


“O perceber o traballo como unha mercadoría, desfeitamos a base moral sobre a
que debería descansar a relación entre o empregado e o empregador, ó tempo que

permitimos que o mercado ergase como único regulador de aquela acción.”

John Kells  Ingram

“E estes os deberes dos ricos e patronos: Non considerar ós obreiros como escravos; respetar
neles, como é xusto, a dignidade da persoa [...] Que o realmente e vergoñento e inhumano é

abusar dos homes como das cousas de lucro e non estimalos mais que en canto os seus
nervos e músculos poden dar de si. [...] Pero entre os primordiais deberes dos patronos

destaca o de dar a cada un o que sexa xusto.

Leon XIII. E. Rerum Novarum 1891

Resumo:

No estudo, cos datos extraidos de fontes oficiais e das principais organizacións de 
discapacitadas, depndentes e minusválidas,  amosase a foto fixa da realidade social, laboral e 
demográfica de dito espectro.
Reclamanse unha serie de accións centradas na defensa de políticas activas que leven á 
autosuficiencia económica e a participación plena na vida da comunidade e o recoñecemento 
dos  dereitos das persoas discapacitadas como dereitos fundamentais.
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Discapacidade e Dependencia: Oxectivos e Realidade

Normalmente soense empregar indistintamente os termos “dependencia” e “discapacidade”, 
cando son dous conceptos diferentes, ainda que é certo que a dependencia está creada por un
alto grao de discapacidade.
Con todo, non todas as persoas con discapacidade son dependentes.

A pesares de todo, a autonomía da persoa na toma de decisións arredor da súa propia 
existencia constitue a meta por excelencia de todas as normativas, manifestos e convencións
aprobadas por organismos estatais e internacionais.

Con este fin defendese a prioridade das políticas activas que levan a autosuficiencia 
económica e a participación na vida da comunidade, e o recoñecemento do protagonismo 
individual e colectivo na solución dos seus propios problemas. (9)

A inversión en servicios sociais xenera importantes retornos económicos (aforro en 
prestacións por desemprego, incremento da recaudación por cotizacións sociais e dos ingresos
fiscais vía IVE, IRPF e Imposto de Sociedades, e confirma que o gasto social contribue de xeito
importante na xeneración da actividade económica e de emprego. (9  Pax 14)

A pesares delo a reducción de aportación de prestacións sociais e económicas viuse reducindo
perto do 90% nos 15 últimos anos.

As persoas poderán ter unha vida independente e participar en calqueira asunto cando 
sexan accesibles:

Os edificios
As vilas e os pobos
Os productos
Os servizos
O transporte
A información e as comunicacións
Os medios de comunicación, como a televisión,
Todos os lugares físicos e dixitais abertos a todas as persoas. (7)



A lei de dependencia é unha lei que afecta especialmente ás mulleres por duas razóns: A 
primeira, polo seu número, dentro da poboación de maiores é moito mis grande que a de 
homes, e segunda porque son as mulleres as que fundamentalmente prestan o apoio ás 
persoas dependentes.

Lexislación Dependencia Estado: 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia

Perfil socio-demográfico das persoas discapacitadas

Discapacidade e xénero

Fonte IGE. 
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?
OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=
&SCF=

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF=


Persoas Discapacitadas Galiza por Provincia

Fonte IGE. 
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?
OP=1&B=1&M=&COD=2076&R=0[2015]&C=9912[all]&F=&S=&SCF=

Persoas Discapacitadas Galiza 2015 por tipo e edade.

Fonte IGE. 
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?
OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=
&SCF=

http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF=
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=2076&R=0[2015]&C=9912[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=2076&R=0[2015]&C=9912[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=2076&R=0[2015]&C=9912[all]&F=&S=&SCF=


Fonte IGE. 
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?
OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=
&SCF=

Violencia de xénero sobre as mulleres con discapacidade

(A violencia como práctica do normalismo) (A anormalofobia troca nunha categoría socialmente
relevante para aqueles corpos categorizados como “non capaces”) (10)

Falar de muller e diversidade funcional é facelo de violencia. 
Ainda que a violencia golpea o colectivo con persoas de diversidade funcional no seu conxunto 
ó longo da historia, as mulleres con diversidade funcional levan sufrido en maior medida esta 
violencia.
No percorrido histórico de atención ás persoas con discapacidade, vemos eugenesia, 
exclusión, peches, corrección ou reparación. 

Estas e outras actitudes responden a unha mirada tráxica e intolerable da diversidade funcional
que actualmente explica actuacións e situacións de violencia real, simbólica ou estructural 
dirixida a este colectivo. 

Pero o que cabe resaltar con maior claridade é a fonda naturalización desta violencia e, en 
consecuencia, da súa invisibilidade.

Podemos chegar a decir que as mulleres con diversidade funcional son as subalternas da 
subalterna; o pringariado femenino. 

É decir, ocupan un lugar de radical alteridade que dispara os niveis de precariedade e 
vulnerabilidade problemática. (10 Pax 2)

Constatase a existencia de discriminación e violencia de xénero sobre as mulleres con 
discapacidade:

http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF
http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=1430&R=9912[12];3[1:2];4[1:2:3:4:5:6:7];5[2015]&C=1[all];2[all]&F=&S=&SCF=


• Física (Agresión corporal, administración inxustificada de fármacos, restriccións da 

mobilidade...)

• Séxual (Violacións, vexacións, explotación sexual, falla de respecto os dereitos 

sexuais...)

• Estrutural (Non ter accesibililidade nin ningún dereito humano garantido...)

• Psicolóxica (Culpabilización... )

• Económica (Ingresos minferiores á media, control abusivo do gasto..)

• Obstetrícia (Esterilización forzada, non acceso ós métodos anticonceptivos, falla de 

respecto os dereitos reproductivos...)

• Cultural (Ideario patriarcal, lástima social...)

• Emocional (Aillamento, limitación os medios de comunicación (teléfono, correo...), así 

como as relacións fora do fogar e veciñas. Maltrato verbal, críticas, sobreprotección, 
intimidación, chantaxe emocional.

• Económico (Uso de mulleres e nenas con discapacidade para o exercicio da 

mendicidade. Utilización da muller con discapacidade en tarefas mal remuneradas e 
vinculadas ó emprego clandestino. Limitar o acceso á información e xestión da 
economía persoal. Uso dos cartos como penalización. Negación de acceso a recursos 
económicos externos (traballo- becas))

• Abandono físico e emocional (Neglixencia na alimentación, abandono da atención 

persoal, ignorar súa existencia, non valorar súa opinión)

O problema mais claro na materia é a súa profunda invisibilidade.

Fonte: (5) Violencia contra as mulleres con discapacidade.

Persoas discapacitadas e formación

Existe na educación a tendencia a negar ou limitar seu acceso ás persoas con discapacidade. 
Isto agravase especialmente no caso das mulleres con diversidade funcional.

“En terminos globais e en continuidade co que ocurría dez anos atrás, o nivel de estudos das 
persoas con discapacidade é moito mais baixo que o da poboación xeral no Estado Español.

 Así, a proporción de analfabetismo (10.9%) é caseque cinco veces maior que a media xeral do
estado no 2008 (2.4%) e quenes non remataron os estudos primarios son catro veces mais 
(34,2% fronte o 8,9%); no extremo oposto, as persoas con estudos universitarios son tres 
veces menos que a media estatal (7,3% vs. 22,8%) [...] 

A distribución xeral dos niveis educativos varía notablemente por sexos: A taxa femenina de 
analfabetismo entre as persoas con discapacidade é moito maior que a masculina (11,31% vs 
7,3%), e os homes con tiduo universitario son bastantes mais (9%) que as mulleres (5,8%).
Relacionados cos baixos niveis formativos, diminuen as posibilidades de inserción laboral. (10)

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/violencia_contra_as_mulleres_con_discapacidade-acadar-web.pdf




Persoas discapacitadas e Calidade de Emprego

Discapacitadas sin fogar

Fonte (6): Personas sin hogar y discapacidad.

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/136/pdf_8


Os Centros Especiais de Emprego (A discapacidade como negocio)

Este tipo de entidades naceu coa finalidade de formar e insertar laboralmente ás persoas con 
discapacidade. 
Considerados como unha especie de ponte cara a empresa ordinaria, unha suma de factores 
levan provocado que a realidade sexa outra.

Pros e Contras dos CEE

A barreira que existe entre o interese puramente social e o económico é unha liña moi fina e 
doada de cruzar. 
O mundo da discapacidade non é unha excepción e mostra de elo é o auxe progresivo dos  
Centros Especiais de Emprego. Atraidos por factores económicos, algúns CEE 
desligaronse da súa cara mais humanitaria dando paso a un monstruo empresarial. 

Cada CEE recibe por parte da Administración o 100% da cuota empresarial da Seguridade 
Social de cada traballador, o 50% do Salario Mínimo Interprofesional por traballadra xornada 
completa ou súa parte proporcional en xornada parcial, e 12.000 € pola conversión de un 
contrato temporal en indefinido.

• Nos CEE hai persoas con moi pouco grao de discapacidade que poderían traballar 
perfectamente na empresa ordinaria. Os que de verdade deberían estar alí, aquelas con 
un grao superior o 65% están fora do mercado laboral. A subvención se da igual, isto 
convertiuse nun “gañar pasta”.

• O salario/día nunha empresa ordinaria é de (uns) 47€, mentras que nun CEE é de 36.
Esta diferencia salarial debese, en GRAN parte, á existencia do Convenio Colectivo de 
Centros Especiales de Empleo, que a nivel estatal e autonómico  regula as cláusulas 
laborais para as persoas con discapacidade.

Os contratos laborais nos CEE

En Galicia existen mais de 140 Centros especiais de emprego. 
(Fonte: Xunta de Galicia Listaxe Centros Especiais de Emprego)
http://emprego.ceei.xunta.gal/listaxe-de-centros-especiais-de-emprego

• Amparados polo C.C. dos CEE de Galiza.
http://cegasal.com/wp-content/uploads/2014/11/DOG-n.-139-Convenio-Colectivo-
Gallego-Centros-Especiais-de-Empleo.pdf

• Clausula adicional inaceptable vulnerando os dereitos de protección de datos de 
persoas especialmente vulnerables:
“TERCEIRA: O traballador autoriza a cesión dos seus datos de caracter persoal á 
Consellería de Economía Emprego e Industria, en especial do tipo e grao de 
discapacidade, os efectos de xestión, avaliación, seguemento e estatística de 
subvencións.”

http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/doc115999_Firmado_el_XIV_Convenio_Colectivo_General_de_centros_y_servicios_de_atencion_a_personas_con_discapacidad..pdf
http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/doc115999_Firmado_el_XIV_Convenio_Colectivo_General_de_centros_y_servicios_de_atencion_a_personas_con_discapacidad..pdf
http://cegasal.com/wp-content/uploads/2014/11/DOG-n.-139-Convenio-Colectivo-Gallego-Centros-Especiais-de-Empleo.pdf
http://cegasal.com/wp-content/uploads/2014/11/DOG-n.-139-Convenio-Colectivo-Gallego-Centros-Especiais-de-Empleo.pdf
http://cegasal.com/wp-content/uploads/2014/11/DOG-n.-139-Convenio-Colectivo-Gallego-Centros-Especiais-de-Empleo.pdf
http://emprego.ceei.xunta.gal/listaxe-de-centros-especiais-de-emprego
http://emprego.ceei.xunta.gal/listaxe-de-centros-especiais-de-emprego


Evolución do tipo de contratos específico realizadas a persoas con 
discapacidade.

Fonte Odismet. 
http://www.cedd.net/es/documentacion/bibliografias/inclusin-laboral/45/

Prevención e saúde Laboral nos C.E.E

Falla de Formación:

O acceso á formación non só é importante para o perfeccionamento das competencias dos 
traballadores e súas posibilidades de obter  ingresos, senon tamén para previr accidentes. 

Un traballador temporal que non recibe formación sobre seguridade básica no lugar de traballo 
corre o risco de ter un AT con posibles consecuencias graves para o traballador e para o centro
de traballo.

En xeral as traballadoras cedidas por empresas de traballo temporal, coñecen menos súa 
contorma de traballo (Aronsson, 1999) e cicais sintanse demasiado constreñidos pola súa 
situación para queixarse dos riscos laborais ou efectuar os cambios necesarios. 
Tampouco é probable que teñan representación nos Comités de Seguridade e Saúde 
Laboral (Quinlan y Mayhew, 2000)

• É común a falla dilixencia na entrega dos EPIs básicos (luvas e calzado de seguridade). 

A entrega da roupa de traballo faise por “antigüedade”. (Activa, Combina)

• Frecuentemente non se ofrece (nin se asina a renuncia) ó recoñecemento médico anual.

http://www.cedd.net/es/documentacion/bibliografias/inclusin-laboral/45/
http://www.cedd.net/es/documentacion/bibliografias/inclusin-laboral/45/


O Papel do Público na batalla contra da Desigualdade

Nas últimas décadas, os méritos do Sector Público, incluidos a infraestructura e os servizos 
públicos, foron obxecto de debate, priordialmente con respecto á súa eficiencia.

Non se leva prestada demasiada atención ó seu efecto redistributivo dos servizos públicos,
ainda cando o acceso equitativo a servizos básicos como a saúde, a educación, o transporte e 
a enerxía redunda en beneficio maior para quenes perciben menores ingresos que para 
quenes teñen ingresos mais altos, a vez que contribue a acadar a igualdade social.

Son varias as dimensións que de esta afirmación se derivan: 

Primeiro: O valor (en metálico) dos servizos públicos representa unha proporción máis 
significativa dos ingresos dos fogares con menos recursos. Por exemplo: O estrato de menor 
poder adquisitivo emprega o Transporte Público con maior frecuencia.

Segundo:  O Sector Público ofrece emprego comparativamente decente para aquelas 
traballadoras non cualificadas ou marxinadas, ofrecendo unha desigualdade salarial menor que
o Sector Privado.

Terceiro: O prestar o mesmo servizo a todas por igual, o Sector Público garante un trato 
equitativo a toda a cidadanía.

Pese a isto, a privatización, mercantilización e, mais recentemente, os recortes no Sector 
Público implementados como resposta á crise financieira foron contra o efecto redistributivo 
dos Servizos Públicos. (11)

Compre lamentar que a lexislación que compete a este tema prima  “que a fin de contas tratase
de un posto de traballo” e obviase a baixa calidade do mesmo. 

O salario dignifica o traballo. A calidade do traballo dignifica ó empresario.

Conclusións: 

A discapacidade, en canto situación que resulta da interacción entre as persoas con 
deficiencias previsiblemente permanentes e calqueira tipo de barreiras que limitan ou impiden 
súa participación plena e efectiva na sociedade, en igualdade de condicións cos demais, non é 
un fenómeno alleo á sociedade, que desenvolvese á marxe dela, xa que a discapacidade forma
parte da condición humana, pois case todas as persoas sofrirán algún tipo de discapacidade 
transitoria ou permanente nalgún intre da súa vida.

A contorna social non é, pois, unicamente o ámeto natural onde manifestase a discapacidade, 
senon tamén o que a orixina ou magnifica seus efectos. 

Por isto, a persoa ve potenciada ou limitada súa capaciades para participar na contorna, en 
función de que este sexa facilitador ou interpoña barreiras.

Nesta medida debemos contemplar que:

1. As persoas con discapacidade atopanse en situación de desigualdade no contexto do 
mercado laboral. (8)

2. A discapacidade non é a única variabel que influe na empregabilidade; características 
sociodemográficas e socioeconómicas condicionan o xeito de  participar no mercado 



laboral.(8)

3. O nivel formativo resultará un elemento chave para a inclusión laboral.(8)

4. Condicións contractuais precarias e carentes de estabilidade.

5. As persoas con discapacidade continuan a ter empregos de baixa cualificación.

6. As persoas con discapacidade ocupadas viven en discriminación salarial, con respecto á
poboación sin discapacidade.

7. Existe escaso comprimento da cuota de reserva mediante contratación directa.

8. Sen orzamento non hai saída: A inversión en Servizos Sociais xenera altos retornos 
económicos. 

Debemos empezar a falar de dereitos fundamentais das persoas con discapacidade; non 
so como resultado de un débeda histórica que ten a sociedade con este grupo ante a constante
violación dos seus dereitos, senon que o propio exercicio de estes dereitos exise do poder 
lexislativo, o resto dos poderes públicos e a propia sociedade civil, unha conducta que favoreza
o disfrute dos dereito mesmos.

Pode pensarse que un dereito existe polo feito de atoparse previsto nunha lei, pero pronto 
decatamonos de que non é así. 
Resulta preciso abolir certas barreiras físicas, conductuais, modais, que dificultan ou 
impiden o disfrute de plenos dereitos por parte destas persoas, a adopción de conductas e 
accións específicas que permitan a exacción destes dereitos.

Isto solo será posible dende unha catalogación destes dereitos como fundamentais. (4)

Recomendacións:

• Incrementar a taxa de actividade das persoas con discapacidade. (8)

• Incrementar os niveis formativos do colectivo (8)

• Percurar eliminar barreiras no ámeto educativo.(8)

• Cumprimento da cuota de reserva. (8)

• Creación de itinerario formativo específico para a e-accesibilidade.

• Incremento na inversión en Servizos Sociais (9)

• Salario en función do Convenio do Sector ou empresa matriz.

• Buscar un sistema de integración laboral para persoas con discapacidade diferentes dos
CEE. 

• Tratamento dos orzamentos como “Partida orzamentaria, non como gasto social”.

• Considerar os dereitos económicos, sociais e culturais das persoas con discapacidade 
como dereitos fundamentais.



Fontes:

.- (Fonte: Xunta de Galicia Listaxe Centros Especiais de Emprego)
http://emprego.ceei.xunta.gal/listaxe-de-centros-especiais-de-emprego
.- Cuando la discapacidad se convierte en un negocio. 
(http://www.elmundo.es/sociedad/2016/08/30/57bf1f7022601db6348b45e7.html)
.- Normativa: Páxina de CEGASAL.
http://cegasal.com/normativa/
.- Convenio Galego CEE. (2010)
http://cegasal.com/wp-content/uploads/2014/11/DOG-n.-139-Convenio-Colectivo-Gallego-
Centros-Especiais-de-Empleo.pdf

( 4) Hacia una única catalogación de los derechos fundamentales – los derechos económicos, 
sociales y culturales de las personas con discapacidad coo derechos fundamentales. 
Fernando Pinnado García
http://www.cermi.es/es-
ES/ColeccionesCermi/ConvencionONU/Lists/Coleccion/Attachments/14/coleccion%20ONU
%20n%c2%ba13%20-%20OK%20(2).pdf

(5) Violencia contra as mulleres con discapacidade. Ver e recoñecer os sinais. (Asociación de 
Mulleres con Discapacidade de Galicia)
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/violencia_contra_as_mulleres_con
_discapacidade-acadar-web.pdf
(6) Personas sin hogar y discapacidad. RAIS Fundación.
http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/136/pdf_8
(7) Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. (en lectura 
fácil)
http://www.siis.net/documentos/documentacion/Ley_General_%20de_%20derechos.pdf

(8) ODISMET. Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España, La situación 
de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Informe General
http://www.cedd.net/es/documentacion/bibliografias/inclusin-laboral/45/Record/511118

(9) Vulnerabilidad sobrevenida en personas en situación de dependencia en España.
Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona.ISSN: 1138-9788Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. XX, núm. 535 1 de mayo de 2016
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-535.pdf

(10) Pié Balaguer, Asun; Riu Pascual, Carme (2014).
“Violencia, mujer y diversidad funcional. La vulnerabilidad aumentada”.
Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa , 58, p. 45-64

http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/284933/372783

(11) O desafío das Desigualdades. Boletín internacional de Investigación Sindical. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_247984.pdf

(12) OIT: As formas atípicas de emprego
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/meetingdocument/wcms_338262.pdf (3.1.5) Seguridade e saúde no Traballo
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Mais info: INE Enquisa sobre discapacidade, autonomía persoal e situación de dependencia.
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&secc=1254736194716&idp=1254735
573175#

Vocabulario:

Deficiencia: Perda ou anormalidade de unha estructura ou función sicolóxica ou anatómica.
Discapacidade:Restricción ou ausencia (debido a unha deficiencia) da capacidade de realizar 
unha actividade de xeito ou dentro da marxe que4 considerase normal para un ser humano.
Discapacidade é toda restricción ou ausencia (debido a unha deficiencia) da capacidade para 
realizar unha actividade na forma ou dentro da marxe que se considera normal para unha 
persoa humana.
Minusvalía: Situación desventaxosa para un individuo determiñado, consecuencia de unha 
deficiencia ou de unha discapacidade que limita ou impide o desempeño de un papel que é 
normal no se caso en función da súa edade, sexo, factores sociais e culturais. 

Sesgo Estatístico 

Aclaración respecto as seguintes gráficas do IGE: (Proxecto técnico para Explotación do Censo
das Persoas con Discapacidade.)

“A este respecto, e aos efectos de delimitar o universo que abarca este censo e 
consecuentemente a explotación que del se obteña, é importante clarexar que só se 
inclúen as persoas que solicitaron a súa valoración e recoñecemento da 
discapacidade (no seu caso) en aplicación do baremo e procedemento regulado no 
RD 1971/1999. Polo tanto nel non se inclúen aquelas persoas que en aplicación do 
artigo 4.2 do RDL 1/2013 poidan ter a condición de persoa con discapacidade por ter
recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou 
gran invalidez e os pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha 
pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo  ou 
inutilidade. “

Fonte: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/proxectosTecnicos/25-
701ExplotacionCensoPersoasConDiscapacidade.pdf

Entendo (¿errada?) que esta maneira de explotar a estatística quitalle peso a poboación de 
discapacitadas facendoas ponderar menos. 

Alí onde non se atoparon datos específicos para Galiza, empreganse os datos do Estado 
Español como elemento extrapolable (?)

Agradecida polas observacións que poidades facer.
Un saúdo e grazas por chegar lendo ata eiquí.

manolofreiria[arroba]gmail.com
691190598
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