
Adoptar as medidas normativas necesarias para garantir, en toda a Comunidade Autónoma, que, no caso de que o centro especial de 

emprego de iniciativa social teña baixas laborais ou realizase un ERTE como consecuencia da crise sanitaria actual e está circunstancia 

derive en que o número de traballadores con discapacidade sitúese por baixo do 70 % do persoal, que en ningún caso o Centro Especial de 

Emprego sexa descualificado por esta eventualidade.

APROBADA

Igualmente, adoptar as medidas normativas necesarias para garantir, en toda a Comunidade Autónoma, que, no caso de que o centro 

especial de emprego de iniciativa social cese a súa actividade temporalmente como consecuencia da crise sanitaria actual, que en ningún 

caso o Centro Especial de Emprego sexa descualificado por esta eventualidade. sanitaria actual, que en ningún caso o Centro Especial de 

Emprego sexa descualificado por esta eventualidade.

APROBADA

 Adoptar as medidas normativas necesarias para opoñer excepción temporalmente (paralización do período de cómputo) a obrigación do 

mantemento do posto de traballo ou substitución por outro/a traballador/a con discapacidade durante tres anos na subvención para 

proxectos xeradores de emprego (Orde Ministerial do 16 de outubro de 1998), no caso de baixas laborais, ERTE ou cesamento temporal da 

actividade.

APROBADA

Crear un fondo de continxencia especifico, ao amparo das axudas previstas para o mantemento de postos de traballo en Centros Especiais 

de Emprego establecidas na Orde Ministerial do 16 de Outubro de 1998, sempre vinculado ao mantemento de emprego, dirixido a 

equilibrar o orzamento para paliar as deficiencias económico-financeiras provocadas pola situación de crise sanitaria actual. Esta 

eventualidade deberá estar debidamente xustificada e o importe máximo para cada CEEIS será do 50 % do desequilibrio orzamentario 

provocado, desde o momento da declaración do estado de alarma, por cesamentos de actividade, redución de ingresos por vendas ou 

prestación de servizos, etc. Estas axudas limitaranse ao ano de vixencia do orzamento.

Buscan alternativas entre as medidas existentes 

para empresas, en xeral (IGAPE), de nos ser 

posible buscarase a posibilidade de crear 

medidas especificas para nos (Fondo Xesgalicia, 

linea de crédito a i=0, …)

MEDIDAS  EXTRAORDINARIAS PARA CEE SOLICITADAS O GOBERNO AUTONÓMICO



Adoptar as medidas normativas e o crédito orzamentario necesario para, con carácter extraordinario, garantir a liquidez dos Centros 

Especiais de Emprego de Iniciativa Social. De maneira que a Comunidade Autónoma, poida anticipar, de maneira urxente, o 100 % das 

axudas ao mantemento do emprego (subvención de SMI) de todo o exercicio 2020. Tendo en conta o persoal real existente a data de 

declaración do estado de alarma; no último trimestre do ano realizaríanse os axustes pertinentes entre a subvención recibida e o persoal 

existente en cada un dos meses restantes do ano. 

Están tratando de acelerar ó máximo o pago, en 

lugar de pagar o 90% de anticipo (de noviembre 

a junio), igual pagan o 100% de Noviembre de 

2019 ata marzo do 2020

Adoptar as medidas necesarias (normativa, instrucións, etc.) para que a Comunidade Autónoma que requira que as novas contratacións 

supoñan un incremento neto do número de persoas empregadas en comparación coa media dos 12 meses previos para que sexan 

subvencionables, salvo que o posto ou posto quedasen vacantes por mor da dimisión do traballador ou traballadora, da súa discapacidade, 

da súa xubilación por motivos de idade, da redución voluntaria do tempo de traballo ou do seu despedimento disciplinario procedente e 

non de resultas do seu despedimento; inclúan como unha excepción máis o período en que son baixa os traballadores/ as afectados polo 

ERTE ou o período por cesamento temporal de actividade.

APROBADA, SERÁN FLEXIBLES

Adoptar as medidas necesarias para opoñer excepción temporalmente (paralización do período de cómputo) a obrigación de substitución 

das persoas traballadoras da unidade de apoio no caso de baixas laborais, ERTE ou cesamento temporal da actividade.
APROBADA

Ante a situación excepcional que estamos a atravesar, resulta practicamente imposible prestar os servizos de axuste persoal e social tal e 

como os establece a lexislación vixente, máis aló de protexer a saúde dos/as traballadores/as. Por iso, consideramos necesario que se 

adopten as medidas necesarias para opoñer excepción durante este período a prestación dos servizos de axuste persoal e social, salvo 

aquelas actividades imprescindibles dirixidas a protexer a saúde dos/as traballadores/as.

APROBADA

Adoptar as medidas necesarias (normativa, instrucións, etc.) para que, en caso de realizarse un ERTE e véxanse afectados traballadores/as 

con incapacidade laboral, pero sen certificado de discapacidade que aínda mantiñan a consideración de “persoas con discapacidade”, 

estes/as traballadores/as manteñan a consideración de “persoa con discapacidade” cando finalice o ERTE.

APROBADA, EXISTE UN BORRADOR DE RDL NO 

QUE SE FAI A EQUIPARACION


