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Ao longo do presente capítulo analízanse

os datos referidos á evolución das rela-

cións laborais, á seguridade e saúde no tra-

ballo e ás políticas de formación para o

emprego en Galicia no ano 2014.

Relacións laborais

As relacións laborais no ano 2014 seguen

directamente determinadas pola aplicación

da reforma laboral e do emprego aprobada

no ano 2012, e limitadas polos obxectivos e

as políticas de estabilidade orzamentaria

consecuencia da crise económica.

Os dous indicadores fundamentais da evolu-

ción das relacións laborais son os relativos á

negociación colectiva e á conflitividade labo-

ral, destacando novamente no ano 2014, o

descenso do número de procedementos de

regulación de emprego e dos traballadores

afectados polos mesmos, así como a redu-

ción dos traballadores afectados polas folgas

e o número de xornadas non traballadas.

• Negociación colectiva

O número de convenios colectivos –vixentes

ou prorrogados tacitamente– existentes en

Galicia a 31 de decembro de 2014 ascendeu

ata os 869, nove máis que no ano anterior,

que afectan a 425.035 persoas. O 89,1%

destes acordos laborais (774 convenios) co-

rresponde a convenios de empresa.

Os convenios colectivos asinados no último

ano ascenderon a 144 e afectaron a un total

de 49.218 traballadores, case dous centos

mil menos que no ano 2013. Asemade, re-

visáronse un total de 15 convenios colecti-

vos que afectan a 3.054 persoas

traballadoras (6.287 persoas no ano ante-

rior) (cadro 2.2.2.). 

En 2014 negociáronse por primeira vez un

total de 35 convenios, todos eles convenios

de empresa, dos que 16 foron asinados na

provincia de A Coruña e 11 en Pontevedra.

En Lugo e Ourense asináronse cinco e un

2.2.- Relacións laborais e formación
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convenios,respectivamente, tendo outros

dous un ámbito de aplicación autonómico ou

interprovincial. Xunto ao incremento no nú-

mero total de convenios negociados por pri-

meira vez, aumenta tamén o número de

traballadores afectados ata as 1.099 persoas

traballadoras, 501 máis que no ano anterior.

O 80% dos convenios de sector asinados en

2014 recollen "pacto de ultraactividade" e

nos convenios de empresa, a porcentaxe

que o recollen é do 71,3%.

O 7,5% dos convenios colectivos existentes

no último ano teñen un ámbito de aplicación

superior ao provincial. Nos convenios de

sector existentes en 2014 con vixencia ex-

presa en 2014, a provincia de Pontevedra é

a que concentra o maior número, con 32 (o

26,2%), seguida pola provincia de A Co-

ruña, co 24,6% dos convenios existentes en

Galicia no ano 2014 (30 convenios de sec-

tor).

Os 18 convenios de sector asinados e revi-

sados afectaron en 2014 a 40.744 persoas

traballadoras, o que significa que o 9,3%

dos convenios afectan ao 76,6% dos traba-

lladores. Os 176 convenios de empresa

afectan ao 23,4% dos traballadores. 

O incremento salarial medio pactado nos

n 2.2.1.

n 2.2.2.
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159 convenios asinados ou revisados en

2014 –calculado en base ao incremento sa-

larial en porcentaxe indicado nos convenios

e tendo en conta as cláusulas de revisión

salarial pactadas nos convenios asinados e

revisados nese ano– foi do 0,52%, o máis

baixo do que se ten rexistro no Consello Ga-

lego de Relacións Laborais (CGRL). Este in-

cremento é superior ao IPC galego e ao

estatal, ambos do –1%.

O CGRL reflicte que o 11,8% dos convenios

asinados e o 40% dos revisados teñen cláu-

sulas de revisión salarial. Tendo en conta o

número de persoas traballadoras ás que

afectan estas cláusulas, as porcentaxes son

do 16,5% nos convenios asinados e do

51,7% nos revisados. 

A xornada media pactada en Galicia –tense

en conta só os convenios que a regulan de

xeito anual– descende ata as 1.766,6

horas/ano, o que supón unha redución de

unha hora/ano en relación ao ano anterior.

Como ven acontecendo en anos anteriores,

a xornada en convenios de empresa é máis

reducida que nos de sectores (1.730,7

horas fronte a 1.775,9 horas, respectiva-

mente). A nivel sectorial, o cadro 2.2.3. in-

dica que no sector agrario non se asinaron

convenios no ano 2014, situándose nova-

mente o sector servizos como o sector con

maior xornada media pactada, con 1.798,7

horas, por diante da construción e da indus-

tria, con 1.752,6 e 1.750,6 horas, respecti-

vamente.

Comparada co resto das Comunidades Au-

tónomas, a Enquisa trimestral do custo la-

boral reflicte que Galicia se sitúa como a

segunda Comunidade con maior número de

horas pactadas por traballador no ano 2014,

con 152,8 horas pactadas por traballador e

mes, só por detrás de Madrid (153,8

horas/traballador/mes)  (cadro 2.2.4.).

Un último aspecto a ter en conta á hora de

analizar os convenios colectivos é a súa ina-

plicación. Segundo os datos do CGRL no ano

2014 rexistráronse un total de 194 inaplica-

cións que afectaron a 2.771 traballadores,

dos que no sector servizos rexistráronse

148 e 33 na industria, afectando a 2.084

traballadores e 617 traballadores, respecti-

vamente. Como amosa o cadro 2.2.5.,

máis da metade das inaplicacións de conve-

nios rexistradas prodúcense nas empresas

de cinco ou menos traballadores e un 36%

en empresas de seis a trinta traballadores. 

No concernente á regulación de emprego,

despois do forte incremento experimentado

nos anos 2011 e 2012 no número de traba-

lladores afectados polos expedientes de re-

gulación de emprego, o ano 2013 mostraba

unha importante redución, manténdose a

tendencia no 2014,  ano no que o número

de traballadores afectados polos ditos expe-

n 2.2.3.
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dientes foi de 12.877, un 43,9% menos que

no 2013. Do total de traballadores afecta-

dos, 8.878 (o 69%) sufriron unha suspen-

sión do emprego e 2.500 traballadores (o

19,4%), unha redución de xornada (cadro

2.2.6.).

Os datos facilitados pola Consellería de Tra-

ballo e Benestar indican que o número de

expedientes de regulación de emprego no

ano 2014 descendeu en Galicia un 49% res-

pecto ao ano anterior, acadando os 984 pro-

cedementos, 933 menos que en 2013. No

último ano descende o número de expedien-

tes pactados e non pactados, así como os

procedementos sen período de consultas,

que son aqueles expedientes que se xustifi-

can en causas de forza maior, nos que a

normativa non establece a obrigatoriedade

dun período de consultas.

A provincia de Pontevedra, a pesar do des-

censo do 48%, foi a que presentou o maior

número de expedientes, con 483, seguida

de A Coruña con 324 (46% menos que no

ano anterior). Todas as provincias presentan

n 2.2.6.
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unha diminución do número de procede-

mentos de regulación do emprego (cadro

2.2.7.).

• Conflitividade laboral

Os datos proporcionados polo Ministerio de

Emprego e Seguridade Social recollen o

brusco descenso no número de traballado-

res participantes nas folgas e das xornadas

non traballadas. En concreto, reduciuse á

metade o número total de participantes e

caeu case un 25% o número de xornadas

non traballadas. No conxunto do Estado o

número de traballadores afectados tamén se

reduciu á metade e as xornadas non traba-

lladas baixaron nun 44% (cadro 2.2.8.).

O número de traballadores participantes en

folgas situouse na Comunidade Autónoma

nas 24.653 persoas e o das xornadas non

traballadas, nas 50.688. Por Comunidades

Autónomas, Galicia é a terceira Comunidade

cunha maior incidencia de traballadores par-

ticipantes, tras Cataluña e Andalucía, e a

quinta no cómputo de xornadas non traba-

lladas superada por Cataluña, Madrid, o País

Vasco e Andalucía. 

Seguridade e saúde no traballo

Tal como se desprende de distintos estudos

no ámbito europeo, que analizan os efectos

da crise económica e o seu impacto nas con-

dicións laborais, a diminución da actividade

económica e a perda de emprego asociada,

así como o mantemento do emprego das

persoas máis experimentadas, están direc-

tamente relacionados coa diminución dos

accidentes laborais. 

Galicia reflectía esta dinámica desde o ano

2008, pero en 2014 rómpese a tendencia de

diminución na incidencia dos accidentes la-

borais, situándose o número total de acci-

dentes de traballo con baixa en xornada

laboral nos 23.220, un 3,8% máis que no

ano anterior. 

n 2.2.8.
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A provincia de Pontevedra é a única onde

descende o número total de accidentes, cun

3,4% menos que no ano 2013, o que supón

257 accidentes con baixa en xornada de tra-

ballo menos que os rexistrados no ano ante-

rior. As tres provincias restantes incrementan

o número de accidentes. Así, a provincia de

A Coruña, con 10.807 accidentes con baixa

laboral, é a que rexistra un maior número de

accidentes no ano 2014, un 7,6% máis que

no ano anterior, Lugo acada os 2.641 acci-

dentes, un 11,3% máis e Ourense 2.524 ac-

cidentes, un 3% máis que en 2013.

O incremento no número de accidentes re-

xistrouse tanto no caso dos accidentes leves

e  graves, como nos mortais. Neste senso,

os accidentes leves aumentaron en Galicia

un 3,8%, os graves fixérono nun 2,9% e os

accidentes mortais creceron un 23%. 

O incremento no número de persoas que no

ano 2014 sufriron un accidente laboral con

resultado de morte débese, fundamental-

mente, aos accidentes acaecidos no sector

pesqueiro. Neste sector de actividade pro-

ducíronse no 2014 cinco accidentes –dous

por afogamentos e sepultamentos e tres por

choques ou golpes contra obxectos en mo-

vemento–, que tiveron como consecuencia

20 persoas falecidas, 13 máis que no exer-

cicio anterior.

A distribución do número de accidentes e a

súa gravidade por sectores foi dispar. O

sector servizos segue sendo o que experi-

menta o maior número de accidentes labo-

rais con baixa, con 11.482 accidentes (o

49,4% dos accidentes con baixa en xor-

nada de traballo en Galicia), seguido polo

sector industrial, que rexistrou 6.381 acci-

dentes (o 27,5%), e a construción, con

2.943 accidentes (o 12,7% dos accidentes

en Galicia).

O incremento da incidencia dos accidentes

laborais está en relación co aumento da ac-

tividade. Así, os datos do cadro 2.2.9. re-

flicten un aumento do número total de

accidentes en todos os sectores económi-

cos, agás na agricultura e na industria. O

sector servizos é o que experimenta un

maior aumento, un 5,9% de accidentes

máis que no ano anterior (638 accidentes

máis), seguido da construción e da pesca

con máis do 5,5% de incremento no nú-

mero de accidentes (159 e 64 accidentes

máis respectivamente). 

Os accidentes leves no ano 2014 aumenta-

ron ata os 22.731, dos que o 49,8% acon-

tecen no sector servizos. O único sector no

que se reducen os accidentes leves no ano

2014 foi na industria, cun 0,1% menos (8

accidentes menos).

n 2.2.9.
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No que atinxe aos accidentes graves, no úl-

timo ano rexistráronse 430, 12 máis que en

2013, dos que máis do 34% acontecen no

sector servizos. En todos os sectores, agás

na construción, diminúe o número de acci-

dentados graves. Na construción aumentan

nun 47,4%, o que supón que o ano 2014 so-

fren un accidente grave no sector 27 persoas

máis que no ano anterior.

Como se cita con anterioridade, resulta moi

significativo o forte incremento no número

de accidentados con resultado de morte, en

especial no sector pesqueiro, que pasa de 7

a 20 falecidos entre os anos 2013 e 2014.

Tamén se incrementan no sector industrial,

con 10 falecidos no ano 2014 (6 no ano an-

terior). A construción e os servizos reducen

nun 10% e 20%, respectivamente, o nú-

mero de persoas que sofren un accidente

con este resultado.

O índice de incidencia da sinistralidade labo-

ral, que relaciona o número total de acci-

dentes en xornada de traballo con baixa co

número medio de afiliacións a réximes da

Seguridade Social coa continxencia de acci-

dentes de traballo especificamente cuberta,

acadou en Galicia os 3.002 accidentes por

cada cen mil traballadores afiliados, cifra li-

xeiramente inferior á media estatal. Compa-

rado co resto das Comunidades Autónomas,

o cadro 2.2.10. reflicte que Galicia, tras un

aumento do 1,5% no número de accidentes

con baixa laboral, situase como a sétima Co-

munidade co menor índice, por diante de

Aragón, Cantabria, Castela e León, Cata-

luña, C. Valenciana e Madrid.

Segundo os datos do Instituto de Seguri-

dade e Saúde Laboral de Galicia, no ano

2014, A Coruña pasa a ser a provincia co ín-

dice de incidencia de accidentes máis ele-

vado, con 3.306,6 accidentes por cada cen

mil afiliacións, fronte aos 3.273,2 accidentes

de Ourense e os 2.882,1 e 2.804,4 acciden-

tes por cada cen mil afiliacións en  Lugo e

Pontevedra, respectivamente.

n 2.2.10.
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O índice de incidencia dos accidentes de tra-

ballo aumenta en todos os sectores de acti-

vidade en Galicia, máis as xa citadas

especiais circunstancias acaecidas no sector

da pesca no ano 2014 provocan que sexa o

sector pesqueiro o que reflicte un maior ín-

dice de incidencia, con 6.212,1 accidentes

por cada cen mil afiliacións a réximes da Se-

guridade Social coa continxencia de acci-

dentes de traballo especificamente cuberta.

No último ano a construción tamén aumenta

o seu índice, acadando 6.056,6 accidentes

por cada cen mil afiliacións, e a industria

acada os 5.377,6. Os índices máis baixos

rexistráronse nos servizos e na agricultura,

con 2.153,6 e 3.545,4 accidentes. 

No caso dos accidentes mortais, Galicia re-

xistrou un total de 7,6 accidentes por cada

cen mil afiliacións a réximes da Seguridade

Social coa continxencia de accidentes de

traballo especificamente cuberta. Galicia,

despois do forte incremento experimentado

(5,7 accidentes en 2013), presenta o se-

gundo índice máis elevado, por detrás A

Rioxa (9,6), sendo a rateo acadada no con-

xunto do Estado de 3,3 accidentes.

No que respecta ás baixas laborais deriva-

das de incapacidade temporal por contin-

xencias comúns e profesionais, os cadros

2.2.12. e 2.2.13. mostran como o número

medio de procesos iniciados no ano 2014 é

superior aos iniciados no ano anterior tanto

no caso de baixas por continxencias profe-

sionais, como no de continxencias comúns.

Así mesmo, aumenta a incidencia media por

cada mil traballadores protexidos en contin-

xencias profesionais e comúns.

A duración media das baixas laborais deri-

vadas de incapacidade temporal por contin-

xencias comúns pasa de 57,44 días no ano

2013 a 58,48 días no último ano. Tras este

aumento, Galicia se sitúa como a segunda

Comunidade Autónoma coa maior duración

media dos procesos con alta no período,

tras Estremadura. No conxunto do Estado a

duración media das nomeadas baixas é de

37,51 días, en torno aos 21 días menos que

en Galicia.

De xeito contrario, diminúe a duración

media das baixas laborais derivadas de in-

capacidade temporal por continxencias pro-

fesionais, pasando de 46,42 días no ano

2013 a 45,60 días en 2014. Galicia continúa

como a Comunidade Autónoma con dura-

n 2.2.11.
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ción media dos procesos con alta no período

máis elevada, superando á media estatal en

10,8 días.

O sistema español atende ás enfermida-

des profesionais dende 3 puntos de vista

normativos e institucionais distintos: a nor-

mativa de prevención de riscos laborais, en

canto ao coidado e prevención; a normativa

sanitaria, en canto ao diagnóstico, asisten-

cia e tratamento; e a normativa da seguri-

dade social en canto á indemnización ou

protección económica. Este último punto de

vista é o que proporciona a definición legal

de enfermidade profesional, considerada

como a contraída a consecuencia do traballo

executado por conta allea nas actividades

que se especifiquen no cadro que se aprobe

polas disposicións de aplicación e que veña

provocada pola acción dos elementos ou

substancias que en dito cadro se indiquen

para cada enfermidade profesional.

O cadro 2.2.14. mostra as enfermidades

profesionais por grupos e sectores de acti-

vidade no ano 2014 en Galicia. Así, dun

total de 1.124 casos rexistrados, 588 cursa-

ron baixa laboral, sendo o sector servizos,

con 506, seguido do sector industrial, con

499, as ramas de actividade onde máis

casos se rexistran. 

Políticas de formación para o emprego

Os preocupantes problemas estruturais do

desemprego derivan na necesidade de ac-

tuar no ámbito da formación para favorecer

a empregabilidade e dinamizar o mercado

de traballo. Neste senso, en setembro de

2014, o Consello de Ministros aproba a Es-

tratexia de Activación para o Emprego

2014-2016, deseñada en coordinación coas

Comunidades Autónomas e que pretende

acelerar a transición do desemprego ao em-

prego.  O elemento máis novidoso da dita

n 2.2.14.
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Estratexia é a orientación das políticas en

función dos resultados, de xeito que a dis-

tribución dos fondos está condicionada á

avaliación dos resultados. A Estratexia per-

segue mellorar a empregabilidade dos

mozos e doutros colectivos especialmente

afectados polo desemprego; mellorar a ca-

lidade da formación para o emprego; mello-

rar a vinculación entre políticas activas e

pasivas de emprego e impulsar o empren-

demento. Estes obxectivos se concretan nos

Plans Anuais de cada ano. En concreto, o

Plan Anual de Emprego para 2014 artella os

seus programas en torno a seis eixes: orien-

tación; formación; oportunidades de em-

prego; igualdade de oportunidades de

acceso ao emprego; emprendemento e me-

llora do Marco Institucional do Sistema Na-

cional de Emprego. O total de fondos

repartidos en 2014 ascende a 1.252 millóns

de euros, dos que 101 correspóndenlle a

Galicia, dos que o 40% están condicionados

aos resultados obtidos.

En relación ás políticas de formación para o

emprego, existe a vontade de que a trans-

formación do modelo de formación profesio-

nal para o emprego, estea operativa a partir

de xaneiro de 2015, así como de acadar

unha formación efectiva que contribúa á

competitividade das empresas.

As medidas encamiñadas a acadar unha

maior formación para o emprego aséntanse

en tres piares: en primeiro lugar, os progra-

mas dirixidos a mellorar a inserción e rein-

serción laboral dos traballadores

desempregados instruméntanse a través

dos programas de cooperación, dos progra-

mas mixtos de formación e emprego, ou

mediante as medidas de apoio á contrata-

ción aos emprendedores e ao traballo autó-

nomo.

O segundo piar das políticas activas de em-

prego é a Formación Profesional para o em-

prego, que engloba ás antigas formación

ocupacional e continua, centrada no ámbito

laboral e dirixida aos traballadores desem-

pregados e ocupados. 

n 2.2.15.
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Finalmente, o Servizo Público de Emprego

debe incidir nas políticas activas de em-

prego, axudando ao traballador a atopar

ocupación.

Formación profesional para o emprego

O sistema de formación profesional com-

prende o conxunto de ensinanzas que capa-

citan para o desenvolvemento de

profesións. Existen tres tipos de oferta de

formación profesional: regrada, ocupacional

e continua.

A formación profesional regrada ofrece unha

especialización e coñecemento práctico res-

pecto ao mundo laboral; organízase en ci-

clos formativos de grao medio e superior.

A formación profesional ocupacional é a

oferta formativa non regrada dirixida a de-

sempregados principalmente, realizada con

entidades colaboradoras.

A formación profesional continúa é a forma-

ción non regrada dirixida á poboación que

xa exerce unha actividade no mundo labo-

ral.

A convocatoria para o ano 2014 prevé un

total de 1.050 cursos de formación cun or-

zamento de 37,1 millóns de euros. Compa-

rado co ano anterior, rexístrase novamente

unha importante caída do número de ac-

cións formativas e sobre todo, do orzamento

dedicado a estas accións, concentrándose

case todo o descenso nas accións dirixidas

prioritariamente a persoas traballadoras de-

sempregadas (571 accións e 31 millóns de

euros).

No que atinxe á formación profesional diri-

xida prioritariamente ás persoas traballado-

ras desempregadas (AFD), que é unha

política activa de emprego que ofrece cursos

de formación gratuítos para persoas traba-

lladoras desempregadas co obxecto de do-

talos de cualificación e facilitar a súa

integración no mercado laboral, no último

ano programáronse un total de 571 accións,

cun orzamento total de 31 millóns de euros,

aos que asistiron 8.559 persoas. 

n 2.2.16.
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No que aos cursos AFD sen compromisos de

contratación se refire, ao longo do ano 2014

programáronse un total de 504, asistindo un

total de 7.560 alumnos. O orzamento total

destes cursos ascendeu a 29 millóns de

euros. Comparado co acontecido no exerci-

cio anterior, no último ano volve a rexis-

trarse unha redución tanto no número de

cursos e alumnos como no seu orzamento.

As principais accións formativas correspon-

den ás actividades de “Administración e xes-

tión”, con 173 accións e 2.595 alumnos,

“Servizos Socioculturais e á Comunidade”,

con 103 cursos e 1.545 alumnos, e “Hosta-

lería e Turismo”, con 45 accións formativas

e 675 alumnos. En conxunto, estas tres

accións acollen en torno ao 60% dos cursos,

alumnos e orzamento (cadro 2.2.16.).

Aos 28 cursos de formación con compro-

miso de contratación programados no exer-

cicio 2014 asistiron un total de 412

alumnos, ascendendo o seu orzamento a

552 mil euros. No último ano impartíronse

37 accións formativas menos que en 2013,

asistindo 512 persoas menos e cun orza-

mento que é a metade que no ano anterior.

A nivel sectorial, destaca a importancia re-

lativa do subsector “Transporte a mante-

mento de vehículos”, que en 2014 acolleu

16 dos 28 cursos programados, case seis de

cada dez alumnos (240) e o 23% do orza-

mento.

Con cargo ao orzamento do plan AFD impar-

tíronse, na programación do ano 2014, un

total de 246 cursos de formación profesional

para o emprego en centros de titularidade

da Xunta de Galicia, por un importe de 10,3

millóns de euros, participando nestes cursos

un total de 3.874 alumnos. Destacan os

programados en A Coruña, aos que lle co-

rresponde en torno ao 30% dos cursos e

alumnos e o 37% do orzamento total. No úl-

timo ano aumenta novamente o volume de

recursos destinados así como o dos cursos

e alumnos.

Atendendo á distribución sectorial da pro-

gramación destes cursos, dos datos do

cadro 2.2.18. despréndese que as activi-

dades máis importantes, en canto á súa do-

tación orzamentaria, son os de “Instalación

e mantemento”, “fabricación mecánica” e

“servizos socioculturais e á comunidade”,

que concentran o 37% do orzamento total.

A finalidade da formación profesional diri-

xida prioritariamente a persoas ocupadas é

dotar aos beneficiarios da cualificación que

poidan necesitar ao longo da súa vida labo-

ral, co fin de que obteñan os coñecementos

e prácticas axeitados aos requirimentos que

en cada momento precisen as empresas, e

permita compatibilizar a súa maior compe-

titividade coa mellora da capacitación pro-

fesional e promoción individual do

traballador. Ao abeiro do plan de formación

para persoas ocupadas 2013-2014, realizá-

ronse 366 accións intersectoriais e 127 es-

pecíficos nun total de 52 plans que acolleron

outras tantas entidades. Os seus orzamen-

tos para o último exercicio descenderon ata

n 2.2.19.
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os 5 e 1,1 millóns de euros, respectiva-

mente (cadro 2.2.19.).

Promoción do emprego

As políticas activas de promoción do em-

prego inclúen os incentivos á contratación

por conta allea, os programas de incentivos

á contratación das persoas pertencentes a

colectivos en risco de exclusión social, os

programas de inserción laboral das persoas

con discapacidade, as iniciativas emprende-

doras xeradoras de emprego e dinamizado-

ras do contorno local e rural. 

• Fomento da contratación por conta

allea e da estabilidade laboral

O número de traballadores beneficiarios

deste tipo de programas foi de 3.177 per-

soas, (1.559 foron mulleres e 1.618 homes)

das que 1.073 teñen idades comprendidas

entre 31 e 44 anos, e 1.559 beneficiarios

teñen menos de trinta anos. O número de

empresas beneficiarias destas axudas as-

cendeu a 2.437.

Dentro destas actuacións salientan o pro-

grama de fomento da contratación indefi-

nida, que afectan a 1.237 traballadores,

seguido polo programa de fomento da trans-

formación de contratos temporais en indefi-

nidos, do que se beneficiaron un total de

1.096 traballadores. 

• Fomento do autoemprego e do traba-

llo autónomo

O número total de traballadores beneficia-

rios dos programas de fomento do autoem-

prego e do traballo autónomo recollidos no

cadro 2.2.20. ascendeu en 2014 a 3.076

beneficiarios dos que 1.665 son homes e

1.411 mulleres.

En canto ao número de traballadores bene-

ficiarios se refire, o programa máis impor-

tante foi o de promoción do emprego

autónomo, no que un total 2.591 desempre-

gados que se constituíron como autónomos

percibiron axudas. Atendendo á súa desa-

gregación segundo idades, o cadro 2.2.20.

mostra que o 49% das persoas beneficiarias

teñen entre 31 e 44 anos.

• Integración laboral de persoas con

discapacidade e/ou en risco de exclu-

sión social

Un total de 2.696 persoas con discapacidade

n 2.2.20.
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e/ou risco de exclusión social  beneficiáronse

das axudas deste programa de integración

laboral ao longo de 2014. A súa meirande

parte o fixo mediante o programa dirixido ao

mantemento destes traballadores nos cen-

tros especiais de emprego (1.950 persoas).

Atendendo á súa desagregación por idades,

o 47% dos beneficiarios tiñan entre 31 e 44

anos (1.273 persoas) e un 40% (1.082 per-

soas) máis de 45 anos. o
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