
O anteproxecto de lei de 
Inclusión de Galicia

Colexio Oficial 
de Traballo Social 
de Galicia

Contexto Social 

Anteproxecto Lei Inclusión Social

Retos

de Galicia



CONTEXTO SOCIAL



•INCLUSIÓN ACTIVA E SOLIDARIA: OS 
RECURSOS PÚBLICOS POSTOS AO 
SERVIZO DAS MEDIDAS AQUÍ 
REGULADAS GARANTEN O DEREITO REGULADAS GARANTEN O DEREITO 

A TER OPORTUNIDADES REAIS DE 

INCLUSIÓN SOCIAL E LABORAL

COTS



• Situación exclusión social (estructurais e/ou conxunturais):

• Zonas xeográficas determinadas (con múltiples carencias)

• Ausencia de fogar ou precariedade na vivenda.

• Carencia de redes sociais.

• Risco de racismo ou discriminación racial ou xenófoba.

• Desemprego de larga duración.

• Ausencia de cualificación.

• Emprego en precario.• Emprego en precario.

• Abuso de substancias tóxicas.

• Abandono escolar.

• Problemas de saúde.

• Situación de dependencia.

• …
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• Novas formas de pobreza e evolución nos perfís de vulnerabildade e risco de 

exclusión (Informe FOESSA).

• Persoas que perderon o emprego e persoas que participaban positivamente en 

procesos de inserción social e que se están vendo abocados á exclusión. 

• Persoas entre 20-40 anos con menores ao cargo (incluídas as familias 

monoparentais).

• Persoas desempregadas recentemente procedentes de sectores en 

decrecemento de emprego.decrecemento de emprego.

• Persoas maiores perceptoras de PNC (sobre todo mulleres).

• Persoas sen fogar (sobre todo homes)

• Persoas inmigrantes en situación “irregular”.
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• Na actualidade entre os colectivos máis afectados atópanse 
familias con menores cargo na que un ou máis membros 
manteñen largos períodos de desemprego e teñen cargas 
económicas como hipotecas ou alugueres de vivenda; 
empezan a carecer de cobertura de necesidades básicas 
como alimentos, medicamentos e de liquidez para facer 
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como alimentos, medicamentos e de liquidez para facer 
fronte ás facturas.



ANTEPROXECTO LEI INCLUSIÓN SOCIAL



• Participación dos axentes sociais

• Instrumento legal e de servizos á cidadanía (preámbulo).

• Ten por obxecto a mellora da cohesión e a inclusión social en Galicia, mediante o 

establecemento e a regulación dun conxunto de DEREITOS e RECURSOS específicos para as 

persoas en situación ou risco de exclusión social.

• Ámbito subxectivo: os dereitos de participación nas accións positivas e recursos públicos 

regulados na lei, recoñeceranse a persoas que estean valoradas en situación ou en risco de 

exclusión (terase en conta a ausencia ou déficit grave de recursos económicos e a situación exclusión (terase en conta a ausencia ou déficit grave de recursos económicos e a situación 

de desemprego).

• Responsabilidade pública e solidariedade social: os poderes públicos galegos 

desenvolverán as medidas creadas nesta norma mediante a rede pública de servizos sociais 

e de emprego, sen prexuízo do fomento da participación e da colaboración complementaria 

das entidades de iniciativa social tanto na aplicación de recursos contra a exclusión como na 

mellora continua do sistema. Para estes efectos, poderán subscribirse convenios de 

colaboración de acordo co establecido na lexislación vixente.
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RETOS



•Nos últimos 3 anos produciuse un aumento da demanda 
(55%) de prestacións básicas dos SS.SS (cobertura de 
necesidades básicas).

• PROBLEMAS DE CARENCIA DE RECURSOS
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INTERVENCIÓN FAMILIAR



• O papel dos profesionais da intervención 
social é fundamental :
– Acompañando nos procesos de inclusión activa para evitar a exclusión, 

fomentando a autodertimación e o autodesenvolvemento das 
paersoas coas que se intervén.

– Retomando a dimensión comunitaria.

– Fomentando a participación social de cara a transformar as 
estructuras sociais e posibilitando o exercicio da cidadanía.

– Empoderamento:

“As fábulas non esinan aos nenos/as que os dragóns existen. Os 
nenos/as xa o saben por si mesmos/as. As fábulas ensinan aos 
nenos/as que é posible vencer aos dragóns” (Roberto Begnini) 
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• É o momento das ALIANZAS.

– Xa non serve a mentalidade de separación entre os actores estatales e 
sociais, entre a responsabilidade pública e a iniciativa social, entre o 
económico e o político.

– O impacto social dunha situación de “crise” afecta a todas as dimensións 
da persoa e a todos os elementos da sociedade.da persoa e a todos os elementos da sociedade.

– Dereitos humanos: calidade de vida

– Alimentos, vivenda, vestido, traballo, liberdade civil e política, … son 
exixencias básicas que deben garantizarse mediante a responsabilidade 
pública.
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Grazas
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