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ANTEPROXECTO DE LEI DE INCLUSION SOCIAL DE GALICIA 

MODELO PARA A PRESENTACIÓN DE ENMENDAS  

 

Organización EAPN Galicia. Rede Galega contra a Pobreza 

Persoa que realiza a enmenda  

 

 Carácter1 Texto enmendado: título, 

artigo e y punto 

Texto proposto Situacion 

1 Inclusión 

(engadido) 

Art. 3.1. f) Proceder de 

institucións de protección 

ou reeducación de 

menores, 

f) Proceder de institucións de protección ou reeducación de menores, ou ser menor 

de idade. 

XUSTIFICACIÓN: as persoas menores de idade poden traballar a partir dos 16 anos, 

excepcionalmente antes, desenvólvense con elas programas de inserción laboral e, de 

non haber familia de apoio, constituirían un grupo especialmente vulnerable invisibilizado 

nesta caracterización xeral; e, ademais, quedaría fóra do carácter de posibles 

beneficiarias dos tramos persoal e familiar (art. 8 do anteproxecto) e de inserción (art. 9 do 

mesmo anteproxecto) e, como consecuencia engadida, tamén do tramo de transición 

ao emprego (tal e como ven configurado no art. 10 do anteproxecto). 

Pdte 

2 Inclusión 

(engadido) 

Art.  5. Principios xerais de 

aplicación e intervención. 

NOVO PRINCIPIO: Acción integral e persoalizada: as intervencións dos servizos sociais 

coas persoas e o seu entorno serán abordadas con profesionalidade, de xeito individual e 

mediante a avaliación integral e persoalizada das necesidades, con respecto dos seus 

Pdte 

                                                 
1 Sustitución, modificación, eliminación ou inclusión 
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dereitos e, en especial, da súa dignidade e intimidade. 

XUSTIFICACIÓN: necesidade de explicitar e evitar a invisibilización, neste caso dun 

principio básico porque a inclusión social está guiada por intervencións ou itinerarios 

personalizados, conforme se recolle no art. 4ºg da Lei 13/2008, de Servizos Sociais, norma 

principal do sistema de acordo coa propia exposición de motivos deste texto (preámbulo, 

parágrafo 1) e se reitera en múltiples puntos desta lei de inclusión  

3 Inclusión Art.5.1 Principios xerais  1. Integración, coordinación e transversalidade… 

Este principio manterase tamén na relación coa Administración Xeral do Estado e co resto 

de Comunidades Autónomas, asegurando que se respeta a equidade de trato entre todos 

os cidadáns do estado. 

Pdte 

4 Inclusión Art.5.5 Participación, dialogo social e dialogo civil: a Xunta de Galicia manterá abertas as canles 

de dialogo social institucional cos axentes sociais e representantes das entidades de 

iniciativa social no seguimento... 

XUSTIFICACIÓN: Neste apartado e noutros do anteproxecto, recoñecer a necesaria 

participación e dialogo civil coas plataformas das entidades de iniciativa social sen animo 

de lucro que estan a executar unha gran parte dos programas sociais na nosa 

Comunidade Autónoma. 

 

5 Inclusión Art 5.6 Entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. Pdte.  

11 Eliminación Art. 16.2  Non obstante, considérase que non teñen a obriga de prestar alimentos as persoas 

con parentesco que, en atención ás circunstancias socioeconómicas concorrentes, 

non poden facer fronte ou atender as necesidades básicas da unidade familiar 

solicitante sen desatender as propias necesidades ou as de familiares ao seu cargo. 

As circunstancias constarán claramente no informe social correspondente. 

Pdte 
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XUSTIFICACIÓN: respecto á legalidade tanto substantiva como orgánica ou procesual. 

Substantiva, porque a regulación do dereito a alimentos e a súa contificación 

corresponde á normativa civil conforme aos arts. 142 e seguintes do Código Civil vixente, 

e o incumprimento das obrigas de alimentos poden ser constitutivas de delitos de 

abandono de familia, menores ou incapaces conforme aos arts. 226 e seguintes do 

Código Penal vixente, sen que unha norma legal autonómica poida modificar esas 

regulacións. E orgánica ou procesual porque será o poder xudicial (o xuíz ordinario 

predeterminado pola lei, conforme mandata o artigo 24.2 da Constitución Española) o 

competente para decidir se “non poden facer fronte” e as consecuencias civiles e/ou 

penais desa conducta, sen que se considere posible ser substituída esa competencia por 

órganos administrativos. Compréndese e lóubase a finalidade, pero para o caso de 

conflito de intereses ou de dereitos, prima o interese da persoa máis necesitada de 

protección, é dicir, o que está en posición de febleza (a persoa menor de idade ou 

incapacitada, non a da maior de idade con prestación económica). 

12 Sustitución Art.26.3 O órgano competente da Administración autonómica de ámbito provincial poderá 

resolver unha nova incorporación efectiva a este tramo unha vez transcorridos dezaoito 

doce meses dende a súa finalización, prorrogables a 18 meses a xuizo dos servizos de 

emprego. 

 

13 Sustitución Artigo 31.3 3. O tramo de transición aboarase por un máximo de seis nove meses. Pdte 

15 Sustitución  Artigo 42. 1c.  c)Comunicar no prazo de cinco dez días o acceso a un emprego.  

XUSTIFICACION: Para ter máis seguridade de continuidade no traballo. Prevendo periodos 

de proba. 

Pdte 

16 Sustitución Artigo 44.1.a Entenderase que existe unha minoración do número de membros da unidade de Pdte 
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convivencia…por un prazo igual ou superior a un tres meses. 

18 Sustitución Artigo 48.1.a ...Regulamentariamente estableceranse os supostos excepcionais para o emprego destas 

axudas no pagamento de cotas hipotecarias en situación de crise financeira insuperable 

da familia por causas sobrevidas e por un tempo máximo de tres seis cotas mensuais… 

Pdte 

19 inclusión Artigo 48.1.h h) Outro tipo de gastos que se consideren imprescindibles para o mantemento dos 

procesos de inserción. 

Pdte 

20 Modificació

n 

Artigo 52.3 2.Entenderanse desestimadas aprobadas aquelas solicitudes de concesión das axudas de 

inclusión social… 

XUSTIFICACION. Superar o prazo de resolución de dous meses, debería supoñer a 

consideración positiva da axuda solicitada e non a consideración como desestimada. 

Pdte 

22 Inclusión Artigo nº57.4 …convenios de colaboración con entidades de iniciativa social, sin ánimo de lucro, que 

dispoñan… 

Pdte 

23 Sustitución Artigo nº 59-5 4. Asesorar as entidades promotoras de empresas de inclusión socio-laboral inserción 

laboral.  

XUSTIFICACION. A denominación correcta son Empresas de Inserción Laboral, segundo o 

decreto da Xunta específico. 

Pdte 

31 Sustitución Disp.transitoria segunda 1ª  1. Cando a unidade de convivencia dispoña de cantidades líquidas superiores a catro 

seis mensualidades do indicador… 

Pdte 

32 Sustitución Disp.transitoria segunda 2ª 

18 meses, non 12 

2. Cando o resto dos bens dos que dispoña a unidade de convivencia, excluída a 

vivenda habitual, teñan unha valoración superior ao importe anual de 18 meses do 

indicador público… 

Pdte 

 

 


