
 

Prestacións 
 

Prestacións por desemprego 

Son prestacións que protexen a situación por desemprego, poden ser de varios tipos:  

- Nivel contributivo. Prestación por desemprego: refírese a aquela situación de desemprego das persoas 

que, querendo e podendo traballar, perdan o seu traballo de forma temporal ou definitiva ou vexan 

reducida, temporalmente polo menos, nunha terceira parte a súa xornada laboral, por expediente de 

regulación de emprego, coa correspondente perda ou redución análoga de salarios, por algunhas das 

causas establecidas como situacións legais de desemprego.  

- Nivel asistencial. Subsidio por desemprego: poderán ser beneficiarios do subsidio por desemprego os 

parados que, figurando inscritos como demandantes de emprego, sen teren rexeitado oferta de emprego 

adecuada nin terse negado a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou 

reconversión profesionais, e carecendo de rendas de calquera natureza superiores, en cómputo mensual, 

ao 75% do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das dúas pagas extraordinarias, 

se encontren nalgunha das situacións contempladas para o dito subsidio.  

- Renda activa de inserción: o obxectivo do programa é incrementar as oportunidades de retorno ao 

mercado de traballo dos traballadores desempregados con especiais necesidades económicas e 

dificultades para atopar emprego.  

 

Fondo de Garantía Salarial  

É un organismo autónomo de carácter administrativo dependente do Ministerio de Trabajo e Inmigración que ten 

por finalidade a xestión das prestacións de garantía salarial contempladas no artigo 33 do Estatuto dos 

traballadores, segundo a redacción dada polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, destinadas a 

garantirlles aos traballadores a percepción de salarios debidos e indemnizacións pendentes de pago. Tal 

protección é cuberta polo citado organismo, que se financia con cotizacións empresariais específicas e cos 

ingresos provenientes da súa obrigatoria subrogación dos dereitos e accións dos traballadores fronte aos 

empresarios debedores. 

- As prestacións por insolvencia inclúen o importe das indemnizacións e dos salarios pendentes de pago 

motivados pola declaración de insolvencia das empresas, suspensión de pagos, quebra, concurso de 

acredores e forza maior, así como os salarios de tramitación acordados pola xurisdición competente.  

- As prestacións por regulación inclúen, unicamente, as indemnizacións correspondentes ao 40 por cento da 

indemnización legal que lles corresponda aos traballadores de empresas de menos de 25 traballadores 

nos casos de despedimento colectivo e despedimento por causas obxectivas derivadas da necesidade de 

amortizar postos de traballo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción. 

 

Pensión contributiva da Seguridade Social 

Son prestacións económicas e de duración indefinida, aínda que non sempre, nas que a concesión está 

xeralmente supeditada a unha previa relación xurídica coa Seguridade Social (acreditar un período mínimo de 

cotización en determinados casos, ...), sempre que se cumpran os demais requisitos esixidos. A súa contía 

determínase en función das achegas efectuadas polo traballador e o empresario, se se trata de traballadores por 

conta allea, durante o período considerado para os efectos da base reguladora da pensión de que se trate. As 

clases de pensións son: incapacidade permanente, xubilación, viuvez, orfandade e en favor de familiares; ao 

conxunto das tres últimas denomínanse pensións de morte e superviviencia. 

• Incapacidade permanente: É a pensión percibida polo traballador que, despois de estar sometido ao 

tratamento prescrito e ser dado de alta médica, presenta reducións anatómicas ou funcionais graves, 

susceptibles de determinación obxectiva e previsiblemente definitiva, que diminúen ou anulan a súa 

capacidade laboral.  

• Xubilación:  Consiste na pensión vitalicia concedida aos traballadores nas condicións, contía e forma que 

regulamentariamente se determinan cando, logo de acadar a idade establecida, cesen ou xa cesasen no 

traballo. 



• Morte e superviviencia: Son as pensións que se outorgan en caso de morte do traballador, calquera que 

fose a súa causa, e son as seguintes: pensión de viuvez, pensión de orfandade e pensión vitalicia ou 

subsidio temporal a favor de familiares. 

 

Prestacións non contributivas e asistenciais 

As prestacións de carácter asistencial e non contributivo son: pensións non contributivas da Seguridade Social, 

Renda de integración social de Galicia (RISGA),  pensións asistenciais a anciáns e enfermos do extinguido Fondo 

Nacional de Asistencia Social (FAS), prestacións sociais e económicas derivadas da Lei de Integración Social dos 

Minusválidos (LISMI) e axudas de emerxencia social (AES). 

• Pensións non contributivas da Seguridade Social: Son prestacións periódicas vitalicias ou de duración 

indeterminada a favor de persoas que non cotizaran nunca, ou ben non o fixeran o tempo suficiente para 

acadar prestacións de nivel contributivo pola realización de actividades profesionais. As clases de 

prestacións son invalidez e xubilación. 

• Renda de integración social de Galicia. RISGA: É unha prestación económica asistencial que trata de 

lles garantir un mínimo de subsistencia persoal a cidadáns entre 25 e 65 anos, que aínda que teñan idade 

laboral e non teñan causa legal de incapacidade física ou psíquica, non teñen os recursos mínimos 

necesarios para cubrir as necesidades máis urxentes. Pretende a reinserción social e laboral desas 

persoas. 

• Prestacións da LISMI: As prestacións da Lei de integración social dos minusválidos son prestacións 

sociais e económicas non contributivas dirixidas a persoas afectadas por unha diminución previsiblemente 

permanente da que se derive unha minusvalía (ou estar afectadas por un proceso dexenerativo que puidera 

derivar en minusvalía, nas prestacións que así se estableza expresamente), que non están comprendidas 

no campo de aplicación do sistema de Seguridade Social, que non son beneficiarias (nin teñen dereito, por 

idade ou por calquera outras circunstancias) de prestacións ou axudas de análoga natureza e finalidade e 

con recursos persoais inferiores en contía ao 70 por cento, en cómputo anual, do Indicador Público de 

Renda de Efectos Múltiples (IPREM). A acción protectora destas prestacións comprende: asistencia 

sanitaria e prestación farmacéutica, rehabilitación médico-funcional, recuperación profesional, medidas de 

integración social, subsidio de garantía de ingresos mínimos, subsidio por axuda de terceira persoa e 

subsidio de mobilidade e compensación por gastos de transporte. 

• Prestacións do Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS): Son prestacións asistenciais económicas 

individualizadas de caracter periódico a anciáns, enfermos ou inválidos incapacitados para o traballo. 

• Axudas de emerxencia social (AES): Son prestacións económicas, non contributivas, de carácter 

extraordinario e pagamento único, destinadas a paliar situacións de urxencia de persoas con fogares 

independentes afectados por un estado de necesidade. Considéranse situacións de urxencia social aquelas 

que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente, tales 

como: gastos imprescindibles para o uso da vivenda habitual ou para o mantemento da habitabilidade ou 

accesibilidade da vivenda habitual, equipamento mobiliario básico e necesidades primarias (alimentación, 

vestido, atención sanitaria etc.) 

 
 

Gastos  
Gasto en consumo final dos fogares 

Corresponde ao gasto efectuado polos fogares co fin de consumir bens e servizos. Os gastos de consumo que se 

rexistran na “Encuesta continua de presupuestos familiares” refírense ao fluxo non só monetario que destina o 

fogar e cada un dos seus membros ao pagamento de determinados bens e servizos, senón tamén ao valor dos 

bens percibidos en concepto de autoconsumo, autosubministración, salario en especie, comidas de balde ou 

bonificadas e alugamento imputado á vivenda na que reside o fogar (cando é o propietario desta ou a ten cedida 

de balde ou semigratuitamente por outros fogares ou institucións). 

 



 

Ingresos 
 

Tipoloxía do fogar 

Atendendo á existencia ou non de núcleos familiares dentro do fogar e á tipoloxía do dito número, clasifícanse os 

fogares do seguinte xeito: 

- Fogares sen núcleo 

o unipersoais (compostos por unha persoa) 

o outros (compostos por máis dunha persoa) 

- Fogares compostos por un núcleo 

o monoparentais 

o parella sen fillos 

o parellas con fillos 

o fogares compostos por un núcleo e alguén máis. 

- Fogares compostos por dous o máis núcleos 

 

Ingresos netos mensuais do fogar 

Son a media mensual dos ingresos netos de todos os membros do fogar no último ano, sexan estes regulares ou 

non. 

 

Tipoloxía de ingresos do fogar 

Dentro dun fogar considérase a seguinte tipoloxía de ingresos: 

- Traballo: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ao traballo, xa sexa por conta propia ou allea. O 

fogar pode ter, ademais, outros ingresos que non son debidos a pensións ou subsidios. 

- Prestacións: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ás pensións contributivas ou non contributivas, 

subsidios e prestacións por desemprego ou outros subsidios e prestacións sociais. O fogar pode ter, 

ademais, outros ingresos que non son debidos ao traballo. 

- Traballo e prestacións: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ao traballo e tamén a pensións 

e/ou subsidios. O fogar pode ter outros ingresos debidos a outras fontes. 

- Nin traballo nin prestacións: son os ingresos percibidos polo fogar debidos ás rendas da propiedade ou 

do capital, rendas de compañías de seguros, transferencias doutros fogares ou outro tipo de ingresos que 

non sexan debidos ao traballo nin ás pensións ou subsidios. 

 

Unidade de consumo do fogar: 

Calcúlase utilizando a escala da OCDE modificada, que concede un peso de 1 ao primeiro adulto, un peso de 0,5 

aos demais adultos e un peso de 0,3 aos menores de 14 años.  

 

 

Ingreso equivalente do fogar 

Este concepto corrixe o efecto do número de persoas no volume de ingresos do fogar e fai comparables os 

ingresos de fogares con distinto número de membros. Para iso calcúlanse as unidades de consumo do fogar 

empregando a escala de equivalencia da OCDE modificada que ten a expresión: 

 
[1+0,5*(a-1)+0,3*(b)]  

onde 

“a” é o número de adultos (persoas de 14 ou máis anos) do fogar 

“b” é o número de nenos (persoas menores de 14 anos) do fogar 

 

Defínese o ingreso equivalente do fogar como o ingreso medio mensual do fogar dividido pola expresión anterior. 

 



Limiar de risco de pobreza 

Correspóndese co 60% da mediana dos ingresos equivalentes de todas as persoas galegas. Como ingreso 

equivalente de cada persoa tómase o ingreso equivalente do fogar ao cal pertencen. 

 

Taxa de risco de pobreza 

A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar do risco de 

pobreza. 

 
 

 

Xustiza 
Xulgados de paz 

En cada municipio onde non exista xulgado de primeira instancia e instrución, e con xurisdición no termo 

correspondente, haberá un xulgado de paz. Os xulgados de paz coñecerán, na orde civil, da substanciación en 

primeira instancia, fallo e execución dos procesos que a lei determine. Cumprirán tamén funcións de rexistro civil e 

as demais que a lei lles atribúa. Na orde penal, coñecerán en primeira instancia dos procesos por faltas que lles 

atribúa a lei. Poderán intervir, igualmente, en actuacións penais de prevención ou por delegación e naquelas outras 

que sinalen as leis. Na estatística de xulgados de paz faise un seguimento da actividade xudicial en ditos xulgados 

nos ámbitos civil e penal, excluíndo a actividade ligada as funcións de Rexistro Civil. 

 

Estatística de condenados 

Faise unha explotación do Rexistro Central de Penados, a partir da información contida nas notas de condena 

correspondentes ás sentenzas firmes inscritas no mesmo. 

 

Estatística de menores 

Faise unha explotación do Rexistro Central de Sentenzas de Responsabilidade Penal dos Menores, a partir de 

sentenzas firmes inscritas no mesmo. 

 

Estatística de arrendamentos urbanos 

Pretende dar a coñecer a litixiosidade sobre un feito socioeconómico relevante, como a tenza da vivenda en 

arrendamento. Investígase o obxecto do preito e o pronunciamento das sentenzas ditadas polos xulgados de 

primera instancia e xulgados de primera instancia e instrución. 

 

Violencia de xénero 

A violencia de xénero é aquela que, como manifestación da discriminación, a situación de desigualdade e as 

relacións de poder dos homes sobre as mulleres, se exerce sobre éstas por parte de quen sexan ou foran os seus 

conxúxes ou de quen esté ou estivera ligado a elas por relacións similares de afectividade, aínda sen convivencia. 

 


