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INFORMACIÓN AOS MEDIOS 
Consello da Xunta 

GALICIA BLINDA OS APOIOS AOS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E ÁS 
EMPRESAS DE INSERCIÓN ANTE O NOVO CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 
 A Xunta garante que con esta decisión que as consecuencias da covid-19 non 

supoñan para este sector un prexuízo de cara á súa permanencia como empresa de 
economía social e á obtención das axudas autonómicas 

 Estes programas permiten o mantemento do emprego a 3300 persoas con 
dificultades para acceder ao mercado laboral, por ter discapacidade ou estar en 
situación de exclusión social 

 A Consellería de Economía, Emprego e Industria ratifica o seu compromiso con este 
colectivo tan vulnerable, nun momento de gran dificultade, ao que este ano destina 
42M€ para impulsar a súa integración laboral 

 O Goberno autonómico mantén a súa aposta pola economía social, un modelo 
centrado nas persoas, integrador, que proporciona emprego de calidade e contribúe a 
unha redistribución da riqueza máis equitativa 
 

A Xunta blinda os apoios aos centros especiais de emprego (CEE) e ás empresas de 
inserción laboral (EIL), tal e como se recolle nun informe da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria avaliado hoxe no Consello do Goberno galego. Deste xeito, garante 
que as dificultades que poidan sufrir estas entidades como consecuencia da covid-19 
non supoñan prexuízo algún de cara á súa permanencia como empresa de economía 
social nin para obter as axudas autonómicas. 
 
Grazas a esta medida, o cese de actividade, a suspensión de contratos ou a redución de 
xornada derivados da pandemia -mentres estean vixentes as medidas de protección de 
emprego asociadas a esta- considerarase producido por causa de forza maior para que 
poidan manter a cualificación e a percepción das axudas. 
 
En concreto, para o mantemento da cualificación non se terá en conta nin o cese 
temporal de actividade nin os períodos de suspensión de contratos ou de redución de 
xornada que se utilizan no cómputo das ratios; á hora de acceder a axudas non será un 
impedimento que a persoa estea afectada por un expediente de regulación temporal de 
emprego; tamén se adaptan os criterios para considerar subvencionables os contratos; e 
poderase autorizar formación non presencial, entre outras cuestións. 
 
Coa aplicación destas medidas en programas que se están executando -como os apoios 
a empresas de inserción laboral, aos centros especiais de emprego ou na formación dual 
para persoas con discapacidade intelectual- garantirase o mantemento do emprego a 
unhas 3300 persoas con dificultade para acceder ao mercado laboral por ter 
discapacidade ou estar en inclusión social. Actualmente, a Comunidade conta con 110 
centros especiais de emprego e 12 empresas de inserción laboral. 
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O Goberno galego fortalece, deste xeito, a protección deste colectivo tan vulnerable con 
medidas específicas tanto no eido da contratación como da formación; e ratifica o seu 
compromiso coa integración laboral tanto das persoas con discapacidade como en risco 
de exclusión, un obxectivo para o que este ano se reservan 42M€ en programas de 
apoio. Esta aposta permitiu que, por exemplo, se duplicase o número de persoas 
ocupadas en Galicia desde 2014. 
 
Estas actuacións contribúen, ademais, a promover a economía social, un modelo 
centrado nas persoas, integrador, que proporciona emprego de calidade, contribúe a 
unha redistribución da riqueza máis equitativa, a fixar poboación e é máis resistente ás 
crises. 
 
Galicia dá así continuidade ao seu compromiso coa economía social, que se materializa 
nun aumento do orzamento destinado a esta materia dun 80% desde 2016 -un 33% no 
último ano- e que se reflicte en iniciativas como a Lei, o Consello ou a Estratexia da 
Economía Social, ás que recentemente se sumou o Libro Branco. 


