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A NOSA ENTIDADE

A Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA) constituíuse en
2007, e dende esa data, está a traballar activamente na defensa dos intereses das
empresas de inserción e dos seus traballadores así como na promoción das empresas de
inserción laboral e a inserción laboral dentro do ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Como entidade necesita dunha estrutura organizativa básica suficiente para
poder desenvolver as actividades necesarias para acadar os seus fins estatutarios, entre
eles:


Promover, apoiar e fomentar o desenvolvemento das Empresas de Inserción,
potenciar as agrupacións territoriais de calquera ámbito e coordinarse coas
xa existentes e as que puidesen xurdir sexa no ámbito da Comunidade
Galega, do Estado Español ou da Unión Europea.



Facilitar contribuír e promover a inserción social e laboral a través das
Empresas de Inserción e tamén a través da economía social e/ou solidaria, de
aqueles colectivos social e laboralmente excluídos do mercado laboral
ordinario.



A defensa dos intereses das persoas en situación ou risco de exclusión social
e calquera outros de similar natureza.



Fomentar e dar soporte aos esforzos das administracións públicas e entidades
e iniciativa social para difundir a figura das empresas de inserción como
ferramenta de loita contra a exclusión social e de promoción da inserción
socio-laboral.
Por outra banda, cabe salientar, que a figura das empresas de inserción é

unha novidade en Galicia e en moitos casos descoñecida. A pesares de que existe
lexislación dende 2007, o seu desenvolvemento é lento, e necesita dun impulso tanto
para facela visible como para que as iniciativas que xurdan conten co suficiente
recoñecemento e apoio.
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AS EMPRESAS DE INSERCIÓN
LABORAL
Descrición das Empresas de Inserción Laboral
As Empresas de Inserción Laboral son un instrumento que permite ás persoas en
situación ou risco de exclusión socio-laboral realizar unha aprendizaxe nunha contorna
laboral real mediante o traballo nun posto por conta allea remunerado pero tamén son
estruturas económicas que producen bens e servizos axustándose ás normas do mercado.
As características principais das empresas de inserción son as seguintes:
1. Son estruturas produtivas (empresas)
Promovidas por organizacións sen ánimo de lucro que traballan no ámbito da inclusión
social e que se incorporan ao mercado producindo bens e ofrecendo servizos,
contratando para iso a persoas en risco ou situación de exclusión.
2. Son unha ferramenta de inclusión social
Xa que o seu fin social último non é o económico senón a integración das persoas en
risco ou situación de exclusión no mercado laboral ordinario de traballo a través dun
proceso temporal de aprendizaxe das habilidades técnicas dun posto e das habilidades
sociais e laborais básicas.
Contexto das Empresas de Inserción Laboral
As limitacións do estado do benestar, a globalización e a crise económica están a
impulsar un novo orde socioeconómico que conduce a numerosas persoas a situacións
de desprotección onde as desigualdades sociais son cada vez máis evidentes. O número
de persoas que viven en situación de “pobreza” aumenta, pero tamén aumenta o número
daquelas que non entran en esa definición pero están no que se da en chamar “risco de
pobreza”.
Os cambios demográficos (envellecemento da poboación, fenómenos
migratorios, novas formas de familia, o crecemento do desemprego,…) e os cambios
económicos (introdución de novas tecnoloxías, globalización, crise económica,…)
conforman unha sociedade complexa e diversa que está a deixar a un lado a moita xente.
Unha sociedade na que determinados grupos non atopan posibilidades de incorporarse
ao mercado laboral e que soportan unha crecente desprotección social posto que as
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políticas públicas xa deficitarias en tempos de bonanza económica non dan abasto ante
unha importante crise económica como a que estamos a sufrir.
As políticas sociais teñen como obxectivo contrarrestar as desigualdades
socioeconómicas. Historicamente a forma de intervención era a través de prestacións de
tipo asistencial (subsidios de desemprego, xubilacións, pensións non contributivas) pero
pronto reveláronse insuficientes e viuse a necesidade de incorporar medidas activas que
actúen sobre a raíz do problema, a desigualdade, e non unicamente na consecuencia, a
pobreza.
Ante esta situación non só as instancias públicas “deben” participar, senón
tamén as organizacións sociais promotoras deste tipo de iniciativas. Iniciativas que
pretenden ofrecer unha saída a determinadas situacións de exclusión socio-laboral que
non teñen cabida no mercado ordinario de traballo. Unha saída que sexa ademais unha
oportunidade de progreso persoal e profesional.
A loita contra a exclusión social a través das Empresas de Inserción Laboral
A loita contra a exclusión social debe ser unha inquietude de tódolos axentes
sociais tanto privados como públicos e unha das ferramentas para traballar neste ámbito
son as Empresas de Inserción laboral.
As persoas en situación ou risco de exclusión social non so necesitan atopar un
traballo senón tamén incorporarse ao mercado laboral normalizado xa que por diferentes
circunstancias atopanse marxinados do aceso a un traballo. Son persoas que padecen
dun conxunto de carencias, normalmente combinadas (emprego, educación, formación,
vivenda, renda, recursos asistenciais, apoio familiar, integración socio-cultural, …) que
as colocan nunha situación de precariedade e exclusión.
Neste punto as Empresas de Inserción funcionan como ponte entre a situación de
exclusión social e a incorporación ao traballo. Unha ponte que se desenvolve a través de
itinerarios de inserción que buscan acadar que a persoa traballadora volva sentirse útil e
adquira as habilidades sociais e laborais necesarias para poder traballar nunha empresa
“ordinaria”.
PONTE
SITUACIÓN
DE
EXCLUSIÓN
SOCIAL

EMPRESA DE
INSERCIÓN
LABORAL

INCORPORACIÓN
Á EMPRESA
ORDINARIA
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A Empresa de Inserción é, para a persoa traballadora, unha estadía temporal,
cunha finalidade principal, a inclusión socio-laboral. O emprego remunerado funciona
como un instrumento de inclusión, quizais un dos máis eficaces e que vai permitir a
estas persoas incluídas dentro dos itinerarios de inserción ter unha mellor situación
económica pero tamén acadar certa autonomía persoal, autoestima e acceso a un sistema
de protección social.
Dende o punto de vista mercantilista a Empresa de Inserción non nace para
maximizar os beneficios económicos, senón para maximizar os beneficios sociais, crear
traballo e axudar a aquelas persoas que teñen maiores dificultades para acceder ao
traballo. Pero para acadar estes beneficios sociais necesítase dunha base económica,
base que no caso das Empresas de Inserción procede da actividade económica que en
réxime de competencia realizan nunha economía de libre mercado. Son empresas
mercantís e como tales compiten co resto de empresas que teñen como único obxectivo
social acadar os maiores beneficios económicos.
Todo isto dificulta a competitividade deste tipo de empresas. Os custos sociais
dos traballadores en inserción son maiores que os de outros traballadores e a súa
rendibilidade significativamente menor, sobre todo se temos en conta que pasan por un
itinerario de inserción que inclúe formación, orientación, acompañamento e seguimento,
e que se desenvolve dentro da xornada laboral.
Participación das Empresas de Inserción Laboral nas políticas públicas
As empresas de inserción laboral contribúen a transformar as políticas pasivas en
activas e a aumentar a rendibilidade dos investimentos públicos.
O emprego en inserción xera un dobre beneficio para as administracións. Por un
lado, contribúe directamente ao sistema de Seguridade Social, posto que as persoas en
inserción pasan de ser actores pasivos do sistema a ser contribuíntes directos a través
das cotizacións á seguridade social, e por outro lado, libera recursos públicos que
estaban destinados a políticas pasivas relacionadas coa inclusión social e permite
investilos noutras políticas de carácter activo que están a demostrar maiores
rendementos sociais.
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CONTRATACION DE SERVIZOS DAS EIL DE GALICIA

Os Contratos Reservados supoñen unha das novidades máis interesantes da
lexislación de contratos públicos en materia de cláusulas sociais, e facultan a calquera
administración pública para “reservar” un contrato, establecendo que no seu proceso de
licitación só poderán participar programas de emprego protexido.
A normativa ampara unha das históricas aspiracións do sector da inserción socio
laboral, recoñece o valor engadido das entidades sociais e aplica unha acción positiva ao
estipular que unha parte pequena do total de contratos públicos serán prestados por este
tipo de entidades. O resultado desta cobertura legal específica proporciona
oportunidades laborais ás persoas discapacitadas e/ou en risco de exclusión social, e
igualmente facilita o sostemento e carga de traballo dos Centros Especiais de Emprego e
das Empresas de Inserción Socio laboral.
Esta posibilidade está prevista no artigo 20 da Directiva 2014/24/UE, na
disposición adicional quinta do TRLCSP e no artigo 26 da Lei Galega 14/2013 de
racionalización, que baixo a rúbrica “reserva de contratos a centros especiais de
emprego e empresas de inserción socio laboral” dispón:
1.
Conforme ao que se dispón neste artigo, os órganos de contratación da
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e demais entes do sector público
dela dependentes reservarán a participación en determinados procedementos de
adxudicación de contratos a centros especiais de emprego e empresas de inserción
laboral, sempre que as prestacións do contrato estean comprendidas dentro dos fins,
obxecto ou ámbito de actividade previstos nos seus estatutos ou regras fundacionais.
2.
Os obxectos contractuais susceptibles de reserva serán as obras e os
servizos de conservación e mantemento de bens inmobles, os servizos de conserxería,
mensaxería e correspondencia, os servizos de xardinería e forestal, de artes gráficas, de
limpeza e lavandería, de restauración, de recollida e transporte de residuos, de
fabricación de roupa de traballo e servizos e de subministracións auxiliares para o
funcionamento do sector público. Os órganos de contratación poderán ampliar a reserva
a outros obxectos contractuais atendendo á súa adecuación ás prestacións dos centros e
das empresas aos que se refire este artigo.
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A reserva deberá mencionarse no título do contrato e no anuncio de licitación ou
invitación.
3.
O importe global dos contratos reservados será determinado por cada
entidade cun límite mínimo do 3% e máximo do 5% do importe dos contratos
adxudicados no exercicio orzamentario inmediatamente anterior mediante contratos
menores ou procedementos negociados por razón da contía.
4.
A Xunta de Galicia fomentará aos máximo criterios sociais nas
contratacións que realice e potenciará a xeración de emprego das persoas con
discapacidade.
5.
As empresas e entidades beneficiarias da reserva deberán estar
legalmente constituídas e cumprir os requisitos necesarios para o exercicio da súa
actividade.
6.
Os contratos reservados deben someterse ao réxime xurídico establecido
pola normativa vixente da contratación pública.
(…..)
En caso de empresas de inserción laboral, a reserva aplicarase
exclusivamente a través de contratos menores ou procedementos negociados por
razón de contía, conforme ao que se establece na lexislación de contratos do sector
público.
7.
As empresas e entidades beneficiarias da reserva están exentas da
presentación de garantías provisionais ou definitivas nos procedementos convocados ao
amparo desta disposición.
8.

(….)

b)A reserva deberá mencionarse no título do contrato e no anuncio de licitación
ou invitación:
No anuncio do contrato incluirase, conforme ao Acordo do Consello do 11 de
Xuño de 2015, a seguinte redacción: “reservado a centros especiais de emprego e/ou
empresas de inserción”, segundo o que corresponda, en función de que o contrato estea
reservado a unha ou ambas as tipoloxías de entidades.
No anuncio de licitación ou invitación incluirase a seguinte redacción (Acordo
do Consello do 11 de xuño de 2015): “De conformidade co disposto na disposición
adicional quinta do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2011, do 14 de novembro, e no artigo 26 da Lei 14/2013, do
26 de decembro, de racionalización do sector público de Galicia, se reserva a
8
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participación na presente licitación a aquelas empresas licitadoras que estean en
posesión da cualificación de centros especiais de emprego e empresas de inserción e
rexistradas no rexistro administrativo correspondente.
c) A cualificación do contrato como reservado non exclúe a libre concorrencia
entre as entidades obxecto da reserva.
Nos casos de contratos menores e procedementos negociados por razón da contía
sen publicidade, poderase convidar a licitadores con solvencia “social” especialmente
cualificada, dado que a lei (TRLCSP e a lei galega de racionalización) non impón
restricións neste sentido. Desta maneira a selección das empresas ás que se convidará
virá xustificada por razóns de tipo social. Coa finalidade de mellorar os estándares de
funcionamento administrativo recoméndase exteriorizar os motivos desta selección por
razóns de tipo social, incluíndo a súa xustificación no expediente.
A Lei 31/2015, do 9 de setembro, pola que se modifica e actualiza a
normativa en materia de autoemprego e adóptanse medidas de fomento e
promoción do traballo autónomo e da Economía Social, establece no seu artigo 4 a
modificación da disposición adicional quinta do texto refundido da Lei de Contratos do
Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro
quedando redactada como segue:
«Disposición adicional quinta. Contratos reservados.
1.Mediante Acordo do Consello de Ministros ou a través do órgano competente
no ámbito das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais, fixaranse porcentaxes
mínimas de reserva do dereito para participar nos procedementos de adxudicación de
determinados contratos ou de determinados lotes dos mesmos a Centros Especiais de
Emprego e a Empresas de Inserción reguladas na Lei 44/2007, do 13 de decembro, para
a regulación do réxime das empresas de inserción, que cumpran cos requisitos
establecidos na devandita normativa para ter esta consideración, ou unha porcentaxe
mínima de reserva da execución destes contratos no marco de programas de emprego
protexido, a condición de que polo menos o 30 por cento dos empregados dos Centros
Especiais de Emprego, das empresas de inserción ou dos programas sexan traballadores
con discapacidade ou en risco de exclusión social.
No referido Acordo do Consello de Ministros ou a través do órgano competente
no ámbito das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais, fixaranse as
condicións mínimas para garantir o cumprimento do establecido no parágrafo anterior.
2. No anuncio de licitación deberá facerse referencia á presente disposición.»
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A nova lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola
que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014,
Incorpora nos contratos públicos, de maneira transversal e preceptiva, criterios sociais,
sempre que garden relación co obxecto do contratoe segue regulando os contratos
reservados a CEE eEIL.
Lexislación de referencia en materia de contratos reservados:
Unión Europea:
Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro
de 2014 sobre contratación pública, artigo 20.
Estado español:
Lei 31/2005, do 9 de setembro, pola que se modifica e actualiza a normativa en
materia de autoemprego e adóptanse medidas de fomento e promoción do traballo
autónomo e da economía social, artigo 4.
Real Decreto Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, disposición adicional 5ª.
Lei 31/2015, do 9 de setembro, pola que se modifica e actualiza a normativa en
materia de autoemprego e adóptanse medidas de fomento e promoción do traballo
autónomo e da Economía Social.
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se
transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014. (Entrada en vigor:
marzo 2018).
Galicia:
Artigo 26 da Lei Galega 14/2013 de 26 de decembro de racionalización do
sector público autonómico.
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GUÍA DE SERVIZOS
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SERVIZOS:

Servizo de Xardinería
Creación e mellora de zonas verdes, deseño e construción de xardíns, instalación e deseño de
rego automático, mantemento e limpeza de xardíns, poda de árbores, arbustos e sebes. Traballos
de xardinería en xeral.
Servizos forestais
Traballos de roza total ou selectiva, poda de árbores forestais, traballos selvícolas, plantacións
forestais. Limpeza, en xeral, de fincas e eliminación de restos.
Traballos medioambientais
Traballos de restauración de ríos e ribeiras. Eliminación controlada de especies vexetais
exóticas. Creación e mantemento de sendeiros.
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CORMO
INTEGRAL
S.L.U
CONTACTO:
Charo González Costas
Avenida Martínez Garrido, 21 int.
36205 Vigo
986 25 31 76/680 401 771
eil@cormointegral.es
www.cormointegral.es

ENTIDADE PROMOTORA:
Fundación Érguete-Integración
ANO DE CONSTITUCIÓN:
2005
QUEN SOMOS?:
Empresa de inserción laboral que ofrece servizos
de xardinería, traballos forestais e
medioambientais.
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SERVIZOS:

Servizo Recollida de aceite vexetal usado
Compostela Inserta é a empresa oficial de recollida de aceite vexetal usado en Santiago de
Compostela (única empresa cun convenio para a prestación do servizo co Concello de Santiago e
a Asociación de Hostaleiros) e realiza a recollida en establecementos hostaleiros de Bertamiráns,
Milladoiro, Teo, Muros, Boiro, etc., así como en Centros Socioculturais de Santiago de
Compostela e algúns Puntos Limpos galegos. A lexislación vixente establece unha serie de
obrigas respecto ós vertidos do aceite vexetal usado tanto ós establecementos hostaleiros como
respecto á cidadanía en xeral. A entidade dispón de toda a documentación para que quen contrate
os nosos servizos poda ter xustificantes do cumprimento da normativa vixente. A recollida
realizarase de xeito totalmente gratuíto deixando á disposición do establecemento o bidón de
recollida.
Servizo de Limpezas
Ofrecemos servizo de limpezas de oficinas, portais, establecementos comerciais de todo tipo,
garaxes e naves comerciais e limpezas de mantemento (diario ou semanal).
Servizo de Pequenos Portes
Prestación de servizos de pequenos portes e mudanzas.
14
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COMPOSTELA

INSERTA
E.I.L, S.L
CONTACTO:
María Teresa Rodríguez Vilaseco
Rúa Concheiros 33, 1º andar
15703 Santiago de Compostela
981 58 05 06// 695 66 86 23
compostelainserta@gmail.com
www.plataformapoloemprego.org

ENTIDADE PROMOTORA:
Asociación para a promoción social e a inserción
laboral Plataforma polo Emprego
ANO DE CONSTITUCIÓN:
2011
QUEN SOMOS?:
Empresa de inserción laboral que ofrece servizos
de recollida de aceite vexetal usado, limpezas e
pequenos portes.
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SERVIZOS:

Servizo de construcción de obra civil
 Construción de edificios
 Reformas e rehabilitación
 Obra menor (pintado, acondicionado, … )
Servizo medioambientais e forestais
 Redacción de proxectos medioambientais e forestais
 Actuacións medioambientais
 Creación de rutas de sendeirismo
 Creación de hortos verdes e ecolóxicos
 Mantemento e instalación de xardíns
 Plantacións, rozas, mantementos forestais, limpezas, podas, clareos, …
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PROPERDIS
E.I.L, S.L.U

CONTACTO:
Xoán España Vidal
Gándara 44
15993 Oleiros-Ribeira
981 86 57 16
asociacion@amicos.org
www.servizos.org
ENTIDADE PROMOTORA:
Fundación Amicos para a protección de persoas
con discapacidade psíquica
ANO DE CONSTITUCIÓN:
2011
QUEN SOMOS?:
Empresa de inserción laboral que ofrece servizos
diversos, dende servizos medioambientais ata de
construción.
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SERVIZOS:

Traballos forestais
 Desbroces e limpezas de montes, fincas, camiños, etc
 Podas e talas
 Cortafogos
 Repoboacións
 Queimas controladas

Xardinaría
 Deseño e execución de zonas verdes
 Mantemento de parques e xardíns
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FEITO
PONTEVEDRA
CONTACTO:

E.I.L, S.L.

Laura Vilán
Rúa Cruz Vermella nº 18, BA
36002 Pontevedra
986 85 82 54 / 626 25 75 01
feitopontevedra@gmail.com
www.feitopontevedra.es

ENTIDADE PROMOTORA:
Asociación Rexurdir Provincial
ANO DE CONSTITUCIÓN:
2014
QUEN SOMOS?:
Empresa de inserción que ten por obxectivo
servir como plataforma de acceso ao mercado
laboral a persoas en risco ou estado de exclusión
social.
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SERVIZOS:

 Realización dun proceso de recollida de textil de xeito, industrial e profesional,
xestionando os puntos de recollida, procedendo a súa debida clasificación en función do
destino final e contribuíndo á reutilización e reciclaxe de residuos para contribuir ó
coidado do medioambiente.
 Defínense as seguntes subactividades:
o Servizo itinerante de recollida textil nos actuales roupeiros e nos colectores
de roupa que a empresa está a implantar nas vías públicas dos concellos e
entidades privadas e entrega en almacén central.
o Procesado do téxtil en nave.
 Selección e clasificación da roupa en función do destino final.
 Servizo de hixienización e posta a punto das prendas destinadas á venda polo miúdo
mediante un sistema de ozonización en departamento estanco en nave.
 Posta en marcha de tendas de roupa de segunda man es restos de stocks, abertas ó
público en xeral e ós usuarios para o canxe de vales.
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ARROUPA
CONTACTO:

E.I.L.

Isabel Fraga Castro
Vía Isaac Peral, 5b, P.I. Tambre
15890 Santiago de Compostela
981 93 50 80
info@arroupa.es
www.arroupa.es

ENTIDADE PROMOTORA:
Fundación Cáritas Diocesana Santiago de
Compostela
ANO DE CONSTITUCIÓN:
2015
QUEN SOMOS?:
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ten
entre outras finalidades a promoción humana e o
desenvolvemento integral das persoas. Como
instrumento para acadar os seus obxectivos,
promoveu no ano 2015 a constitución da Fundación
CA.DI.SAN, declarada de interese galego e inscrita
no correspondente rexistro. Segundo se desprende
dos seus estatutos, a Fundación ten como fins a
asistencia social, o fomento da economía social e a
promoción e atención as persoas en risco de
exclusión social.
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ASOCIACIÓN de
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DE GALICIA (AEIGA)
Rúa Concheiros 33, 1º - Santiago de Compostela
Tlf: 881 95 74 52
aeigagalicia@gmail.com
www.aeiga.org

AEIGA

