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1. SAÚDA



 

Como alcalde de Cabanas é unha satisfacción presentar o III Plan de 

Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, que xorde coa 

vontade de avanzar na eliminación de todas as formas de 

discriminación e violencia por razón de sexo, e na igualdade efectiva 

entre mulleres e homes, a través da posta en marcha de políticas 

públicas de igualdade a nivel municipal. 

Como é sabido, a pesar dos avances en materia de igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes nos últimos tempos, somos 

conscientes de que aínda resta moito camiño por andar. O traballo 

para facer posible a igualdade xurídica debe continuar noutros 

escenarios para que ese dereito recoñecido sexa efectivo e real.  

Por ese motivo, desde o Concello de Cabanas queremos aportar o noso 

compromiso a través desta ferramenta de planificación das políticas 

públicas municipais, coa intención de mellorar a nosa actuación en 

materia de igualdade entre os sexos e prevención das distintas formas 

de violencia de xénero.  

 

 

 

 

 

Germán Castrillón Permuy 
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2. INTRODUCIÓN



 

 

O informe Progreso das Mulleres no Mundo 2011-2012, publicado por 

ONU-Mujeres, non deixa lugar a dúbidas das vulnerabilidades que 

sosteñen a cidadanía das mulleres e das nenas a nivel internacional. Os 

datos permiten comprender o déficit de equidade que segue limitando 

o exercicio efectivo de dereitos cando estes se expresan en feminino, 

de feito, o informe vai debuxando un cadro onde as discriminacións e 

as violencias contra as mulleres acadan unha presenza significativa.  

No eido europeo, os datos que ofrece el European Institute for Gender 

Equality, no marco do Índice da Igualdade de Xénero (2015) para os 28 

países da UE, seguen situando máis lonxe do desexable a consecución 

da igualdade plena entre mulleres e homes:  

 A taxa de emprego dos homes sitúase nun 55% namentres as 

mulleres quédanse nun 39,4%. 

 A taxa de ocupación feminina en profesións relacionadas coa 

educación, a saúde e o traballo social é dun 30,4% fronte a un 8% 

dos homes.  

 O 27,5% das mulleres desenvolven tarefas relacionadas cos 

coidados e a educación de crianzas e persoas maiores ou con 

discapacidades; namentres os homes realizan estas tarefas nun 

24,7% dos casos.  

 Cociñar e facer as tarefas domésticas no día a día segue a ser 

unha actividade eminentemente feminina; un 78,7% das mulleres 

asume as responsabilidades do fogar fronte a un 33,7% dos 

homes.  

 O 73,2% dos cargos ministeriais son ocupados por homes, fronte a 

un 26,8% de mulleres.  

 Un 33% das mulleres experimentou violencia física e/ou sexual 

desde os 15 anos.  
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 O 43% das mulleres viviron situacións de violencia psicolóxica co 

seu actual compañeiro sentimental.  

No eido estatal, a Macroenquisa de Violencia de Xénero levada a cabo 

no ano 2011 indica que un 10,9% das entrevistadas sinalou ter sufrido 

violencia de xénero algunha vez na vida, o que equivale a 2.150.000 

mulleres.  

Igualmente, o Barómetro do Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), para xuño de 2008, pon de manifesto as desigualdades que 

existen no reparto de responsabilidades e tempos nos fogares, sendo a 

proporción de exentos no traballo doméstico oito veces superior no 

caso dos homes, e isto tendo en conta que os coidados non se inclúen 

nesta categoría de análise. De igual xeito, a Enquisa de Emprego do 

Tempo (EET) elaborada polo Instituto Nacional de Estadística (INE) para 

os anos 2009 – 2010 establece que as diferenzas entre mulleres e homes 

no emprego do tempo seguen sendo significativas. No seu conxunto, as 

mulleres dedican cada día dúas horas e cuarto máis que os homes ás 

tarefas do fogar, e igualmente, os homes participan máis en actividades 

de tempo libre e durante máis tempo, especialmente na categoría de 

Deportes e actividades ao aire libre e na relacionada coas Afeccións e 

informática.  

 

No eido galego, os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) tamén 

avanzan unha realidade marcada polas desigualdades entre mulleres e 

homes. A nivel laboral, a taxa de ocupación da poboación entre 25 e 

54 anos sitúase nun 77,3% para os homes en un 68,7% para as mulleres. 

Igualmente, as mulleres encabezan a taxa de persoas asalariadas de 25 

a 49 anos con contratos temporais, sendo un 32,5% fronte ao 27,3% que 

representan os homes.  
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En relación á participación na vida social e política, as alcaldesas 

representan o 11,8% (segundo datos do ano 2015), e as concelleiras na 

administración un 36,7%.  

Ademais, as denuncias por violencia de xénero sitúanse en 4605 no ano 

2017, incrementando de forma significativa en relación aos datos 

dispoñibles desde o ano 2013:  

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 

3639 3681 3701 4054 

 

Á vista destes datos, e a pesares dos importantes avances que se teñen 

producido en materia de igualdade entre mulleres e homes, a realidade 

segue amosando importantes desequilibrios. O desenvolvemento dun 

marco normativo en igualdade non implica de forma directa a súa 

efectividade na vida cotiá, de aí que non serva unicamente con 

abordar as estruturas obxectivas da sociedade –administracións 

públicas, marco normativo...- senón cómpre tomar conciencia da 

incidencia que as estruturas simbólicas teñen neste proceso. De aí que 

na actualidade, no contexto occidental, teñan lugar procesos de 

menor exclusión e máis desigualdade; é dicir, de maneira formal non se 

nega a participación das mulleres no proceso democrático pero 

mantéñense impedimentos que dificultan as oportunidades reais para 

estar e ser en relación cos varóns. 

Neste senso, o Concello de Cabanas ten unha traxectoria no traballo a 

prol da igualdade entre mulleres e homes, a cal iníciase formalmente no 

ano 2006 coa aprobación do I Plan de Igualdade de Oportunidades 

entre Mulleres e Homes (I PIOMH 2006-2010) e continúa no 2011 coa 

aprobación do II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e 

Homes (II PIOMH). 
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Nesta altura, no ano 2018, apúntase a necesidade de crear o III Plan de 

Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes (III PIOMH) como 

instrumento que vertebre as liñas de acción municipais en materia de 

igualdade de oportunidades e prevención de violencia de xénero a 

curto, medio e longo prazo; dándolle unha vixencia de catro anos e 

atendendo tanto ás estruturas formais como ás simbólicas e culturais.  
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3. REFERENTES
NORMATIVOS



 

A igualdade entre mulleres e homes é un principio xurídico universal 

recoñecido en diferentes documentos e textos legais.  

O III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de 

Cabanas parte de referentes normativos, así como de acordos e 

estratexias a nivel internacional, nacional e local en materia de 

igualdade de oportunidades e prevención da violencia de xénero.  

A continuación presentamos os principais referentes estratéxicos e 

normativos así como os principios básicos que o inspiraron:  

A nivel internacional… 

 Convención sobre os dereitos políticos da muller (1954). 

 Declaración sobre a eliminación de todas as formas de 

discriminación da muller (1967).  

 Convención sobre a eliminación de todas as formas de 

discriminación contra a muller (CEDAW, 1979).  

 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

(1993).  

 IV Conferencia Mundial das Mulleres, Beijing (1995).  

 Declaración do Milenio, “Obxectivos do Milenio” (2000).  

 Pacto Europeo pola igualdade de xénero (2011 – 2020). 

 Compromiso Estratéxico para a igualdade entre mulleres e homes 

2016-2019. 

 Directiva 75/117/CEE relativa á igualdade de retribución entre os 

traballadores e as traballadoras. 

 Directiva 76/207/CEE relativa á igualdade de trato no que se refire 

ao emprego, á formación profesional e ás condicións de traballo 

(modificada en 2002).   
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 Directiva 2006/54/CE relativa á aplicación do principio de 

igualdade de oportunidades e igualdade de trato entre homes e 

mulleres en asuntos de emprego e ocupación (refundición).  

 Recomendación 96/694 relativa á participación equilibrada de 

mulleres e homes nos procesos de toma de decisión. 

A nivel nacional… 

 Constitución española (1978).  

 Lei 39/1999, de 5 de novembro, de Conciliación da Vida familiar e 

laboral.  

 Lei 30/2003, de 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a 

valoración do impacto de xénero nas disposicións normativas que 

elabore o goberno.  

 Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medias de 

protección integral contra a violencia de xénero.  

 Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva 

entre Mulleres e Homes. 

 Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2014 - 2016 

A nivel autonómico… 

 Decreto lexislativo 2/205, do 12 de febreiro, polo que se aproba o 

texto refundido das disposicións legais da Comunidade 

Autónoma de Galicia en materia de igualdade.  

 VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes 2017 – 2020.  

 Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018 – 2021. 
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4. DIAGNOSE DAS
DESIGUALDADES DE
XÉNERO A NIVEL
MUNICIPAL



 

Neste apartado mostramos unha análise das desigualdades de xénero 

que se reproducen en ámbitos temáticos que se corresponden cos 

futuros eixos de traballo do Plan: demografía e estrutura da poboación; 

emprego e acceso aos recursos económicos; saúde e benestar; 

participación social; violencia de xénero e na administración municipal. 

O obxectivo é indagar e profundar nas desigualdades de xénero dende 

unha óptica integral, tendo en conta información cuantitativa e 

cualitativa. Deste modo identificamos as maiores necesidades e 

problemáticas que fixan a folla de ruta en materia de igualdade de 

xénero para os vindeiros anos. Para logralo traballamos en base a 

diferentes técnicas: 

 Análise dos datos estatísticos publicados en fontes oficiais: Instituto 

Galego de Estatística, Seguridade Social e Delegación do 

Goberno.  

 Cuestionarios dirixidos ao persoal técnico da administración 

municipal.  

 Mesa de traballo co persoal técnico e político.  

 Xuntanza de traballo con representantes do tecido asociativo de 

mulleres do municipio.  

En cada un dos subapartados comezamos analizando os datos 

numéricos existentes nas fontes oficiais, para logo expor as opinións e 

sentires que expresaron as mulleres do tecido asociativo e o persoal 

técnico do Concello.  
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Demografía e estrutura da poboación 

Análise cuantitativa das cifras publicadas en fontes oficiais 

Comezamos pola análise da distribución en xeral da poboación. Tal e 

como observamos no seguinte gráfico, a pirámide poboacional ten un 

carácter invertido, un nesgo común nas sociedades que se caracterizan 

polo envellecemento social, onde os rangos inferiores (as idades máis 

temperás) teñen menos preponderancia que os superiores (as idades 

máis avanzadas). Ademais, salientamos igualmente as diferencias por 

sexo que percibimos sobre todo no que respecta á poboación maior de 

64 anos, que maioritariamente é feminina.  

Gráfico 1. Pirámide poboacional, 2016. Fonte, IGE. 

 

Nese sentido, e con motivo de realizar unha análise da estrutura da 

poboación dende a perspectiva de xénero, mostramos a continuación 

o número de mulleres e de homes distribuídos en grupos de idade. Tal e 

como indicou o estudo da pirámide, percibimos como o número de 

mulleres e homes vai relativamente parello, agás no caso da poboación 

máis maior. É salientable o incremento da poboación feminina maior de 

64 anos respecto á masculina. Este fenómeno responde ás tendencias 

xeneralizadas da esperanza de vida feminina máis prolongada, así 

como da emigración masculina de xeracións anteriores cara zonas 

urbanas, en busca de oportunidades laborais.  
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Gráfico 2. Distribución da poboación por sexo e grupos de idade. 

 

Coa intención de profundar máis neste tema, indagamos nas 

diferencias por sexo en  varios indicadores demográficos: 

1. Índice de envellecemento: o número de persoas de 65 ou máis anos 

por cada 100 menores de 20 anos. Neste caso o índice masculino é de 

154,99, mentres que o feminino é de 267,66. Outro aspecto que confirma 

a feminización da poboación maior de 64 anos.  

2. Índice de sobreenvellecemento: o número de persoas de 85 ou máis 

anos por cada 100 de 65 ou máis anos. Nesta ocasión, o índice 

masculino é de 12,4, mentres que o feminino é de 20,91. Unha vez máis, 

as persoas con idade máis avanzada en Cabanas son en maior medida 

mulleres.  
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Opinións e valoracións extraídas da investigación cualitativa 

 Apúntase á necesidade de prestar unha especial atención dende 

a administración municipal ás necesidades específicas das 

mulleres maiores, xa que representan unha porcentaxe relevante 

na poboación de Cabanas.  

 En varias das zonas rurais do municipio a poboación é 

maioritariamente feminina e de idade avanzada. A súa vida 

diaria vese influenciada por problemas de mobilidade, 

comunicación, soidade e inseguridade. Esta situación vese 

agravada pola dispersión da poboación e a propia xeografía do 

territorio.  
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Acceso aos recursos económicos e ao emprego 

Análise cuantitativa das cifras publicadas en fontes oficiais 

Segundo os últimos datos publicados polo IGE sobre a afiliación das 

persoas á Seguridade Social, son 1068 persoas as que están de alta, das 

que 586 son homes e 482 son mulleres. Este dato numérico refírese ás 

persoas que anunciaron a alta inicial na Seguridade Social, aínda que a 

actividade cese nalgún momento, a persoa sempre figura como 

afiliada. Polo tanto, este é un primeiro dato que apunta ás 

desigualdades de xénero no ámbito do emprego e do acceso aos 

recursos. O feito de que o número de mulleres sexa inferior ten que ver 

coa existencia de traballos non remunerados que se asignan 

tradicionalmente ás mulleres, e que están moi relacionados co ámbito 

privado, e especialmente cos coidados. Este fenómeno que 

denominamos división sexual do traballo ten diversas consecuencias 

sobre as vidas das mulleres. A continuación profundamos sobre en que 

medida se reproducen estas cuestións no ámbito municipal de 

Cabanas.  

 

Para comezar poñemos o foco nos contratos de traballo que foron 

rexistrados no territorio de Cabanas durante 2017, tendo en conta a 

modalidade, tipo de xornada e o sexo da persoa. Deste modo, ademais 

de analizar as desigualdades nos niveis de emprego, temos en conta 

tamén os niveis de estabilidade, continuidade e calidade das 

condicións laborais. No que respecto á análise de niveis de 

empregabilidade, observamos no seguinte gráfico como o número de 

contratos rexistrados asinados por mulleres (1092) é superior aos 

asinados por homes (790). Aínda así, cómpre pescudar a influencia da 

inestabilidade nos empregos femininos. Os datos que mostramos a 

continuación visibilizan que unha grande parte destes contratos 
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concéntranse nas categorías máis inestables, os contratos de 

interinidade (334) e os contratos eventuais (431). Son nestas dúas 

categorías nas que as fendas de xénero tamén son máis relevantes. 

Deste xeito, os datos apuntan a maiores niveis de inestabilidade laboral 

no caso das mulleres, é dicir, a máis risco de vivir períodos de 

desemprego e á diminución de niveis de cotización nas súas vidas 

laborais.  

Gráfico 3. Contratos rexistrados por modalidade e sexo, 2017. Fonte, IGE. 

 

Outro punto a ter en conta para lograr unha panorámica analítica 

sobre as condicións laborais é o tipo de xornada. Tal e como se mostra 

no seguinte gráfico, máis do 50% dos contratos rexistrados asinados por 

mulleres foron a xornada parcial. No caso dos homes, os datos mostran 

como máis do 60% asinan contratos a tempo completo. Esta cuestión 

apunta, como na caso anterior, á diminución nos niveis de cotización 

feminina, así como ao cobro de salarios máis baixos.  
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Gráfico 4. Contratos rexistrados por sexo e tipo de xornada, 2017. Fonte, IGE 

 

O gráfico que presentamos a continuación ten a intención de analizar o 

grao de empregabilidade de mulleres e de homes segundo o nivel de 

estudos. Antes de reflexionar sobre a información mostrada, cómpre 

lembrar que as cifras de tituladas superiores no Sistema Universitario 

Galego son superiores ás dos titulados. Aínda así, observamos que a 

maioría dos contratos rexistrados nesta categoría son asinados por 

homes. Esta diferenza por sexo non se reproduce no caso das persoas 

con estudos primarios ou secundarios. Neste senso, apuntamos ás 

barreiras que obstaculizan as carreiras profesionais das mulleres, é dicir, 

aos obstáculos que se interpoñen á hora de lograr un emprego que 

encaixe en categorías profesionais elevadas, que supoña un cargo de 

responsabilidade ou que coincida con períodos da vida nos que é 

frecuente a maternidade. 
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Gráfico 5. Contratos iniciais segundo nivel de estudos e sexo, 2017. Fonte, IGE. 

 

A continuación poñemos o foco no fenómeno da segregación 

horizontal no contexto municipal, é dicir, na influencia dos estereotipos e 

roles de xénero na atribución de tarefas e traballos. Para isto, 

atendemos ás cifras de contratos rexistrados en 2017 segundo sexo e 

sector de actividade. Observamos como os datos que fan referencia ás 

mulleres con emprego encaixan maioritariamente na categoría de 

servizos, mentres que a súa presenza é anecdótica nos sectores da 

agricultura e pesca ou da construción. 

 

Gráfico 6. Contratos iniciais segundo sector de produción e sexo, 2017. Fonte, IGE. 
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Avanzamos agora cara o estudo da influencia do xénero no 

desemprego. As últimas cifras publicadas polo IGE (2017) móstrannos 

que as persoas desempregadas en Cabanas suman 287, das que 157 

son mulleres e 130 son homes. Botamos man dos datos de desemprego 

desagregados por grupos de idade e por sexo para lograr unha 

panorámica máis ampla. Neste senso, e prestando atención ao 

seguinte gráfico, percibimos como o risco de desemprego é máis 

elevado para as persoas maiores de 45 anos. Os datos mostrados 

apuntan igualmente as maiores diferenzas por sexo no grupo de idade 

nomeado.  

Gráfico 7. Distribución das persoas desempregadas por sexo e grupo de idade, 2016. Fonte, IGE. 

 

 

En relación á distribución da poboación en desemprego en función do 

sector de produción e do sexo, observamos que se reproduce o mesmo 

fenómeno que no caso do emprego. O desemprego feminino 

concéntrase maioritariamente no sector servizos. Para lograr unha 

análise máis polo miúdo sobre a existencia da segregación horizontal, 

mostramos a continuación a distribución do desemprego en función das 

categorías establecidos na Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE 2009).  
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Gráfico 8. Distribución do desemprego por sexo e sector de produción, 2017. Fonte, IGE 

 

 

Táboa 1. Distribución da poboación en desemprego en función da CNAE 2009 (2017). Fonte, IGE 

Sección de actividade económica (CNAE 2009) Homes  Mulleres 
Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 2 1 
Industria manufactureira 17 9 
Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire 
acondicionado 1 0 
Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión 
de residuos e descontaminación 1 1 
Construción 34 4 
Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de 
motor e motocicletas 4 12 
Transporte e almacenamento 2 2 
Hostalería 7 14 
Información e comunicacións 1 1 
Actividades financeiras e de seguros 1 1 
Actividades profesionais, científicas e técnicas 2 4 
Actividades administrativas e servizos auxiliares 9 9 
Administración pública e defensa; seguranza social 
obrigatoria 14 14 
Educación 2 4 
Actividades sanitarias e de servizos sociais 1 12 
Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 2 2 
Actividades en fogar e persoal doméstico 0 5 
Sen emprego anterior 2 10 

 

Atendemos agora ás desigualdades existentes entre sexos á hora de 

cobrar algunha pensión. Prestamos atención ás diferenzas entre o 

importe das pensións contributivas que cobran elas e que cobran eles. 
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A continuación mostramos un gráfico que reflicte a fenda deste 

importe, comprobamos que a cuantía é considerablemente menor no 

caso das mulleres (755,25 euros) respecto o caso dos homes (1354,21 

euros). Este dato apunta ao fenómeno denominado como feminización 

da pobreza, unha das consecuencias da inestabilidade das vidas 

laborais femininas ou das condicións laborais máis precarias, entre 

outras cuestións. 

Gráfico 9. Media de importe das pensións contributivas por sexo, 2017. Fonte, IGE 

 

 

Opinións e valoracións extraídas da investigación cualitativa 

 As mulleres da comunidade non coñecen as políticas de 

emprego municipais que se impulsan dende o Concello.  

 Bótanse en falta accións centradas na orientación profesional 

non sexista, percíbese a segregación horizontal (especialmente 

na feminización daqueles empregos que teñen que ver cos 

coidados).  

 Unha das principais barreiras identificadas na proxección das 

carreiras femininas ten que ver cos problemas para conciliar a 

vida persoal, familiar e laboral. Aínda así, as políticas municipais 

en materia de conciliación son valoradas positivamente dende a 

comunidade.   
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Benestar e saúde 

Análise cuantitativa das cifras publicadas en fontes oficiais 

En primeiro lugar, apuntamos a existencia de mulleres dependentes, 

con algún grao de discapacidade no municipio. Tal e como mostramos 

na seguinte táboa, as diferenzas por sexo non son relevantes, aínda así 

percibimos como son elas as que en maior medida sofren algún tipo de 

discapacidade de maior grao.  

Táboa 2. Distribución da poboación por sexo e tipo e grao de discapacidade, 2016. Fonte, IGE 

 
Do 33% ao 64% Do 65% ao 74% 75% ou máis 

 
Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

Física 140 84 56 66 38 28 46 18 28 

Psíquica 49 25 24 33 22 11 34 13 21 

Sensorial 26 19 7 18 12 6 14 5 9 
 

En segundo lugar, expoñemos o número de persoas que cobran 

pensións non contributivas da Seguridade Social segundo sexo. Este tipo 

de pensións 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. Neste caso 

comprobamos como o número de mulleres é superior ao dos homes. 

Unha vez máis, comprobamos como as mulleres dependen en maior 

medida dos recursos públicos debido á falta de antigüidade ou de 

estabilidade na cotización á Seguridade Social.   
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Gráfico 10. Número de persoas beneficiarias de pensións non contributivas distribuídas por sexo, 2017. Fonte, 

IGE.  

 

 

Opinións e valoracións extraídas da investigación cualitativa 

 Percíbense grandes debilidades no que respecta aos servizos 

sanitarios do municipio.  

 Bótanse en falta accións en materia de prevención e 

sensibilización relacionadas con doenzas e enfermidades que 

afectan ás mulleres, tales como a fibromialxia, enfermidades 

mentais... Neste senso, as mulleres do municipio senten a 

necesidade de espazos para compartir experiencias de vida.  

 Dende Servizos Sociais identifícanse usuarias que sofren 

discriminacións múltiples que teñen que ver co xénero, a idade, a 

situación de dependencia ou discapacidade... As mulleres 

precisan en maior medida que os homes dos recursos de 

emerxencia social.  
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Participación social e na comunidade 

Opinións e valoracións extraídas da investigación cualitativa 

 Percíbese a influencia dos estereotipos de xénero na 

participación de actividades deportivas e culturais, sobre todo no 

caso das máis pequenas.   

 A participación das mulleres de idade adulta é maioritaria en 

gran parte das actividades.  

 As mulleres son numerosas e activas na vida comunitaria social, 

aínda así percíbense barreiras ou obstáculos para ocupar postos 

de poder e de incidencia política.  

 Localízanse debilidades na formación e na sensibilización en 

materia de igualdade de xénero dos axentes sociais do municipio.  

 Os espazos que están dispoñibles para o tecido asociativo de 

mulleres contan con problemas relacionados coa localización e 

acondicionamento.   

 As dificultades relacionadas coa mobilidade das mulleres (falta 

de transporte privado e/ou público) afectan para que a 

participación non sexa a desexada. Ademais, a dispersión da 

poboación, a xeografía do territorio, as barreiras arquitectónicas e 

a falta de iluminación en zonas rurais son factores que impiden a 

participación das mulleres na vida comunitaria.   
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Violencia de xénero 

Análise cuantitativa das cifras publicadas en fontes oficiais 

As cifras relativas á violencia de xénero publicadas nas fontes oficiais 

(Delegación do Goberno) non se desagregan a nivel municipal, se non 

que aluden ao partido xudicial. Neste caso, o municipio de Cabanas 

comparte partido xudicial cos concellos de Ferrol, Ares, A Capela, Fene, 

Mugardos, Narón, Neda, As Pontes, San Sadurniño, Valdoviño e As 

Somozas. A continuación mostramos os datos existentes para lograr 

unha análise da incidencia da problemática da violencia de xénero 

neste territorio. 

En primeiro lugar presentamos a tendencia do número de denuncias 

dende o ano 2009 até 2017. Observamos como o número oscila entre 

200 e 300 denuncias anuais, agás no ano 2009 no que se dispara até 

419. 

Número de denuncias por violencia de xénero no partido xudicial de Ferrol (2009 – 2017). 
Fonte, Delegación do Goberno. 
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Presentamos a continuación o número de ordes de protección dende o 

ano 2009 até o ano 2017. Nesta ocasión as cifras non seguen unha 

tendencia uniforme, se non que o dato varía considerablemente por 

ano. 

Número de ordes de protección no Partido Xudicial de Ferrol (2009 – 2017).  

Fonte, Delegación do Goberno. 

 

 

Opinións e valoracións extraídas da investigación cualitativa 

 Hai un baleiro de recursos que garantan unha asistencia social 

integral das vítimas de violencia de xénero a nivel municipal. Non 

existen recursos humanos especializados nin unha partida 

orzamentaria específica. Existe certa relación de coordinación 

cos CIMs de concellos da comarca, aínda así a coordinación e 

colaboración é moi feble.  

 Non existe unha folla de ruta que marque as pautas a seguir na 

identificación de casos de violencia de xénero dende a 

administración municipal. Ademais percíbese falta de formación 

específica na materia.  

 Dende Servizos Sociais apóstase por unha liña de traballo estable 

en materia de prevención dirixida a poboación adolescente. 
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Aínda así, percíbese a necesidade de establecer dinámicas de 

planificación e avaliación de impacto das intervencións.  

 Bótase de menos unha liña de traballo en materia de 

sensibilización que abarque a totalidade da poboación do 

municipio. Igualmente, apúntase á necesidade de accións 

municipais centradas no empoderamento e na autodefensa das 

mulleres.  

 Síntese falta de seguridade en certos espazos do territorio. As 

mulleres identifican lugares, especialmente en zonas rurais, que 

non contan coa iluminación suficiente.  
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Administración municipal 

Opinións e valoracións extraídas da investigación cualitativa 

 Percíbense debilidades no que respecta á sensibilización e 

formación do persoal técnico en materia de igualdade de 

xénero. 

 Valóranse positivamente os criterios de conciliación da vida 

persoal, familiar e laboral no día a día do Concello.  

 Identifícanse puntos febles no que respecta á incorporación 

transversal do enfoque de xénero na xestión municipal (a nivel de 

sensibilización, rexistro de información desagregada por sexo, 

tratamento da linguaxe e da imaxe, espazos de traballo 

coordinado interno ou externo).  

 Non se impulsan criterios de discriminación positiva nas políticas 

municipais das diferentes áreas, agás nos casos que veñen dados 

pola administración provincial, autonómica e estatal.  
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5. PRINCIPIOS



A continuación expóñense os principios reitores que vertebrarán todas 

as actuacións en materia de igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes no concello de Cabanas:  

 

NON DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO. Implica tomar conciencia e 

actuar contra toda distinción, exclusión ou restrición baseada no sexo. 

MAINSTREAMING DE XÉNERO. Integración da perspectiva de xénero en 

todas as fases do proceso das políticas: deseño, implementación, 

seguimento e avaliación.  

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VALOR. Supón avanzar no 

recoñecemento das mulleres e nenas como suxeitos de dereito en 

tódalas esferas da vida.  

COEDUCACIÓN. Partir da aprendizaxe e da adquisición de habilidades, 

capacidades e valores que permitan ás persoas desenvolverse alén do 

seu sexo.  

PREVENCIÓN. Implica traballar desde un enfoque preventivo para evitar 

a emerxencia das desigualdades múltiples e da violencia de xénero.  

PARTICIPACIÓN. Busca o compromiso de tódolos axentes municipais 

implicados na construción dun escenario social libre de desigualdades e 

violencias por razón de sexo.  

DIVERSIDADE. Atender as diferentes formas de ser homes e mulleres nas 

nosas sociedades contemporáneas.  
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A partir da diagnose realizada, e coa finalidade de contribuír a mellorar 

as condicións de igualdade entre mulleres e homes no concello de 

Cabanas, establécense cinco áreas de intervención estratéxicas:  lograr 

os seus obxectivos, establécese seis liñas de traballo estratéxicas:  

 

 

 

EIXO 1| Sensibilización e mainstreaming de xénero. Área de traballo 

que aborda a conciencia municipal en relación á igualdade de trato e 

oportunidades entre mulleres e homes no concello de Cabanas. 

Comprende actuacións institucionais a nivel interno, para o persoal 

técnico e político, como accións dirixidas ao conxunto da poboación 

cabanesa. Trátase de integrar a dimensión de xénero en todos os 

procesos de decisión e xestión das políticas municipais. 

EIXO 2| Emprego e acceso a recursos. Área de traballo relacionada co 

eido laboral, co desenvolvemento da carreira profesional e a formación 

e actualización profesional de mulleres e homes.  

Sensibilización e 
mainstreaming de 

xénero  

Emprego e 
acceso a recursos 

Benestar social 

Conciliación e 
corresponsabilidade 

Participación 
social 

Violencia de 
xénero 
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EIXO 3|Benestar social. Área de traballo enmarcada que atende aos 

dereitos relacionados coa saúde, coa calidade e a dignidade de vida, 

e o benestar persoal e colectivo de mulleres e homes.  

EIXO 4| Conciliación e Corresponsabilidade. Área de traballo que alude 

aos traballos de coidados relacionados coa reprodución e o 

mantemento da vida; así como as cuestión relativas aos usos do tempo 

e ao lecer e tempos propios de mulleres e homes.  

EIXO 5|Participación social. Área de traballo que aborda os dereitos 

relacionados coa participación nos asuntos públicos e da comunidade, 

a través do asociacionismo ou doutros escenarios informais de relación. 

Tamén se incorporan neste eixo a participación na vida cultural e 

deportiva a nivel municipal.  

EIXO 6|Violencia de xénero. Área de traballo que aborda as diferentes 

manifestacións da violencia de xénero, tanto aquela que acontece no 

marco dunha relación íntima de parella como aqueloutras que 

emerxen en escenarios públicos –acoso na rúa, acoso sexual…- e 

diversos.  
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7. OBXECTIVOS



OBXECTIVO XERAL do III PIOMH de Cabanas:   

Avanzar na eliminación de todas as formas de discriminación e 

violencia por razón de sexo, e na igualdade efectiva entre mulleres e 

homes, a través da posta en marcha de políticas públicas de igualdade 

a nivel municipal. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

1.  Integrar a perspectiva de xénero en todos os procesos de decisión 

e xestión das políticas municipais. 

2. Promover a igualdade entre mulleres e homes no acceso ao 

emprego, á formación profesional e aos recursos económicos. 

3. Deseñar accións municipais que atendan á calidade de vida e á 

saúde desde un enfoque integral e de xénero.   

4. Favorecer medidas que garantan a conciliación da vida persoal, 

familiar e laboral; así como a corresponsabilidade nos traballos de 

coidados a nivel municipal. 

5. Potenciar a participación das mulleres na vida comunitaria, con 

especial atención ao tecido veciñal, cultural e deportivo; así como 

aos espazos de toma de decisión e poder a nivel municipal.  

6. Desenvolver políticas públicas encamiñadas á erradicación de 

tódalas formas de violencia de xénero a nivel municipal. 
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8. PLANIFICACIÓN



 

EIXO 1: SENSIBILIZACIÓN E MAINSTREAMING DE XÉNERO 

Obxectivo específico 1| Integrar a perspectiva de xénero en todos os 

procesos de decisión e xestión das políticas municipais. 

Obxectivo operativo 1.1. 

Favorecer a formación específica en materia de igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes do persoal técnico municipal.  

Actuacións:  

1. Organización dunha xornada formativa en materia de igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes, en horario laboral, dirixida ao persoal 

técnico das distintas áreas de acción municipal. 

(2018 – 2019) 

ÁREAS RESPONSABLES: servizos sociais e persoal. 

CUSTE ESTIMADO: 500 - 700€ 

INDICADORES: Nº de asistentes desagregado por sexo; temáticas abordadas; 

áreas técnicas implicadas.  

Obxectivo operativo 1.2. 

Incorporar unha estratexia comunicativa (linguaxe e imaxes) non sexista 

no Concello de Cabanas, tanto a nivel interno como a nivel externo 

(formularios, cartaces informativos…). 

Actuacións:  

1. Elaboración dun estudo diagnóstico sobre emprego de linguaxe e imaxes non 

sexistas nas estratexias comunicativas da corporación municipal de Cabanas. 

(2019 - 2020) 

ÁREA RESPONSABLE: servizos sociais e prensa.  

CUSTE ESTIMADO: 300 - 500€ 

INDICADORES: Publicación informe diagnóstico; áreas implicadas na 

elaboración do informe. 
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2. Organización unha actividade formativa sobre comunicación non sexista 

dirixida ao persoal técnico municipal. 

(2019 - 2020)  

Área responsable: servizos sociais e persoal. 

CUSTE ESTIMADO 500 - 700€ 

INDICADORES: Nº de asistentes desagregado por sexo; temáticas abordadas; 

áreas técnicas implicadas; nivel de satisfacción das e dos participantes.  

3. Sensibilización do tecido asociativo, cultural e deportivo, así como da 

veciñanza en xeral sobre o emprego dunha comunicación (linguaxe e imaxes) 

non sexista nas súas actividades. 

(2019 - 2020) 

Área responsable: área de cultura e deportes; desenvolvemento local, 

participación social e xuventude.   

CUSTE ESTIMADO 0 - 300€ 

INDICADORES: Nº cartaces difundidos integrando unha comunicación non 

sexista.  

Obxectivo operativo 1.3.  

Coordinar a acción en materia de igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes por parte das distintas concellerías e áreas técnicas 

municipais. 

Actuacións:  

1. Difusión do III PIOMH de Cabanas entre as distintas áreas municipais e 

distribución de responsabilidades e ferramentas para a execución, o 

seguimento e a avaliación do mesmo.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: todas as áreas municipais.    

CUSTE ESTIMADO: 0€. 

INDICADORES: Nº de actuacións realizadas por área técnica; grao de utilización 

das ferramentas propostas. 

2. Fomento de espazos de traballo compartido polas distintas áreas técnicas 

municipais en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: todas as áreas municipais.    

CUSTE ESTIMADO: 0€.  
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INDICADORES: Nº de reunións de coordinación das áreas técnicas; Nº de 

actuacións organizadas en colaboración de dúas ou máis áreas técnicas; Nº 

de persoas asistentes desagregado por sexo; nivel de satisfacción das e dos 

asistentes.   

Obxectivo operativo 1.4.  

Revisar os criterios dos pregos de contratación, das convocatorias de 

subvencións e dos programas de emerxencia social e de emprego 

desde un enfoque de xénero.  

Actuacións:  

1. Revisión dos criterios dos pregos de contratación, das convocatorias de 

subvencións e dos programas de emerxencia social e de emprego desde un 

enfoque de xénero. 

(2018 – 2021). 

Área responsable: todas as áreas municipais.    

CUSTE ESTIMADO: 0€.  

INDICADORES: Nº contratos realizados con enfoque de xénero; Nª de 

subvencións convocadas con enfoque de xénero.  

2. Proposta de medidas de discriminación positiva naqueles casos que se 

considere necesario.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: todas as áreas municipais.    

CUSTE ESTIMADO: 0€.  

INDICADORES: Nº de medidas de discriminación positiva activadas a nivel 

municipal; causas e razóns das medidas de discriminación positiva.  
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EIXO 2|EMPREGO E ACCESO A RECURSOS 

Obxectivo específico 2| Promover a igualdade entre mulleres e homes 

no acceso ao emprego, á formación profesional e aos recursos 

económicos. 

Obxectivo operativo 2.1.  

Educar sobre a influencia dos estereotipos e dos roles de xénero no 

desenvolvemento da formación e da elección da carreira profesional 

de mulleres e homes.  

Actuacións:  

1. Incorporar unha liña de formación e orientación profesional non sexista no marco 

do Programa Municipal de acción social coa familia, a infancia e a xuventude. 

(2019 – 2021) 

Área responsable: servizos sociais; área de emprego. 

CUSTE ESTIMADO: 100 - 300 € 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes desagregado por sexo; temáticas 

abordadas; nivel de satisfacción das asistentes.  

2. Organización de accións formativas e de orientación para a mellora do emprego 

dirixidas á poboación feminina, con especial atención ás mulleres maiores de 45 

anos.  

 (2019 – 2021). 

Área responsable: área de emprego. 

CUSTE ESTIMADO: 0 - 1000€ 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes; temáticas abordadas; nivel de 

satisfacción das asistentes.  
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EIXO 3|BENESTAR SOCIAL 

Obxectivo específico 3| Deseñar accións municipais que atendan á 

calidade de vida e á saúde desde un enfoque integral e de xénero.   

Obxectivo operativo 3.1.  

Desenvolver programas preventivos en trastornos de saúde con maior 

incidencia na poboación feminina. 

Actuacións:  

1. Análise dos intereses e das preocupacións das mulleres de Cabanas en relación á 

súa saúde.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 0 - 300€ 

INDICADORES: Nº reunións con grupos de mulleres; informe de intereses e 

preocupacións das mulleres en relación á saúde. 

2. Organización obradoiros formativos sobre saúde con perspectiva de xénero 

(fibromialxia, endometriose, saúde mental e xénero…).  

(2018 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 500 - 1000€ 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes desagregado por sexo; temáticas 

abordadas; nivel de satisfacción das mulleres que asisten.  

 

Obxectivo operativo 3.2.  

Impulsar accións de orientación e apoio ás maternidades e ás 

paternidades na crianza en idades temperás (0-3 anos). 

Actuacións:  

1. Análise dos intereses e das preocupacións das familias cabanesas en relación aos 

procesos de crianza en idades temperás. 

(2018 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 0 - 300€ 
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INDICADORES: Nº reunións representantes das familias; Nª de asistentes ás reunións 

desagregado por sexo; Informe de intereses e preocupacións das familias. 

2. Organizar obradoiros formativos dirixidos a familias con crianzas en idades 

temperás (0-3 anos).  

(2018 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 500 - 1000€ 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes desagregado por sexo; temáticas 

abordadas, nivel de satisfacción das asistentes.  

3. Deseño de material divulgativo que facilite información e asesoramento básico 

sobre a crianza en idades temperás. 

(2020 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 0 - 500€. 

INDICADORES: Publicación de tripticos/dipticos/cartaces informativos. 

Publicación online do material, Nº de entradas nas redes sociais e na web 

municipal.  

 

Obxectivo operativo 3.3.  

Pór en marcha medidas preventivas e de sensibilización para a vivencia 

dunha sexualidade libre e responsable.  

Actuacións:  

1. Incorporar unha liña de formación sobre diversidade sexual no marco do 

Programa Municipal de acción social coa familia, a infancia e a xuventude. 

(2019 – 2021) 

Área responsable: servizos sociais e xuventude.  

CUSTE ESTIMADO: 800 - 1000 € 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes desagregado por sexo; temáticas 

abordadas; nivel de satisfacción das persoas asistentes.  
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EIXO 4| CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE 

Obxectivo específico 4| Garantir medidas que faciliten a conciliación 

da vida persoal, familiar e laboral; así como a corresponsabilidade nos 

traballos de coidados a nivel municipal. 

Obxectivo operativo 4.1.  

Mellorar as posibilidades de conciliación da vida persoal, familiar e 

laboral das familias, con especial atención a aquelas con crianzas 

menores de 12 anos.  

Actuacións:  

1. Ampliación do horario das medidas municipais de conciliación para facilitar a 

asistencia do alumnado do CEIP Eladia Mariño ás actividades extraescolares.   

(2018 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 3000 - 4000 €. 

INDICADORES: Nº de horas do programa Mencer na Escola; Nº e tipoloxía 

(monoparental…) de familias usuarias do programa; Nº de nenas e nenos que 

participan no programa; grao de satisfacción das familias e das nenas e nenos.  

2. Ampliación da cobertura das necesidades de conciliación durante os períodos 

de vacacións escolares de Nadal e Semana Santa.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 5000 - 7000 €. 

Nº de actividades de conciliación; Nº de familias usuarias do programa; Nº de 

nenas e nenos que participan no programa; grao de satisfacción das familias e 

das nenas e nenos. 
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Obxectivo operativo 4.2.  

Coñecer as necesidades e demandas de conciliación das familias que 

atenden a persoas dependentes (maiores, con discapacidades…).  

1. Análise das necesidades e demandas de conciliación das familias que atenden 

a persoas dependentes (maiores, con discapacidades…).  

(2020 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 0 – 300€ 

INDICADORES: Nº de horas do programa Mencer na Escola; Nº de familias 

usuarias do programa; Nº de nenas e nenos que participan no programa; grao 

de satisfacción das familias e das nenas e nenos. 

Obxectivo operativo 4.3.  

Motivar o desenvolvemento de modelos de crianza corresponsables e 

igualitarios. 

Actuacións:  

1. Impulso de campañas municipais que visibilicen as paternidades responsables.  

(2019 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 0 – 500€ 

INDICADORES: Nº de campañas municipais; temáticas abordas. informe de 

intereses e preocupacións das familias. 

2. Organización de obradoiros dirixidos a homes sobre modelos de crianza e 

coidados corresponsables.  

(2019 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 500 – 1000€ 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes; temáticas abordadas, nivel de 

satisfacción das asistentes.  
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Obxectivo operativo 4.4.  

Facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral do persoal 

técnico municipal.  

Actuacións:  

1. Medidas concretas para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e 

laboral (flexibilidade no horario laboral, teletraballo…).  

(2018 – 2021). 

Área responsable: persoal  

CUSTE ESTIMADO: 0 €  

INDICADORES: Nº de medidas de conciliación implementadas; Nº de personas 

desagregado por sexo que as solicitan.  
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EIXO 5|PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Obxectivo específico 5| Potenciar a participación das mulleres na vida 

comunitaria, con especial atención ao tecido veciñal, cultural e 

deportivo; así como aos espazos de toma de decisión e poder a nivel 

municipal.  

Obxectivo operativo 5.1.  

Atender á distribución e á vivenza dos espazos públicos municipais 

desde un enfoque de xénero. 

Actuacións:  

1. Estudo participativo dos espazos públicos do territorio de Cabanas desde un 

enfoque de xénero, con especial atención á percepción de seguridade das 

mulleres e das nenas.  

(2019 – 2020). 

Área responsable: servizos sociais e urbanismo.  

CUSTE ESTIMADO: 1000 - 3000€ 

INDICADORES: Informe espazos públicos desde un enfoque de xénero. 

2. Descentralización das accións municipais para facilitar a participación das 

mulleres que viven en núcleos rurais do concello.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais; cultura e deportes; desenvolvemento local 

e participación social; emprego.  

CUSTE ESTIMADO: 0 €  

INDICADORES: Nº de actividades organizadas por parroquias, nivel de 

satisfacción das asistentes ás actividades.  

3. Dotación dun equipamento polivalente para programación e a autoxestión 

de actividades diversas.  

 (2019 – 2021). 

Área responsable: urbanismo.  

INDICADORES: Equipamento polivalente.  
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Obxectivo operativo 5.2. 

Impulsar a participación feminina na vida asociativa, cultural e 

deportiva a nivel municipal.  

Actuacións:  

1. Accións de sensibilización sobre a memoria histórica desde unha perspectiva 

de xénero.  

(2018 – 2019). 

Área responsable: servizos sociais. 

CUSTE ESTIMADO: 1600 – 1800 € 

INDICADORES: Nº accións deseñadas e implementadas; nivel de satisfacción 

das persoas que participan.  

2. Creación dunha rede social comunitaria de mulleres. 

(2018 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais e participación social.  

CUSTE ESTIMADO: 0 - 300€ 

INDICADORES: Nª de integrantes da rede; Nº de reunións da rede; nivel de 

satisfacción das persoas que participan.  

3. Incorporación dunha liña de obradoiros de empoderamento persoal e novas 

tecnoloxías dirixidos a mulleres no marco do programa Tempo en Familias.   

(2019 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais.  

CUSTE ESTIMADO: 500 - 1000€ 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes; temáticas abordadas; nivel de 

satisfacción das persoas que participan.  

4. Mantemento da liña de traballo no recoñecemento social de mulleres 

cabanesas senlleiras.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: participación social.  

CUSTE ESTIMADO: 0 - 300€ 

INDICADORES: Nº de mulleres homenaxeadas; motivos da homenaxe. 

5. Impulso de campañas que fomenten a participación das nenas e das mulleres 

na vida deportiva e cultural de Cabanas, transgredindo os roles e estereotipos 

de xénero.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: deportes e cultura, participación e xuventude.  
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CUSTE ESTIMADO: 0 - 300€ 

INDICADORES: Nº de campañas; datos de participación nas escolas deportivas 

e culturais desagregados por sexo.  
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EIXO 6| VIOLENCIA DE XÉNERO 

Obxectivo específico 6| Desenvolver políticas públicas encamiñadas á 

erradicación de todas as formas de violencia de xénero a nivel 

municipal.  

Obxectivo 6.1.  

Sensibilizar e pór en práctica medidas preventivas en relación as 

distintas formas de violencia de xénero presentes na vida cotiá.  

Actuacións:  

1. Continuar a liña de obradoiros de prevención de violencia de xénero no marco 

do Programa Municipal de acción social coa familia, a infancia e a xuventude.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: participación social.  

CUSTE ESTIMADO: 1500 - 2500 € 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes desagregado por sexo; temáticas 

abordadas; nivel de satisfacción das persoas que participan.  

2. Incorporar unha liña de obradoiros de empoderamento dirixidos a nenas e a 

rapazas no marco do Programa Municipal de acción social coa familia, a 

infancia e a xuventude.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: participación social.  

CUSTE ESTIMADO: 2500 – 3500 € 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes; temáticas abordadas; nivel de 

satisfacción das persoas que participan.  

3. Organización de obradoiros de autodefensa feminista.  

(2020 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais e  participación social.   

CUSTE ESTIMADO: 500 - 1000€ 

INDICADORES: Nº obradoiros; Nº de asistentes; temáticas abordadas; nivel de 

satisfacción das persoas que participan.  
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Obxectivo 6.2.  

Garantir o dereito á asistencia social integral das vítimas de violencia de 

xénero.  

Actuacións:  

1. Incentivar a creación dun convenio para asistencia xurídica e psicolóxica a 

vítimas de violencia de xénero con concellos limítrofes.  

(2018 – 2021). 

Área responsable: servizos sociais. 

CUSTE ESTIMADO: 0€ 

INDICADORES: Nº de reunións de traballo con outros concellos. 

2. Organización de formación específica, en horario laboral, sobre atención 

integral en situacións a de xénero para persoal que fai atención directa, con 

especial atención ás forzas e corpos de seguridade.   

(2019 – 2020). 

Área responsable: servizos sociais e  participación social.   

CUSTE ESTIMADO: 300 - 500€ 

INDICADORES: Nº de asistentes desagregado por sexo; temáticas abordadas; 

nivel de satisfacción das persoas que participan.  

3. Creación dun protocolo de actuación ante situacións de violencia de xénero. 

(2020 – 2021). 

Área responsable: todas as áreas municipais.    

CUSTE ESTIMADO: 500 - 1000€. 

INDICADORES: Nº de actuacións coordinadas no marco do protocolo. 

4. Desenvolvemento de campañas municipais preventivas sobre as distintas 

formas de violencia de xénero, con especial atención ao eido deportivo.  

(2019 – 2021). 

Área responsable: todas as áreas municipais.    

CUSTE ESTIMADO: 300 - 1000€. 

INDICADORES: Nº de campañas impulsadas no eido deportivo contra a 

violencia de xénero; Nº de campañas impulsadas no eido cultural contra a 

violencia de xénero.  
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9. METODOLOXÍA



 

A continuación presentamos as distintas fases seguidas no marco da 

planificación do presente documento, no marco da cal xeráronse 

espazos para a participación e a implicación de distintos axentes do 

territorio municipal. 

1. COLABORACIÓN DO PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL. Que facilitou 

información significativa a través dun cuestionario online que se 

dirixiu á totalidade das traballadoras e dos traballadores do 

concello de Cabanas.  

2. COORDINACIÓN E TRABALLO COLABORATIVO DAS ÁREAS 

TÉCNICAS MUNICIPAIS. Que participaron nunha mesa de traballo 

con representación das áreas de servizos sociais; cultura e 

deportes; desenvolvemento local, participación social e 

xuventude; urbanismo e policía local.  

3. ENTREVISTAS. Que se levaron a cabo no caso dalgunhas áreas 

técnicas con especial relevancia para o III PIOMH de Cabanas.  

4. PARTICIPACIÓN DAS MULLERES CABANESAS. Que tomaron parte 

activa nun grupo de discusión que convocou a representantes do 

asociacionismo feminino de Cabanas.  
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10. EXECUCIÓN E
SEGUIMENTO



 

A posta en marcha das diferentes iniciativas contempladas no marco 

do III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de 

Cabanas (III PIOMH) parte da organización dun traballo coordinado 

entre distintos axentes e diferentes áreas municipais.  

Coa intención de favorecer o seguimento das mesmas, así como a súa 

avaliación para orientar a mellora nos casos que sexa preciso, prevense 

medidas avaliativas que se concretan en indicadores que permitirán 

realizar o monitoreo da execución do presente plan.  

En todo caso, as medidas avaliativas teñen como finalidade última 

orientar a mellora das iniciativas e tarefas emprendidas, buscando a 

calidade no quefacer profesional.  
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