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A todas as traballadoras e traballadores de Cegasal que son as 

que dan sentido a esta publicación, cuxo obxecto é mostrar o 

�rme compromiso de Cegasal coa igualdade de 

oportunidades e compartilo co resto da sociedade.
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PRÓLOGO

capacitación profesional representan o maior 

aval para a innovación e o crecemento das 

empresas. 

Esta publicación achéganos a un modelo de 

negocio con�gurado sobre un dobre 

obxectivo: económico e social, onde as 

persoas que o conforman son as  verdadeiras 

protagonistas.

A través destas páxinas achegarémonos a 

temas que nos preocupan a todas e todos, 

tales como a diversidade e a igualdade de 

oportunidades, todo iso dentro do noso 

contexto social onde aínda hoxe en día, 

quédanos moito por avanzar na consecución 

dunha sociedade máis xusta e igualitaria.  

Ante os novos retos que se presentan no 

contexto actual, as organizacións 

empresariais consideran o compromiso 

responsable coa sociedade como 

elemento clave de xestión.

Os novos modelos empresariais apostan pola 

xestión da diversidade, a formación 

encamiñada a unha maior profesionalización 

e o desenvolvemento das persoas e do 

talento como alicerces fundamentais da nosa 

sociedade.

As organizacións debemos ter moi  presente 

a importancia do capital humano como eixo 

da economía e da sustentabilidade. 

O talento e a 
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ECONOMIA 
SOCIAL



CONTRIBUÍMOS
A UNHA

ECONOMÍA
DAS PERSOAS



A Economía Social 

engloba un conxunto de actividades 

económicas e empresariais que, 

no ámbito privado, 

levan a cabo entidades que perseguen, 

ben o interese colectivo dos seus integrantes, 

ben o interese xeral económico e social, 

ou ambos, mostrándose día a día 

como un actor fundamental 

no desenvolvemento da sociedade actual.
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Os principios 
que orientan 
a Economía 
Social son:

>

 

>

 
>

>

>

>

>

 

Primacía da persoa e do obxectivo social por riba do capital.

Adhesión voluntaria e aberta.

Control democrático exercido polos seus membros.

Utilización da maioría dos excedentes para a consecución de 
obxectivos a favor do desenvolvemento sustentable, de servizos 
para persoas membro e do interese xeral.

Combinación dos intereses de membros usuarios e/ou do interese 
xeral.

Defensa e aplicación dos principios de solidariedade e 
responsabilidade.

Autonomía de xestión e independencia respecto dos poderes 
públicos.



PANORAMA 
NACIONAL

ECONOMIA 
SOCIAL
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Lei Estatal 5/2011, 
do 29 de marzo, 

de Economía Social

De�ne e concreta 
os seus principios 
orientadores, 
con�gurando un 
marco xurídico de 
aplicación no 
conxunto do Estado. 

A súa aprobación 
supuxo o 
recoñecemento e 
mellor 
visibilidade da 
economía social. 

>

>

>

>

>

Empresas de inserción

Cooperativas

Mutualidades

Fundacións e asociacións que leven a cabo actividade económica

Sociedades laborais

>

>

> Sociedades agrarias de transformación 

Centros especiais de emprego

Confrarías de pescadores

   España está entre os países que outorgan un 
recoñecemento especial a economía social. 

De feito, é o primeiro país europeo en dotarse dunha 
Lei Estatal da Economía Social

A Lei Estatal, no Artigo 5, 
considera que forman parte da economía social:
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España Galicia77,7 76,9España Galicia77,7 76,9

Taxa de actividade

PERSOAS CON DISCAPACIDADE

España Galicia25,9 20 España Galicia64,4 65

Taxa de emprego

España Galicia26,2 29,9 España Galicia17,1 15,4

Taxa de paro

Taxa de actividade

Taxa de emprego

Taxa de paro

PERSOAS SEN DISCAPACIDADE

Taxas de actividade, emprego e paro.
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A Economía Social constituímos unha 
realidade de vital importancia para o 

emprego, para a sustentabilidade e para a 
distribución equitativa da riqueza, 

tanto a nivel europeo como estatal e galego

6,3 %

A ECONOMÍA SOCIAL EN 
EUROPA 

EMPREGO

12,5 %
320.000

10 %

A ECONOMÍA SOCIAL EN 
ESPAÑA

PIB

EMPREGO

POSTOS DE 
TRABALLO



XERAMOS VALOR 
ECONÓMICO 

E SOCIAL



CEGASAL 



XUNTAS 
SOMOS MÁIS
PERSOAS



CEGASAL, 
ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL GALEGA
DE CENTROS ESPECIAIS 
DE EMPREGO 
DE INICIATIVA SOCIAL

CegasalCegasal
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Obxectivo Fomentar o emprego de calidade das persoas 

con discapacidade e das persoas en situación de 

risco de exclusión social, así como a súa 

inclusión posterior na actividade económica, 

social e empresarial de Galicia.

Cegasal actúa como entidade de 

referencia, defensa, promoción e representación 

para os centros especiais de emprego de 

inciativa social que aglutina. 

Neste senso, exerce coma o seu portavoz ante 

administracións, asociacións empresariais e a 

sociedade en xeral.  

Funcións
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Cegasal busca establecer relacións 

estables e de bene�cio mutuo con 

provedoras/es, baseadas na 

transparencia e a igualdade de 

oportunidades.

A creación de emprego de 

calidade e a xestión do 

talento son aspectos 

centrais do compromiso 

de  Cegasal coas persoas.

Grazas á súa clientela, Cegasal

fomenta a diversidade, a 

inclusión das persoas con 

discapacidade e a accesibilidade 

universal.

Na súa colaboración 

con Cegasal, as 

administracións 

atopan a 

oportunidade 

de impulsar políticas a 

través da contratación 

pública con criterios 

sociais.

Principais grupos de interese de Cegasal

Cegasal é un proxecto para fomentar a 

inclusión e a igualdade de 

oportunidades na sociedade.

Provedoras/es

Persoas 
traballadoras

Clientela

Administración 
pública

Sociedade



TRABALLAMOS 
POR CONSTRUÍR 

PROXECTOS 
SÓLIDOS QUE 

SIRVAN DE 
FERRAMENTA 

PARA A 
INCLUSIÓN 

LABORAL DE 
PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE, 
RAZÓN DE SER 

DAS NOSAS 
EMPRESAS
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35M
DE FACTURACIÓN

1997
NACE EN 

 

+ 1.500
PERSOAS 

TRABALLADORAS

29
CEEis

SECTORES 

PRODUTIVOS

14



DE MÁIS DE 
1.500 MULLERES 

E HOMES CON 
DISCAPACIDADE

A NOSA 
ESTRATEXIA 

SUSTÉNTASE 
NUN EQUIPO  

CREMOS 
NAS 

PERSOAS
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Confederación de Empresarios de Galicia, CEG 

Asociación Empresarial de Centros Especiais de Emprego de 
Cocemfe, AECEMCO
Círculo de empresarios de Galicia

Federación Empresarial Española de Asociacións de Centros
Especiais de Emprego, FEACEM

Organizacións 
empresariais

Consello Galego de Relacións Laborais 

Consello Galego de Acción Voluntaria

Observatorio de dinamización demográ�ca

Comisión de seguimento de contratos públicos na Consellería de 
Economía, Emprego e Industria

Consello Galego de Benestar Social

Organismos 
públicos

Foro pola Economía Social Galega

Entidades 
sociais

Rede EUSUMO

Redes de 
apoio

Cegasal forma parte dos seguintes organismos:



CEEis 



INTRODUCIÓN

29

O éxito do noso proxecto empresarial está 

directamente relacionado co valor, o compromiso 

e a profesionalidade das persoas que o 

compoñen. 

Elas son o motor e o corazón da nosa actividade.

Grazas ao noso equipo humano, Cegasal é hoxe 

unha realidade socialmente responsable e un 

referente na creación de emprego para persoas 

con discapacidade, que coloca ao mesmo nivel a 

rendibilidade económica e social da súa 

actividade.

En de�nitiva, ofrecemos un proxecto empresarial 

diferente que achega calidade e e�cacia, e que 

axuda a outras organizacións para avanzar no 

compromiso coa diversidade, a inclusión e a 

responsabilidade social empresarial.
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Os CEEis son aqueles centros 
que realizan un traballo produtivo, 
participando regularmente nas 
operacións de mercado e que teñen por 
�nalidade a integración das persoas con 
discapacidade ao réxime de traballo, 
asegurando un emprego 
remunerado á vez que prestan os 
servizos de axuste de persoal e social 
que requiren as persoas.

Estrutura e funcionamento similar 
ao de calquera empresa 

O seu cadro de persoal debe estar 
composto, polo menos, por 70% 
de persoas con discapacidade 

Reinversión do bene�cio 
na iniciativa económica



ACHEGAMOS
O BO FACER DE 

29 CENTROS
ESPECIAIS

DE EMPREGO

TRABALLAMOS
EN 14

SECTORES
 ECONÓMICOS 

UNHA 
ESTRUTURA

BASEADA 
NAS PERSOAS
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MEDIO
AMBIENTE AUTOMOCIÓN SERVIZOS

 

>

>

>

>

>

 

 

COREGAL

DIXARDÍN

EMPREGO SOCIAL

VIVEIROS 
VALADARES

ILUNION 
LIMPEZA E 

MEDIOAMBIENTE

TRAMEVE

>
ASPAMADIS

>

>

>

ILUNION 
LAVANDERÍA

ILUNION CEE 
OUTSOURCING 

S.A.

INSERTA EMPLEO
>

LAR 
PRO SAÚDE MENTAL

 

>

>

>

>

>

 
 

ACTIVA SOCIAL ETT

COMBINA SOCIAL

MÁIS PORVIR 
XESTIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN 
COMPOSTELANA 

DE AUTOTAXI

GALEGA DE 
ECONOMÍA SOCIAL

AMBAR 
ACCIÓN SOCIAL

>

ILUNION 
SERVIZOS 

INDUSTRIALES

CUALICAR

CEEis de Cegasal por sectores:
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ALIMENTACIÓN
E RESTAURACIÓN VARIOS

 

>

>

>

>

>

 
 

INTEGRATEX

GRAFINCO

ARTEGALIA

I-LAB

ILUNION 
RETAIL Y 

COMERCIALIZACIÓN

ILUNION 
SALUD

>

>

HORNOS 
LAMASTELLE

AIXIÑA

PRODUTORES DE 
CARNE 

DA RIBEIRA SACRA
>

ANDAINA
PRO SAÚDE MENTAL



1. 
LA RED 
ESPAÑOLA
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Durante 

INSERCIÓNS LABORAIS 
DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE  

2018
conseguimos
en Galicia

1.041



CONCIENCIACIÓN 

ACTITUDEEMPRENDEMENTO 
ACCESIBILIDADE CONSTANCIA OPORTUNIDADE

DESENVOLVEMENTO DIFERENCIA RESPONSABILIDADEIGUALDADE 

APRENDIZAXEINCLUSIÓN
PROFESIONALIDADE 

ESPERANZA 
TRANSFORMACIÓN CRECEMENTOIMPLICACIÓN 

OPORTUNIDADE POSITIVIDADE DIVERSIDADERESPETO SERVIZO
COMPROMISO ILUSIÓN COMPROMISOAPRENDER MELLORAR FAVORABLE

PERSEVERANCIA
ESTABILIDADE SEGURIDADE 

POSITIVIDADE ENRIQUECIMENTO SOCIAL PROGRESO 

PROFESIONALIDADE PERSOAS 
IGUALDADE

CONCIENCIACIÓNRETO
OPORTUNIDADE SATISFACCIÓN 

COMPROMISO INNOVACIÓN 



Sementamos futuro
para as persoas con discapacidade

CEGASAL
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