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3IV PIOM CONCELLO DE MOAÑA

01 . PRESENTACIÓN

O Concello de Moaña en cumprimento da legalidade vixente en materia de igualdade, 
e desde o seu compromiso firme coa consecución da igualdade de mulleres e 
homes do seu municipio, elabora o seu IV Plan para a Igualdade de Mulleres e 
Homes, baseado na avaliación das accións efectuadas no período 2014-2018 e nas 
necesidades detectadas no proceso de elaboración durante o ano 2018. 

O IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes do Concello 
de Moaña (en adiante PIOM) constitúese como o instrumento de planificación 
estratéxica e marco de referencia básico do concello en materia de igualdade de 
xénero durante o período comprendido entre os anos 2019 e 2022. Con este IV Plan 
de Igualdade de Oportunidades, o Concello de Moaña mostra a vontade política de 
continuar traballando en favor das políticas de xénero e, desta maneira, favorecer 
a transformación do municipio nun espazo máis equitativo e xusto para todas as 
persoas.

Poñer de relevo a responsabilidade coa Igualdade adquirida polo Concello de Moaña, 
implica facer referencia ao Centro de Información ás Mulleres (CIM), que asesora, 
apoia e actúa en cuestións xurídicas, sociais, psicolóxicas e en materia de violencias 
machistas ás mulleres do territorio e, ao mesmo tempo coordina as accións que se 
derivan da implementación dos Plans municipais de Igualdade. Trátase ademais do eixo 
central das políticas de xénero no ámbito municipal sendo o espazo de referencia das 
mulleres que presentan algunha problemática derivada das desigualdades de xénero. 

O presente IV Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Moaña, parte 
tamén da avaliación do Plan de Igualdade anterior e exponse como unha ferramenta 
que incorpora as diferentes sensibilidades e necesidades de xénero no municipio, de 
maneira integradora.

A elección da transversalidade como metodoloxía para a xestión de políticas públicas 
de igualdade e de sensibilización cidadá produce sinerxías cun amplo potencial 
de futuro, pois contribúe a xerar cambios nas estruturas sociais, que conducirán a 
medio prazo a un cambio cultural a favor da equidade.

No proceso de elaboración do IV Plan participaron diferentes axentes sociais, políticos 
e técnicos. A empresa responsable da súa elaboración foi SENES CIT. O IV PIOM, que 
terá unha vixencia de 4 anos (2019-2022) foi impulsado pola Concellería de Benestar 
social, Muller e Igualdade Consideramos que é un Plan que responde ás características 
e necesidades do Concello, e sobre todo destaca polo seu realismo nos seus obxectivos 
e practicidade á hora de propoñer as diferentes accións.
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02. DATOS E CONTEXTO
Datos e Gráficos de Poboación
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02. DATOS E CONTEXTO
Datos e Gráficos de Poboación

Segundo os datos extraídos do INE, se  comparamos as pirámides de poboación dos 
anos 2014 e 2017, vemos que estruturalmente existen poucas diferenzas en xeral, 
como apreciamos nos datos de envellecemento da poboación, de nacementos,  de 
defuncións e de  dependencia.

Debemos destacar:

 I O envellecemento poboacional cunha maior presenza de mulleres nos tramos de 
maior idade.

 I Respecto aos nacementos, podemos destacar  que entre os anos comparados,  é 
superior  o das  nenas que os dos nenos.

 I Por outra banda, o número de defuncións de mulleres e homes vai en aumento 
desde o 2014 ao 2017, concentrándose nos tramos de idade maiores de 69 anos 
para ambos sexos.

 I No Concello de Moaña o  índice de dependencia nas persoas maiores é superior   ao 
das persoas menores de 15.  Este dato corresponde co índice de envellecemento 
que amosa,  entre os anos 2014 e 2017, unha tendencia alcista na poboación 
feminina.

 I Existe unha clara segregación horizontal por sectores masculinizados e sectores 
feminizados. Deste xeito,  sectores como o da  Agricultura/pesca e o da Industria, 
e da Construción  que son copados maioritariamente por homes,  o paro é 
maioritariamente masculino. Por esto mesmo,  no sector de  Servizos e Sen 
emprego anterior destaca o paro feminino, xa que son sectores onde a presenza 
das mulleres é maioritaria. Estes datos de paro, repítense noutras estatísticas 
estatais e autonómicas.

 I Total de contratos firmados no ano 2017 foi de 10.929, dos cales 6.950 
corresponderon a homes e 3.979 a mulleres.

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria (15-05-2018)
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02. DATOS E CONTEXTO
Datos e Gráficos de Poboación

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria (15-05-2018)
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02. DATOS E CONTEXTO
Datos e Gráficos de Poboación

Con datos do ano 2018,  observamos que nas ensinanzas de Infantil, Primaria 
e  da ESO non existen grandes diferenzas relacionadas co sexo, senón máis ben 
flutuacións anuais máis relacionadas coas propias variacións da poboación.

O profesorado está maioritariamente formado por mulleres, o cal sigue coa tónica 
xa detectada noutros concellos de Galicia ao tratarse dunha profesión feminizada. 
Xeralmente, a medida que se sobe no nivel educativo, increméntase o profesorado 
masculino, aínda que a representación segue sendo maioritariamente feminina. 

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (15-05-2018)

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (15-05-2018)
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Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (15-05-2018)

Fonte: Consellería de Política Social (31-07-2018)
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02. DATOS E CONTEXTO

En Galicia, existen dous tipos de axudas e prestacións básicas: A Renda de Integración 
Social de Galicia (RISGA) e as Axudas de Emerxencia Social (AES). Mentres a primeira 
consiste nunha axuda que esixe un compromiso cun proxecto de reinserción, a 
segunda pode adoptar a forma de pago único ante unha situación determinada 
(pago do aluguer, axuda puntual, etc.)

No caso da RISGA, no concello de Moaña, vemos como dende ano 2014 hai relativa 
estabilidade no número de persoas perceptoras destas axudas en ambos sexos pero 
a maioría son mulleres.

En todo caso, temos que destacar que estamos falando de cifras baixas de persoas 
respecto á poboación total do concello (46 persoas no ano 2017) o que permite 
contextualizar os datos.

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (15-05-2018)

Fonte: Consellería de Política Social (31-07-2018)
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02. DATOS E CONTEXTO
Datos de violencia machista

Non podemos obviar que os datos recollidos son os das mulleres que dan o paso de 
denunciar, o cal non reflicte a realidade dentro do propio Concello de Moaña.

En Galiza 16 mulleres ao día son vítimas de agresións machistas, ou dito doutra 
forma, seis mil mulleres foron vítimas de agresións machistas en Galiza, unha 
tendencia que, segundo o sindicato CIG , se mantén xa que os casos que seguen 
entrando nos xulgados galegos manteñen esa tendencia negativa. Os últimos datos 
dispoñíbeis, correspondentes ao primeiro trimestre do 2018, indican que ao redor de 
1.400 galegas son vítimas de violencia machista.

Constatouse un incremento do 17,5% no número de mulleres que sufriron agresións 
machistas en Galiza, cun total de 6.001 vítimas, fronte ás 5.104 vítimas que se 
contabilizaron no 2016.

Os datos da Fiscalía Galega indican tamén un aumento no número de denuncias 
que chegaron aos xulgados galegos, xa que no 2017 se presentaron 6.463, fronte ás 
5.683 do ano anterior, o que supuxo un 13,7 % máis.

Esta é unha violencia que non só se produce no fogar, por parte das parellas ou ex 
parellas, senón por  coñecidos,  compañeiros de traballo, de xefes, de médicos...e que 
ten como vítimas a traballadoras do comercio, a técnicas de aeroporto, a limpadoras, 
a condutoras de autobuses, mesmo a vixiantes de seguridade e policías.... De aí a 
necesidade de por en marcha  protocolos de actuación ante o acoso, contando co 
Centro de Información ás Mulleres (en adiante CIM), como o lugar de referencia.

309
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03. MARCOS
Marco conceptual

Á hora de deseñar e elaborar este plan de igualdade o documento referencia foi  a 
Lei Orgánica 3/2007. Prestamos especial atención a varios dos seus artigos, dadas 
as características do concello ao que vai dirixido, á avaliación e á temporalidade do 
plan anterior:

 I Artigo 15: “Transversalidade do principio de igualdade de trato entre 
mulleres e homes”. En todas as políticas e accións, así como nos obxectivos 
e actuacións de cada unha delas,  debe incluírse a perspectiva de xénero co 
fin último de eliminar as desigualdades e promover a igualdade”.

 I Artigo 11: “Accións positivas. 

1. Co fin de facer efectivo o dereito constitucional da igualdade, os Poderes Públicos 
adoptarán medidas específicas en favor das mulleres para corrixir situacións patentes 
de desigualdade de feito respecto dos homes. Tales medidas, que serán aplicables 
en tanto subsistan ditas situacións, haberán de ser razoábeis e proporcionadas en 
relación co obxectivo perseguido en cada caso.  

2. Tamén as persoas físicas e xurídicas privadas poderán adoptar este tipo de medidas 
nos termos establecidos na presente Lei. Acción positiva: medidas específicas 
e temporais destinadas a eliminar ou reducir as desigualdades por razón de sexo 
existentes nos diferentes ámbitos da vida municipal”.
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03. MARCOS
Marco normativo

MARCO INTERNACIONAL

 I Declaración Universal dos Dereitos Humanos

 I Convención para a Eliminación de todas as Formas de Discriminación contra a Muller 
de 1979 (CEDAW) IV Conferencia Mundial Beijing/Pequín no ano 1995

 I Resolución da Comisión dos Dereitos Humanos de 1997

UNIÓN EUROPEA

 I Tratado de Amsterdam de 1997

 I  Programas de acción comunitaria para  a igualdade de oportunidades entre mulleres 
e homes

 I  Recomendación do Comité de Ministros sobre a protección das mulleres contra a 
violencia

 I  Directiva 2002/73/CE dio Parlamento Europeo e do Consello, relativa á igualdade 
de trato entre mulleres e homes nas condicións de traballo

 I Informe de Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e 
social Europeo e ao Comité das Rexións, de 22 de febreiro de 2006, sobre a igualdade 
entre mulleres e homes, 2005.

 I  Recomendación do Consello de Europa de Lisboa

“As mulleres e os homes son iguais en dignidade humana, e iguais en dereitos e 
deberes. Esta Lei ten por obxecto facer efectivo o dereito de igualdade de trato e 
de oportunidades entre mulleres e homes, en particular mediante a eliminación da 
discriminación da muller, sexa cal for a súa circunstancia ou condición, en calquera 
dos ámbitos da vida e,  singularmente, nas esferas política, civil, laboral, económica, 
social e cultural para, no desenvolvemento dos artigos 9.2 e 14 da Constitución, 
alcanzar unha sociedade máis democrática, máis xusta e máis solidaria”

(Artigo 1, Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres 
e homes).
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Marco normativo
03. MARCOS

 I  Folla de ruta da Unión para o 2006-2010, no ámbito do emprego e política social  

 I  Programa comunitario de Fomento do Emprego e Solidariedade Social (Progress)

 I  Programas de acción comunitaria, Dhapne I (2000-2003) Dahpne II (2004-2008)

ÁMBITO ESTATAL

 I  Constitución española

 I  Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da Orde de protección das vítimas de 
violencia doméstica

 I  Lei 30/2001, de 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do 
impacto de xénero nas disposicións normativas que elabore o goberno

 I  Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral 
conta a violencia de xéneno

 I  Real Decreto 355/2004 polo que se crea un rexistro central para a protección das 
vítimas da violencia doméstica

 I  Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e 
homes

 I  Plan estratéxico de igualdade de oportunidades 2008-2011

 I  Anteproxecto de Lei integral para a igualdade de trato e non discriminación

ÁMBITO GALEGO

 I Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes

 I Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 
violencia de xénero

 I Lei 2/2007, de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galiza

 I Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia

 I Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e non discriminación de 
lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia

 I Pacto Galego polo emprego, asinado no 2007
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03. MARCOS
Marco normativo

 I Plan de atención integral á saúde da muller de Galiza

 I Plan de fomento da corresponsabilidade

 I VI Plan do Goberno para a igualdade de mulleres e homes 2013-2015

ÁMBITO LOCAL

 I  I  Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres do Concello de 
Moaña

 I  II Plan de Igualdade entre Homes e Mulleres do Concello de Moaña
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04. METODOLOXÍA

Para a realización deste Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Moaña,  
utilizouse unha metodoloxía participativa e flexible que permitiu primar a difusión do 
proceso, a sensibilización e a implicación  do maior número posible de  persoas. Esta 
metodoloxía combinou técnicas de recollida de información de corte tanto cuantitativo 
(enquisa) como cualitativo.

I. Definición de estrutura e contido mínimo por parte do equipo técnico contratado e o 
persoal do concello responsable.

II. Apertura do proceso de participación a través de enquisas a diferentes axentes sociais 
e informantes claves. 

III. Os centros educativos, coa participación do alumnado e persoal docente, participaron 
de forma significativa . 

IV. Envío de borrador a responsables do Concello. 

V. Aprobación do IV PI do Concello de Moaña Pleno Municipal, unha vez incorporadas nel 
todas as alegacións. 

VI. Constitución de grupo de traballo permanente ou Comisión Técnica de seguimento.

O traballo levouse a cabo ademais, a través de metodoloxías:

A. CUANTITATIVAS: 

Ofrecen información obxectiva, concreta,  medible e  cuantificable sobre a existencia de 
diferenzas de xénero.

B. CUALITATIVAS:

A través dos datos, obterase unha fotografía da situación real do municipio que permitirá  
identificar os problemas e necesidades non resoltos, para alcanzar o obxectivo de igualdade, 
así como priorizar e establecer unha serie de actuacións a levar a cabo, tendo en conta tanto 
a singularidade do municipio como os recursos dispoñibles.
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05.  OBXECTIVOS, RESULTADOS, INDICADORES E ACCIÓNS

A estrutura dos obxectivos e accións enmarcadas neste IV  Plan de Igualdade entre 
Mulleres e Homes do Concello de Moaña (en adiante IV PIOM) son consecuencia 
directa das conclusións extraídas da avaliación do III PIOM. Optamos por unha 
simplificación nas medidas  a desenvolver e na propia estrutura do plan.  O obxectivo 
é tratar de evitar saturacións, facendo do Plan unha ferramenta útil tanto para o 
persoal traballador como de consulta para a poboación xeral. Por este motivo 
consideramos máis axeitado  reducilo a cinco grandes eixes:

EIXE 1

EIXE 2

EIXE 3

EIXE 4

EIXE 5

TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO

PARTICIPACIÓN POLÍTICA E SOCIAL DAS MULLERES

COEDUCACIÓN

CONCILIACIÓN E CORRESAPONSABILIDADE

VIOLENCIA MACHISTA

Os eixes estratéxicos definiron cales eran as grandes áreas de intervención. Dentro de 
cada eixe definiuse un obxectivo específico acompañado dos resultados esperados, 
cunhas propostas e  seccións concretas.  Cada resultado  medirase a través de 
indicadores verificable.

EIXE
OBXECTIVO ESPECÍFICO

INDICADORES

RESULTADOS ACCIÓNS
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05. OBXECTIVOS, RESULTADOS, INDICADORES E ACCIÓNS

Este IV PIOM vai dirixido a toda a veciñanza do concello de Moaña  e ás persoas que 
realizan actividades no municipio, identificando os seguintes colectivos destinatarios:

1. Mulleres e asociacións de mulleres

2. Tecido asociativo

3. Persoas maiores e persoas coidadoras

4. Mocidade

5. Poboación activa

6. Persoas en situación de desemprego

7. Representantes políticos municipais e persoal técnico municipal

8. Alumnado, persoal dos centros educativos e ANPAS

9. Tecido empresarial e sindicatos

10. Mulleres en risco de exclusión

11. Mulleres vítimas de violencia de xénero 

12. Policía local 
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EIXE 1: TRANSVERSALIDADE
OBXECTIVO ESPECÍFICO: Transversalizar a integración da perspectiva de xénero na 
administración municipal, en todos os campos e áreas, establecendo as condicións 
básicas, identificando e facilitando o labor ás persoas responsables.

1.1. Seguir incorporando a perspectiva 
de xénero  na administración municipal 
en todas as áreas ou departamentos 
durante o período 2019-2022.

1.1.1. Alcaldía:  

 I Realizar unha convocatoria da mesa de 
seguimento para que cada concellaría informe 
das súas actuacións en materia de igualdade. 

1.1.2. Obra e Servizos:

 I Promover  a contratación de mulleres naqueles 
oficios masculinizados.

1.1.3. Urbanismo e Medio Ambiente:

 I Naqueles espazos onde estruturalmente sexa 
posible, colocar   cambiadores de cueiro en 
baños masculinos e femininos, comezando 
polos edificios municipais durante o ano 2019 
e nas obras de titularidade municipal de nova 
creación para o  2020. 

1.1.4. Promoción Económica e Turismo:

 I Poñer a disposición servizos de conciliación 
en eventos comerciais, tales como feiras ou 
actividades de promocións económica e/ou de 
turimos, dirixida a toda a poboación. 

1.1.5. Cultura, Patrimonio e Padroado Beiramar

 I Continuar co labor de visibilizar  de maneira 
primordial durante o período 2019/2022 
o papel das mulleres na Cultura dentro da 
programación municipal a través da elección de 
obras de teatro, musicais, etc, que destaquen o 
papel das mulleres na cultura. 

1.1.6. Facenda, Ensino e Normalización 
Lingüística:

 I Potenciar as actividades formativas en 
linguaxe inclusivo, dirixida a todo o persoal 
da administración local dende o segundo 
semestre de 2019 ata o  ano 2022.

OBXECTIVOS ACCIÓNS
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1.1. Seguir incorporando a perspectiva 
de xénero  na administración municipal 
en todas as áreas ou departamentos 
durante o período 2019-2022.

OBXECTIVOS

1.1.7. Deportes e Mocidade:

 I  Programar formación en igualdade de xénero 
para o corpo de monitoras e monitores, e 
adestradoras e adestradores durante a vixencia 
do IV PlOM.

 I Firmar  convenios con entidades deportivas 
que inclúan o fomento de equipos femininos.

1.1.8. Participación, Transparencia, Atención 
Veciñal e Mobilidade, Servizos Sociais e Muller

 I Obradoiros sobre  novas masculinidades e 
paternidades.

 I Fomentar a participación de mulleres 
no voluntariado de Protección Civil, sen 
segregación por actividades baseadas en 
estereotipos de xénero, a través dunha 
campaña de sensibilización, durante todo o 
período 2019-2022.

1.2.1. Realizar unha programación formativa 
para o persoal da administración local para 
todo o período 2019-2022 en temas de 
igualdade.

1.2.2. Crear unha  comisión de seguimento 
municipal do IV  PIOM durante o segundo 
semestre de 2019.

1.2.3. Establecer reunións da comisión de 
seguimento municipal do IV  PIOM cada 
semestre durante o período 2020-2022.

1.3.1. Organizar unha xornada de presentación da 
avaliación do III PIOM e presentación do IV PIOM.

1.3.2. Realizar un documento de avaliación do IV 
PIOM ao final do período de vixencia.

1.3.3. Organizar unha xornada de conclusión 
e difusión de resultados do IV  PIOM a finais 
do 2022.

ACCIÓNS

1.2. Reforzar o enfoque de xénero 
no desenvolvemento da normativa 
municipal durante o período 2019-2022.

1.3. Visibilizar e  avaliar o cumplimento do 
IV  PIOM.
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 I Número de actividades, mínimo unha por ano, por cada área / departamento municipal que destaque 
a integración da  Perspectiva de Xénero para o período 2019-2022.

 I Número  de iniciativas pola igualdade nas que participa o  Concello de Moaña desde posicións con 
responsabilidade (alcaldía…)

 I Número de comunicacións oficiais e/ou externas da administración local que utilizan linguaxe e 
imaxes non sexistas desde o inicio e  antes da fin do período do plan.

 I Número de iniciativas do concello relativas á igualdade de xénero ata o ano 2020 sendo o  Centro de 
Información ás Mulleres o  servizo integrador,  aglutinador e responsable.

 I Existencia dunha mesa de seguimento municipal do IV  PIOM durante o período 2019-2022. Número 
de áreas municipais participantes. Número de mulleres e homes participantes nas reunións por nivel 
de responsabilidade e número de xuntanzas.

 I Páxina web do  Concello de Moaña  permeable aos obxectivos do IV Plan de Igualdade Municipal: usar 
unha linguaxe inclusiva e imaxes non estereotipadas, visibilizar o CIM nun apartado propio na páxina 
principal e permitir o fácil acceso ao propio plan.

 I Número de actos de difusión dos obxectivos e resultados do IV PIOM realizados durante o período 
2019-2022.

 I Informe de grao de execución e avaliación anual do Plan de Igualdade Municipal.

INDICADORES
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EIXE 2: EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL DAS MULLERES
OBXECTIVO ESPECÍFICO: Promover o  empoderamento e a participación socio-política das 
mulleres do  Concello de Moaña como mecanismo  favorecedor dunha sociedade máis 
igualitaria, tendo en conta a súa diversidade.

2.1. Impulsar o cambio de valores na 
sociedade do Concello de Moaña, a través 
de campañas de promoción da igualdade 
que busquen a eliminación dos mandatos 
de xénero asignados a mulleres e homes 
en función do seu sexo.

2.2. Mellorar o  empoderamento e a 
autoestima das mulleres do  Concello de 
Moaña, tendo en conta a súa diversidade.

2.1.1. Deseñar unha programación anual de 
campañas de sensibilización e promoción da 
igualdade durante todo o período de vixencia 
do plan, dirixidas á poboación xeral.

ACCIÓNS

2.2.1. Xerar espazos de confianza (grupos 
de autoaxuda) con mulleres para compartir 
vivencias, experiencias e inquietudes co fin de 
promover o seu  empoderamento e a toma de 
conciencia da súa realidade polo feito de ser 
mulleres, tendo en conta a súa diversidade nos 
anos 2019-2022.

2.3.1. Fortalecer o tecido asociativo feminino 
e a presenza das mulleres nos  órganos de 
dirección a través de formación e asistencia 
técnica para a integración da Perspectiva de 
Xénero nas asociacións do municipio.

2.3. Promover a participación social das 
mulleres do  Concello de Moaña durante 
o período 2019-2022.

 I Número de campañas que promocionen a igualdade impulsadas desde o Concello de Moaña durante 
o período de vixencia do plan 2019-2022.

 I Número de mulleres que reciben información ou formación en talleres sobre autoestima e 
autocoidados durante o período de vixencia do plan 2019-2022.

 I Número de mulleres que lideran asociacións no  Concello de Moaña durante o período de vixencia do 
plan 2019-2022.

 I Distribución (número e posición) das mulleres nas listas electorais dos partidos políticos con presenza 
en Moaña e para as eleccións municipais de 2019. 

 I Número de reunións de grupo de traballo de mulleres  que están en activo na política (concelleiras no 
grupo municipal e oposición) durante o período de vixencia do plan 2019-2022.

INDICADORES

RESULTADOS ESPERADOS
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EIXE 3: COEDUCACIÓN 
OBXECTIVO ESPECÍFICO: Facilitar a integración da perspectiva de xénero nos plans de centro 
e nas programacións anuais educativas de todos os recursos educativos do municipio.

3.1. Promover a coeducación nos centros 
escolares.

3.1.1. Elaborar un plan coeducativo para cada 
centro escolar.

3.1.2. Fomentar e desenvolver patios de 
colexios non sexistas.

3.1.3. Dotar a todo o persoal dos centros 
das ferramentas necesarias para integrar a 
perspectiva de xénero no desenvolvemento 
da súa actividade.

3.1.4. Involucrar a nais e pais en programas 
de sensibilización que poidan levar asociados 
protocolos de actuación.

3.1.5. Difundir entre os centros escolares do 
municipio criterios educativos que integren 
a perspectiva de xénero para a adquisición 
de libros, materiais educativos, etc... sobre a 
violencia de xénero e recursos dispoñibles de 
atención ás  vítimas.

3.2.1.  Desenvolver propostas para o fomento 
da coeducación nos centros educativos 
naqueles espazos municipais compartidos 
coas familias: Escola de Familia, Consello 
Escolar e similar.

OBXECTIVOS ACCIÓNS

 I Número de Centros educativos con Plan Coeducativo.

 I Número de obradoiros, faladoiros ou actividades dirixidas ao profesorado nesta materia.

 I Número de obradoiros, faladoiros ou actividades dirixidas ás familias.

 I Número de programas dirixidos a prevencións da violencia dirixidos ás familias.

 I Ter  deseñado  como mínimo un Programa de Orientación Profesional non sexista.

INDICADORES

3.2. Fomentar a elección de estudos e 
carreiras profesionais libres de estereotipos.
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EIXE 4: CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE
OBXECTIVO ESPECÍFICO: Promover medidas municipais e/ou empresariais de conciliación 
e corresponsabilidade para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das 
veciñas e veciños do  Concello de Moaña.

4.1. Promover unha sociedade máis 
igualitaria en Moaña a través da 
asunción de medidas  favorecedoras da 
conciliación da poboación e campañas de 
sensibilización entorno a estas cuestións.

4.1.1. Fomentar actividades de sensibilización 
e formación en materia de  coeducación e 
corresponsabilidade familia cos  centros 
educativos, ANPAS e  o/a educador/a social 
do Concello de Moaña.

4.1.2. Realizar unha programación de 
común acordo coas ANPAS establecendo 
un mínimo dun obradoiro/faladoiro anual 
de sensibilización para as familias, onde 
se resalte a importancia dunha sociedade 
igualitaria a través de diferentes actividades 
como: contacontos, xogos e xoguetes non 
sexistas, redes sociais e violencia de xénero,  
micromachismos, educación afectivo-sexual, 
corresponsabilidade, etc.

4.2.1. Continuar cos servizos de conciliación 
municipal durante o periodo 2019-2022.

4.3.1. Manter durante o período 2019-2022, 
promover unha campaña de “alfabetización 
dixital” da poboación do  Concello de Moaña 
(que se repite cunha certa periodicidade) 
especialmente dirixida aos servizos municipais 
a través da súa páxina web co fin de poder 
realizar as xestións dixiltalmente sen ter que 
ir á administración.

4.3.2. Habilitación do maior número posible 
de xestións municipais a través dos medios 
electrónicos antes da finalización do 2021.

RESULTADOS ESPERADOS ACCIÓNS

4.2. Atender ás crianzas do Concello de 
Moaña en idade escolar nos horarios non 
lectivos ao longo do curso, contribuíndo 
á súa formación integral.

4.3. Difundir entre a veciñanza  a 
información relativa aos servizos 
municipais  que favorecen a conciliación 
persoal, familiar e laboral da cidadanía do  
Concello de Moaña.
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 I Número de actividades municipais destinadas á conciliación familiar durante o período de vixencia do 
plan 2019-2022. 

 I Número de nenas e nenos que utilizan servizos municipais de conciliación durante o período de 
vixencia do plan 2019-2022.

 I Porcentaxe de prazas reservadas en servizos municipais dirixidos a facilitar a conciliación, ( 
desagregadas por sexo) con algún membro da súa familia con diversidade funcional durante o período 
de vixencia do plan 2019-2022.

 I Número de persoas adultas ( desagregadas por sexo) formadas en novas tecnoloxías para o empreso 
da administración electrónica  dos servizos municipais do  Concello de Moaña durante o período de 
vixencia do plan 2019-2022.

 I Incremento do número de xestións municipais realizables a través da administración electrónica.

INDICADORES

EIXE 5: VIOLENCIA MACHISTA
OBXECTIVO ESPECÍFICO: Erradicar todas as formas da Violencia Machista no Concello de Moaña

5.1. Diminuír o número de denuncias de 
violencia de xénero no  Concello de Moaña 
no período 2019-2022 

5.1.1. Crear un grupo de autoaxuda para vítimas 
de Violencia Machista.

5.1.2. Crear e poñer en funcionamento unha 
unidade especializada en  Violencia Machista 
dentro do persoal ou voluntariado que atenda 
os grandes eventos organizados polo  Concello 
de Moaña ou con incidencia no seu territorio.  

5.2.1.  Realizar unha programación formativa 
do persoal técnico (policía local, …) en 
igualdade e  Violencia Machista durante o 
período 2019-2022.

RESULTADOS ESPERADOS ACCIÓNS

5.2. Mellorar a atención ás vítimas de  
Violencia Machista durante o período de 
vixencia do plan, fortalecendo a resposta 
institucional do  Concello de Moaña, en 
materia de protección e atención integral, 
facilitando a resposta ás usuarias.
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5.3. Reforzar a sensibilización e 
concienciación da sociedade do  Concello 
de Moaña sobre a violencia machista en 
todas as súas formas e manifestacións. 

5.3.1. Realizar campañas de sensibilización 
e concienciación (en alianza con diferentes 
axentes sociais) con carácter continuo ao 
longo de todo o período de vixencia do plan 
para a sociedade en xeral de Moaña de para 
o mundo educativo, facendo especial fincapé 
na incidencia das novas tecnoloxías e na 
detección precoz da  Violencia Machista.

5.3.2. Elaborar un protocolo interno ante casos 
de acoso sexual ou violencia de xénero na 
administración local. 

 I Número de denuncias de  Violencia Machista no  Concello de Moaña no período 2019-2022. 

 I Número de ordes de afastamento no  Concello de Moaña no período 2019-2022.

 I Número de persoas ( desagregadas por sexo e responsabilidade (persoal técnico/voluntariado) que 
reciben formación en  Violencia Machista.

 I Número de servizos (conciliación, emprego, vivenda, axudas....) dirixidos directamente a Mulleres 
vítimas de  Violencia Machista e as súas familias no  Concello de Moaña durante o período de vixencia 
do plan, 2019-2022.

 I Número de reunións do Grupo de Autoaxuda para mulleres vítimas de  Violencia Machista por cada 
anualidade do IV PIOM.

 I Número de persoas (desagregadas por sexo) que acoden a actividades de concienciación e 
solidariedade con vítimas de  VM en Moaña durante o período de vixencia do IV  PIOM.

 I Polo menos unha actividade de promoción da igualdade e unha actividade  sensibilizadora acerca da 
importancia da loita contra a violencia de xénero en cada unha das anualidades do IV  PIOM.

INDICADORES

RESULTADOS ESPERADOS ACCIÓNS
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Por mandamento da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva 
de mulleres e homes, é imprescindible establecer un sistema eficaz de seguimento 
e avaliación dos obxectivos fixados no IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre 
mulleres e homes do Concello de Moaña.

Proponse a continuación unha estratexia de seguimento e avaliación baseada nun 
modelo de mellora continua, na que cada actuación que se emprenda constitúa un 
avance na incorporación do enfoque de xénero e un punto de partida para unha nova 
intervención. 

Os obxectivos do seguimento e a avaliación son: 

 I Desenvolver unha efectiva supervisión das medidas contempladas no IV 
PIOM co fin de que se axusten ao tempo e forma planificados. 

 I Garantir a Igualdade de Oportunidades a través dun sistema de 
retroalimentación que xere a información necesaria que permita o 
seguimento das actuacións e a toma de decisións dunha forma áxil e 
racional, mellorando continuamente o plan de actuación. 

 I Identificar as dificultades que se presenten durante o desenvolvemento 
das actuacións para solucionalas e contribuír ao mellor funcionamento do 
PIOM. 

 I Valorar a eficacia e eficiencia dos procesos de desenvolvemento do plan 
levados a cabo. 

 I Avaliar o impacto do PIOM e realizar, de considerarse, reprogramacións de 
continuidade e/ou mellora. 

O seguimento periódico e a avaliación son procesos complementarios que permiten 
monitorizar o desenvolvemento do PIOM e os resultados obtidos nos cinco 
Eixes propostos. Este coñecemento posibilita a súa cobertura e/ou correccións, 
proporcionándolle ao Plan de Igualdade a flexibilidade necesaria para o seu éxito.
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SEGUIMENTO

Coa finalidade de reflexionar sobre os resultados do traballo realizado, detectar 
posibles desaxustes e permitir un proceso constante de mellora, establécese un 
sistema de seguimento semestral que garanta a avaliación continua do PIOM. 

O seguimento efectuarase tendo en conta a ficha de recollida de información 
e os indicadores e medidores propostos a continuación para cada medida, 
estes indicadores e medidores permiten obter información actualizada de 
desenvolvemento do PIOM e, desta forma: 

 I Analizar e verificar o proceso de implementación. 

 I Identificar novas necesidades e dar unha mellor reposta (no seu caso) ás 
xa identificadas. 

 I Identificar información relevante para a avaliación final do IV PIOM. 

Realizarase un seguimento semestral; neste seguimento, no que as diferentes 
áreas municipais farán entrega das fichas de recollida de datos e da información 
recompilada, tendo en conta os indicadores e medidores. propostos co fin de analizar 
e comparar as diferenzas respecto de datos anteriores. 

A información recollida a través do seguimento semestral trasladarase á Comisión 
de Igualdade na convocatoria de reunión anual. A Comisión de Igualdade no seu 
conxunto será a encargada de adoptar as medidas pertinentes á vista desta 
información. 
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AVALIACIÓN

A avaliación permite coñecer o nivel de realización alcanzado polo Plan de Igualdade, 
o impacto que tivo sobre o funcionamento da propia organización, do seu persoal, 
das entidades contratadas e colaboradoras, mesmo de toda a cidadanía de Moaña 
e, desta maneira valorar a necesidade de continuidade ou non de cada unha das 
medidas. 

Levarase a cabo mediante avaliacións intermedias de carácter anual e ao concluír a 
súa vixencia, realizarase unha avaliación global final. Esta avaliación reflectirá:

1. Grao de cumprimento das accións. Analizaranse os resultados obtidos en función 
dos indicadores e medidores establecidos para cada medida, aos que se poderán 
engadir, se é o caso, outros de carácter cuantitativo e cualitativo que considere a 
Comisión de Igualdade. 

2. Impacto no territorio. Analizarase o nivel de participación e compromiso dos 
colectivos destinatarios do IV Plan de Igualdade, o seu grao de aceptación, o cambio 
de actitudes producido. 

3. Desenvolvemento metodolóxico. Analizaranse as dificultades que se puideron 
presentar e as solucións expostas. 

4. Propostas de futuro. Recolleranse aquelas propostas de axuste e/ou mellora 
baseándose no resultado obtido na análise dos puntos anteriores.

A avaliación será efectuada pola Comisión de Igualdade e apoiarase nos informes, 
actas de reunións e outro tipo de documentación elaborada durante o seguimento 
do IV PIOM ou poderá levarse a cabo unha avaliación externa tras a finalización do 
período de execución.
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Unha vez aprobado o IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e 
homes do Concello de Moaña e co fin de asegurar a súa implementación no período 
de vixencia, crearase a Comisión de Igualdade. 

A Comisión de Igualdade será o referente para a integración da igualdade no Concello 
de Moaña, polo que é fundamental que todo o persoal técnico e político coñeza a súa 
existencia e composición para que poidan canalizar as necesidades e suxestións que 
xurdan ao longo do período de vixencia do IV PIOM.

FUNCIÓNS

As funcións da Comisión de Igualdade son: 

1.  Supervisar o desenvolvemento do IV PIOM

2. Liderar, coordinar, revisar e comprobar a implantación e cumprimento dos 
obxectivos. 

3. Deliberar, aprobar e aplicar novas iniciativas, liñas de acción e propostas de 
execución. 

4.  Avaliar semestralmente a xestión citada do IV PIOM. 

5.  Atender e canalizar consultas e/ou reclamacións sobre o IV Plan de Igualdade.

6. Calquera outra función que lle sexa encomendada.

COMPOSICIÓN

 I A Comisión de Igualdade do IV PIOM estará formada por persoal técnico municipal 
en representación das diferentes Áreas Municipais.

 I A presidencia da Comisión corresponderalle ao Alcalde/esa presidente/a e/ou a 
persoa en quen delegue. 

 I As funcións de secretaría desempeñaráas o persoal municipal do Centro de 
Información á Muller dependente da Concellaría de Igualdade.

 I En caso de vacante, ausencia ou enfermidade, as persoas titulares da Comisión 
de Igualdade nomearán outras persoas suplentes.

 I Algún/s axentes sociais que non pertenzan ao persoal do concello.
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METODOLOXÍA DE TRABALLO

A Comisión de Igualdade elaborará un plan de traballo para o desenvolvemento do IV 
PIOM, no que se concreten:

 I Asignación de responsabilidades respecto ao desenvolvemento de cada medida 
á área ou departamento municipal que debe asumir a responsabilidade principal 
e áreas ou departamentos que deben colaborar no seu desenvolvemento. 

 I Calendarización do desenvolvemento das medidas (incluídas as de seguimento 
e avaliación) indicando con claridade a data de inicio e a de finalización das 
actividades, así como os fitos intermedios, se procede. 

 I Recursos que se destinan á execución de cada acción.
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EIXES ESTRATÉXICOS 
DE INTERVENCIÓN:

TIPO DE ACCIÓN

DENOMINACIÓN E
BREVE DESCRICIÓN DA 
ACTIVIDADE

DATAS DE EXECUCIÓN:

LUGAR DE EXECUCIÓN:

RESPONSABLE DA 
ACTUACIÓN:

Nº DE PERSOAS 
PARTICIPANTES:

OBXECTIVOS:

RESULTADOS:

COMENTARIOS:

EEI1. TRANSVERSALIDADE

EEI2. EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA DAS   
           MULLERES

EEI3.COEDUACIÓN

EEI4. CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

EII5. VIOLENCIA MACHISTA

SENSIBILIZACIÓN

DIVULGACIÓN

INICIO:
FIN:

ÁREA MUNICIPAL
EMPRESA EXTERNA

MULLERES/MOZAS/NENAS:
HOMES/MOZOS:NENOS:
TOTAL:

INTRUMENTO PARA AS INSTITUCIÓNS DE DATOS DAS MEDIDAS POSTAS EN MARCHA 
NO IV PIOM OPCIÓN 1

INFORMACIÓN

OUTROS:

A continuación definimos os dous instrumentos, un deles con dúas opcións de 
recollida de datos, un dirixido ás institucións e outro ás participantes nas accións:
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EIXES ESTRATÉXICOS 
DE INTERVENCIÓN:

DENOMINACIÓN E
BREVE DESCRICIÓN DA 
ACTIVIDADE

DATAS DE EXECUCIÓN:

LUGAR DE EXECUCIÓN:

RESPONSABLE DA 
ACTUACIÓN:

Nº DE PERSOAS 
PARTICIPANTES:

ORZAMENTO:

COMENTARIOS:

EEI1. TRANSVERSALIDADE

EEI2. EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA DAS   
           MULLERES

EEI3.COEDUACIÓN

EEI4. CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

EII5. VIOLENCIA MACHISTA

INICIO:
FIN:

ÁREA MUNICIPAL:
EMPRESA EXTERNA:

MULLERES/MOZAS/NENAS:
HOMES/MOZOS:NENOS:
TOTAL:

INTRUMENTO PARA AS INSTITUCIÓNS DE DATOS DAS MEDIDAS POSTAS EN MARCHA 
NO IV PIOM OPCIÓN 2
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NOME DA ACTIVIDADE

DATAS DE EXECUCIÓN:

LUGAR DE EXECUCIÓN:

Nº DE PERSOAS 
PARTICIPANTES:

HORA INICIO:
HORA FIN:

COÑECE OS OBXECTIVOS QUE PRETENDE ACADAR A ACTIVIDADE
A ACTIVIDADE AXUSTOUSE AOS OBXECTIVOS

MULLERES/MOZAS/NENAS:
HOMES/MOZOS:NENOS:
TOTAL:

INTRUMENTO PARA AS PARTICIPANTES DAS ACCIÓNS NO IV PIOM OPCIÓN 2

SEXO:
IDADE:
PROFESIÓN:
ENTIDADE/ASOCIACIÓN OU DEPARTAMENTO:

OBXECTIVOS:

COMENTARIOS:

METODOLOXÍA EMPREGADA:

FACILITOU A PARTICIPACIÓN
RESULTOU ÚTIL
A DURACIÓN FOI AXEITADA
O HORARIO FOI AXEITADO
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GLOSARIO DE TERMOS07
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ACCIÓN POSITIVA

ACOSO POR RAZÓN 
DE SEXO

ACOSO PSICOLÓXICO 
NO TRABALLO 
(MOBBING)

ACOSO SEXUAL

AVALIACIÓN DO 
IMPACTO DE XÉNERO

BARREIRAS INVISIBEIS

Medida dirixida a un grupo de poboación específico mediante a 
que se pretende corrixir, compensar ou previr unha situación de 
desigualdade de feito en relación con outro grupo, sen que esta 
medida resulte prexudicial para ningún grupo

Calquera comportamento non desexado relacionado co sexo 
dunha persoa, con motivo do acceso ao traballo remunerado, á 
promoción no lugar de traballo, ao emprego ou á formación, que 
teña como propósito atentar contra a dignidade das mulleres e 
crear unha contorna intimidatoria, hostil, degradante, humillante 
ou ofensiva (LO 3/2007)

Conxunto de accións, condutas ou comportamentos exercidos 
de maneira sistemática e prolongada no tempo e destinados a 
danar a integridade psicolóxica dunha ou máis persoas a través 
da utilización dunha correlación de forzas asimétricas, co fin 
de destruír a súa reputación, as súas redes de comunicación e 
perturbar o exercicio das súas funcións.

Calquera comportamento verbal, non verbal ou físico non 
desexado de índole sexual que teña como obxectivo ou produza o 
efecto de atentar contra a dignidade dunha muller ou de crearlle 
unha contorna intimidatoria, hostil, degradante, humillante, 
ofensiva ou molesta (LO 3/2007)

Valoración do efecto que unha proposta de actuación ten 
sobre as mulleres e os homes, para neutralizar os seus efectos 
discriminatorios e fomentar a igualdade de oportunidades.

Conxunto de actitudes, prexuízos, estereotipos, normas, valores, 
comportamentos ou expectativas que asumen ou cos que se 
identifican implicitamente as persoas en virtude dunha educación 
e dunha socialización condicionadas pola súa pertenza a un sexo 
ou outro e que impiden ou dificultan o seu desenvolvemento 
pleno e integral como persoas suxeito de dereitos e liberdades, 
así como a súa capacitación para integrarse nunha actividade 
asociada ao outro sexo.

Este apartado recolle por orde alfabética, as definicións dos principais conceptos 
relacionados coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito municipal:
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COEDUCACIÓN

CONCILIACIÓN DA VIDA 
PERSOAL, LABORAL E 
PROFESIONAL

CORRESPONSABILIDADE

DESIGUALDADE DE 
XÉNERO

DISCRIMINACIÓN 
DIRECTA POR RAZÓN DE 
SEXO

DISCRIMINACIÓN 
INDIRECTA POR RAZÓN 
DE SEXO

É un termo utilizado comunmente para referirse á educación 
conxunta de dous ou máis grupos de poboación netamente 
distintos: aínda cando foi ás veces aplicado á educación 
conxunta de grupos formados sobre a base de características 
de diversos tipos (clase social, etnia, etc.) o seu uso habitual fai 
referencia á educación conxunta de dous colectivos humanos 
específicos: os homes e as mulleres.

Supón propiciar as condicións para lograr un axeitado equilibrio 
entre as responsabilidades persoais, familiares e laborais.

Sistema de asunción compartida de responsabilidades que 
implica a existencia dun equilibrio na toma de decisións, na 
repartición das responsabilidades e na distribución do tempo. 
É a única vía posible para que toda persoa poida desenvolverse 
plenamente tanto no eido persoal como no profesional, sen 
ter que renunciar a ningunha das dúas esferas.

Conxunto de condicións e situacións diferenciais e de desigual 
valor entre mulleres e homes debidas á diferenza de roles 
masculino - feminino que subsiste pesa a terse acadado a 
igualdade xurídica formal

Discriminación que se produce cando unha disposición, un 
criterio ou unha práctica exclúe explicitamente a unha persoa 
por razón de sexo.
Exemplo: A non contratación de mulleres embarazadas ou 
mulleres que prevén ter un fillo nun período curto de tempo.

Discriminación que se produce cando unha disposición, un 
criterio ou unha práctica de carácter aparentemente imparcial 
exclúe implicitamente unha persoa por razón de sexo.
Exemplo: A dificultade de promoción profesional das mulleres 
debido á organización dos horarios de xornada de traballo que 
a miúdo son incompatibles coas responsabilidades familiares 
asignadas socialmente ás mulleres.
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DISCRIMINACIÓN 
SALARIAL

DIVERSIDADE DE 
XÉNERO

ENFOQUE DE XÉNERO

EMPODERAMENTO

Ruptura do principio de igualdade entre as persoas en canto 
ao salario recibido pola realización dun mesmo traballo. 
As causas principais da discriminación salarial cara ás 
mulleres son a menor valoración dos postos de traballo, a 
clasificación profesional discriminatoria en relación co xénero 
e a configuración dos salarios e os complementos (Directiva 
2006/54 / CE)

Necesidade de incorporar os valores de xénero como un modo 
útil de abordar a complexidade e ambigüidade de diferentes 
contornas. As mulleres non son consideradas coma un grupo 
desfavorecido, coma un colectivo que reivindica dereitos, 
senón coma suxeitos que teñen valores que aportar á 
sociedade en xeral

Visión que teñen os homes e visión que teñen as mulleres 
ante un mesmo feito, o que determina unha interpretación 
diferente entre uns e outras

Desenvolvemento das capacidades persoais para dirixir a 
propia vida e participar na comunidade en todos os termos 
sociais, culturais e económicos

Distribución xusta dos dereitos, beneficios, obrigacións, 
oportunidades e recursos entre as persoas para partir do 
recoñecemento e o respecto da diferenza entre mulleres e 
homes na sociedade.

Conxunto de clixés, concepcións, opinións ou imaxes, 
xeralmente simplistas, que uniforman ás persoas e adxudican 
características, capacidades e comportamentos determinados 
e diferenciados ás mulleres e aos homes. 
Exemplo: dise que os homes son valentes, decididos, desafiantes, 
dinámicos, racionais, francos, etc. e que as mulleres son submisas, 
sensibles, pasivas, tenras, pacientes, bondadosas, etcétera.

Condición de igualdade de mulleres e homes no ámbito laboral, 
social, cultural, económico e político, sen que actitudes e 
estereotipos sexistas limiten as súas posibilidades. 

EQUIDADE DE XÉNERO

ESTEREOTIPOS DE 
XÉNERO

IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES DE 
MULLERES E HOMES
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IGUALDADE DE 
XÉNERO

INDICADOR / MEDIDOR 
DE XÉNERO

INDICADOR / MEDIDOR 
DE XÉNERO

LINGUAXE INCLUSIVA

MAINSTREAMING 
DE XÉNERO OU 
TRANSVERSALIDADE 
DE XÉNERO

PARIDADE OU 
REPRESENTACIÓN 
EQUILIBRADA

PERSPECTIVA DE 
XÉNERO

Principio segundo o cal todos os seres humanos son libres 
de desenvolver as súas habilidades persoais e de tomar 
decisións sen limitacións por razóns de xénero, e os diferentes 
comportamentos, aspiracións e necesidades de mulleres e 
homes son igualmente considerados, valorados e favorecidos. 

Medida, número, feito, opinión ou percepción que mostra a 
situación específica das mulleres e dos homes, así como os 
cambios que se producen nos dous grupos a través do tempo. 

O indicador de xénero é unha representación dun fenómeno 
determinado que mostra total ou parcialmente unha realidade 
e que ten a función de facer visibles os cambios sociais en 
termos de relacións de xénero ao longo do tempo. 

Uso da linguaxe que tende a desvalorizar, excluír ou invisibilizar 
ás mulleres na lingua.

Estratexia a longo prazo que incorpora sistematicamente 
a perspectiva de xénero e a igualdade de oportunidades de 
mulleres e homes en todas as políticas, prácticas e actuacións 
das organizacións. 

Presenza equilibrada de mulleres e homes nos diferentes 
ámbitos da sociedade, sen que haxa ningún privilexio ou 
discriminación. Este equilibrio consiste no feito de que ningún 
dos dous sexos sexa representado por máis do 60% nin menos 
do 40% (LO 3/2007)

Toma en consideración das diferenzas socioculturais entre 
as mulleres e os homes nunha actividade ou ámbito para a 
análise, a planificación, o deseño e a execución de políticas, 
que teñen en conta a forma en que afectan ás mulleres as 
diversas actuacións, situacións e necesidades. A perspectiva 
de xénero permítelles visualizar ás mulleres e aos homes na 
súa dimensión biolóxica, social e cultural, e atopar liñas de 
acción para a solución de desigualdades.

07. GLOSARIO DE TERMOS
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PLAN DE IGUALDADE 
ENTRE MULLERES E 
HOMES

PROTOCOLO PARA 
A ERRADICACIÓN DO 
ACOSO SEXUAL POR 
RAZÓN DE SEXO E/
OU ORIENTACIÓN 
SEXUAL

SEGREGACIÓN 
HORIZONTAL DO 
EMPREGO

SEGREGACIÓN 
VERTICAL DO 
EMPREGO

TRABALLO 
PRODUTIVO

TRABALLO 
REPRODUTIVO

Conxunto ordenado de medidas adoptadas despois da 
realización dun diagnóstico, que tenden a lograr a igualdade de 
trato e de oportunidades entre mulleres e homes en todos os 
ámbitos da vida e evitar, deste xeito, calquera discriminación 
por razón de sexo.

Documento que reúne as actuacións e procedementos que 
se van realizar para previr, detectar e resolver as situacións 
de acoso sexual, por razón de sexo ou orientación sexual ás 
organizacións.

Distribución non uniforme de homes e mulleres nun sector de 
actividade determinado. Xeralmente, a segregación horizontal 
do emprego fai que as mulleres se concentren en postos de 
traballo que se caracterizan por unha remuneración e un valor 
social inferior, que son en boa medida unha prolongación das 
actividades que desenvolven no ámbito doméstico.

Distribución non uniforme de homes e mulleres nas categorías 
profesionais, baseada nun infrarepresentación de mulleres en 
ámbitos de responsabilidade e de toma de decisión.

Conxunto de actividades remuneradas que lle producen 
bens e servizos á economía mercantil e formal, pero tamén á 
economía mergullada e informal.

Conxunto de actividades non remuneradas relacionadas co 
traballo doméstico e coa atención e o coidado dos membros da 
familia. O traballo reprodutivo asignóuselles tradicionalmente 
ás mulleres.
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