e realiza unha achega metodolóxica 
moi importante, aínda que deixa en segundo plano a dimensión analítica da 
realidade.

Os novos instrumentos de loita contra a pobreza e a exclusión social deberán 
tomar en consideración esta evolución conceptual, metodolóxica e administra-
tiva, e tratarán de profundar sobre o significado individual e social da exclusión, 
para poder continuar avanzando nos procesos e nos métodos de inclusión so-
cial.
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3.2.1.  
MARCO ANTERIOR A 2001

Ofrécense a continuación os textos máis relevantes da evolución descrita, coa 
súa transcrición literal nalgúns puntos. Tómase como punto central da evo-
lución o capítulo introdutorio da avaliación intermedia do I Plan de inclusión 
social de Galicia. Do II Plan de inclusión social de Galicia tómanse os concep-
tos, pero non a descrición da realidade da pobreza, sobre a que existen datos 
actualizados dispoñibles a través do IGE (www.ige.eu). 

Lei 9/1991 de medidas básicas de inclusión social

A Lei 9/1991 de medidas básicas de inclusión social é a primeira lei que regula 
a existencia dunha Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA). Ao lado da 
terminoloxía tradicional de pobreza e marxinación, aparece a dialéctica entre 
exclusión e inclusión social, e ofrece un marco plenamente actual de interpreta-
ción dos fenómenos interrelacionados de escaseza de recursos e de dinámicas 
que expulsan ás persoas de cara fóra da corrente principal dunha sociedade.

Ao mesmo tempo, comeza a estar presente o paradigma de inclusión social 
activa, sendo un obxectivo declarado da lei “evitar a cronificación”::

Este plan supón un gran paso adiante para, dun modo sistemático e no ámbito lexis-
lativo, abordar en Galicia, desde a Administración autonómica, a problemática da 
pobreza, que se revela, con gran frecuencia, como un dos principais factores asocia-
dos á marxinación social.

A pobreza presenta hoxe perfís alarmantes dos sectores excluídos dos sistemas habi-
tuais de protección social, nomeadamente do laboral, e toma a forma que os ex-
pertos europeos veñen denominando «gran pobreza», caracterizada tanto pola súa 
severidade como pola tendencia a cronificarse, e convértese, dalgunha maneira, en 
hereditaria.

Esa pobreza extrema, que aborda o Ditame do 12 de xullo de 1989 do Comité Econó-
mico e Social das Comunidades Europeas, debe atallarse conseguindo o obxectivo 
de «axudar os máis pobres a liberarse da asistencia permanente, brindándolles a 
posibilidade de descubrir, en función da súa capacidade, o uso da liberdade e das 
responsabilidades persoais, sociais e familiares». Concretamente, devandito ditame 
propón, en consonancia con outros pronunciamentos anteriores dos organismos 
comunitarios, a implantación, entre outras medidas, dunha renda mínima de inser-
ción.

A gran pobreza, que se concreta en agudas carencias no aloxamento, a cobertura 
social e sanitaria e a renda familiar, toma, pola súa vez, matices propios na nosa 
comunidade, ora pola súa estrutura económica e demográfica, ora pola súa pecu-
liar forma de asentamento poboacional, ora polos efectos da crise económica ou, 
mesmamente, pola persistencia das bolsas de pobreza tradicionais na Galicia rural.

Desa diversidade derívase a importancia de abordar o tema da marxinación desde 
situacións concretas, coa necesaria flexibilidade, partindo do traballo social de base 
que desenvolven os servizos sociais comunitarios, elemento básico do sistema.

...

A renda de integración social de Galicia combina unha prestación económica, que 
busca garantir uns mínimos de subsistencia persoal e un proxecto de traballo social 
acomodado ás circunstancias do beneficiario. Así, esta prestación non se asemella 
ás restantes do sistema público de protección social, nin tan sequera ás non con-
tributivas, dado o seu carácter instrumental e transitorio, polo que a súa duración 
inicial máxima, aínda que prorrogable se as circunstancias o requiren, será dun ano.



77

...

O importe da prestación económica determínase combinando tres compoñentes: un 
subsidio básico, un complemento por membro adicional e un complemento por 
inserción. Permítese así unha asignación máis axustada en función das necesidades 
do fogar e dos custos complementarios que lle reporte a incorporación ao proxecto 
de inserción.

Este proxecto configúrase como o aspecto central do programa da renda de integra-
ción social de Galicia. Así como a prestación económica pode faltar en maior ou 
menor grao, por cada fogar destinatario da renda de integración social de Galicia 
deberá elaborarse polo menos un proxecto de inserción. Desta forma a prestación 
económica é un reforzo a un proceso de inserción tecnicamente supervisado.

Coa segunda medida, as axudas para situacións de emerxencia social, preténdese pa-
liar as continxencias puntuais concretas de carácter extraordinario nas que se vexan 
inmersas persoas afectadas por unha situación de necesidade.

Como terceira medida na loita contra a marxinación social configúranse os programas 
de desenvolvemento integral comunitario, a través dos cales se pretende poñer 
en práctica unha política integrada e multisectorial de loita contra a pobreza e de 
prevención da marxinación, coordinando a actuación das diversas instancias das 
administracións públicas. Complementariamente establécense as bases para poñer 
en marcha accións articuladas en forma de proxectos locais ou comarcais para erra-
dicación de bolsas de pobreza e promoción e inserción dos marxinados.

 
Pódese observar como non se está falando aínda dun dereito subxectivo, se-
nón dunha medida graciable, sometida a un alto grao de condicionalidade. 
Como parte integrante desa condicionalidade aparece o “proxecto de inser-
ción”, concibido como un instrumento técnico que vincula a persoa coa polí-
tica pública de protección da renda e posibilita a súa inclusión social. O punto 
de vista que parece prevalecer é que a conxunción da renda co proxecto de 
inserción son elementos necesarios á vez que suficientes para superar as con-
dicións de exclusión social. A realidade é que a RISGA axudou a moitas per-
soas para superar situacións transitorias de exclusión; pero para outras situa-
cións máis difíciles de superar quedou convertida nunha mera axuda estable. 
 

Tamén se debe destacar a existencia dunha terceira medida, xunto coa Renda de 
Inclusión Social e as Axudas de Emerxencia Social: os programas de desenvol-
vemento integral comunitario. A súa motivación era a activación das potencia-
lidades dos territorios, especialmente a través das iniciativas da sociedade civil, 
para a abordaxe das necesidades máis perentorias relacionadas coa exclusión 
social, ora rural, ora urbana. A realidade foi que esta medida non chegou nun-
ca a desenvolverse desde este marco xurídico, pasando con posterioridade ao 
Plan Autonómico de Drogodependencias, que a situou sectorialmente, lonxe do 
marco en que aparece aquí deseñada. Os intentos posteriores de reactivar esta 
medida nunca conseguiron o mesmo rango de lei que se ofrecían nesta ocasión, 
nin chegaron a ter as coberturas potenciais deste marco de inclusión social.

 
Lei 4/1993 de servizos sociais de Galicia

Se a Lei de inclusión ofrecía un marco mixto, entre as interpretacións tradicio-
nais de pobreza e marxinación e a emerxencia dos conceptos de inclusión e 
exclusión, a Lei de servizos sociais de Galicia de 1993 tamén sorprende vista 
nunha perspectiva de vinte anos, pola consideración ampla do suxeito dos de-
reitos, tal como se recolle no artigo 2:
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Artigo 2

1. Teñen dereito aos servizos sociais, de acordo co establecido nesta lei, todas as per-
soas de nacionalidade española residentes habituais ou accidentais no territorio da 
comunidade autónoma que se atopen necesitadas de atención.

2. Os galegos residentes fóra de Galicia terán dereito ás prestacións reguladas na pre-
sente lei cando, estando necesitados de atención, lles sirva de medio para o seu 
traslado definitivo á Comunidade Autónoma galega.

3. Os estranxeiros, refuxiados e apátridas terán dereito ás prestacións reguladas na 
presente lei de acordo co disposto nos tratados, acordos e convenios internacionais.

En todo caso, todos os estranxeiros en situación de residencia legal terán dereito aos 
servizos recoñecidos na presente lei para os efectos de garantía das condicións bá-
sicas de vida.

Así mesmo, a lei contempla a posibilidade de proxectos de inserción tanto per-
soais como de grupo. Este extremo tampouco foi desenvolvido nas súas poten-
cialidades e non volverá aparecer cunha formulación similar, nin sequera cando 
se considere a situación de territorios ou colectivos especialmente vulnerables:

...

Artigo 8.

(...) 3. Programa de inserción social que lles procure dar resposta a problemáticas con-
cretas de marxinación e exclusión social aplicando tanto proxectos de traballo social 
personalizados ou de grupo como prestacións económicas específicas.

Como se pode ver, xunto coa Lei de inclusión, esta lei completa, unha visión de 
que a pobreza é a base das situacións de dificultade social que poden existir 
entre a cidadanía, e que a solución está na activación social dun apoio público, 
tanto nas políticas de rendas como na prestación de servizos persoais, aínda 
que este ámbito está máis relacionado coas situacións de limitacións persoais 
que coa escaseza de renda.

Resulta lóxico que os servizos sociais estean regulados pensando nas situa-
cións de dependencia e de limitacións da autonomía persoal, e non só des-
de a óptica da exclusión social, dado que -como se tivo ocasión de ver no 
preámbulo da Lei de inclusión- xa están presentes as perspectivas do envelle-
cemento da poboación e da exclusión territorial. Con todo, para a análise do 
territorio utilízanse as variables de dispersión e envellecemento. A exclusión 
territorial relacionada coas formas máis características da exclusión social nas 
sociedades avanzadas queda no ámbito que se abordaría desde esa proposta 
de proxectos de inclusión que aborden a perspectiva do grupo de pertenza e 
non só as problemáticas individuais.

Informe extraordinario do Defensor do pobo sobre pobreza, 
exclusión e marxinación (1998) 
 
A pesar do contexto normativo, que se está considerando como avanzado, a 
pobreza non se reduciu en Galicia durante o quinquenio 1993-1998, a pesar de 
que España experimentou unha forte expansión da economía e do emprego 
despois da crise de finais de 1992 e que se prolongou durante o ano seguinte. 
Esta circunstancia, unida ás decisións internacionais que lle afectaban á 
axenda de loita contra a pobreza, crearon as condicións para a redacción 
do informe extraordinario do Defensor do pobo sobre pobreza, exclusión e 
marxinación (1998). 
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Pola extensión do texto, pola fondura do debate que suscitou na sociedade e 
na Administración pública, constitúe unha referencia documental de primeira 
orde, porque sentou as bases do que despois será o I Plan de inclusión social 
de Galicia (2001-2006) a pesar de que existen cuestións conceptuais e 
metodolóxicas no informe moi afastadas do marco de compresión actual e 
mesmo do marco interpretativo que permitirá a posta en marcha do I Plan de 
inclusión. 
 
Por esa razón, reprodúcense a continuación algúns dos parágrafos máis 
representativos da concepción da pobreza que recolle e das súas relacións 
coa exclusión social. A día de hoxe, chama especialmente a atención a 
mestura existente entre discriminación e exclusión, dado que nos anos 
posteriores a Unión Europea desenvolveu un marco xurídico ao redor da 
discriminación, con directivas comunitarias bastante precisas respecto diso, 
mentres que a exclusión foi tratada como un fenómeno multidimensional 
no que a discriminación pode converterse nun importante elemento de 
cualificación dunha situación no marco de procesos máis amplos e profundos 
que lle afectan á persoa.  
 
 Así, no primeiro capítulo identificamos a pobreza como causa fundamental de 
marxinación e de exclusión. No segundo capítulo, afirmamos documentadamente que 
o desemprego ou falta de traballo é hoxe a causa máis directa da pobreza, que pola súa 
vez xera marxinación e exclusión. O capítulo terceiro está dedicado á discriminación 
da muller no ámbito laboral. No ámbito laboral non só do traballo asalariado, senón 
tamén na discriminación práctica que se exerce sobre a muller asalariada cando, ao 
chegar á casa se segue a descargar sobre as súas costas a gran maioría dos traballos non 
remunerados: coidado dos enfermos, dos anciás, dos nenos e do fogar en xeral. Describimos 
máis especificamente no capítulo cuarto algúns colectivos sociais que seguen a estar 
especialmente discriminados e/ou excluídos. Entre os colectivos claramente discriminados 
referímonos sobre todo ás persoas de etnia xitana, e aos homosexuais. Entre os grupos 
socialmente excluídos referímonos especificamente aos itinerantes sen teito, aos inmigrantes 
ilegais ou sen documentación, e aos esmoleiros.

Este parágrafo, que pretende condensar a lóxica argumental do informe, si-
túa o desemprego no centro do problema da pobreza, marcando o acceso ao 
emprego como vía de participación social plena, conforme ao paradigma de 
inclusión social activa, presente xa na Lei de inclusión de 1991. E, conforme á 
redución economicista da pobreza e exclusión social, fai derivar os fenómenos 
que denomina como “marxinación e exclusión”, do feito de ser pobre. A expre-
sión “marxinación e exclusión” marca o tránsito entre a concepción tradicional 
e a actual. Pero da lectura completa do informe dedúcese un peso moi forte 
do concepto de “marxinación”, no que non se exclúen elementos de vontade 
individual e colectiva das vítimas para chegar e permanecer na situación de 
exclusión. 

I Plan galego de inclusión social 2001 – 2006

Se o informe do Defensor do pobo creou as condicións para a redacción do I 
Plan galego de inclusión social, este converteuse enseguida na auténtica refe-
rencia para a interpretación dos fenómenos da pobreza e da exclusión e para 
a intervención para a inclusión social en Galicia. Catorce anos despois da súa 
redacción, lonxe de perder actualidade, foi gañando en consenso ao redor da 
súa análise e das súas propostas de intervención.

A redacción orixinal do plan incluía unha análise da realidade da pobreza que, 
a pesar da amplitude da mostra, non ofrecía unha base analítica suficiente para 
fundamentar a intervención. Hai tres razóns que parecen estar na orixe desa 
insuficiencia analítica:
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1. En primeiro lugar, e de forma dominante, non existe unha clarificación con-
ceptual entre a realidade económica da pobreza e a dinámica social da 
exclusión. Os documentos metodolóxicos que se coñecen ofrecen unha 
perspectiva mixta que non chega a clarificar as relacións entre ambos os 
fenómenos. A análise aparece solapada, pero non articulada.

2.  En segundo lugar, na enquisa ás entidades, prevaleceu a perspectiva da de-
manda como primeiro criterio clarificador e a perspectiva da clasificación 
das problemáticas como segundo criterio. A clasificación das problemáticas 
presenta a vantaxe de ofrecer un marco para a consideración da exclusión 
desde a óptica multifactorial que vén aparecendo desde a década anterior 
nos documentos oficiais. A perspectiva da demanda permite incorporar a 
vivencia subxectiva da pobreza e a exclusión. O problema, desde o punto 
de vista do método, é que non existe un marco para articular as dinámi-
cas socioeconómicas (ás que nos referimos no parágrafo anterior), a óptica 
da misión das entidades en relación con esas problemáticas e a vivencia 
subxectiva das persoas respecto destes problemas.

3.  Por último, parece existir unha ambición de cuantificación da problemática 
da pobreza e a exclusión. Xa se referiron con anterioridade as diferenzas 
existentes nas medicións realizadas a finais do século XX, motivadas polos 
diferentes universos de comparación dos niveis de renda. Ao establecer 
un arco que vai desde os perceptores actuais das rendas ata os posibles 
participantes nun plan de inclusión (concibido como unha política activa 
de inclusión), a realidade dificulta a cuantificación e as tipoloxías utilizadas 
permiten incluír nas medidas para desenvolver moi diferentes tipos de si-
tuacións.

Polo demais, as claves fundamentais que utilizaba o plan continúan vixentes na 
actualidade: a pretensión de dotar a inclusión social dun marco estratéxico, a 
identificación de colectivos susceptibles de participar nese marco, o estable-
cemento de obxectivos para as persoas, para as entidades sociais e para as 
políticas públicas serán recollidas con posterioridade na Lei de servizos sociais 
de 2008 e na Lei de inclusión de 2013. A metodoloxía da inclusión social acti-
va, matizada pola necesidade de complementar esa óptica coa da atención á 
diversidade e compensación das desigualdades, continuarán sendo directrices 
importantes no II Plan de inclusión social de Galicia. A formación de equipos 
de inclusión relacionados cun territorio e que teñen como misión contribuír ao 
desenvolvemento social dese territorio tamén estarán presentes nos futuros 
documentos de carácter estratéxico. O establecemento de obxectivos cun grao 
de concreción suficiente para permitir a súa cuantificación e avaliación no mar-
co das directrices do Fondo Social Europeo constitúen unha base para a mello-
ra continua dos servizos de inclusión e para dotarse de medidas de avaliación 
e programación de longo percorrido. Por esta razón, convén ter presente o re-
sumo do fundamento, os obxectivos e a metodoloxía que ofrece a propia coor-
dinación do plan de inclusión no documento de avaliación intermedia (2003).

 
II Plan de inclusión social de Galicia

O II Plan de inclusión social de Galicia, como xa se comentou, recolle o modelo 
anterior, co obxectivo explícito de melloralo: “coa finalidade de modernizar e 
potenciar o modelo social galego”. Trátase de construír unha estratexia de in-
clusión tomando como base a actuación precedente.

Quizais, o elemento que se percibe como máis novo é o feito de dotarse dun 
mecanismo de intervención participado pola Administración local e a autonó-
mica co obxectivo declarado de reforzar a intervención a favor da inclusión 
social activa nos territorios con maiores dificultades, aqueles aos que a inter-
vención non chegaba durante o período anterior, cunha centralidade das pro-
vincias e nas cidades, deixando amplos territorios rurais cunha cobertura defi-
ciente ou, simplemente, sen ningún tipo de cobertura.
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Esta forma de abordaxe dos problemas de exclusión social no territorio re-
collen, de forma cumprida, as formas de abordaxe que estaban previstas na 
lexislación anterior, pero que non foran levadas á práctica, tanto para o traballo 
con grupos como para a dinamización dos territorios. É certo que os equipos 
resultarían insuficientes para levar a cabo ese labor. Só que prevalece, á hora 
de valorar o desenvolvemento administrativo, e conceptual, a pretensión de 
intervir sobre os territorios onde a exclusión social é persistente.

Do mesmo xeito, debemos atender o desenvolvemento dunha metodoloxía de 
intervención que recolle os elementos que estaban presentes no I Plan de inclu-
sión, pero que os sitúa nun marco máis práctico.

A cuestión metodolóxica está presente na orixe dos documentos programáti-
cos do II Plan de inclusión, aínda que dará orixe a un manual de procedementos 
específico que contribúe a consolidar esa metodoloxía.

Na orixe do II Plan galego de inclusión social (II PGIS) está a reflexión que o I 
Plan de inclusión foi ofrecendo sobre realidades tales como os colectivos en 
situación de exclusión, os itinerarios individualizados, as empresas de inserción, 
as estratexias territorializadas, a participación do voluntariado e da sociedade 
civil etc. 

O propio documento programático do plan trata de ofrecer unha articulación 
entre responsabilidades, medios e accións que se van realizar, así como unha 
base metodolóxica para posteriores aproximacións.

O documento metodolóxico específico detalla toda unha concepción da inter-
vención en itinerarios, comezando pola sensibilización e a acollida, continuan-
do polo establecemento de redes de traballo e terminando pola colaboración 
dos axentes sociais no acceso ao emprego e na creación de postos de traballo.

Por último, débese destacar que a base de datos, como rexistro unificado das 
accións de inclusión social, ofrece tamén un modelo de diagnóstico e de in-
tervención, que pode e debe ser actualizado. Ese modelo é limitado no seu 
alcance e está orientado de cara ao emprego, aínda que parte das diferentes 
realidades sociais, cunha consideración explícita do ámbito da saúde, da viven-
da e do marco da convivencia e das relacións sociais.

Na actualidade xa foi aprobada a Estratexia de inclusión social de Galicia 2014-
2020. Trátase dun documento que non presenta novidades na análise da po-
breza, e que introduce na abordaxe transversal da inclusión a dimensión de 
xénero, a exclusión territorial así como a prevención, especialmente na loita 
contra a pobreza infantil e a reprodución xeracional da pobreza, ademais de 
contemplar de forma sectorial a garantía mínima de ingresos, o emprego, a 
vivenda, a educación, a formación ao longo da vida e o coidado da saúde, am-
pliando o foco desde a inclusión social activa aos outros ámbitos da inclusión 
igualmente necesarios..

3.3. 
A SITUACIÓN ACTUAL EN GALICIA

Tendencias de pobreza e exclusión

En 1975 a metade da poboación ocupada en Galicia traballaba no sector prima-
rio. Naquel momento existía unha estrutura produtiva dun país aínda non ple-
namente incorporado ao sistema de produción industrial. Pero xa se albiscaba 
que a transición se faría directamente á sociedade de consumo, con primacía 
do sector servizos. Ese tránsito produciuse de forma moi rápida, pasando en 
20 anos a un 5% de ocupación agraria e caendo a natalidade por baixo do nivel 
de substitución durante a década dos 80. De tal maneira que a caracterización 
fundamental do país pasa de ser descrita como atraso a cualificarse como “en-
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vellecemento” e “dispersión”. As diferentes aproximacións do punto de vista 
xurídico e administrativo que se viron contemplan esta nova realidade.

A óptica que mellor integra estas dúas realidades (dispersión e envellecemen-
to) é a de exclusión territorial, dado que existen territorios dinámicos desde o 
punto de vista económico e demográfico (sobre todo o corredor Tui-Ferrol e 
algunha comarca costeira de Lugo, así como algún concello na provincia de 
Ourense ), fronte a outros nos que existe un declive demográfico máis ou me-
nos acusado, cunha paulatina perda de competitividade e con dificultades cre-
centes para un idóneo percorrido profesional dos seus habitantes.

O declive demográfico é unha realidade común na maior parte do mundo occi-
dental, máis acusado na actualidade nas sociedades con problemas de funcio-
nalidade económica (no ámbito europeo isto resulta bastante claro na análise 
no ámbito rexional, moito máis que no ámbito nacional). En cambio, o carácter 
periférico, sobre o que se insistiu bastante en relación con esta cuestión, non 
parece ser o máis relevante na actualidade (así, por exemplo, Irlanda ou Suecia 
terían unha situación demográfica mellor que Alemaña, a pesar do seu carácter 
central).

Sobre o envellecemento da poboación (a relación entre a poboación maior de 
64 anos e a poboación menor de 20 anos) hai que afirmar que xa é un fenóme-
no moi intenso, cun índice de envellecemento do 147%, cunha única provincia, 
a de Pontevedra, por baixo dese indicador. 

Sobre a dispersión hai que indicar que, a pesar dunha densidade de poboación 
historicamente superior á media, na actualidade coincide coa media nacional. 
En canto á dimensión poboacional dos concellos, tamén supera á media nacio-
nal. Só cando se accede ao detalle do número de núcleos de poboación com-
próbase que Galicia ten a metade dos existentes na Península Ibérica (contan-
do tamén Portugal). Só este dato, moitas veces silenciado na estatística oficial, 
ofrece a dimensión real do problema da dispersión.

Con todo, as principais tendencias de pobreza e exclusión en Galicia están máis 
relacionadas coas tendencias existentes no noso contorno (España e Europa) 
que coas súas peculiaridades de desenvolvemento histórico. Podemos identi-
ficar as seguintes:

•	 Diminución	xeral	da	renda	

•	 Incremento	da	desigualdade

•	 Leve	diminución	do	desemprego

•	 Extensión	 do	 fenómeno	 dos	 traballadores	 pobres	 e	 dos	 fogares 
con baixa intensidade laboral

•	 Unha	infancia	con	maior	risco	de	pobreza

•	 Unha	transmisión	xeracional	elevada	das	situacións	de	pobreza

Diminución do nivel xeral de renda e incremento da 
desigualdade

Diminución do nivel de renda

Despois dun longo período de crecemento económico, a quebra do sistema 
financeiro mundial, tamén en Galicia e en España, levou a unha crise económi-
ca durante o quinquenio 2008-2012, que deu como resultado unha perda do 
nivel xeral de renda en Galicia superior ao 6% entre 2008 e o 2.º trimestre de 
2012. Ata o 2.º trimestre de 2014 a situación aparece bastante estancada, con 
pequenas variacións interanuais que, con todo, confirman esa redución dun 6% 
do nivel de renda.  



83

PIBpm Niveis Taxa de variación 
trimestre anterior

Taxa de variación 
interanual

2008 100   

2011/II 96,74 -0,3 -0,6

2011/III 96,01 -0,8 -1,1

2011/IV 96,17 0,2 -0,5

2012/I 95,26 -0,9 -1,8

2012/II 94,76 -0,5 -2

2012/III 94,29 -0,5 -1,8

2012/IV 93,74 -0,6 -2,5

2013/I 93,5 -0,3 -1,8

2013/II 93,46 0 -1,4

2013/III 93,56 0,1 -0,8

2013/IV 93,61 0,1 -0,1

2014/I 93,66 0,1 0,2

2014/II 93,9 0,3 0,5

Fonte: IGE. Cuentas económicas trimestrales

Unha visión máis ampla inclúe a evolución dos ingresos medios por fogar da 
última década (contando como último ano desta o 2012). O resultado é que, a 
pesar dos descensos (que, como vén dicindo, comezan a partir de 2008), a ren-
da resultante supera á de 2006. Vista con esta perspectiva, hai que relativizar 
a fondura da crise, pero hai que considerar seriamente a posibilidade dun lon-
go estancamento ou dun crecemento moi moderado das rendas familiares no 
próximo período, lonxe dos resultados do lustro que media entre 2003 e 2008.

Anos Ingreso medio mensual do fogar Porcentual

2003 1591

2004 1665

2005 1760

2006 1880

2007 2026

2008 2029 100

2009 2010 99,1%

2010 1977 97,4%

2011 1908 94,0%

2012 1906 93,9%

 
IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Incremento da desigualdade

A sociedade actual é máis desigual do que era hai dez anos; e, sobre todo, máis 
desigual que antes do comezo da crise. O principal indicador de desigualdade, 
o índice de Gini, creceu en Galicia -con flutuacións- entre 1998 e 2008; pero 
aínda máis entre 2008 e 2012 (última referencia publicada polo Instituto Gale-
go de Estatística):
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Años Galicia

2007 0,275

2008 0,272

2009 0,278

2010 0,278

2011 0,276

2012 0,283
 
IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

A desigualdade é maior no conxunto de España, conforme aos datos do Insti-
tuto Nacional de Estatística (INE):

España

2008 0,322

2009 0,328

2010 0,334

2011 0,333

2012 0,340

As diferenzas en desigualdade entre Galicia e España están relacionadas coa 
dimensión: en termos xerais, as desigualdades económicas son maiores canto 
maior é o universo que se toma como referencia e menores canto máis peque-
no, aínda que é posible atopar mostras de tamaño local con desigualdades que 
superen a un conxunto nacional.

Con todo, esta desigualdade crecente non levou a un incremento paralelo da 
pobreza. De feito, a pobreza reduciuse entre 1998 e 2008 (aínda que os cam-
bios na medición desta ben poden afectar a esta redución, polo paso do 50% 
da Renda Dispoñible Media a considerar como límite o 60% da mediana da 
renda), para incrementar de novo entre 2009 e 2014. Ao diminuír a renda me-
dia das familias e das persoas, o limiar da pobreza redúcese. O incremento 
porcentual da pobreza, polo tanto, está relacionado coa forma concreta en que 
se incrementa a desigualdade durante o período 2008-2014.

Por outra banda, a redución da renda per cápita do conxunto da poboación 
(salvo dos dous decís superiores) minora a fenda da pobreza e da exclusión, 
porque a distancia entre os decís inferiores e a media da poboación, aínda que 
crece, non o fai dunha maneira aguda. 

Ao mesmo tempo, a capacidade das políticas públicas para reducir a desigual-
dade é menor, a pesar do incremento do peso porcentual das políticas sociais 
no conxunto das políticas públicas. O incremento da demanda de servizos so-
ciais, os xuros da débeda e a redución do orzamento total das administracións 
públicas explican esta menor capacidade de intervención no ámbito da des-
igualdade. As políticas sociais teñen máis peso porcentual, pero teñen un me-
nor orzamento total (a pesar dos incrementos evidentes nalgunhas partidas), 
contan con menos persoal e presentan unha menor capacidade de prevención, 
e actúan de forma reactiva respecto das dinámicas de deterioración do nivel 
de vida dos cidadáns.
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Diminución moi moderada do desemprego  

España en xeral e Galicia en particular, teñen un grave problema de estrutu-
ración do mercado de traballo. Os datos máis visibles son os do desemprego 
(tanto rexistrado no SEPE como no declarado na EPA); pero tamén -e sobre 
todo- de poboación activa. A converxencia con Europa e a competitividade 
real (a que se fundamenta no conxunto da poboación e no tecido produtivo, e 
non só na taxa de desemprego) pasan por unha converxencia tanto nas taxas 
de ocupación como nas de actividade.

Espazo =
Galicia
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Total

2007 54 49,9 7,6 62,8 59,2 5,7 46 41,4 9,9

2008 54,8 50 8,6 63,2 58,5 7,4 47 42,2 10,2

2009 54,8 48 12,4 62 54,7 11,7 48,3 41,8 13,4

2010 54,2 45,9 15,3 61,2 52,3 14,6 47,7 40 16,2

2011 54,8 45,3 17,3 61 50,9 16,6 49 40,2 18,1

2012 55 43,7 20,5 61 48,3 20,8 49,5 39,5 20,2

2013 54,2 42,2 22 59,9 46,5 22,3 49 38,3 21,7

2014/II 53,9 41,9 22,3 58,8 45,8 22 49,3 38,2 22,6

IGE-INE. Enquisa de poboación activa

O fenómeno máis coñecido e máis reflexionado é o paso dunha taxa de des-
emprego do 7,6% en 2007 ao 22,3% no 2.º trimestre de 2014, o que supón un 
incremento do 293%, case o triplo en sete anos. Pero non é menos preocupante 
a caída dun 8% na taxa de ocupación. Ou a perda dun 4% na taxa de actividade 
masculina, compensada parcialmente co incremento do 3,3% da taxa de acti-
vidade feminina. Tendo en conta que o conxunto de España declaraba no 2.º 
trimestre de 2014 unha taxa de actividade do 59,6% e unha taxa de ocupación 
do 45%, é moi claro que o diferencial positivo na taxa de desemprego non logra 
compensar a menor taxa de actividade (sendo a ocupación un 3,1% inferior, a 
pesar dun desemprego un 2.2% máis baixo).

A situación actual é que o desemprego comezou a diminuír durante o último 
ano sen incremento do emprego. Con todo, as taxas de desemprego vanse 
manter altas aínda durante anos. Aínda que as novas turbulencias económicas 
non afectasen excesivamente ao actual período de creación de emprego, non 
será posible a recuperación das taxas de ocupación de 2008 antes do final 
desta década.

De feito, polas consecuencias que ten para unha correcta interpretación dos 
fenómenos asociados, é preciso recoñecer que en 2014 se incrementou o nú-
mero e a porcentaxe de persoas traballando, pero diminuíu o conxunto de ho-
ras traballadas (entre o 2.º trimestre de 2013 e o 2.º trimestre de 2014 reduciuse 
un 0,7% o número de horas traballadas e nun 0,8% o desemprego, segundo a 
EPA). A primeira consecuencia desta tendencia é que durante unha década vai 
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resultar imposible desde o punto de vista social a inserción laboral do 50% das 
actuais persoas desempregadas, entendendo por inserción a permanencia en 
situación de actividade laboral durante seis meses continuados nun período 
dun ano. Afortunadamente existen historias individuais de superación, que per-
miten albergar esperanza, pero no agregado social, a metade das actuais per-
soas despedidas non vai ter oportunidades laborais no que queda de década.

A segunda consecuencia, derivada desta tendencia, é a forte descualificación 
da poboación desempregada. De feito, a parte de poboación activa sometida 
á rotación sofre precariedade, pero ten a oportunidade de traballar e tamén de 
capacitarse a través de cursos de formación para o emprego (cualificación a 
través da formación e cualificación a través do emprego).

A pesar da precariedade, o colectivo de persoas sometidas á rotación laboral 
non se atopa en situación de exclusión, porque participa do sistema produtivo 
e do sistema de consumo, aínda que sexa con limitacións. Pero o outro 50% das 
persoas despedidas carecen de oportunidades para traballar e tamén acceden 
con moitísima dificultade a procesos de formación para o emprego. En grandes 
cifras, hai 2.000.000 de persoas que terán dificultades para volver traballar en 
España; ese colectivo está integrado por 100.000 persoas en Galicia. Este gru-
po está en clara situación de exclusión do mercado de traballo e precisa dunha 
acción positiva de carácter específico. 

Existe un dato adicional que reforza esta fragmentación e dualización do colec-
tivo de persoas en situación de desemprego: segundo as previsións do gober-
no, durante o ano 2015 só o 20% dos despedidos cobrará unha prestación con-
tributiva e o 50% das persoas en desemprego non poderán acceder a ningunha 
prestación, e deberán recorrer aos sistemas de rendas mínimas ou a outras fór-
mulas que lles garantan a subsistencia. A cuantificación no agregado nacional 
é de 2.665.000 persoas aproximadamente. Trasladado a Galicia, implica que 
o 11,15% da poboación activa está en situación de exclusión laboral (142.000 
persoas) e que esta situación vai resultar persistente no tempo, mesmo no es-
cenario máis optimista desde o punto de vista económico e de creación de 
emprego. Obviamente, a exclusión social severa non aparece aquí cuantificada, 
porque é un universo moito menor, pero tamén máis difícil de incluír nos ciclos 
económicos expansivos.

Traballadores pobres e baixa intensidade no emprego

LA Unión Europea leva un cuarto de século afirmando que “o emprego é a 
mellor protección contra a pobreza e a exclusión social”. Con todo, a chamada 
“desvalorización salarial” xa creou e vai consolidando o fenómeno dos traba-
lladores pobres, que xa é masivo noutras sociedades avanzadas como os Esta-
dos Unidos, ademais de estar presente nos países emerxentes. Concretamente, 
o 8,2% dos traballadores por conta allea estarían nesta situación, subindo ao 
35,3% no caso dos traballadores por conta propia. Este último colectivo é moi-
to máis reducido, pero está a ser máis activo no sostemento da actividade e 
mesmo na creación de emprego, especialmente entre os colectivos máis vulne-
rables. Este fenómeno bloquea os posibles camiños cara á inclusión social das 
persoas que quedan longo tempo á marxe do mercado de traballo, e dificulta a 
participación social plena das persoas cunha inserción laboral precaria.

Os traballadores pobres pertencían ao núcleo central do tecido produtivo, polo 
que non veñen de dinámicas sociais ascendentes senón descendentes. Na ac-
tualidade están a ocupar os nichos laborais que na década 1997-2007 estiveron 
ao alcance das persoas en situación de exclusión con itinerarios de inclusión 
social e inserción laboral. Polo tanto, a emerxencia do fenómeno dos traba-
lladores pobres bloquea parcialmente calquera dinámica de ascensión social 
desde o ámbito da exclusión.
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Pero, ademais, a condición social dos traballadores pobres non resulta atractiva 
para trazar itinerarios ascendentes de inclusión social. No caso de non superar 
este bloqueo, pode crearse unha fractura entre os dous decís inferiores da so-
ciedade, un marcado pola precariedade e outro pola exclusión.

O fenómeno dos traballadores pobres require dunha atención específica. Esta 
atención comezou na Comunidade Autónoma de Galicia coa nova Lei de inclu-
sión social, que contempla a posibilidade de compatibilizar a prestación cos 
rendementos do traballo durante un tempo limitado. Con todo, se non hai unha 
garantía de ingresos para os traballadores pobres, o risco de fractura social é 
elevado.

Unha estratexia de inclusión social activa debe facer atractiva a inserción labo-
ral. Unha parte desa satisfacción consiste no propio traballo como autorealiza-
ción e como participación nun proxecto colectivo. Outra parte da responsabi-
lidade é das políticas de distribución da riqueza a través do equilibrio entre as 
rendas do traballo e as rendas do capital. Pero hai un ámbito de responsabili-
dade das políticas sociais que se debe centrar en dúas direccións: 

•	 Actualizar	as	políticas	de	garantía	de	rendas,	e	ofrecer	coberturas	
que inclúan aos traballadores pobres.

•	 Reforzar	a	formación	para	a	inclusión	e	a	participación	 
social e laboral.

Os fogares con baixa intensidade no emprego

Moi relacionado co fenómeno dos traballadores pobres pero, sobre todo coa 
precariedade, está o fenómeno da baixa intensidade laboral. Definida como a 
participación no mundo do emprego nun valor igual ou inferior ao 0,2 anual, 
considerando a unidade como a plena participación de todos os membros da 
unidade familiar no emprego a tempo completo, é unha medida de exclusión 
do mercado de traballo.

O INE calcula que no segundo trimestre de 2014 en España había 1.833.900 fo-
gares con todos os seus membros en situación de desemprego. Deles, 1.247.300 
correspondían a fogares cun único membro en situación de desemprego (ben 
por estar formados por un único adulto en idade de traballar, ben porque só un 
adulto forma parte da poboación activa). Nunha extrapolación directa, en Gali-
cia existirían 107.000 fogares nesta situación. Este dato presenta unha correla-
ción alta co que se ofrece respecto do desemprego de longa duración (142.000 
persoas), xa que dúas de cada tres fogares con todos os seus membros en situa-
ción de desemprego só teñen unha persoa en proceso de procura de traballo. 
 
 
 
Unha infancia con maior risco de pobreza e unha demografía 
crebada
A pobreza infantil en España, cun 31,9% en 2013 segundo o indicador AROPE é 
a segunda máis alta da Unión Europea despois de Grecia. Cunha diferenza de 
8,7% puntos por encima da media da Europa Comunitaria e con 4,6% de risco 
adicional respecto do conxunto da poboación, débese indicar que tanto as 
dinámicas sociais como as políticas sociais non son suficientemente activas na 
protección das rendas dos menores.

Segundo o INE, o primeiro factor de risco de pobreza en España é a nacio-
nalidade de orixe, sendo as familias inmigrantes de fóra da Unión Europea as 
máis expostas, seguidas das nacionais da Unión Europea, cun risco que supera 
nun 27% e nun 15% á media (e nun 31% e 19% se as comparamos coas familias 
españolas). O segundo factor de risco é o desemprego, cun risco que duplica 
ao conxunto da poboación. O terceiro factor máis relevante é a composición 
familiar destacando:  
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•	 Mulleres	soas	con	cargas	familiares,	cun	38%	de	risco	de	pobreza.	

•	 Familias	 con	 fillos/as:	 “outros	 fogares	 con	 nenos”,	 cun	 30%	 e	
“2 adultos con 1 ou máis nenos/as dependentes”, cunha dife-
renza de catro puntos con respecto dos fogares integrados por 
unha soa persoa, a primeira tipoloxía situada por baixo da media 
 

Dado que o indicador AROPE sitúa ao grupo de idade dos maiores de 65 anos 
no 14,5% de taxa de pobreza, podemos afirmar que no conxunto de España exis-
te unha solidariedade moi ben articulada que diminúe de maneira eficaz a po-
breza a partir de 65 anos, que non é tan eficaz no ámbito da poboación poten-
cialmente activa e que fracasa no caso da poboación menor. A solidariedade na 
transferencia de rendas organizada socialmente vai dos máis novos aos maio-
res. En cambio, as transferencias de rendas dos maiores aos mozos prodúcese 
no seo das familias, constituíndo unha decisión individual e condicionada pola 
renda dos maiores. É conveniente indicar que esta quebra da solidariedade cara 
ás xeracións máis novas reforza as posibilidades dunha quebra demográfica. 
 
Transmisión interxeracional da pobreza

Organizar a solidariedade cara ás xeracións máis novas de forma prioritaria 
no seo das familias reforza a transmisión xeracional da pobreza. Na actuali-
dade existen xa evidencias desa transmisión. Conforme aos datos do INE, as 
dificultades para chegar a fin de mes son un 25% maiores para aquelas per-
soas procedentes de familias que xa chegaban con dificultades a fin de mes. 
As dificultades son maiores para as persoas e familias con niveis educativos 
baixos, sobre todo cando permanecen baixos durante xeracións. Un terceiro 
dato que reforza o anterior é que a principal variable que incide nos resulta-
dos educativos nas probas PISA, no caso español, é a clase social de orixe do 
alumnado, dándose diferenzas máis significativas neste ámbito que en calquera 
dos outros (distribución xeográfica, tipoloxía da poboación, tipoloxía do centro 
educativo etc.).

Esta evidencia da reprodución xeracional da pobreza leva a pensar que é nece-
sario abordar a problemática non só desde a óptica da transferencia das ren-
das, senón desde o punto de vista das oportunidades educativas e da relación 
entre igualdade de oportunidades, compensación das desigualdades e educa-
ción inclusiva, máis alá da posibilidade de asistir aos mesmos centros educati-
vos, que non está a ser unha ferramenta suficiente para romper a reprodución 
xeracional da pobreza.

A exclusión territorial

En termos xerais, débese afirmar que en Galicia a exclusión territorial segue 
afectando especialmente ao rural, como consecuencia do éxodo cara ás gran-
des vilas, ás cidades e aos territorios máis dinámicos do contorno por parte 
dos maiores, así como a emigración interna, europea e internacional por parte 
da xente máis nova. O primeiro destes fenómenos reforza o despoboamento e 
agrava a dispersión, mentres que o segundo dificulta aínda máis a renovación 
xeracional e incrementa a taxa de envellecemento. Esas formas de exclusión 
territorial son a causa dunha parte dos fenómenos máis graves de exclusión 
persoal, relacionados coa soidade, o illamento social e as dificultades de ac-
ceso aos servizos públicos e persoais. Aínda que tamén se producen casos 
graves de exclusión urbana, que foron estudados desde o punto de vista da 
investigación-acción participativa, como son:

•	 Barrios	 degradados	 (especialmente	 centros	 históricos,	 como	 Ferrol	
ou Vigo).

•	 Asentamentos	chabolistas,	 integrados	maioritariamente	por	 familias	
xitanas, ora galegas ora portuguesas.
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A pesar de que a Lei de inclusión contempla a posibilidade de interven-
ción nestas áreas urbanas degradadas, durante os últimos anos o esforzo 
realizado no ámbito local para afrontar estes problemas no ámbito urba-
no diminuíu de forma substantiva. Sería oportuno coñecer máis en profun-
didade os problemas de estruturación urbana e poder afrontalos de for-
ma sistemática, planificada e integrada nos esforzos de inclusión social. 
 
En cambio, os problemas relacionados coa exclusión territorial no ám-
bito rural foron obxecto de atención durante o pasado período, es-
pecialmente a través da participación no proxecto DART e no desen-
volvemento do programa Symbios, así como o Plan de dinamización 
demográfica de Galicia, todas elas iniciativas participadas pola Xunta de Galicia. 
 
Desde o punto de vista dos niveis de renda, o mapa de Galicia vén representa-
do da seguinte maneira, segundo o IGE:

271 Lugo sur 1509

323 Ourense sur 1557

321 O Carballiño-O Ribeiro 1587

362 Pontevedra sur 1639

272 Lugo oriental 1691

364 O Morrazo 1692

361 Pontevedra nororiental 1695

153 Área da Costa da morte 1699

322 Ourense central 1703

151 A Coruña suroriental 1769

154 A Barbanza-Noia 1773

363 Caldas-O Salnés 1773

324 Árel de Ourense 1894

365 Área de Pontevedra 1941

152 Ferrol-Eume-Ortegal 1954

366 Área de Vigo 1976

274 A Mariña 2007

273 Lugo central 2075

155 Área de A Coruña 2114

156 Área de Santiago 2168

O mapa e a información explicativa son elocuentes: os maiores niveis de renda 
están concentrados ao redor das cidades e no norte do país, mentres que os 
menores niveis están no sur, especialmente no interior. Por baixo da mediana 
dos ingresos (1652 €) aparecen as áreas de Pontevedra sur, O Carballiño-O Ri-
beiro, Ourense sur e Lugo sur.
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Para que a información sexa relevante, debería correlacionar o risco de pobreza 
cunha distribución de zonas equivalente. Os resultados son os seguintes:

271 Lugo sur 26,82

321 O Carballiño-O Ribeiro 25,67

363 Caldas-O Salnés 22,81

364 O Morrazo 22,52

362 Pontevedra sur 21,05

323 Ourense sur 19,30

153 Área da Costa da morte 18,98

154 A Barbanza-Noia 18,92

365 Área de Pontevedra 18,06

361 Pontevedra nororiental 17,80

366 Área de Vigo 17,50

324 Área de Ourense 16,45

322 Ourense central 15,27

156 Área de Santiago 14,09

151 A Coruña suroriental 13,43

155 Área da Coruña 13,21

273 Lugo central 12,80

152 Ferrol-Eume-Ortegal 12,21

274 A Mariña 8,83

272 Lugo oriental 8,50

Neste caso, as áreas urbanas están menos protexidas, pero o sur aparece máis 
vulnerable. Confírmase tamén a incorporación de Lugo sur á dinámica social 
de Ourense e do interior de Pontevedra, máis que ao resto de Lugo, así como 
a dinámica da Costa da Morte, máis próxima aos valores de Ourense e o sur de 
Pontevedra.

Pódese observar, a continuación, o peso das prestacións nos ingresos familia-
res, tomando como referencia as mesmas zonas:

Ano 2012 Máis  dun 50% Máis  dun 75% O 100%

271 Lugo sur 63,44 55,62 50,8

323 Ourense sur 59,12 51,62 47,28

272 Lugo oriental 58,22 45,26 37,12

321 O Carballiño-O Ribeiro 55,99 46,73 40,15

154 A Barbanza-Noia 53,01 39,31 30,77

322 Ourense central 51,62 42,31 38,85

361 Pontevedra nororiental 51,03 39,28 36

274 A Mariña 49,74 40,59 34,78

153 Área da Costa da morte 49,44 38,97 33,96

152 Ferrol-Eume-Ortegal 48,96 41,28 38,2

362 Pontevedra sur 47 38,68 33,22

151 A Coruña suroriental 45,44 34,46 30,79

273 Lugo central 44,87 35,05 29,32
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363 Caldas-O Salnés 42,63 31,67 26,92

324 Área de Ourense 42,13 34,89 29,91

366 Área de Vigo 41,65 32,84 28,83

364 O Morrazo 41,4 32,5 30,25

365 Área de Pontevedra 39,59 30,98 27,92

155 Área de A Coruña 38,08 31,11 26,6

156 Área de Santiago 36,6 28,32 23,21

IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

As zonas que volven aparecer nas posicións de maior desvantaxe son Lugo 
sur, Ourense sur e O Carballiño-O Ribeiro. Lugo oriental, cuns niveis de renda 
baixos (aínda que non dos máis baixos) volve aparecer de novo.

Polo tanto, para ter unha información completa da relación entre poboación e 
inclusión social, falta coñecer en profundidade a dinámica da poboación. Tendo 
en conta os agregados de movemento natural da poboación e de migracións, 
resultan moi elocuentes os datos de variación anual superiores ao -1,5% entre 
2012 e 2013. Son os seguintes:

Comarca Ano 2012 Ano 2013 Taxa variación interanual

Ortegal 14036 13800 -1,68

Os Ancares 11291 11111 -1,59

Chantada 14419 14144 -1,91

A Fonsagrada. 5863 5729 -2,29

A Marina Oriental 17029 16768 -1,53

A Ulloa. 10102 9923 -1,77

Baja Limia 8293 8081 -2,56

A Limia 22859 22487 -1,63

O Ribeiro 17726 17246 -2,71

Terra de Caldelas 3465 3402 -1,82

Terra de Celanova 20617 20100 -2,51

Terra de Trives 4777 4633 -3,01

Valdeorras 27589 27147 -1,60

Deza 45550 44702 -1,86

Estes datos reflicten o nivel de comarca (non de zona). Pero volven situar a pro-
vincia de Ourense no centro da exclusión territorial. Iso si, o matiz está na pre-
senza de amplas comarcas de Lugo, con mellores datos económicos, pero cunha 
deterioración de poboación moi acusada, que coincide con menores densidades 
de poboación e cun envellecemento progresivo e que require de actuacións de 
desenvolvemento comarcal, máis alá das dinámicas de inclusión social.

Migracións 

Os problemas das migracións

Existen dous problemas de gran relevancia relacionados coa situación actual 
das migracións en Galicia. Por unha banda, a emigración supón unha descapi-
talización relativa desde o punto de vista do capital humano e unha grave des-
capitalización desde o punto de vista do capital demográfico. Doutra banda, a 
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inmigración, aínda que o seu peso porcentual é baixo, enfronta problemas de 
desemprego e de pobreza relativa moi graves. Ademais, existe unha prevalen-
cia de inmigración europea con problemas de precariedade e exclusión social 
que debe ser considerada de forma específica.

Emigración

Aínda que existe unha forte dispersión na distribución formativa da poboación 
emigrante, o balance migratorio é claramente negativo desde o punto de vis-
ta da cualificación. Galicia recibe moitos menos traballadores cualificados dos 
que envía ao exterior; e recibe moitos máis traballadores sen cualificación dos 
que envía.

Así, é necesario considerar a maneira de reter o talento alí onde se forma (neste 
caso, na propia Galicia) e a forma de atraer talento relacionado coas capaci-
dades produtivas do territorio. Non se trata de evitar a mobilidade, que pode 
favorecer o tránsito de ideas, a innovación e o dinamismo territorial. Trátase de 
evitar que mobilidade sexa sinónimo de descapitalización.

Desde o punto de vista demográfico, o balance é aínda máis negativo, porque 
a inmigración non é capaz de compensar a perda demográfica de poboación 
xuvenil, especialmente nos territorios do interior de Galicia en claro declive 
demográfico.

Sería oportuno relacionar as medidas de acceso ao emprego da xente nova 
coas correspondentes á dinamización social e demográfica dos territorios máis 
afectados polo declive, que son tamén os máis vulnerables á exclusión territo-
rial.

Inmigración

A inmigración en Galicia supón, segundo a EPA do 2.º trimestre de 2014, 79.200 
persoas, das que 32.300 son europeas (40,8%). En canto ás situacións de des-
emprego, os datos ofrecidos polo INE son os seguintes:

2014 T2 Española Estranxeira: Unión Europea
Estranxeira: non pertencentes á Unión 
Europea

Galicia 21,76 31,16 34,73

Fonte: INE

Fronte á idea dunha inmigración europea cualificada e dinámica no mercado 
de traballo, a distancia que separa o desemprego da inmigración europea do 
correspondente á poboación española son case dez puntos porcentuais, men-
tres que entre a inmigración non comunitaria e a comunitaria hai 3,5 puntos 
porcentuais de diferenza no acceso ao emprego.

Non é allea a esta realidade o feito de que Portugal e Romanía son os países 
de orixe da inmigración, chegando de Portugal un total de 16.119 persoas desde 
1992, e desde Romanía 8502 desde 1997, o primeiro ano en que se declara esa 
orixe, e entre ambas as nacionalidades suman 24.621 persoas inmigrantes.

O elevado número de persoas con problemas de exclusión social en orixe e/
ou en destino, sen cualificación e pertencentes a minorías étnicas dentro da 
achega migratoria deses dous países determina o diferencial negativo da inmi-
gración europea respecto da poboación española. 

Polo demais, a menor cualificación da poboación procedente de países de 
América Latina e África, a súa maior taxa de desemprego e as súas maiores di-
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ficultades derivadas da precariedade legal da súa situación, son sobradamente 
coñecidas. Todas estas situacións veñen agravadas como consecuencia da cri-
se e requiren dunha atención especial, para evitar o reforzamento da exclusión 
social con elementos de tipo cultural e legal.

A inclusión social activa

Como se viu no apartado dedicado á evolución administrativa dos conceptos 
de pobreza e exclusión, fixo falta unha década desde a aparición do concepto 
de inclusión ata o momento en que existe unha diagnose sobre a exclusión e 
unha estratexia para a súa abordaxe. Ademais, esa estratexia viña acompañada 
por un orzamento e por un soporte máis amplo: incorporación de equipos pro-
fesionais, metodoloxía común, unha base de datos de soporte, espazos de re-
flexión e de debate, unha liña de financiamento de proxectos para entidades do 
terceiro sector e un partenariado estable ou ocasional con diferentes axentes 
no territorio. Esa fortaleza da estratexia de inclusión estivo relacionada desde 
o inicio coa decisión de financiala mediante medidas do Fondo Social Europeo, 
polo que o conxunto do plan de inclusión e das actuacións financiadas pola Ad-
ministración autonómica quedaron impregnadas polo paradigma da inclusión 
social activa, acorde aos principios inspiradores do propio FSE.

Esta particularidade dotou o paradigma de inclusión social activa de dúas ca-
racterísticas complementarias que deseñan a peculiaridade do enfoque galego 
desta forma de comprender os procesos de exclusión/inclusión:

•	 A	inclusión	social	activa	non	só	é	o	principal	paradigma	para	a	inclu-
sión social en Galicia, senón que aparece administrativamente como 
o único paradigma lexitimado dentro da estratexia de inclusión social. 
Todas as intervencións, incluso as máis afastadas do emprego, deben 
articularse ao redor deste paradigma.

•	 Ao	mesmo	tempo,	a	activación	da	persoa	co	horizonte	do	mercado	
de traballo non caracteriza o conxunto das intervencións, senón só 
algunhas delas. As restantes deben ter, na medida do posible, algunha 
funcionalidade para a activación e para o logro dun posto de traballo. 
Pero o logro da inserción laboral non é o único criterio para valorar a 
inclusión social.

Por unha banda a inclusión social activa ten unha pretensión de totalidade que 
deixa en segundo plano calquera outro paradigma de inclusión; pero, por outra 
banda, gana en matices e perde en insistencia na dimensión laboral.

As dimensións peculiares que inclúe o paradigma de inclusión social activa, no 
seu desenvolvemento concreto en Galicia serían as seguintes:

1. Establecemento dun vínculo profesional, entendendo que o vínculo inter-
persoal é unha condición necesaria para a existencia dun itinerario de inclu-
sión social.

2. Personalización-individualización. A inclusión social non é un traxe no que 
teñen que entrar as persoas; menos aínda unha camisa de forza, senón un 
camiño persoal.

3. Acompañamento. O vínculo profesional e a individualización funcionan na 
medida en que os profesionais, voluntarios e organizacións acompañan as 
persoas en risco de exclusión social.

4. Os itinerarios teñen carácter espiral, non lineal. Parécense máis á forma de 
subir a unha montaña (con idas e vindas para superar obstáculos) que á 
forma de correr cen metros lisos. Para que o camiño avance e as persoas 
poidan percorrelo, non existe unha liña recta: a crebada e a espiral simboli-
zan mellor o itinerario.
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5. Empoderamento - capacitación - protagonismo das persoas. O protagonis-
mo das persoas no seu propio proxecto de vida está indisolublemente liga-
do coa concepción do itinerario como un camiño persoal e á intervención 
social para a inclusión como o acompañamento dun treito do camiño.

6. Os recursos son necesarios, pero os recursos non son a inclusión social. De 
feito, hai persoas que empeoran despois de conseguir recursos (pero quen 
non logra acceder a ningún recurso permanece en situación de exclusión 
social).

7. Os procesos de formación son imprescindibles para a capacitación-empo-
deramento-protagonismo. Pero non son o empoderamento.

8. A inserción laboral contribúe á inclusión social. Pero pode haber inclusión 
sen inserción laboral; e a exclusión social pode continuar a pesar da inser-
ción laboral.

9. Os procesos de inclusión son longos no tempo, o que non significa que non 
se poidan avaliar. Os éxitos poden e deben ser medidos pola mellora relati-
va das capacidades das persoas e da súa situación social.

10. As intervencións ben feitas tamén poden fracasar. Cando un tipo de inter-
vención non presenta unha porcentaxe significativa de fracasos é porque 
se están excluíndo os perfís máis difíciles (o que reforza a exclusión). Os 
fracasos deben servir para construír respostas máis adecuadas á exclusión 
social. A capacidade de aprendizaxe fala de calidade.



4
SELECCIÓN E DESCRICIÓN 
DE BOAS PRÁCTICAS
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4.1.  
INTRODUCIÓN

Un dos obxectivos básicos desta fase do proxecto é a identificación e siste-
matización de exemplos de boas prácticas que respondan aos elementos con-
ceptuais que se sinalaron previamente, e que sexan transferibles ao ámbito da 
exclusión social. Para iso realizouse unha busca documental na base de datos 
bibliográfica sobre políticas sociais do SIIS Centro de Documentación e Es-
tudos, e identificáronse un total de seis programas (ou conxunto de progra-
mas) que incorporan no seu deseño un ou varios dos elementos analizados 
nas páxinas precedentes (activación, individualización, desinstitucionalización, 
atención comunitaria, modelo de apoios, calidade de vida, redución de danos 
e aplicación de criterios de baixa esixencia, coprodución, coordinación e conti-
nuidade de coidados). Trátase na súa maior parte de programas desenvolvidos 
no ámbito da exclusión social, tanto no Estado español (particularmente no 
País Vasco), como noutros países de Europa.

Algunhas das prácticas ou experiencias que se describen nas páxinas seguintes 
aplican un só dos elementos conceptuais presentados anteriormente; na maio-
ría dos casos, con todo, obsérvase no deseño desas intervencións a aplicación 
combinada de varios dos elementos que se sinalaron. Por outra banda, trátase 
en xeral de experiencias ou programas concretos, nalgúns casos de ámbito moi 
local e realizados a pequena escala. A excepción constitúea o apartado dedi-
cado ao modelo  housing first que non constitúe un programa ou intervención 
concreta senón, máis ben, unha filosofía ou un modelo máis amplo. Con todo, 
a descrición do modelo housing first realizouse a partir fundamentalmente da 
aplicación do modelo, de forma experimental, en cinco cidades de Europa.

A estrutura utilizada para a descrición de cada unha das experiencias é similar: 
por unha banda, descríbense os elementos conceptuais do programa, e a súa 
vinculación cos aspectos xerais sinalados no apartado teórico. En segundo lu-
gar, descríbese o funcionamento concreto do programa e os seus resultados. 
Déuselles prioridade, á hora da selección das experiencias, ás intervencións 
que contan con algún tipo de avaliación de resultados. Optouse por unha des-
crición sintética do funcionamento e os resultados de cada unha das experien-
cias identificadas, dado que, máis alá dos detalles concretos da súa aplicación e 
mesmo dos seus resultados, o que se pretende é describir como os elementos 
conceptuais aos que se fixo previamente referencia aplícanse na práctica, e con 
bos resultados, na realidade dos servizos sociais dos países do noso contorno..

4SELECCIÓN E 
DESCRICIÓN DE  

BOAS PRÁCTICAS
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4.2.  
O MODELO HOUSING FIRST DE ATENCIÓN A PERSOAS SEN 
FOGAR: A EXPERIENCIA EUROPEA

4.2.1.  
DESCRICIÓN XERAL E BASES CONCEPTUAIS

O modelo housing first de atención ás persoas sen fogar está a modificar -polo 
menos desde o punto de vista teórico- o ámbito da atención ás persoas sen 
fogar en Europa e en América, e supón un cambio filosófico radical, que recolle 
boa parte dos elementos conceptuais aos que se fixo referencia nas páxinas 
precedentes. Non se trata, como se sinalou na introdución, dun programa ou 
experiencia específica, senón da posta en práctica dun modelo relativamente 
homoxéneo en diversos países do mundo, en ocasións de forma experimental 
a través de proxectos piloto. Nesta epígrafe recóllense as bases teóricas funda-
mentais do modelo e os resultados do proxecto piloto realizado, con financia-
mento da Unión Europea, en cinco cidades de Europa, a partir do traballo de 
Busch-Geertsema (2014).

De acordo ao grupo de aloxamento de EAPN Madrid, o modelo housing first 
baséase nunha intervención temperá en vivenda, proporcionando vivendas 
alcanzables e permanentes a persoas que veñen directamente da rúa ou de 
dispositivos de emerxencia, ofrecendo un apoio social e de saúde de carácter 
intensivo. Dalgún modo, a idea de housing first (vivenda primeiro, en inglés), 
contraponse á idea previa de tratamento primeiro que subxace ás concepcións 
tradicionais de intervención coas persoas sen fogar. O éxito desta estratexia 
fixo que numerosos países da Unión Europea a incorporaran -cun concepto 
máis amplo e con moitas variantes- como a súa liña principal de estratexia de 
erradicación do sen fogar. 

O modelo Housing First foi desenvolvido inicialmente pola organización 
Pathways to Housing de Nova York a principios da década de 1990. Esta orga-
nización foi fundada polo psicólogo Sam Tsemberis, como forma de conseguir 
aloxamentos alternativos á rúa ou aos albergues para as persoas que padecen 
enfermidades mentais. Este modelo ten como obxectivo prioritario aloxar a 
persoa nunha vivenda estable tan pronto como sexa posible, aplicando os se-
guintes principios básicos: consideración da vivenda como un dereito humano 
básico; respecto, proximidade e compaixón para todos os usuarios; compromi-
so de traballar xunto ás persoas usuarias durante todo o tempo que o precisen; 
aloxamento en vivendas dispersas e independentes; separación dos servizos 
de vivenda e tratamento, na medida en que o acceso á vivenda se considera 
un dereito e o tratamento das adiccións ou dos eventuais problemas de saúde 
mental unha opción persoal; elección e autodeterminación; orientación cara 
á recuperación; e redución de danos. Ademais, o programa desenvolvido por 
Pathways to Housing contén os seguintes elementos clave (Grupo de Aloxa-
mento EAPN Madrid, 2013): 

- Diríxese exclusivamente a persoas que sofren de enfermidades men-
tais e trastornos de adicción.

- Proporciona acceso inmediato a unha vivenda alcanzable e perma-
nente directamente desde a rúa ou desde os dispositivos de emerxen-
cia.

- Aos usuarios recoméndaselles a participación nun tratamento de saú-
de mental e/ou na redución das drogas e o consumo de alcol, pero 
non é obrigatoria para o acceso á vivenda ou para que poidan man-
terse na vivenda e recibir apoio social. 

- Realízase unha intervención integral a través do que chaman un equi-
po de Tratamento Asertivo Comunitario (ACT). Trátase dun equipo 
multidisciplinar do ámbito social e de saúde: especialistas en toxi-
comanías, enfermeiros, psiquiatras, traballadores sociais, persoal de 
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axuda mutua e orientadores laborais. Os equipos atópanse fóra do 
lugar onde está situada a vivenda, pero están dispoñibles telefonica-
mente as 24 horas do día, sete días á semana. O uso destes servizos é 
de carácter voluntario, pero anímase a participar aos usuarios e píde-
selles reunirse co equipo polo menos unha vez á semana. Ofrécense 
servizos de asesoramento económico para asegurar o pagamento do 
alugamento e outras facturas.

- A vivenda proporciónase a través dun contrato de arrendamento sen 
límite de tempo, e a prestación do servizo está dispoñible todo o tem-
po que sexa necesario. A vivenda e o apoio social mantéñense inde-
pendentes entre si. 

- Pathways to Housing fai fincapé na importancia da elección como un 
elemento central do enfoque de Housing First. Os participantes po-
den elixir o tipo, a frecuencia e a secuencia dos servizos. Poden elixir 
o seu barrio e o apartamento en función da súa dispoñibilidade, así 
como mobles e enxoval do fogar.

- Pathways to Housing fai tamén fincapé na necesidade de utilizar vi-
vendas dispersas -é dicir, que non haxa máis dunha cantidade de 
aloxamentos nun mesmo edificio, o que adoitan calcular cunha por-
centaxe, o 15%- co fin de promover a integración.

O cuestionamento da intervención lineal ao que antes se fixo referencia é ou-
tro dos elementos que caracterizan este enfoque. Efectivamente, moitas veces 
se conceptualiza o termo Housing First en oposición ao modelo en escaleira, 
que segue sendo o modelo dominante na prestación de servizos na maioría de 
países da Unión Europea, no que as persoas sen fogar van superando chanzos 
a través de diversos servizos residenciais, vinculados á resolución de cuestións 
sociais e de saúde antes de converterse no que chaman housing-ready (per-
soas preparadas para acceder a unha vivenda).

Xunto co cuestionamento da intervención linear, o modelo housing first baséa-
se tamén nos conceptos de redución de danos e de baixa esixencia. Sen dúbi-
da, o concepto de redución de danos é un elemento clave do modelo housing 
first, na medida en que expón un modelo de atención ás dependencias ‘a de-
manda’, no que non se forza ás persoas usuarias a participar en determinados 
tratamentos e no que o acceso á vivenda non se condiciona á participación 
neses programas de tratamento. Este enfoque implica a posibilidade de que 
as persoas que participan nestes programas poidan manter os seus consumos 
-sempre que non molesten a outras persoas-, a necesidade de que a oferta 
de vivenda se complemente coa existencia de recursos sociosanitarios para 
a redución de danos (como salas de consumo supervisado ou programas de 
repartición de xiringas), e a adopción de cambios organizativos que permitan 
combinar os servizos de apoio na vivenda e de redución de danos. (Pauly et 
al., 2013). 

Debe tamén destacarse a énfase que este tipo de modelos poñen na indivi-
dualización da atención e na desinstitucionalización, na medida en que, en to-
das as experiencias, o acceso á vivenda exponse en aloxamentos individuais e 
dispersos, situados en vivendas ordinarias. A importancia da individualización 
radica en: a) a énfase que o modelo lle dá á prestación de apoios permanentes, 
flexibles e individualizados, tan intensos como sexa posible pero en calquera 
caso de carácter voluntario; e b) a importancia que se lle dá á capacidade de 
autodeterminación e control por parte das persoas usuarias en relación cos 
servizos que reciben.

Finalmente, o modelo housing first recolle, ou aproxímase, a unha concepción 
da atención ás persoas sen fogar que parte dos seus dereitos de cidadanía. 
Nese sentido, poderíase afirmar que o modelo garda relación cunha visión 
próxima á exixibilidade do dereito á vivenda, é dicir, garantir o “dereito a teito” 
sen condicionalo ao cumprimento de obxectivos e nin tan sequera á necesi-
dade de acollerse a unha intervención (Grupo de Aloxamento EAPN Madrid, 
2013).
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4.2.2.  
FUNCIONAMENTO E RESULTADOS

Aínda que, como se dixo, o enfoque housing first levouse á práctica en numero-
sas cidades de Estados Unidos e de Canadá, a experiencia de aplicación que se 
describe a continuación refírese ao programa Housing First Europe. Trátase da 
aplicación experimental do modelo en cinco cidades de Europa (Ámsterdam, 
Budapest, Copenhague, Glasgow e Lisboa), co apoio económico da Comisión 
Europea e no marco dun programa de experimentación social. Como tal, os 
resultados obtidos polas persoas usuarias do programa nestas cinco cidades 
foron comparados cos obtidos por un grupo de control, formado por persoas 
sen fogar residentes noutras tantas cidades (Gante, Dublín, Goteburgo, Hel-
sinqui e Viena), nas que o programa non se aplicou e as persoas participantes 
na investigación foron obxecto dunha intervención convencional. A utilización 
deste tipo de deseños experimentais vincula esta experiencia coa aplicación, 
bastante ortodoxa ademais, do paradigma da práctica baseada na evidencia á 
que se fixo referencia no punto 2.11.

As características da aplicación dos programas en cada unha das cidades in-
tervención é diferente e non sempre se seguiron en detalle as referencia ini-
ciais, sendo o caso de Budapest o que en maior medida se afasta do modelo 
orixinal. As cinco cidades nas que se realizou o estudo tamén diferían no perfil 
das persoas usuarias, aínda que en todos os casos o programa estaba orienta-
do a persoas sen fogar con necesidades complexas, xeralmente con patoloxía 
mental e/ou drogodependencias. En calquera caso, á marxe destas diferenzas, 
e de acordo aos responsables do proxecto de investigación, pode dicirse que 
o programa se aplicou con fidelidade e que os seus resultados poderían ser 
extrapolados a outras cidades de Europa onde puidesen desenvolverse inter-
vencións deste tipo.

A avaliación do programa puxo de manifesto resultados globalmente positivos 
en numerosos aspectos: aos tres anos de iniciarse o programa, a taxa de per-
manencia nel era moi alta en case todos os casos (entre o 97% de Ámsterdam 
e o 80% de Lisboa, deixando de lado o atípico caso de Budapest). Estes niveis 
elevados de retención son equiparables aos rexistrados noutros programas si-
milares desenvolvidos en Estados Unidos, que poñen de manifesto a posibili-
dade de ofrecer aloxamento en vivendas ordinarias a persoas con necesidades 
sociosanitarias (enfermidade mental, consumos de drogas…) moi complexas. 
En todos os casos rexistráronse niveis elevados de satisfacción co programa 
por parte das persoas atendidas, tanto no que se refire á posibilidade de residir 
nunha vivenda independente como no que se refire á calidade e a utilidade do 
apoio persoal recibido. 

O programa tamén cultivou resultados positivos desde o punto de vista da ca-
lidade de vida das persoas usuarias: en moitos casos (aínda que non en todos) 
os consumos de drogas reducíronse, aínda que a abstinencia non se expuxo 
en ningún caso nin como obxectivo nin como requisito para a participación no 
programa. Tamén se constataron melloras en relación cos problemas de saúde 
mental das persoas atendidas, que se atribúen á seguridade vital que brinda 
a posibilidade de residir nunha vivenda independente de forma permanente e 
estable. Un dos elementos positivos que se asocian á aplicación do programa 
nalgunha das cidades, por exemplo en Ámsterdam, é a utilización de pares nos 
procesos de acompañamento, o que se relaciona cos elementos sinalados no 
apartado 2.8.3.

De acordo á avaliación realizada, os resultados foron menos positivos no que 
se refire ao acceso destas persoas a un emprego remunerado e mesmo no que 
se refire á súa situación económica (tendo en conta de que o programa facilita 
e financia o acceso a unha vivenda, pero non cobre o resto das necesidades 
económicas das persoas atendidas, que deben recorrer ben a ingresos laborais, 
ben ás prestacións de garantía de ingresos que poidan existir en cada cidade). 
A avaliación indica en calquera caso que aínda que non se produciron melloras 
importantes no acceso destas persoas ao mercado de traballo ordinario, si se 
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incrementou a participación destas persoas en actividades de voluntariado e 
noutras actividades significativas. Esta mellora enlaza coa proposta de activa-
ción inclusiva exposta nas páxinas precedentes e pon de manifesto que aínda 
que -tal e como sinalan os avaliadores do programa- a inclusión laboral destas 
persoas no emprego ordinario pode ser un obxectivo pouco realista, si se pode 
traballar a súa activación para partir do acceso a outro tipo de actividades.

O feito de expor o aloxamento destas persoas en vivendas dispersas considé-
rase tamén un avance importante, aínda que expón problemas de diverso tipo: 
por unha banda, a dificultade de atopar vivendas adecuadas, o que nalgúns 
casos atrasou a incorporación efectiva ao programa; por outra, a existencia 
nalgunhas ocasións -sobre todo en Lisboa- de queixas veciñais polas molestias 
causadas polas persoas participantes no programa; do mesmo xeito, o feito de 
residir de forma independente e afastado das redes relacionais habituais impli-
ca niveis de soidade e de illamento máis elevados, aos que non sempre pode 
darse unha resposta adecuada mediante o apoio dos profesionais.

 
4.3.  
PROGRAMA INTENSIVO DE XESTIÓN DE CASOS PARA 
MULLERES SEN FOGAR IMPLICADAS EN SITUACIÓNS DE ALTO 
RISCO E/OU EXPLOTACIÓN SEXUAL21

4.3.1.  
DESCRICIÓN XERAL E BASES CONCEPTUAIS

Como se sinalou na epígrafe anterior, os programas baseados na filosofía do 
housing first diríxense a persoas sen fogar con necesidades moi complexas, 
normalmente derivadas de patoloxías mentais ou consumos de drogas. O pro-
grama que se analiza nesta epígrafe baséase de forma xenérica no modelo de 
housing first pero presenta, en relación co enfoque xeral, dúas características 
diferenciais: 

- Por unha banda, baséase na provisión dun servizo de apoio indivi-
dualizado de carácter intensivo, adicional ao servizo de aloxamento 
que o programa ofrece; aínda que a prestación de servizos de apoio 
personalizado é consubstancial ao modelo housing first, neste caso a 
importancia e a intensidade dos servizos de apoio, mediante a utiliza-
ción de técnicas de xestión de caso, xogan un papel particularmente 
relevante;

- Por outra banda, o programa diríxese exclusivamente a mulleres sen fogar 
que experimentaron situacións de alto risco e explotación sexual. Trá-
tase  nese  sentido  de  mulleres  que exercen ou exerceron a prostitución 
e que presentan, ademais, outras problemáticas adicionais, tales como 
trastornos mentais, consumo de drogas ou situacións de malos tratos. 
 

Desde o punto de vista conceptual, o programa en cuestión -denominado Ed-
monton E4C- comparte a maior parte das características do resto dos progra-
mas que responden ao modelo housing first: búscase un acceso o máis inme-
diato posible a unha vivenda independente para, unha vez instalada a persoa 
nesa vivenda, prestar unha serie de servizos individualizados de apoio, a partir 

21 A maior parte da información para esta epígrafe recolleuse do seguinte documento: Pot-
ter-King, G. e De Jong, I. Intensive case management considerations to improve housing 
stability amongst women involved in high-risk and/or exploitative situations. Edmonton, 
Homeward Trust Edmonton, 2013.
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da filosofía da redución de riscos e aplicando criterios de baixa esixencia. Trá-
tase nese sentido dun dos poucos programas nos que a filosofía do housing 
first se combinou coa xestión intensiva de casos para prestar unha atención 
especializada a mulleres en situación de vulnerabilidade extrema.

4.3.2.  
FUNCIONAMENTO E RESULTADOS

Trátase dun programa experimental de pequeno alcance, realizado en Cana-
dá, e no que participaron un total de doce mulleres: todas elas sen fogar, con 
problemas de saúde mental, consumos de drogas e cunha dilatada experiencia 
no exercicio da prostitución. En moitos casos tratábase ademais de mulleres 
que experimentaran situacións de malos tratos. A avaliación do programa rea-
lizouse utilizando exclusivamente metodoloxías cualitativas e o seu principal 
obxectivo era valorar en que medida estas mulleres experimentaron melloras 
na súa calidade de vida.

Os resultados da avaliación poñen de manifesto, por unha banda, a efectividade 
do enfoque de xestión intensiva de casos, un dos compoñentes do programa 
que as mulleres usuarias valoraron en maior medida. Nese sentido, as mulleres 
usuarias valoraron positivamente a posibilidade de dispoñer de forma máis ou 
menos permanente dunha persoa de confianza (un ‘amigo profesional’) a quen 
recorrer en situacións problemáticas e episodios de crises, e a quen pedir apoio 
sen sentirse xulgadas ou cuestionadas. A constatación da efectividade deste 
tipo de apoio resulta importante na medida en que se demostrou o seu custo 
efectividade, por unha banda, e na medida en que cuestiona que estas mulleres 
necesiten dun apoio permanente, in situ, en centros que concentran un número 
relativamente alto de usuarios; ao contrario, a dispoñibilidade dun apoio volan-
te (floating support) en vivendas dispersas demóstrase, neste estudo, como 
unha opción viable e eficaz.

A avaliación realizada tamén pon de manifesto a utilidade da filosofía da redu-
ción de danos, dado que se constata que este enfoque axuda ao mantemento 
destas mulleres nas súas vivendas e á retención no programa, e prodúcese 
ademais una certa redución nos niveis previos de consumo. Do mesmo xeito, 
os resultados da investigación poñen de manifesto que o feito de ser aloxado 
nunha vivenda independente ten consecuencias positivas tanto no que se re-
fire á calidade de vida das persoas atendidas, e o seu sentimento de inclusión 
social, como no que se refire á utilización doutros servizos médicos e sociais. 
Nese sentido, reduciuse o uso dos servizos de urxencia e incrementouse o dos 
servizos preventivos e de atención primaria, tal e como ocorreu noutras expe-
riencias de aplicación do modelo housing first.

Tamén neste caso o programa incorpora a idea do acompañamento e asesora-
mento por parte de pares. Esta opción foi tamén valorada positivamente polas 
persoas usuarias, que se mostraron dispostas tanto a recibir este tipo de apoio 
como a prestalo, e a participar en talleres e actividades de prevención.

Entre os aspectos negativos, como ocorre no resto dos programas de housing 
first, destácanse a persistencia de dificultades económicas importantes pois, 
aínda que o programa facilita economicamente o acceso a unha vivenda, non 
ofrece prestacións económicas que permitan a subsistencia destas mulleres 
fóra das redes da prostitución (estas mulleres, en calquera caso, poden acceder 
ao sistema xeral de garantía de rendas existente en Canadá). En todo caso, a 
avaliación realizada pon de manifesto que estas mulleres non poderían manter-
se nunha vivenda independente en ausencia do apoio económico que presta o 
programa e que, pese ao traballo de mediación que realizan os xestores de ca-
sos, estas mulleres experimentan aínda situacións de discriminación no acceso 
a outros recursos sanitarios e sociais.
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4.4.  
MODELO CLUBHOUSE DE EMPODERAMENTO E 
REHABILITACIÓN NA COMUNIDADE PARA PERSOAS CON 
ENFERMIDADE MENTAL22

4.4.1.  
DESCRICIÓN XERAL E BASES CONCEPTUAIS

O modelo Club house de rehabilitación psicosocial na comunidade articúlase 
ao redor dunha rede internacional, con preto de 350 centros das mesmas ca-
racterísticas en todo o mundo. Trátase dunha rede particularmente estendida 
en Norteamérica, pero que conta tamén cunha ampla rede de centros en países 
europeos como Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega ou Finlandia.

De acordo ao International Center for Clubhouse Development (ICDD), a enti-
dade que coordina o conxunto da rede, un clubhouse é ante todo un recurso 
comunitario local que lles ofrece ás persoas con enfermidade  mental posibili-
dades e oportunidades para alcanzar o seu pleno potencial mediante a presta-
ción dos apoios comunitarios necesarios. Os clubhouse afástanse dos modelos 
tradicionais tratamento ou de atención diúrna na medida en que se basean 
fundamentalmente na idea da construción de comunidades relacionais, desde 
as cales se prestan apoios para o acceso á vivenda ou o emprego, e facilítase a 
participación en actividades culturais e recreativas. Un dos elementos básicos 
deste tipo de centros é a consideración das persoas con enfermidade mental 
como membros do club, non como clientes, pacientes ou usuarios, e a renuncia 
a unha abordaxe clínica da enfermidade mental, o que implica, entre outros 
aspectos, a ausencia de terapeutas ou psiquiatras nos seus equipos de traballo.

A base conceptual deste tipo de centros parte de tres elementos, estreitamen-
te relacionados cos que se sinalaron nas páxinas precedentes:

a) Empoderamento 

O concepto de empoderamento constitúe un elemento clave no modelo dos 
clubhouses. Claramente relacionado coa individualización á que antes se fixo 
referencia, refírese, basicamente, á capacidade de elección, influencia e control 
que exercen as persoas sobre as cuestións que lle afectan á súa vida cotiá. O 
enfoque do empoderamento, tal e como se aplica no modelo clubhouse, parte 
da idea de que é preferible traballar desde as capacidades e potencialidades 
das persoas, non desde os seus problemas ou carencias, busca o desenvolve-
mento do coñecemento e as habilidades das persoas afectadas, céntrase na 
capacidade de autodeterminación e control das persoas, e expón a interven-
ción dos profesionais como colaboradores e non como técnicos dotados dunha 
autoridade profesional superior.

O concepto de empoderamento que se aplica no modelo parte da definición 
exposta pola Organización Mundial da Saúde (OMS), segundo a cal o empo-
deramento das persoas con discapacidade ou con enfermidade mental implica 
que estas persoas teñen dereito a opinar e a ser escoitadas, poden tomar as 
súas propias decisións, teñen control sobre as súas vidas, defenden os seus 
propios dereitos, e séntense recoñecidas e respectadas como cidadás de pleno 
dereito. De acordo a este enfoque, o papel das intervencións baseadas na co-

22 A maior parte da información para este epígrafe obtívose do seguinte documento: Han-
ninnen, E. Choices for Recovery. Community based rehabilitation and the clubhouse mo-
del as means to mental health reforms. Serie: Report, n.º 50/2012, Helsinqui, National 
Institute for Health and Welfare, 2012.
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munidade e das estruturas de apoio é o de contribuír ao proceso de empodera-
mento para promover, apoiar e facilitar a participación activa das persoas e as 
súas familias en todas aquelas cuestións que lles afectan directamente.

No contexto da saúde mental, o empoderamento refírese á capacidade de elec-
ción, de influencia e de control que os usuarios dos servizos de saúde mental 
poden exercer sobre todos os aspectos da súa vida cotiá. A clave do empode-
ramento é a eliminación das barreiras formais e informais que obstaculizan esa 
capacidade de autodeterminación e a transformación das relacións de poder 
entre os individuos, os profesionais, as comunidades, os servizos e a admi-
nistración. Desde esta perspectiva, o empoderamento considérase un proceso 
social multidimensional a través do cal os individuos e grupos adquiren unha 
mellor comprensión e control sobre as súas vidas, e teñen posibilidades de mo-
dificar o contexto sociopolítico e mellorar as súas condicións de vida.

b) Rehabilitación na comunidade 

O modelo clubhouse apóiase igualmente no enfoque da rehabilitación baseada 
na comunidade e nas directrices que respecto diso estableceu a Organización 
Mundial da Saúde, a partir das formulacións que se derivan da Convención In-
ternacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade23. A aplicación do 
modelo RBC á enfermidade mental implica, basicamente, que as persoas con 
patoloxías mentais reciben o apoio necesario para a súa inclusión e participa-
ción en todos os aspectos da vida e nas actividades das comunidades ás que 
pertencen. O papel dos programas de RBC é, nese sentido, o de promover e 
protexer os seus dereitos, apoiar a súa rehabilitación e facilitar a súa participa-
ción e inclusión.

c) Recuperación

O modelo baséase, igualmente, no concepto de recuperación (recovery), a par-
tir da idea de que as persoas con enfermidade mental poden recuperarse mes-
mo dos problemas de saúde mental máis intensos e prolongados. Nese contex-
to, a recuperación enténdese como a capacidade das persoas para vivir unha 
vida significativa e satisfactoria, tal e como a define cada persoa en particular, 
á marxe da presenza ou ausencia de síntomas da enfermidade. 

4.4.2.  
FUNCIONAMIENTO E RESULTADOS

De acordo aos seus promotores, un clubhouse ofrece un ambiente reparador 
(restaurative) para persoas cuxas vidas se viron gravemente afectadas pola súa 
enfermidade mental, e que necesitan o apoio doutras persoas que están en re-
cuperación e que cren que a enfermidade mental pode ser tratada. Os clubhou-
ses ofrécenlles aos seus membros unha rede de apoio, baseada nun centro, en 
lugar dun servizo ou un programa de tratamento, a partir da idea da pertenza 
ou participación nunha comunidade. A través da súa participación na rede, as 
persoas con enfermidade mental reciben apoios nas súas relacións sociais ou 
familiares, para a súa inclusión no mundo laboral ou educativo, ou para acceder 
a unha vivenda. 

23 De acordo á OMS, a rehabilitación baseada na comunidade (RBC) foi iniciada pola Orga-
nización Mundial da Saúde (OMS) seguindo a Declaración de Alma-Ata de 1978. Foi pro-
movida como unha estratexia para mellorar o acceso aos servizos de rehabilitación para 
as persoas con discapacidade en países de baixos e medianos ingresos, facendo uso óp-
timo dos recursos locais. Durante os último 30 anos, a RBC evolucionou a unha estratexia 
multisectorial para atender as necesidades máis amplas das persoas con discapacidade, 
asegurando a súa participación e inclusión na sociedade e mellorando a súa calidade de 
vida..
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Os principios e valores da entidade son os seguintes:

- A recuperación é posible, mesmo no caso da enfermidade mental se-
vera.

- A comunidade e a rede de apoio de iguais de clubhouse ofrece res-
pecto, esperanza e reciprocidade, e promove a recuperación.

- O clubhouse está formado por membros, non por pacientes.

- O modelo articúlase sobre as fortalezas e capacidades dos seus mem-
bros, non sobre os seus déficits ou enfermidades.

- As actividades do clubhouse baséanse no traballo e a aprendizaxe 
compartida dos seus membros e do equipo, o que equipara a implica-
ción e a participación igualitaria en todas as funcións.

- O clubhouse ofrece acceso a relacións persoais, defensa dos dereitos, 
vivenda, educación e emprego, ao obxecto de promover a inclusión 
social e o empoderamento dos seus membros.

A idea de pertenza é fundamental no modelo, así como a voluntariedade desa 
pertenza. Para os seus promotores, o feito de ser membro da rede implica unha 
idea básica de pertenza, de propiedade e responsabilidade compartida en rela-
ción co propio club e cos resultados que se derivan deste. Tamén é importante 
no marco deste modelo o protagonismo das relacións persoais, o recurso ao 
apoio entre pares (peer-to-peer support) e a articulación dun programa de ac-
tividades que intenta reflectir a xornada laboral, mediante a realización de ac-
tividades laborais ou ocupacionais. Ademais, desde os clubhouses xestiónase 
o acceso a recursos de inclusión laboral, ben en réxime de emprego protexido, 
ben noutras fórmulas como o emprego con apoio no medio laboral ordinario.

O modelo conta ademais cun sistema de acreditación, que busca homologar 
o contido das intervencións que se desenvolven baixo o paraugas da rede en 
diversos países do mundo.

O modelo clubhouse foi sometido a diversas avaliacións e forma parte das es-
tratexias nacionais de saúde mental de diversos países, como Finlandia, Suecia, 
Dinamarca, Islandia ou Escocia, así como no Estado de Baviera. Os diversos 
estudos de avaliación realizados poñen de manifesto que o modelo é efectivo 
no que se refire á mellora da calidade de vida das persoas que participan neste 
tipo de centros ou a redución das súas taxas de hospitalización, así como no 
que se refire á inclusión laboral, a mellora da calidade de vida e o benestar fí-
sico e mental. Tamén se publicaron estudos que acreditan o carácter do custo 
efectivo deste tipo de intervencións, que en xeral teñen un custo inferior ao das 
intervencións convencionais no ámbito da saúde mental.
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4.5.  
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMENTO SOCIAL PERSONALIZADO 
A PERSOAS CON TRASTORNO MENTAL E EXCLUSIÓN 
SOCIAL24

4.5.1.  
DESCRICIÓN XERAL E BASES CONCEPTUAIS

O programa piloto de acompañamento social personalizado para persoas con 
trastorno mental e exclusión social desenvolvido pola Asociación Zubietxe, ra-
dicada en Biscaia, incorpora boa parte dos elementos conceptuais sinalados no 
apartado anterior: 

- Acompañamento individualizado. Como o seu propio nome indica 
trátase dun programa de acompañamento individualizado, de alta in-
tensidade. Trátase neste caso dunha forma de acompañamento que, 
aínda que ten un claro horizonte de autonomía e liberación da persoa, 
non parte dun esquema predeterminado, con etapas definidas, senón 
que se adecúa ao momento presente e ás necesidades cambiantes 
das diversas circunstancias vitais. Nese sentido, podemos falar dunha 
ausencia de proceso.

- Baixa esixencia. Trátase igualmente dun programa que actúa desde a 
filosofía da baixa esixencia e que está baseado na flexibilidade, é dicir, 
no rexeitamento a unha concepción necesariamente graduada da in-
tervención e na ausencia de etapas prefixadas, no diálogo educativo 
e na asignación de figuras de referencia estables e próximas.

- Calidade de vida. O programa parte do concepto de calidade de vida 
desenvolvido por Shalock e Verdugo, ao que anteriormente se fixo 
referencia, e utiliza ademais a escala GENCAT para a medición da ca-
lidade de vida de persoas en situación de vulnerabilidade social á que 
máis adiante se fará referencia..

- Coordinación sociosanitara. O programa foi financiado desde unha 
estrutura de innovación sociosanitaria, atende a persoas que teñen 
problemáticas tanto sociais como sanitarias e pon en práctica “un 
acompañamento que cruza sen pasaporte a fronteira entre o social 
e o sanitario, entre os diferentes diagnósticos médicos ou sociais, 
entre diversas idades, sexos e orixes xeográficas. Non hai comparti-
mentos estancos, nin tampouco unha predisposición previa a aten-
der preferentemente unhas características da persoa ou outras”. 

O seguinte parágrafo, extraído do informe de avaliación da experiencia, recolle 
con claridade algúns dos seus elementos básicos: 

 “Xeralmente os recursos sociais forman parte dunha etapa concreta da intervención 
psicosocial, posto que con colectivos que transitaron por etapas moi conflitivas da 
súa vida trabállase de maneira gradual para a súa reinserción no tecido social. Por 
isto as intervencións divídense ou organízanse en etapas de menor a maior estrutu-
ración de hábitos, rutinas, tarefas, formación, é dicir, de menor a maior autonomía, 
fomentando a aprendizaxe de habilidades sociais que faciliten a recuperación das 
redes, xa de familiares ou de amigos, e que permitan a inserción laboral e social. O 
último aspecto está a cobrar grande importancia, posto que estes colectivos so-
fren en xeral unha grande inestabilidade económica, que dificulta aínda máis a súa 
procura dunha vivenda digna e, polo tanto, a desexada reinserción. Pero a inter-
vención que propoñemos non se basea nestes parámetros, senón na flexibilidade, 
na ausencia de etapas prefixadas, no diálogo educativo e na asignación de figuras 

24  A información relativa a este programa foi obtida basicamente de dúas fontes: Aguirre 
(2013) e Asociación Zubietxe / Fundación EDE (2013).
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de referencia estables e próximas. Sen pensar que o emprego é inalcanzable, non 
o tomamos como punto de partida necesario, nin sequera de chegada para todos, 
unicamente para aquelas persoas  cuxa evolución o permita. O noso horizonte é a 
mellora da calidade de vida particular para cada persoa”.

 
 
 
4.5.2.  
FUNCIONAMENTO E RESULTADOS

O proxecto piloto de acompañamento social personalizado para persoas con 
trastorno mental e exclusión social desenvolveuse de forma experimental, finan-
ciado pola Fundación Vasca para a Innovación Sociosanitaria, e tiña por obxecto 
“realizar un traballo socioeducativo de acompañamento e apoio individualizado, 
orientado a satisfacer as necesidades de apoio social de persoas que presentan 
enfermidade mental xunto con outros trazos de exclusión, vinculándoas coas 
redes social e sanitaria, e que teña como horizonte a súa calidade de vida”. Para 
iso, “as e os participantes no programa benefícianse dunha atención personali-
zada a través de titorías que se axustan ás súas necesidades individuais no que 
respecta a periodicidade, localización ou aspectos abordados”. 

As persoas destinatarias do Servizo de Acompañamento Social Personalizado 
son persoas maiores de 18 anos, en situación ou risco de exclusión social, que 
presentan enfermidade mental grave, con ou sen tratamento; en ocasións, in-
clúense tamén a algúns dos seus familiares no acompañamento. De acordo á 
avaliación, de carácter cualitativo, realizada pola entidade, as claves para o des-
envolvemento adecuado dun programa destas características son::

- A información, que non se deriva necesariamente dun diagnóstico 
previo, senón da información que se vai xerando nun esquema de en-
saio e erro.

- O vínculo, que se considera a ferramenta fundamental para o traba-
llo de acompañamento. A construción dese vínculo esixe unha rela-
ción de confianza coa persoa acompañada e o respecto cara ao seu 
proxecto vital, pero, ao mesmo tempo, implica unha relación educa-
tiva. Este respecto á persoa compleméntase coa necesaria empatía, 
e convértese na columna vertebral dun acompañamento que quere 
poñer á persoa no centro, devolvéndolle no maior grao posible a res-
ponsabilidade das súas decisións e o temón da súa propia vida.

- A flexibilidade. Para realizar unha intervención que realmente estea 
centrada na persoa, é preciso ser flexibles nas accións realizadas, nos 
horarios e na intensidade que a intervención require, entre outros 
factores. Isto é especialmente importante na primeira fase da inter-
vención, no momento de creación do vínculo, pero pode dicirse que 
a flexibilidade é o único protocolo estable na relación de acompa-
ñamento. A flexibilidade na relación coa persoa acompañada esixe 
tamén pautas organizativas áxiles e flexibles -probablemente máis fá-
ciles de alcanzar no marco das entidades do terceiro sector-, capaces 
de modificar sobre a marcha as características dos recursos 25. . Ta-
mén resulta fundamental, nesta flexibilidade, a dispoñibilidade de re-
cursos asistenciais (de aloxamento, de atención diúrna, ocupacionais 
etc.) por parte da entidade responsable destes acompañamentos.

25 De acordo á avaliación realizada, “ tratouse de superar a visión inicial de falta de encaixe 
no recurso e pasar a adaptar o recurso ás necesidades das persoas. É nece sario estar 
constantemente axustando os servizos e a intervención, e hai que estar reinventando os 
servizos. Para iso, é necesaria unha estrutura que o permita, que non sexa moi ríxida; a 
clave é poñer no centro á persoa e que o equipo educativo tome as decisións a través do 
que escoita, non da memoria do ano anterior”.



108

- O traballo en rede, que implica tanto a posibilidade de traballar de 
forma coordinada co resto dos axentes que interveñen nun mesmo 
territorio, como a necesidade de establecer vínculos relacionais coas 
persoas que traballan nelas. De acordo aos promotores do proxecto, 
“teoricamente unha institución debería cumprir as mesmas funcións 
independentemente do profesional que traballe nela, pero a realida-
de non é así, e hai que telo en conta. Isto non significa desprezar a 
institución e a súa formalización de procesos, que é válida e necesa-
ria para conseguir unha universalización e equiparación dos servizos; 
simplemente estamos a poñer de relevo unha realidade práctica que 
non sempre é apreciada: a diversidade existente no interior das insti-
tucións e a forma de orientar esta pluralidade en beneficio da persoa 
acompañada”.

- Acollida, valoración do caso e intervención de urxencia, se procede. 
Esta fase dura aproximadamente entre 15 e 20 días e céntrase na va-
loración do caso en función de (perfil, situación, intensidade e axuste 
da persoa ao programa) e a identificación de necesidades urxentes 
(aloxamento temporal, situación legal, situación económica, situación 
sanitaria…).

- Intervención transitoria e reforzo de vínculos. A duración desta fase 
é máis longa que a anterior, aínda que ten tamén un carácter transi-
torio. Nesta fase iníciase a procura de aloxamento estable, a xestión 
de trámites legais, a eventual solicitude da RGI, contacto con centro 
de saúde e CSM, e iníciase o contacto coa rede de apoio que poida 
ter a persoa. Esta fase axuda a enfocar o proceso de intervención 
educativa que se realizará na seguinte fase xa que permite resolver as 
cuestións urxentes da vida cotiá, reforzar o vínculo coa persoa, pro-
fundar na valoración do caso, retomar o contacto coa súa rede social 
de apoio e implicar a todos os axentes que formarán parte do proceso

- Fase de intervención educativa. Esta terceira fase é a máis longa e na 
maioría dos casos resulta difícil, dada a súa situación de cronicidade, 
que exista unha data de finalización do proceso. Os períodos de inter-
vención son moi variables dependendo do caso xa que unha das ca-
racterísticas desta fase é a alternancia de períodos de intensidade alta 
(en situacións de crises) con intensidade máis reducida en períodos 
máis estables e mesmo da interrupción da intervención (por ingresos 
psiquiátricos, por exemplo). O proceso desenvólvese con encontros 
de certa periodicidade, planificados ou imprevistos, en espazos for-
mais ou informais, no contexto da persoa ou en lugar de traballo do 
educador. Estes encontros permiten responder aos seguintes obxec-
tivos:

•	 Garantir	na	maior	medida	posible	a	súa	calidade	de	vida	en	
relación ás diferentes dimensións: benestar material (aloxa-
mento, recursos económicos, servizos comunitarios,…) e físi-
co (atención sanitaria, toma de medicación, hábitos sauda-
bles, non consumo de substancias tóxicas…)

•	 Mellorar	 o	 seu	 benestar	 emocional	 a	 través	 da	 construción	
dunha relación positiva co educador minimizando na medida 
do posible a súa ansiedade, tensión, sentimentos negativos…

•	 Reforzar	o	autocoñecemento	da	súa	realidade	persoal,	com-
petencias, habilidades sociais, capacidades… e axustar na me-
dida do posible as súas expectativas e intereses persoais e 
apoiala cando non se cumpran para conseguir en maior medi-
da posible o seu desenvolvemento persoal.

•	 Apoiar	para	desenvolver	o	seu	proxecto	de	vida	persoal	refor-
zando a súa capacidade de autodeterminación
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Da descrición xeral do programa cabe destacar, como conclusión, o carácter 
fundamentalmente relacional da intervención. Nese sentido, o programa non 
ofrece un recurso ou prestación concreto -aloxamento, alimentación, apoio 
económico, formación, inserción laboral...- senón un acompañamento indivi-
dualizado de alta intensidade, caracterizado pola flexibilidade e a dispoñibili-
dade, que permite o acceso a outros recursos e favorece a calidade de vida das 
persoas usuarias..

4.6.  
PROGRAMA PILOTO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A 
PERSOAS SEN FOGAR EN LONDRES MEDIANTE O USO DE 
ORZAMENTOS INDIVIDUAIS26

4.6.1.  
DESCRICIÓN XERAL E BASES CONCEPTUAIS

En 2010 un distrito de Londres, en colaboración cunha entidade especializada 
no traballo con persoas sen fogar, desenvolveu e avaliou un proxecto piloto des-
tinado á mellora da calidade de vida de persoas sen teito e en situación de ex-
clusión social extrema, mediante programas de apoio personalizado que incluía 
a concesión dun orzamento individual para o acceso a diversos bens e servizos, 
entre eles unha vivenda independente. Participaron no programa un total de 15 
persoas que ata o seu inicio pasaban a noite nas rúas do centro de Londres, e 
que levaban un número elevado de anos, entre 4 e 45, nesa situación (Hough e 
Rice, 2010).

A clave do programa -que cultivou resultados positivos- radica na individualiza-
ción da intervención e na atribución ás persoas beneficiarias dunha marxe im-
portante de autonomía e control, nun marco máis flexible que o que permiten 
os programas convencionais. As ferramentas para esa individualización son, por 
unha banda, a dispoñibilidade dun orzamento individual que as persoas bene-
ficiarias podían utilizar de forma discrecional, aínda que con certas limitacións 
e, pola outra, a existencia dun traballador referente, responsable de acompañar, 
apoiar e asesorar ás persoas beneficiarias. Trátase dunha das poucas experien-
cias realizadas no Reino Unido, de aí o seu carácter innovador, para estender o 
concepto de individualización da atención, amplamente estendido no ámbito 
das persoas maiores e con discapacidade, ao ámbito das persoas sen fogar ou 
en situación de exclusión social extrema.

4.6.2.  
FUNCIONAMENTO E RESULTADOS

A diferenza do que ocorre no sistema convencional inglés de orzamentos indi-
viduais, neste programa non se estableceu unha avaliación previa de necesida-
des, nin se seguiu o sistema ordinario de asignación da cantidade dispoñible. O 
programa distínguese tamén do enfoque ordinario de orzamentos individuais 
en que a elección dun referente de caso resulta obrigatoria e en que os gastos 
admitidos con cargo ao orzamento só podían estar orientados ao acceso a 
unha vivenda independente. O programa comparte cos orzamentos individuais 
ordinarios, con todo, a obriga de subscribir un plan de acción individualizado, 
no que se establecen os apoios e medidas necesarias, acordado coa admi-
nistración local, así como a dispoñibilidade relativamente discrecional dunha 
suma económica en metálico.

26 A información recollida para este epígrafe obtívose de Hough e Rice (2010).
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O programa, de carácter experimental, dirixiuse inicialmente a unha quince-
na de persoas sen teito, consideradas en situación de alta exclusión, e cun-
ha traxectoria de rúa moi dilatada. Delas, 13 aceptaron participar no proxecto: 
destas 13 persoas, oito accederon a un aloxamento independente e mantivé-
ronse nel durante un período prolongado; tres accederon a unha vivenda pero 
volveron á rúa, e as outros dúas non accederon a unha vivenda, senón que se 
mantiveron na rúa.

Nun primeiro momento estimouse destinar un orzamento individual máximo 
de 3000 libras anuais para cada persoa usuaria, que podían destinar a calque-
ra produto ou servizo necesario para acceder a unha vivenda independente 
(pequenos electrodomésticos, pagamento do alugamento etc.). Na práctica, 
con todo, o uso dos fondos previstos foi menor (794 libras anuais por persoas, 
máis ou menos). O custo total do proxecto foi en calquera caso sensiblemente 
superior -4437 libras por persoa-, posto que se debe incluír tamén o custo do 
profesional contratado para o seguimento individualizado de cada unha das 
persoas participantes no proxecto (trece en total, o que implica un cociente 
de 1:13). Aínda que todas as persoas usuarias tiñan a posibilidade de elixir o 
xestor de casos que lles parecese máis oportuno, todas elixiron o coordinador 
do proxecto, que tiña con anterioridade experiencia con este grupo de persoas 
como educador de rúa. O custo total do proxecto non é en calquera caso moi 
superior ao custo estimado (3120 libras anuais por persoa) que corresponde a 
cada persoa atendida nos programas de intervención no medio aberto que se 
desenvolven nese distrito. 

Aínda que non se realizou un estudo de custo efectividade propiamente dito, a 
avaliación estima que, se o proxecto se consolidase, poderíase reducir o custo 
relativo ao apoio individualizado (así como outros custos indirectos derivados 
da situación das persoas atendidas en termos de uso de servizos de saúde, 
policiais etc.), aínda que tamén poderían xerarse custos adicionais, como o 
relativo a unha maior demanda de prestacións económicas por parte destas 
persoas, como consecuencia dun maior contacto coa rede de servizos sociais.

A avaliación realizada pon de manifesto a importancia para o éxito do progra-
ma do apoio individualizado e próximo prestado polo profesional referente ou 
xestor do caso, xunto á capacidade de decisión que se lles recoñece ás persoas 
usuarias en todo o proceso (capacidade de decidir se sumarse ou non ao pro-
grama; de elixir a persoa referente; de decidir, con certos límites, o uso que se 
lle dá ao orzamento individual asignado; capacidade de abandonar o programa 
etc.). O papel do orzamento individual -máis alá da súa utilidade como recurso 
económico- é importante na medida en que contribúe a establecer un vínculo 
entre o profesional de referencia e a persoa usuaria e na medida en que implica 
un incentivo para exporse ao acceso a unha vivenda independente, co que iso 
ten de reto para persoas afeitas a vivir na rúa durante anos. 

A principal conclusión da avaliación realizada pon de manifesto que mesmo as 
persoas cunha traxectoria sen fogar máis dilatada, e máis remisas a acceder a 
recursos residenciais que consideran pouco adaptados ás súas necesidades, 
elixen abandonar a rúa cando se lles dá o control das condicións nas que se 
realiza ese cambio (Hough e Rice, 2010). A clave, a xuízo dos autores da avalia-
ción, radica en preguntarlles ás persoas potencialmente usuarias do programa 
que é o que queren ou necesitan, en lugar de ofrecerlles unha alternativa espe-
cífica xa predefinida. 

O certo é con todo que as persoas sen fogar non foron ata a data considerados 
como colectivo destinatario dos orzamentos individuais convencionais, máis 
alá de programas experimentais como o que se acaba de describir, salvo que 
acreditasen estar nunha situación de discapacidade, enfermidade mental etc. 
A próxima reforma da lexislación que rexe este programa, con todo, pode abrir 
a porta a que as persoas sen fogar poidan beneficiarse dos orzamentos indivi-
duais e do resto dos servizos de apoio que se prestan ás persoas dependentes 
e/ou con discapacidade. 
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Con todo, os criterios restritivos que veñen aplicando para o acce-
so a estas prestacións poden levar a que, aínda que a concesión des-
te tipo de prestacións ás persoas sen fogar resulte posible, se ten-
da a conceder estas axudas a persoas con necesidades de apoio de 
perfil máis convencional (persoas maiores e con discapacidade, basicamente). 
 
 
4.7.  
PROGRAMA DE ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA A PERSOAS SEN 
FOGAR CON ENFERMIDADE MENTAL GRAVE27 

 
 
4.7.1.  
DESCRICIÓN XERAL E BASES CONCEPTUAIS

Desde o ano 2006, a área de Acción Social do Concello de Bilbao, a Rede de 
Saúde Mental de Biscaia -dependente do Servizo Vasco de Saúde/Osakidetza- e 
a Dirección Territorial de Biscaia do Departamento de Saúde do Goberno Vasco 
prestan de forma conxunta un Programa de asistencia psiquiátrica a persoas 
sen fogar con enfermidade mental grave no municipio de Bilbao. Trátase dunha 
experiencia de coordinación sociosanitaria, que garante a continuidade dos coi-
dados que necesita unha poboación en situación de exclusión social extrema e 
permite unha abordaxe integral das súas necesidades mediante unha conxunta e 
estreita intervención entre servizos sanitarios e sociais. 

Garantir a continuidade de coidados é unha meta fundamental do programa, 
cuxo principal obxectivo é evitar que tras a alta hospitalaria as persoas aten-
didas se afasten do sistema de atención, profundando de novo na reincidencia 
hospitalaria. Habitualmente as hospitalizacións adoitan ser breves, sendo difícil 
neste período lograr unha adherencia ao tratamento. Como horizonte e meta a 
máis longo prazo, o programa exponse  propiciar a inserción na rede de saúde 
normalizada.

Xunto á coordinación dos servizos sociais e de saúde, a intervención está tamén 
baseada nalgúns dos elementos aos que se fixo referencia con anterioridade:

- Individualización e xestión de casos. Ademais do traballo en rede e da 
procura activa (outreach) das persoas usuarias, o programa adopta o 
enfoque da xestión de casos. Esta metodoloxía supón unha flexibiliza-
ción e adaptación das estruturas dedicadas á asistencia de pacientes 
con problemas de saúde mental achegando a dispoñibilidade de realizar 
intervencións, tanto en centros como na rúa ou o contorno máis inme-
diato da persoa. Desta forma, sosteñen os promotores do programa, as 
políticas sociais de atención están aliñadas con esta orientación asertiva, 
sustentada na responsabilidade pública de manter un liderado local e 
próximo na oferta de servizos sociais de referencia. A diversidade da 
demanda queda cuberta pola diferenciación da resposta traducida en 
centros e dispositivos variados en canto ás súas prestacións, esixencias 
ou normas.

- A individualización da atención tradúcese tamén no recoñecemento da 
voluntariedade da intervención, considerada como elemento primordial 
para desenvolver o proceso persoal. Iso esixe reducir a introdución de in-
tervencións impositivas ás mínimas necesarias para garantir a segurida-
de, a saúde e as condicións de vida máis básicas. As referencias persoais 
estables e emotivas son esenciais para corrixir experiencias traumáticas, 
integrar facetas persoais, e comezar e perpetuar os procesos de cambio.

27 La información referente a esta experiencia se ha obtivose fundamentalmente de Garay et 
al. (2012).
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- Redución de danos. O programa ten como obxectivo de primeira orde 
a captación das persoas potencialmente usuarias do programa e a súa 
vinculación a este, á vez que manter uns mínimos de seguridade persoal, 
e abordar a redución de riscos e danos. Nun segundo momento, pero 
inmediato ao anterior, preténdese lograr a adherencia ao tratamento; o 
cumprimento dun tratamento integral, que inclúa tanto a abordaxe das 
súas necesidades máis básicas como a asistencia psiquiátrica e sanitaria, 
e de soporte social. Polas características da poboación diana, a redución 
do risco e dano, así como a orientación de baixa esixencia son necesaria-
mente elementos metodolóxicos nucleares deste programa.

4.7.2.  
FUNCIONAMENTO E RESULTADOS

O programa está dirixido a PSH maiores de idade, con enfermidade mental 
grave, que viven no municipio de Bilbao e que non están a ser atendidos pola 
rede pública de saúde mental estándar, ou carecen de vínculos con ela. A ne-
cesidade dun programa asistencial específico para esta poboación susténta-
se na existencia dun número significativo de persoas que padecen trastornos 
psiquiátricos e que se atopan en situación de exclusión social e de carencia 
de aloxamento, que viven na rúa ou en recursos municipais dirixidos a esta 
poboación. E tamén en que os problemas e as carestías asistenciais desta po-
boación en moitas ocasións non permiten, polo menos inicialmente, a súa abor-
daxe polos recursos asistenciais sanitarios de saúde mental normalizados. De 
acordo aos seus promotores, é importante subliñar, en todo caso, que este 
programa non pretende ser unha alternativa ás intervencións que ofrecen os 
centros e servizos sanitarios de atención normalizados, senón que intenta com-
pletar o baleiro asistencial no que perduran as persoas con TMG nos seus es-
tadios máis graves e desvinculados, sendo unha ponte facilitadora e transitoria 
cara á integración social completa.

O servizo ten antecedentes noutros programas similares que se aplican noutros 
puntos da xeografía española. Nese sentido, os promotores do proxecto citan 
os equipos asistenciais sanitarios que traballan especificamente con esta po-
boación en Madrid, Barcelona, Málaga ou Canarias28. 

O programa ofrece, de acordo ao seu carácter sociosanitario, prestacións sani-
tarias e sociais. 

- A prestación asistencial sanitaria do programa é procurada pola Rede 
de Saúde Mental de Biscaia, dependente do Servizo Vasco de Saú-
de/Osakidetza, utilizando como sede do programa o actual Centro 
de Saúde de Begoña, en coordinación coas unidades de rehabilita-
ción psiquiátricas e as unidades de psiquiatría dos hospitais xerais. O 
equipo sanitario conta como recursos humanos con dous psiquiatras, 
unha enfermeira e unha traballadora social, todos eles a tempo par-
cial. Realízase unha abordaxe en colaboración cos educadores de rúa 
vinculados a servizos sociais.

- O equipo social está constituído fundamentalmente por traballadores 
e educadores dos programas e servizos dependentes da Sección de 

28 No caso da Comunidad de Madrid, desenvólvese un programa de atención psiquiátrica 
nas áreas 5 e 7 da cidade, dependente do Servizo de Psiquiatría do Hospital da Paz, así 
como un programa de atención social a esta poboación (Proxecto de apoio e reinserción 
de persoas con enfermidade mental sen fogar, PRISEMI) dependente da Consellería de 
Familia e Asuntos Sociais. En Barcelona, desde 2006 está en marcha o Programa de saú-
de mental á poboación sen fogar da cidade de Barcelona, dependente da Dirección de 
Área de Barcelona de Sant Joan de Déu-SSM e dos servizos de saúde mental da Funda-
ción Hospital Sant Pere Claver, en colaboración co Consorcio Sanitario de Barcelona e a 
Dirección de Acción Social e Cidadanía do Concello de Barcelona.
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Inclusión e Urxencias Sociais do Concello de Bilbao. Interveñen prin-
cipalmente o Programa de Intervención en Rúa con PSH, o Servizo 
Municipal de Urxencias Sociais (SMUS), o Albergue Municipal de Ele-
jabarri e o Albergue Municipal de baixa esixencia..

Cóntase ademais con outros recursos de apoio, como estancias hospitalarias, 
atención a outros problemas de saúde, acceso á medicación29 e acceso a outras 
prestacións de servizos sociais.

Desde o inicio do programa, tratáronse máis de 90 casos. Respecto ao sexo, 
a maioría foron homes (82%). A idade media das persoas atendidas foi de 41 
anos, pero cunha gran desviación típica, o que mostra segmentos de idade moi 
diferenciados de usuarios moi novos e persoas con idade moi avanzada. En 
relación coa súa procedencia, o 54% foi poboación inmigrante, ao redor dun 
20% foron biscaíños, e o resto, doutras comunidades do Estado. Ademais, nos 
dous últimos anos apréciase un incremento da poboación inmigrante. En canto 
ao seu perfil psiquiátrico, o trastorno maioritario corresponde ao espectro da 
psicose (70%), sendo o diagnóstico fundamental o de esquizofrenia. En rela-
ción co perfil das persoas usuarias, os responsables do programa detectan tres 
subgrupos diferentes:

- Mulleres cun importante grao de deterioración física e social, e con 
risco importante de ser vítimas de violencia de xénero; en definitiva, 
cunha tripla vulnerabilidade: carecer de fogar, ter unha enfermidade 
mental grave e ser muller. Trátase dun colectivo minoritario, pero que 
presenta unha problemática arraigada e de graves consecuencias. 
Adoitan ter unha maior deterioración e desestruturación que os ho-
mes. Presentan multiproblemática orgánica, con máis frecuencia pola 
acumulación de cinco ou máis trastornos de saúde. Padecen maior 
número de enfermidades de transmisión sexual, problemas circulato-
rios, óseos e musculares. O consumo de tóxicos xéralles consecuen-
cias psicosociais e orgánicas máis graves, pola súa maior sensibilida-
de biometabólica. Terminan nunha situación de sen fogar por motivos 
diferentes, e as complicacións familiares e sociais derivadas diso son 
maiores no que afectan a terceiros (embarazos, menores). Unha parte 
importante das mulleres sen fogar son vítimas de violencia de xénero 
por parte de descoñecidos, ou mesmo das súas parellas ou doutros 
suxeitos próximos da súa rede. As redes sociais naturais e os servizos 
sociais actívanse con máis intensidade cando detectan este estado de 
vulnerabilidade nas mulleres.

- Mozos inmigrantes con importantes problemas psicopatolóxicos uni-
dos a consumo de tóxicos (cannabis, disolventes). Poboación máis 
nova con trastornos por consumo de tóxicos, cun incremento de tras-
tornos de personalidade graves.

- Persoas cunha traxectoria biográfica sen fogar refractaria á integra-
ción social e, simultaneamente, unha enfermidade mental de longa 
data. Trátase dunha poboación máis anciá e crónica, na que preva-
lecen os trastornos de tipo psicótico, frecuentemente asociados ao 
abuso de alcol, que leva maior patoloxía física e demencias, entre ou-
tros danos.

En canto aos resultados do programa, demóstrase a eficacia do programa po-
los seus resultados asistenciais: a elevada adherencia, constatada no incremen-
to do cumprimento de tratamento psiquiátrico, a adhesión farmacolóxica, e 
a participación en consulta psiquiátrica e en coidados de enfermería. Funda-
mentalmente estabilízanse e manteñen en tratamento as persoas que teñen un 
diagnóstico do espectro da esquizofrenia. Tamén se advirte éxitos terapéuti-
cos nas mulleres tras intervencións complexas e custosas. Aínda que a taxa de 

29 De forma excepcional, e ata normalizar a súa situación, a medicación para os pacientes 
que carecen de TIS e de acceso a fármacos mediante emisión de receitas provese median-
te o servizo de farmacia da Rede de Saúde Mental de Biscaia, a través da prescrición do 
equipo asistencial responsable do programa.
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abandono é baixa, e foise reducindo, aprécianse unha serie de características 
comúns entre quen abandona o programa (home, novo, con diagnóstico de 
trastorno de personalidade asociado con consumo de tóxicos e presenza de 
cargos xudiciais ou penais).

As claves do éxito do programa, conclúen os seus responsables, radica en dous 
factores. Un é o cambio na metodoloxía asistencial: é necesario cambiar o sen-
tido estrutural do manexo do espazo e do tempo; é preciso dirixirse ao lugar 
no que está a persoa, mostrarse dispoñible e flexible cos ritmos, cunha meto-
doloxía asertiva, pero de achegamento non intimidatorio. As expectativas de 
baixa esixencia, a tolerancia, a dispoñibilidade e a paciencia son neses sentido 
valores de primeira orde. O segundo factor de éxito é a coordinación entre os 
ámbitos sociais e sanitarios, tanto no ámbito macroinstitucional, pola creación 
e apoio no mantemento do programa, como no ámbito microinstitucional, no 
correspondente aos equipos que prestan a asistencia directa, os cales, unidos 
e focalizados nunha orientación conxunta cara á resolución dos casos com-
partidos, favorecen a vinculación dos usuarios cara a unha vida normalizada, 
a adherencia ao tratamento e o inicio dun camiño cara á reconstrución dun 
proxecto persoal.

4.8.  
CONCLUSIONS 

A revisión destes seis programas permitiu analizar como os elementos concep-
tuais recollidos na primeira parte deste informe conforman a base teórica das 
diversas iniciativas desenvolvidas no noso contorno.

O cadro seguinte indica cales dos elementos conceptuais sinalados no aparta-
do 2 deste informe están presentes en cada un dos programas sinalados. Aínda 
que non sempre é posible determinar, coa información existente, en que me-
dida cada un deses compoñentes forma parte do deseño deses programas, se 
é en xeral posible sinalar aqueles elementos nos que cada programa fai maior 
fincapé. 

CADRO 4. 
PRESENZA DAS DIFERENTES ORIENTACIÓNS ANALIZADAS NAS BOAS 
PRÁCTICAS IDENTIFICADAS

1 2 3 4 5 6
Activación inclusiva x

Dereitos x

Individualización x x x x x x

Autodeterminación x x x x x x

Perspectiva de xénero x

Desinstitucionalización x x x

Redución de danos/baixa esixencia x x x x x

Apoios para a calidade de vida x x x x x x

Coordinación e continuidade de 
coidados x x

Voluntariado e coprodución x x x

Implicación comunitaria x

Práctica baseada na evidencia x x x

Housing first (1); acompañamento intensivo para mulleres vítimas de explotación sexual (2); Modelo 
Clubhouse (3); programa de acompañamento social personalizado a persoas con trastorno mental (4); 
programa piloto de atención individualizada a persoas sen fogar (5); programa de asistencia psiquiátrica a 
persoas sen fogar (6)..
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A información do cadro pon claramente de manifesto en que medida os con-
ceptos de individualización e autodeterminación son consubstanciais a todas 
as intervencións analizadas. Todos os programas seleccionados centran dunha 
ou outra forma a súa intervención nestas dúas cuestións. Tamén o é o paradig-
ma de apoios para a calidade de vida, aínda que cabe pensar que, en realidade, 
este enfoque non é senón unha materialización concreta das dúas ideas ante-
riores. O enfoque da redución de danos é tamén aplicado, e sinalado de forma 
explícita, na maioría das intervencións que se describiron. 

O resto dos elementos conceptuais teñen unha presenza menos xeneralizada 
e/ou un menor protagonismo nos programas descritos: a idea da activación 
inclusiva -é dicir, a opción por desenvolver modelos de participación social non 
exclusivamente ligados á participación no emprego remunerado- é xeneraliza-
da nestes programas, aínda que só no caso dos clubhouses a cuestión do em-
prego adquire certa importancia. A continuidade de coidados e a coordinación 
sociosanitaria teñen un papel preponderante nos dous programas que se diri-
xen especialmente ás persoas sen fogar con enfermidade mental, mentres que 
a idea da desinstitucionalización é consubstancial aos programas baseados na 
idea do housing first. A cuestión do voluntariado e da implicación comunitaria 
das entidades aparece en menos ocasións e, cando o fai, relaciónase preferen-
temente co apoio de pares (peer support), é dicir, a participación como tito-
res, mentores ou acompañantes de persoas que teñen ou tiveron as mesmas 
dificultades que as persoas ás que se dirixen estes programas. Pola súa banda, 
a perspectiva de xénero é consubstancial ao programa de acompañamento 
intensivo para mulleres vítimas de malos tratos e explotación sexual, aínda que 
cabe pensar que está tamén presente no resto das intervencións, na medida en 
que toda intervención adecuadamente personalizada debe, necesariamente, 
incorporar no seu deseño ese tipo de perspectivas.
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5.1.  
INTRODUCIÓN

A falta de criterios homoxéneos para abordar a atención de persoas en situa-
ción e/ou risco de exclusión social sitúanos nun escenario xerador de grandes 
desigualdades. Por iso, a procura da homoxeneidade nos criterios de valora-
ción e intervención deber ser un dos primeiros aspectos para abordar tras a 
definición dun novo modelo de atención. Parece fundamental que as adminis-
tracións públicas e as institucións privadas poidan contar con instrumentos 
comúns de valoración, diagnóstico, xestión de casos e avaliación de resultados 
que permitan avanzar a un escenario nos que se traballe de forma coordinada, 
con obxecto de garantir a articulación efectiva e a cohesión nas actuacións 
orientadas á atención das situacións de exclusión.

Como se sinalou no apartado introdutorio, o obxectivo desta epígrafe é o de 
identificar e describir unha serie de ferramentas de diagnóstico e valoración 
das situacións de exclusión social utilizadas no noso contorno. Para iso reali-
zouse unha busca documental na base de datos documental de políticas so-
ciais do SIIS Centro de Documentación e Estudos, e identificouse as ferramen-
tas ou escalas que se consideraron de maior interese e, ao mesmo tempo, máis 
coincidentes cos elementos conceptuais sinalados previamente.

Elixíronse finalmente, para a súa descrición, catro ferramentas: a primeira é un 
instrumento para a medición da calidade de vida entre persoas usuarias de 
servizos sociais, que se basea no concepto de calidade de vida desenvolvido 
no punto 2.7, e que foi amplamente utilizado en Cataluña. As dúas seguintes 
son ferramentas multidimensionais deseñadas para a valoración das situacións 
de exclusión social desenvolvidas no País Vasco e en Cádiz. A última é unha 
ferramenta de triaxe da vulnerabilidade das persoas sen fogar, amplamente 
utilizada en Estados Unidos, e orientada a priorizar o acceso das persoas máis 
vulnerables aos recursos de aloxamento e vivenda. Para cada unha das ferra-
mentas analizadas descríbese, en primeiro lugar, os elementos conceptuais nos 
que se basea, e, en segundo lugar, o seu funcionamento e resultados, tanto no 
que se refire ás súas características psicométricas como aos niveis de vulnera-
bilidade ou exclusión identificados mediante a súa aplicación a diversas mos-
tras de poboación. 

5
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5.2.  
ESCALA GENCAT30

5.2.1.  
PRESENTACIÓN E BASES CONCEPTUAIS

Como se sinalou no apartado 2.7, a Escala GENCAT -deseñada para o Instituto 
Catalán de Asistencia e Servizos Sociais polo Instituto Universitario de Integra-
ción na Comunidade (INICO) da Universidade de Salamanca- está baseada no 
modelo multidimensional de calidade de vida proposto por Schalock e Verdu-
go (2007). Este modelo articúlase ao redor dunha serie de dimensións ou do-
minios, oito en total, que cando se toman en conxunto constitúen o concepto 
de calidade de vida. A partir desa idea, a escala en cuestión está destinada a 
avaliar a calidade de vida de persoas usuarias adultas, maiores de 18 anos, dos 
servizos sociais de Cataluña. A escala está deseñada para medir a calidade de 
vida tanto de persoas con discapacidade intelectual, física ou sensorial, como 
de persoas maiores, con drogodependencias, con VIH ou SIDA e/ou con pro-
blemas de saúde mental. Aínda que non se trata estritamente falando dunha 
escala para a medición das situacións de exclusión social, resulta sen dúbida 
unha ferramenta útil para a medición dun concepto que resulta igualmente 
relevante -a calidade de vida- e que demostrou a súa validez e fiabilidade en 
colectivos, como as persoas con SIDA, enfermidade metal ou adiccións, que se 
caracterizan por ser a miúdo usuarias dos recursos para a inclusión.

De acordo aos seus autores (Verdugo et al., 2007), o obxectivo da escala é 
o de realizar unha avaliación obxectiva da calidade de vida dos usuarios dos 
servizos sociais, que sexa sensible aos cambios no modo de proporcionar ta-
les servizos, na súa organización, e nas actividades de mellora que se poidan 
programar.

5.2.2.  
CONTIDO

O instrumento proporciona un perfil obxectivo da calidade de vida dos usua-
rios de servizos sociais de acordo co modelo de oito dimensións -benestar 
emocional, relacións interpersoais, benestar material, desenvolvemento per-
soal, benestar físico, autodeterminación, inclusión social e dereitos- proposto 
por Schalock e Verdugo. Cada unha desas dimensións contén entre oito e dez 
ítems -en total, 69- referidos a todos os ámbitos da vida da persoa en cuestión. 
A escala é aplicable a calquera usuario dos servizos cunha idade mínima de 18 
anos. 

A escala GENCAT está formada por ítems obxectivos e observables por un ob-
servador externo, normalmente profesionais dos servizos sociais que coñezan 
ben á persoa cuxa calidade de vida se quere avaliar. Trátase dun cuestionario 
autoadministrado cun formato de resposta tipo Likert, no que o profesional 
responde a cuestións observables da calidade de vida do usuario. O tempo 
para cubrilo é de 10 a 15 minutos. Os ítems están enunciados en terceira per-
soa, con formato declarativo, e ordenados de forma aleatoria dentro da súa 
correspondente dimensión. Todos os ítems poden responderse cun formato de 
resposta de frecuencia de catro opcións: “Nunca ou case nunca”, “Ás veces”, 
“Frecuentemente”, “Sempre ou case sempre”. Con todo, para aqueles ítems 
aos que pode resultar difícil contestar con esta escala de frecuencia, dáse a 
instrución de responder pensando na seguinte escala Likert de catro puntos: 
“Totalmente de acordo”, “Acordo”, “En desacordo”, “Totalmente desacordo”. 

30  Pode accederse á escala e a diferentes materiais de apoio desta a través desta ligazón. 
http://inico.usal.es/27/instrumentos-evaluacion/escala-de-calidad-de-vida-gencat.aspx
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O cuestionario non foi deseñado para xerar un índice global de calidade de 
vida, senón para proporcionar oito índices, un por cada unha das dimensións. 
Deste xeito, para cada unha das oito dimensións, os ítems son codificados, 
agregados e transformados nunha escala que ten un percorrido desde 1 (o peor 
estado de calidade de vida para ese ítem) ata 4 (o mellor estado de calidade 
de vida para ese ítem). Así a puntuación directa mínima para unha dimensión 
será 1 multiplicado polo número total de ítems que a conforman, e a puntua-
ción directa máxima será este número de ítems multiplicado por catro. É tamén 
posible en todo caso establecer a partir desas dimensións un índice global de 
calidade de vida e situalo nun percentil determinado en relación co conxunto 
da mostra analizada.

A escala mide loxicamente a calidade de vida das persoas enquisadas nun mo-
mento dado, aínda que cando se aplica de forma periódica -recoméndase face-
lo unha vez ao ano- permite analizar a evolución de cada persoa en cada unha 
das oito dimensións que conforman a calidade de vida.

 
 
5.2.3.  
RESULTADOS

A escala GENCAT foi validada en dous momentos diferentes, mediante a súa 
administración a unha mostra ampla de persoas usuarias dos servizos sociais 
en Cataluña. Descríbense a continuación os resultados que mostra a escala 
-tanto en termos de fiabilidade e validez interna como no que se refire á va-
loración da calidade de vida dos diferentes tipos de persoas usuarias e nos 
diferentes tipos de centros- a partir da análise realizada en 2010/11 e recollido 
en Verdugo et al. (2013).

Para a análise, un total de 750 profesionais de 288 centros de servizos sociais 
administraron a escala a máis de 11.000 persoas usuarias de tales centros entre 
2010 e 2011. Os resultados desta análise serviron, por unha banda, para confir-
mar a validez técnica da ferramenta no que se refire ás súas propiedades psico-
métricas e, por outra, para coñecer os niveis de calidade de vida dos diferentes 
tipos de persoas usuarias, así como para coñecer posibles diferenzas no que 
se refire aos resultados de calidade de vida nos diferentes tipos de centros de 
servizos sociais de Cataluña.

No que se refire á validez interna da escala e á súa fiabilidade, os autores do 
estudo confirman mediante unha serie de índices parciais de axuste que o con-
cepto de calidade de vida componse das oito dimensións sinaladas e que a fia-
bilidade interna do sistema, medida a partir da covarianza dos ítems segundo 
o coeficiente alfa de Cronbach, é alta, con niveis moi elevados de correlación 
en todas as dimensións e para o conxunto dos ítems (0,926). É de sinalar, por 
outra banda, que cando a validez interna se mide diferenciando os resultados 
dos diferentes colectivos aos que está dirixida a escala, só no caso do benestar 
material e físico das persoas con VIH -debido ao escaso tamaño da mostra- 
rexístrase unha validez interna significativamente menor.

No que se refire aos resultados da escala, pódense analizar tanto desde o punto 
de vista dos colectivos de persoas usuarias como do tipo de centro ou servizo:

- En xeral, cando se ten en conta ao conxunto da mostra, a puntuación 
media é de 210 puntos, entre un mínimo de 104 e un máximo de 276. 
Desde o punto de vista dos ámbitos que conforman o constructo de 
calidade de vida, as puntuacións máis elevadas rexístranse nas dimen-
sións de benestar material e dereitos, e as máis baixas nas dimensións 
de desenvolvemento persoal, autodeterminación e benestar emocio-
nal.
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- Cando as puntuacións se analizan tendo en conta o colectivo ao que 
pertencen as persoas enquisadas, os resultados mantéñense polo me-
nos de forma global. En todo caso, as persoas con drogodependen-
cias e enfermidade mental parecen puntuar máis baixo que o conxun-
to no que se refire ao benestar emocional e as persoas con VIH/SIDA 
no que se refire á dimensión de inclusión social.

- Desde o punto de vista das características dos servizos (ámbi-
to xeográfico e titularidade do centro), os niveis de calidade de 
vida máis elevados detéctanse nos centros privados, seguidos dos 
centros concertados e, por último, os de titularidade pública, aín-
da que unha análise máis afinada por dimensións atopa diferenzas 
significativas, a favor dos centros concertados, nas dimensións de 
benestar emocional, relacións interpersoais e autodeterminación. 

Estes resultados permiten aos autores expor algunhas conclusións en relación 
aos resultados individuais (microsistema), os resultados correspondentes aos 
diferentes tipos de servizos (mesosistema) e os referentes ao conxunto das 
políticas sociais (macrosistema). A primeira perspectiva permite avaliar a si-
tuación de cada persoa atendida, contextualizara ou comparala en relación co 
conxunto da poboación de referencia, e coñecer a súa evolución, se a escala 
se administra de forma regular. Iso permite deseñar planificacións centradas 
na persoa e proporcionar apoios individualizados para a mellora de resultados 
persoais relacionados coa calidade de vida

A segunda perspectiva permite -cando se agregan os resultados de todas as 
persoas usuarias dun mesmo centro- comparar os niveis de calidade de vida 
que se rexistran en cada centro co conxunto dos centros ou con centros do 
mesmo tipo, así como a evolución dos niveis xerais de calidade de vida. Tamén 
é posible comparar, para cada dimensión, a puntuación media dun centro en 
cuestión e a súa posición relativa en relación coa media de centros analizados. 
Finalmente, os resultados globais poden axudar a definir as políticas xerais de 
intervención con este tipo de persoas desde unha perspectiva macro, e fomen-
tar as intervencións naquelas dimensións da calidade de vida cuxos resultados 
globais resulten máis deficitarios.

5.3.  
INSTRUMENTO TÉCNICO COMÚN DE VALORACIÓN DA 
EXCLUSIÓN SOCIAL DA CAPV31

5.3.1.  
PRESENTACIÓN E BASES CONCEPTUAIS

O artigo 20 da Lei de 12/2008 servizos sociais do País Vasco establece que co fin 
de garantir a homoxeneidade nos criterios de intervención dos servizos sociais, as 
administracións públicas vascas aplicarán instrumentos técnicos comúns de va-
loración e diagnóstico. Un deles é o chamado ‘Instrumento técnico de valoración 
da exclusión’ que, con base nun sistema multidimensional de indicadores, está 
definido para que os servizos sociais municipais e forais poidan valorar con crite-
rios comúns a existencia de situacións de exclusión social -en diferentes niveis de 
intensidade- ou de risco de exclusión social.

O instrumento está baseado nunha concepción multidimensional da exclusión, 
que ten en conta todas as dimensións dese fenómeno e distingue claramente as 

31 Pode accederse á escala e a diferentes materiais de apoio desta a través desta ligazón. 
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-contss/es/contenidos/informacion/instru-
mento_valoracion/es_instrume/instrumento_valoracion.html
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situacións de carencia en determinados aspectos (económico, de emprego, rela-
cional, residencial etc.) das situacións de exclusión, sexa cal fose a súa intensidade. 
Nese sentido, a ferramenta permite considerar en situación de exclusión social a 
persoas con emprego e/ou recursos económicos suficientes e, á inversa, consi-
derar como persoas en situación de inclusión a persoas que carecen de recursos 
económicos e/ou dun emprego.

Tras a súa aprobación mediante o Decreto 385/2013, o instrumento é de uso 
obrigatorio por parte dos servizos sociais municipais e forais para valorar a exis-
tencia de posibles situacións de exclusión social ou de risco de exclusión social. 
 
 
5.3.2.  
CONTIDO

O instrumento consta dunha listaxe de indicadores ordenados por dimensións 
e, pola súa vez, organizados en cinco ámbitos vitais: 

CADRO 5. 
DIMENSIÓNS E INDICADORES DO INSTRUMENTO TÉCNICO COMÚN DE 
VALORACIÓN DA EXCLUSIÓN SOCIAL DA CAPV

Ámbitos Dimensions

Económico, laboral 
e residencial

Situación económica
Situación laboral e ocupacional
Situación residencial
Situación xurídico administrativa

Convivencial Situación de aloxamento e vivenda
Dispoñibilidade de relacións vínculos afectivos

Persoal Competencias e habilidades sociais
Educación, información, formación, capacitación
Dinamismo vital
Dispoñibilidade para o cambio/Uso dos sistemas de 
protección

Saúde Situación da saúde 
Duración de discapacidade e incapacidade laboral
Situación de autonomía funcional para a vida laboral

Social Aceptación social e convivencia cotiá comunitaria
Situación da relación co medio social e normativo
Dispoñibilidade de relacións sociais e exercicio da 
participación social

En total, a ferramenta contempla preto de 75 indicadores. Cada indicador debe 
puntuarse con tres posibles valores: 0, 1 ou 2. 

- O valor 0 implica que, no relativo ao contido dese indicador, a persoa 
está nunha situación positiva ou, cando menos, non problemática. Iso 
implica que se pode considerar a esa persoa nunha zona de inclusión.

- O valor 1 supón que hai precariedade ou certas dificultades. Pódese 
considerar que nese aspecto a persoa se atopa nunha zona de exclu-
sión. 

- O valor 2, por último, implica privación e problemas graves. No relati-
vo ao devandito indicador, a persoa atópase en zona de exclusión. 

A partir dos resultados do conxunto dos indicadores (e aplicando unha clasifica-
ción en dúas fases), o diagnóstico pode indicar unha das tres situacións seguin-
tes: inclusión social, risco de inclusión social e situación de exclusión social. Neste 



124

último caso, determínase tamén a intensidade da exclusión. A intensidade da si-
tuación de exclusión social, apunta á “distancia social” que existe entre a posición 
social en zona de exclusión e a que se considera posición de inclusión social. Nese 
sentido, contémplanse tres situacións que oscilan desde a precariedade ou vulne-
rabilidade máis leve ata as situacións de exclusión máis graves:

- Exclusión social leve. A pouca distancia social da posición de inclusión 
social, en zona de exclusión social de intensidade leve. Desarraiga-
mento inicial ou leve. Dispoñen de contactos moi fráxiles cos seus 
familiares ou coa rede social de apoio.

- Exclusión social moderada. A distancia da posición de inclusión social, 
en zona de exclusión social de intensidade moderada. Fase avanzada 
de desarraigamento. Persoas que romperon os seus lazos sociais bá-
sicos.

- Exclusión social grave. A gran distancia da posición de inclusión social, 
en zona de exclusión social de intensidade grave desarraigamento: for-
ma de vivir en sociedade sen participar nela, pola precariedade ou au-
sencia das relacións sociais e afectivas. Significa sentirse ou non contar 
para nada, sentirse ou non ser considerado útil á sociedade, sentirse ou 
ser descartado da participación e sobre todo, sentirse insignificante. 
 

Non existen -ou non se fixeron públicos polo menos- datos relativos ás propieda-
des psicométricas desta ferramenta.

5.3.3.  
RESULTADOS

A pesar de que o Decreto 385/2013 establece a obrigatoriedade do uso desta 
ferramenta por parte dos servizos sociais municipais e forais do País Vasco, son 
poucos -salvo en Biscaia- os centros ou servizos que a utilizan, e non se deron 
a coñecer resultados agregados respecto da aplicación da ferramenta na po-
boación á que vai destinada. 

En todo caso, o DECRETO FORAL da Deputación Foral de Biscaia 85/2014, 
do 1 de xullo, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da 
situación de exclusión social, regula o procedemento de aplicación deste ferra-
menta e establece a obrigatoriedade da súa aplicación de face ao acceso aos 
diversos recursos que xestiona. Ademais, o decreto establece que unha vez 
realizada a valoración e/ou o diagnóstico especializado, confeccionarase, caso 
de que a persoa teña dereito de acceso a servizos ou prestacións de secunda-
ria, un Plan de Atención Personalizada (PAP) no que se determinará o recurso 
ou a combinación de recursos de atención secundaria que se estimen máis 
idóneos para responder ás súas necesidades.

5.4.  
ESCALA DE VALORACIÓN DO RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  
 
5.4.1.  
PRESENTACIÓN E BASES CONCEPTUAIS 
 
 
O Servizo Provincial de Drogodependencias de Cádiz elaborou unha escala de 
valoración do risco de exclusión social que se apoia igualmente nun concepto 
multidimensional da exclusión social e na constatación de que se trata dun 
proceso dinámico, divisible en varias fases, graos ou zonas. Con esta escala 
pretende facilitar a análise pormenorizada da situación actual da persoa que 
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acode aos servizos sociais co obxecto de xerar un índice que prediga o risco 
de exclusión social de cada unha delas, identificando e avaliando aquelas 
dimensións psicosociais que presenta esta en interacción co medio e, por 
último, definindo as carencias nas que se fai necesaria unha intervención social 
co fin de favorecer o seu proceso de incorporación social. 
 
 
5.4.2.  
CONTIDO 
 
A Escala de Valoración do Risco de Exclusión Social é un cuestionario 
diagnóstico multidimensional para avaliar os problemas relacionados con 
aspectos psicosociais e ambientais que puidesen presentar os usuarios que 
son atendidos nos recursos do Servizo Provincial de Drogodependencias de 
Cádiz. De acordo aos seus autores, o cuestionario é un intento sistematizado 
para avaliar a situación que presenta un usuario respecto do grao de 
afectación de cada unha das áreas e dimensións estudadas.  
 
A escala divídese en tres ámbitos, nos que se agrupan 14 dimensións. Cada 
unha delas puntúase nunha escala de 0 a 8, que corresponden a unha 
valoración cualitativa por parte da persoa que cubre o cuestionario. Os 
ámbitos e dimensións que recolle a escala son os seguintes: 
 
 
CADRO 6.  
ÁMBITOS E DIMENSIÓNS DA ESCALA DE VALORACIÓN DO RISCO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

Ámbitos Dimensions

Ámbito individual ou de funcionamento 
individual

1. Autonomía física e psíquica
2. Formación/Educación
3. Traballo/Ocupación
4. Recursos económicos propios
5. Información e acceso a recursos
6. Habilidades sociais e resolución de conflitos

Ámbito familiar ou de funcionamento 
familiar

7. Organización unidad convivencial
8. Relación familiar e convivencial
9. Recursos económicos familiares

Ámbito de funcionamento socio 
comunitario

10. Participación social
11.  Lecer e tempo libre
12. Relacións interpersoais/Rede de apoios 

sociais
13. Situación xurídico-legal
14. Hábitat e contorno físico

A escala achega unha serie de consideracións e criterios, para cada unha das 
14 dimensións, para orientar a puntuación da persoa que cubre o cuestionario.

Para a súa estandarización, a escala foi aplicada a unha mostra elixida de for-
ma aleatoria entre os usuarios dos diferentes centros dependentes do Servizo 
Provincial de Drogodependencias polos traballadores sociais dos devanditos 
centros. Os resultados desa análise revelaron que as diferentes repostas a cada 
un dos ítems ofrecidos polos traballadores sociais atopábanse entre a mesma 
franxa de valores 3-5, e non se observaron grandes diferenzas entre os distintos 
centros, polo que se presupón que os diferentes profesionais aplicaron a escala 
con criterios semellantes. O seguinte paso céntrase na análise da consistencia 
interna dos diferentes ítems. Para iso calculouse o índice alfa de Crombach, e 
obtívose un valor de 0.885, que indica unha alta consistencia interna dos datos, 
e, polo tanto, unha alta fiabilidade.
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5.4.3.  
RESULTADOS

De acordo á puntuación obtida, a escala permite estimar a probabilidade de 
que a persoa enquisada pertenza a unha das tres categorías propostas por 
Castel: zona de estabilidade, zona de precariedade e zona de exclusión. Unha 
das particularidades dos resultados que mostra a enquisa é que en poucos 
casos a probabilidade de pertencer a unha desas tres zonas é absoluta; ao con-
trario, en función do percentil no que se sitúa a puntuación dunha persoa pode 
ter máis ou menos probabilidades de pertencer a unha categoría ou outra. 

Por exemplo, se un usuario obtén na puntuación global un valor de 46 (sobre 
un mínimo de 14 e un máximo de 112). Esta puntuación sitúase entre as puntua-
cións globais 45 e 48, escollendo a máis próxima (valor 45) e o seu percentil 
correspondente (10), é dicir, de cada cen casos, 10 usuarios están por baixo na 
distribución. Iso equivale a que a persoa ten un 98% de posibilidades de ato-
parse na zona de exclusión e un 2% de atoparse na zona de precariedade. Se 
a súa puntuación global fose de 74 puntos, corresponderíalle ao percentil 75, 
o que implica un 51% de probabilidades de estar na zona de precariedade e un 
49% de pertencer á zona de integración.

 
TÁBOA 1. 
TÁBOA DE PROBABILIDADES DE ASIGNACIÓN A ZONAS, SEGUNDO 
PUNTUACIÓN OBTIDA NA ESCALA DE VALORACIÓN DO RISCO DE EXCLUSIÓN

Percentil Puntuación Grupo Prob. Zona 
Exclusión

Prob. Zona 
Precariedade

Prob. Zona 
Estabilidade

1 31 1 99 0 0

5 39 1 99 0 0

10 45 1 98 2 0

15 48 1 93 7 0

20 51 1 77 23 0

25 54 2 47 53 0

30 56 2 26 74 0

40 60 2 5 95 0

45 62 2 2 97 1

50 64 2 1 98 1

60 67 2 0 96 3

70 72 2 0 73 27

75 74 2 0 51 49

80 77 3 0 20 80

85 80 3 0 6 94

90 84 3 0 1 99

95 89 3 0 0 99

99 102 3 0 0 100
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A análise dos resultados do instrumento tamén permite analizar a situación de 
cada persoa desde o punto de vista de cada dimensión, e atribuírlle á persoa 
un percentil determinado nesa dimensión, o que, pola súa vez, permite orientar 
o traballo asistencial cara a aqueles ámbitos nos que o déficit desa persoa é 
maior.

5.5.  
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DA VULNERABILIDADE  
DE DESC 

5.5.1.  
PRESENTACIÓN E BASES CONCEPTUAIS

O instrumento de valoración da vulnerabilidade desenvolvido pola organización 
Downtown Emergency Service Center (DESC) ten por obxecto avaliar o grao de 
vulnerabilidade das persoas sen fogar -moi especialmente no que se refire á súa 
situación sanitaria- ao obxecto de priorizar o acceso aos diferentes servizos de 
aloxamento e vivenda daquelas persoas consideradas máis vulnerables. O instru-
mento non mide propiamente o nivel de inclusión de cada persoa, nin os servizos 
ou apoios que poida precisar (tampouco a súa intensidade), senón o grao de vul-
nerabilidade xeral da persoa, ao obxecto de priorizar a asignación de recursos. 
Trátase, polo tanto dunha ferramenta de triaxe32, similar a outros desenvolvidos 
fundamentalmente no ámbito norteamericano, que pretende determinar que per-
soas se atoparían nunha situación de maior vulnerabilidade no caso de non poder 
acceder a un recurso de aloxamento temporal ou permanente.

Como ferramenta de triaxe, o obxectivo da ferramenta é detectar a aquelas per-
soas que -con relación a outras tamén potencialmente demandantes de servizos- 
poden ter unha maior necesidade de servizos, e non valorar a súa situación en ter-
mos de calidade de vida ou inclusión social. Con todo, na medida en que se trata 
dunha ferramenta de carácter multidimensional, que ten en conta a situación de 
cada persoa nun momento dado en diversos aspectos, as situacións de vulnerabi-
lidade que o instrumento detecta poden ser identificadas coa exclusión nas súas 
diferentes fases ou niveis. 

Entre as fortalezas desta ferramenta, como ocorre con outras ferramentas de tria-
xe, destaca a asociación entre os ítems da enquisa e as puntuacións obtidas e a 
maior ou menor probabilidade estatística de experimentar diversas situacións.

5.5.2.  
CONTIDO

O instrumento en cuestión comezou a ser utilizado en 2003 pola organización 
Downtown Emergency Service Center (DESC), de Seattle, e foi sometida a di-
versas revisións ata que en 2009 se deseñou a súa actual versión e se analiza-
ron as súas propiedades psicométricas. A ferramenta estrutúrase ao redor de 
dez dimensións ou ámbitos, e cada un deles debe ser puntuado pola persoa 
que realiza a enquisa nunha escala de 1 a 5, na que a situación de menor necesi-
dade recibe un 1 e a de maior necesidade un 5. O cadro seguinte describe cada 
unha das dimensións e as súas categorías33. 

32 Denomínase triaxe ao método de selección e clasificación de pacientes baseado nas súas 
necesidades terapéuticas e os recursos dispoñibles para a súa atención.

33 O manual da escala ofrece algúns criterios ou pautas concretas para axudar a determinar 
á persoa que realiza a triaxe que situacións concretas poden corresponder a cada cate-
goría.
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CADRO 7. 
DIMENSIÓNS E CATEGORÍAS DO INSTRUMENTO DE VALORACIÓN 
DA EXCLUSIÓN

Dimensions Categorías

Capacidade de subsistencia 
(vulnerabilidade, seguridade, 
dependencia doutros, capacidade 
de actuar independentemente de 
forma segura, xuízo)

Sen evidencia de vulnerabilidade

Evidencia de vulnerabilidade leve

Evidencia de vulnerabilidade moderada

Evidencia de alta vulnerabilidade

Evidencia de vulnerabilidade severa

Necesidades básicas 
(capacidade de obter/manter 
alimento, roupa, hixiene etc.)

Sen problemas para satisfacer as súas 
necesidades

Dificultades leves para satisfacer as súas 
necesidades

Dificultades moderadas para satisfacer as súas 
necesidades

Dificultades altas para satisfacer as súas 
necesidades

Dificultades severas para satisfacer sus 
necDificultades severas para satisfacer as súas 
necesidades

Risco de mortalidade. O risco 
de mortalidade defínese en 
función da existencia de oito 
marcadores ou factores de 
risco: 
- Máis de tres 

hospitalizacións ou visitas a 
urxencias nun ano

- Máis de tres visitas a 
urxencias nos tres meses 
anteriores

- 60 anos ou máis
- Cirrose hepática
- Enfermidade renal
- Diabetes
- Patoloxías cardíacas
- Diagnóstico dual + 

enfermidade crónica.

Ningún dos oito factores de risco

Un factor de risco

Dous factores de risco

Tres factores de risco

Catro ou máis factores de risco

Riscos de saúde (enfermidades 
ou determinantes da saúde que 
afectan á capacidade funcional da 
persoa)

Sen dificultades

Problemas menores ou transitorios

Problemas físicos ou psíquicos significativos e 
estabilizados ou problemas crónicos de saúde baixo 
tratamento

Problemas crónicos de saúde non adecuadamente 
atendidos ou discapacidade física significativa

Desatención total da saúde física, discapacidade 
extrema ou problemas graves de saúde
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Organización/Orientación 
(presenza de discapacidades 
intelectuais, deterioración das 
habilidades cognitivas)

Sen dificultades

Problemas menores ou transitorios

Problemas físicos ou psíquicos significativos e 
estabilizados ou problemas crónicos de saúde baixo 
tratamento

Problemas crónicos de saúde non adecuadamente 
atendidos ou discapacidade física significativa

Desatención total da saúde física, discapacidade 
extrema ou problemas graves de saúde

Saúde mental (trastornos 
relacionados coa saúde mental 
e afectación funcional derivada 
destes)

Sen dificultades

Dificultades leves

Dificultades moderadas

Dificultades altas

Dificultades severas

Consumo de drogas (cuestións 
relacionadas co uso de drogas 
e afectación funcional derivada 
destes)

Sen consumo ou consumo non problemático

Consumo leve

Consumo moderado

Consumo alto

Consumo severo

Comunicación (capacidade para 
comunicarse con outros, responder 
a preguntas, iniciar conversas etc.).

Sen barreiras comunicativas

Barreiras comunicativas leves

Barreiras comunicativas moderadas

Barreiras comunicativas graves

Barreiras comunicativas severas

Conduta social (capacidade 
para tolerar a outras persoas, 
capacidade de defender os seus 
propios intereses, capacidade 
cooperativa etc.).

Sen problemas para defender os seus propios 
intereses

Problemas leves

Problemas moderados

Problemas elevados

Problemas severos

Traxectoria de sen fogar (duración) Recente

Moderada

Crónica
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5.5.3.  
RESULTADOS

En 2012, realizouse unha proba das capacidades psicométricas da ferramenta, 
a partir da súa administración a 277 persoas. A puntuación media obtida polas 
persoas analizadas foi de 23,43, sobre un mínimo de 11 e un máximo de 53.

Para estimar a fiabilidade do instrumento, realizáronse catro tipos de análises, 
que mostraron en xeral resultados positivos: o primeiro pon de manifesto que 
cada un dos ítems relaciónase de forma consistente co resto da escala (alpha 
de Crombach =.66). Detectouse igualmente unha elevada concordancia de re-
sultados entre os avaliadores (coeficiente kappa de Cohen =.67). Tamén se cal-
culou a consistencia temporal (estabilidade) da escala mediante un test-retest 
realizado no prazo dun mes, que mostrou un resultado moi positivo mediante 
a correlación de Spearman-Brown (ρ=.89). No que se refire á validez da escala, 
aplicouse o coeficiente de correlación de Spearman, que puxo de manifesto 
evidencia de validez converxente e concorrente (Aaron Ginzler e Monroe-De-
Vita, 2010).
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