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1. INTRODUCIÓN 

O IV Plan para a igualdade do Concello de Mos (2022-2025) pretende dar 

continuidade as actuacións emprendidas nos anteriores plans de igualdade, e 

elabórase coa intención de que constitúa unha ferramenta para avanzar en prol da 

igualdade real e efectiva entre as mulleres e os homes neste municipio para os 

vindeiros catro anos. 

O compromiso do Concello é elaborar un documento que dea continuidade e mellore 

o III Plan a través da implementación de accións que axuden a incorporar a 

perspectiva de xénero en todas as medidas e procedementos de traballo que se leven 

a cabo dende os diferentes departamentos municipais. Para isto, recollerá actuacións 

concretas en sete liñas estratéxicas de intervención que se consideran fundamentais. 

En cada unha delas inclúense obxectivos xerais, específicos e actuacións concretas, 

departamentos implicados na súa execución e indicadores desagregados por sexo 

para a facilitar a súa avaliación, así como unha previsión de temporalidade para a súa 

posta en marcha.  

Este Plan define as liñas estratéxicas de intervención que permitirán influír nos 

diferentes espazos nos que se desenvolven as accións para transformar estruturas que 

poidan estar perpetuando as desigualdades. Na delimitación das áreas de 

intervención e no deseño das actuacións tívose en conta: a realidade do municipio, as 

desigualdades por razón de xénero que a día de hoxe perpetúan e as relacións 

desiguais entre mulleres e homes. 

Asemade, o novo Plan pretende ser o marco de referencia para impulsar accións 

positivas, adoptando unha serie de medidas dirixidas a combater todo tipo de 

discriminacións; especialmente por razón de sexo. Está concibido e feito á medida das 

necesidades de mulleres e homes do municipio de Mos e con miras a trazar unha 

política municipal na que se traballe desde a perspectiva de xénero en todas as áreas 

municipais.  

O proceso de elaboración deste documento está fundamentado na diagnose de 

xénero, que define a situación de homes e mulleres en Mos. As actuacións propostas 

están baseadas na análise dos datos achegados pola diagnose da situación entre 

homes e mulleres en Mos e as necesidades detectadas desde a práctica institucional 

en materia de igualdade. 
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2. CONTEXTO 

O concello de Mos sitúa na provincia de Pontevedra, concretamente na comarca de 

Vigo. Limita ao norte con Redondela e Pazos de Borbén, ao sur con Porriño, ao leste 

con Ponteareas e ao oeste con Vigo. Ten unha extensión de 53,29 quilómetros 

cadrados. 

A súa poboación, segundo datos do INE (Padrón municipal 2020) é de 15063 

habitantes, dos cales 7635 son mulleres e 7428 son homes (gráfica 1). 

A densidade de poboación é de 274,8 habitantes por quilómetro cadrado. 

Gráfica 1: Distribución da poboación segundo sexo (Padrón municipal 2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do INE (2020) 

 

A poboación distribúese en dez parroquias: Cela, Dornelas, Guizán, Louredo, Mos, 

Pereiras, Petelos, Sanguiñeda, Tameiga e Torroso (gráfica 2). A parroquia máis 

poboada é Tameiga, con 3250 habitantes, duplicando en número a Louredo e 

Sanguiñeda, que ocupan o segundo lugar.  

Polo que respecta á distribución segundo sexo, o número de mulleres é lixeiramente 

superior ao de homes en todas as parroquias agás en Guizán onde están equiparados. 
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Gráfica 2: Distribución da poboación por parroquias e segundo sexo (2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do INE (2020) 

 

Indicadores de poboación 

A gráfica 3 amosa a pirámide de poboación do concello de Mos. É unha pirámide de 
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indica que houbo un descenso da natalidade nos últimos anos provocando un 
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anos ata o de 50 a 54. 
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Gráfica 3: Pirámide de poboación (2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do INE (2020) 

 

A media de idade a 1 de xaneiro de 2020 das mulleres é de 45,96 anos, mentres que 

a dos homes é de 42,77. 

O índice de envellecemento é mais elevado nas mulleres (130,34) que nos homes 

(88,72) (gráfica 4). 

Gráfica 4: Índice de envellecemento (2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2020) 
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Tamén o índice de sobreenvellecemento é superior nas mulleres (16,7) fronte ao dos 

homes ( 9,07) (gráfica 5). 

Gráfica 5: Índice de sobreenvellecemento (2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2020) 
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3. DIAGNOSE DA SITUACIÓN DA IGUALDADE 

A continuación, preséntase unha diagnose da situación da igualdade no municipio, 

elaborada a partir de fontes primarias, da información aportada polos diferentes 

departamentos do Concello, e representantes de entidades sociais, culturais, 

educativas e deportivas de Mos. 

Para a análise da situación do concello en materia de igualdade, procedeuse á 

recollida de datos estatísticos de fontes oficiais e da información proporcionada polos 

diferentes servizos do Concello.  

 Tamén se enviou aos distintos departamentos do concello unha ficha de recollida de 

información, na que se solicitaba información referida ao departamento, aos 

coñecementos en igualdade de xénero da persoa que contestaba e ás actuacións 

levadas a cabo en materia de igualdade no departamento.  

A análise da situación da igualdade no concello e as conclusións e propostas de 

mellora extraídas das enquisas respondidas polos diferentes departamentos do 

concello serviron de referente á hora de deseñar as actuacións das seis liñas 

estratéxicas de intervención don plan de igualdade.  

 

3.1. Formación e emprego 

Polo que respecta ao emprego, a gráfica 6 amosa as afiliacións á Seguridade Social 

segundo o concello de residencia da persoa afiliada, o sexo e o grupo de idade no 

mes de xuño de 2021. En tódolos grupos de idade sen excepción, o número de homes 

afiliados á Seguridade Social é moi superior ao de mulleres.  

No grupo de menores de 20 anos o 78,8 % das afiliacións correspóndense con homes, 

e o 21,2 % restante con mulleres. Entre 20 e 24 anos hai un 57,1 % de afiliacións de 

sexo masculino e 42,9 % de sexo feminino. No grupo de 25 a 29 anos o 54,9 % das 

afiliacións son de homes e o 45,1 % de mulleres. Entre 30 e 34 anos hai un 51,9 % de 

homes afiliados e un 48,1 % de mulleres. Na franxa de idade de 35 a 39 anos o 53 % 

das afiliacións correspóndese con homes e o 47 % restante con mulleres. No grupo 

de idade de 40 a 44 anos hai un 53,4 % de afiliacións de homes e un 46,6 % de 

mulleres. A porcentaxe de homes afiliados no grupo de 45 a 49 anos é 54,3 %, 

mentres que a porcentaxe de mulleres é do 45,7 %. Entre 50 e 54 anos os homes 
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acadan o 52,5 % das afiliacións e as mulleres o 47,5 %. No grupo de 55 a 59 anos o 

56,7 % correspóndese con homes e o 43,3 % con mulleres. Por último na franxa dos 

maiores ou igual a 60 anos o 55 % das afiliacións son de homes e o 45 % de mulleres. 

Gráfica 6: Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de 

residencia da persoa afiliada, sexo e grupos de idade ( xuño 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

 

A gráfica número 7 reflicte datos de afiliación á Seguridade Social segundo sexo e 

nacionalidade no mes de xuño de 2021. O 52,28 % das persoas afiliadas son homes e 

o 44,37 % mulleres de nacionalidade española; o 2,31 % restante correspóndese con 

homes de nacionalidade estranxeira, e o 1,04 % con mulleres. 

Gráfica 7: Persoas afiliadas á Seguridade Social en alta laboral segundo concello de 

residencia, o sexo e a nacionalidade (xuño 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 
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Os contratos rexistrados a tempo completo supoñen máis do 80 % do total, e son as 

mulleres cun 43,90 % as que superan en contratacións deste tipo aos homes que 

acadan o 37,93 %. Nos contratos a tempo parcial, o maior número de contratos 

corresponde ás mulleres (10,36 %), sendo no caso dos homes a porcentaxe de 

contratación dun 7,57 %; na modalidade fixo descontinuo apenas hai diferencia entre 

homes e mulleres, 0,12 % de mulleres e 0,13 % de homes (gráfica 8) 

Gráfica 8: Contratos rexistrados segundo sexo, tipo de xornada e localidade do 

centro de traballo (2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

 

A gráfica 9 reflicte datos sobre a modalidade do contrato e a localidade do centro de 

traballo segundo o sexo. Ao respecto, cabe sinalar que o 68,35 % dos contratos de 

interinidade corresponden a mulleres fronte ao 31,65 % de homes. Na modalidade de 

contratos eventuais por circunstancias da produción son tamén as mulleres cun 

58,93 % as que maioritariamente son contratadas baixo esta modalidade fronte a un 

41,07 % de homes. Nas restantes modalidades os contratos de homes superan en 

tódolos casos aos das mulleres: nos contratos de tipo indefinido ordinario o 62,83 % 

son de homes e 37,17 % de mulleres; máis da metade dos contratos de obra ou servizo 

fixéronselles a homes (60,16 % de homes e 39,84 % de mulleres); nos contratos en 

prácticas o 85,71 % correspóndense con homes e o 14,29 % con mulleres; nos 

contratos para a formación o 70,59 % das persoas contratadas son homes e o 29,41 % 

restante mulleres; o 63,56 % de conversións a contratos indefinidos son realizados a 

homes e o 36,44 % a mulleres.; e, por último, en outros contratos o 70,59 % son de 

homes e o 29,41 % de mulleres. 
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Gráfica 9: Contratos rexistrados segundo sexo, modalidade do contrato e localidade 

do centro de traballo (2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

 

A gráfica 10 amosa datos dos contratos rexistrados segundo sexo e duración do 

contrato: o 56,2 % dos contratos temporais ou de duración determinada 

corresponden a mulleres e o 43,8 % a homes, mentres que un 62,7 % dos contratos 

de duración indefinida son realizados a homes fronte ao 37,25 % que son realizados 

a mulleres.  

Gráfica 10: Contratos iniciais segundo sexo, duración do contrato e localidade do 

centro de traballo (2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 
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A análise dos contratos rexistrados segundo sexo e sector de actividade (gráfica 11), 

evidencia que é no sector servizos onde as mulleres acadan unha maior presenza. É 

neste sector onde os contratos a mulleres representan o 54,8 % do total fronte o 

45,1 % dos contratos a homes. No sector da agricultura o 56,2 % dos contratos son 

realizados a homes e o 43,8 % a mulleres; na industria máis da metade dos contratos 

son de homes (61,9 %) fronte ao 38,1 % de mulleres; e, por último, chama a atención 

o sector da construción cun 90,7 % de contratos realizados a homes fronte ao 9,2 % 

de mulleres. 

Gráfica 11: Contratos iniciais segundo sexo, sector de actividade económica e 

localidade de residencia do traballador (xaneiro a setembro 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

 

Por grupos de idade, as mulleres superan aos homes en número de contratos 

rexistrados no grupo de 35 a 54 anos cun 52 % de mulleres contratadas fronte ao 

48 % de contratados homes, ao igual que no grupo de 55 ou máis anos onde as 

mulleres acadan o 51 % dos contratos e os homes o 49 %. Pola contra, no grupo de 

idade de 16 a 34 anos os contratos aos homes (57,5 %) superan ao de mulleres 

(42,5 %) (gráfica 12). 
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Gráfica 12: Contratos iniciais segundo sexo, grupo de idade e localidade de 

residencia do traballador (xaneiro a setembro 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

 

Segundo o nivel de estudos pódese observar, na gráfica 13, que no grupo de persoas 

analfabetas o 92,3 % de contratos corresponden a mulleres e o 7,7 % a homes; no 

grupo de persoas con estudos primarios o 52,2 % de contratados son homes e o 

47,8 % mulleres. Con estudos secundarios, hai un 57,1 % de homes contratados e un 

47,8 % de mulleres. Ocorre o contrario no grupo de persoas con estudos superiores, 

onde as mulleres acadan un 62,2 % dos contratos fronte ao 37,8 % dos homes. Por 

último, no grupo sen clasificar o 100 % dos contratos correspóndense con mulleres. 

Gráfica 13: Contratos iniciais segundo sexo, nivel de formación e localidade de 

residencia do traballador (xaneiro a setembro 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 
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A taxa de actividade segundo sexo e por parroquias (gráfica 14) é moito máis baixa 

nas mulleres ca nos homes, manténdose en tódalas parroquias do concello. 

Gráfica 14: Taxa de actividade segundo sexo e parroquias (2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

 

O mesmo ocorre coa taxa de ocupación (gráfica 15), onde tamén, os homes superan 

en número ás mulleres en tódalas parroquias.  

Gráfica 15: Taxa de ocupación segundo sexo e parroquias (2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 
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Polo que respecta ao número de persoas desempregadas segundo sexo e grupos 

quinquenais de idade (gráfica 16), son as mulleres as que superan en tódolos grupos 

de idade o número de parados/as con respecto aos homes. Destacan especialmente 

o grupo de 40 a 44 anos, onde a porcentaxe de mulleres paradas é do 68 % fronte 

ao 32 % de homes; o grupo de 45 a 49 anos, no que o 67 % das mulleres están en 

desemprego mentres que só hai un 33 % de homes; e o grupo de 50 a 54 anos, no 

que a porcentaxe de mulleres paradas é do 61 % e a dos homes é do 39 %. 

Gráfica 16: Paro rexistrado segundo sexo e grupos quinquenais de idade 

 (xaneiro a setembro 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

 

A gráfica número 17 reflicte os datos do paro rexistrado segundo sexo e sector da 

actividade dende xaneiro a setembro de 2021. No sector da agricultura e pesca, o 

68% dos parados/as correspóndese con homes e o restante 32 % con mulleres. Na 

industria, son as mulleres, co 60 % de paradas, as que superan aos homes, que 

representan o 40 %. Chama a atención o sector da construción, onde o 83 % de 

parados/as son homes fronte ao 17 % de mulleres, debido posiblemente á 

masculinización deste sector de actividade. No sector servizos, o 66 % das persoas 

paradas son mulleres e o 34 % homes. En derradeiro lugar, na categoría de sen 

emprego anterior, son tamén as mulleres, 76 %, as que superan aos homes que 

representan un 24 %.  

 

42

50
45

40 38
32 33

39
44

38

58

50
55

60 62
68 67

61
56

62

0

10

20

30

40

50

60

70

80

      16 a
19 anos

      20 a
24 anos

      25 a
29 anos

      30 a
34 anos

      35 a
39 anos

      40 a
44 anos

      45 a
49 anos

      50 a
54 anos

      55 a
59 anos

      60 a
64 anos

% Homes % Mulleres



IV Plan de Igualdade do Concello de Mos 

[2022 – 2025] 
 

 

 

[19] 

Gráfica 17: Paro rexistrado segundo sexo e sector de actividade 

(xaneiro a setembro 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

 

En canto á duración da demanda segundo grupos de idade (gráfica 18), hai que dicir 

que son as mulleres as que superan en tódolos grupos aos homes, excepto no grupo 

de máis dun ano de duración, onde os homes menores de 25 anos supoñen o 58 % 

do total fronte ao 42 % das mulleres. No grupo de parados/as dun mes ou menos de 

duración as mulleres menores de 25 anos acadan o 52 % fronte ao 48 % de homes e 

nos maiores de 25 anos o 55 % correspóndese coas mulleres e o 45 % cos homes. 

No grupo de máis dun mes e menos ou igual a 6, son tamén as mulleres as que 

superan en porcentaxe aos homes. É no grupo de máis de 6 meses e menos ou igual 

a 1 ano onde as diferencias son máis significativas: nos menores de 25 anos as mulleres 

acadan o 62 % fronte ao 38 % de homes, e nos maiores de 25 o 61 % correspóndese 

con mulleres e 39 % con homes. 
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Gráfica 18: Paro rexistrado segundo sexo, grupos de idade e duración da demanda 

(xaneiro a setembro 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

A gráfica 19 revela que, tendo en conta o nivel de estudos rematados, son as mulleres 

as que superan aos homes en número de parados/as, excepto no grupo de persoas 

analfabetas, onde a porcentaxe de homes parados acada o 57 % e o de mulleres o 

43 %. Con estudos primarios incompletos hai unha porcentaxe de mulleres paradas 

do 57 % e un 43 % de homes. Con estudos primarios completos a porcentaxe de 

mulleres é do 61 % mentres que a dos homes é do 39 %. No grupo de persoas con 

estudos secundarios hai un 59 % de mulleres paradas e un 41 % de homes. E por 

último, con estudos postsecundarios a porcentaxe de mulleres paradas ascende ao 

72 % fronte ao 28 % de homes. 

Gráfica 19: Paro rexistrado segundo sexo e nivel de estudos rematados (xaneiro a 

setembro 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 
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A gráfica 20 amosa datos da taxa de paro por parroquias e segundo sexo. En tódalas 

parroquias, a excepción de Torroso, a taxa de paro nas mulleres supera dobremente 

ou incluso máis (Tameiga) á taxa de paro dos homes.  

Gráfica 20: Taxa de paro segundo sexo e parroquias (2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

 

No que respecta á información aportada polo departamento de emprego do 

concello, o 56 % das persoas que solicitaron asesoramento no período de 2020 a 2021 

foron mulleres, fronte o 44 % de homes (gráfica 21), na súa maioría persoas 

desempregadas.  

Gráfica 21: Persoas atendidas no departamento de emprego segundo sexo  

(período 2020 – 2021) 

 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

7,4

9

11,5

9,5

9

10,8

10,9

9,3

8,7

10,4

15,2

16,5

26,7

19,5

24,2

26,5

19,2

19,5

23,9

13,4

0 5 10 15 20 25 30

CELA (SAN PEDRO)

DORNELAS (SANTA MARÍA)

GUIZÁN (SANTA MARÍA)

LOUREDO (SAN SALVADOR)

MOS (SANTA EULALIA)

PEREIRAS (SAN MIGUEL)

PETELOS (SAN MAMEDE)

SANGUIÑEDA (SANTA MARÍA)

TAMEIGA (SAN MARTIÑO)

TORROSO (SAN MAMEDE)

Taxa de paro mulleres Taxa de paro homes

44%
56%

Homes Mulleres



IV Plan de Igualdade do Concello de Mos 

[2022 – 2025] 
 

 

 

[22] 

O número de persoas atendidas por tipo de consulta e sexo aparece reflectido na 

gráfica 22. O 56 % das persoas que realizaron consultas de orientación laboral 

correspóndense con mulleres e o 44 % con homes. Por outra banda, o 44 % das 

consultas de formación laboral foron de homes, fronte a un 56 % de mulleres. 

Gráfica 22: Persoas atendidas por tipo de consulta e segundo sexo  

(período 2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

En canto ás persoas participantes nos distintos programas, cursos e actividades 

organizadas polo departamento, tan só se recolleu información desagregada por sexo 

no Programa Integrado, gráfica 23, onde un 50 % das persoas participantes foron 

mulleres e o outro 50 % foron homes.  

Gráfica 23: Persoas participantes no Programa Integrado segundo sexo 

 (período 2020 – 2021) 
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3.2. Educación, cultura e participación cidadá 

O concello de Mos conta con nove centros de ensinanza non universitaria, seis deles 

de titularidade pública (cinco son de ensinanza infantil e primaria e un de ensinanza 

secundaria obrigatoria e bacharelato) e tres privados. 

A gráfica 24 amosa os datos do alumnado matriculado nos centros de Educación 

infantil, primaria e secundaria obrigatoria desagregado por sexos. En Educación 

infantil o número de homes matriculados é de 266, mentres que o de mulleres é de 

208. En Educación primaria hai 577 homes matriculados e 492 mulleres. Pola contra, 

en Educación secundaria obrigatoria o número de mulleres matriculadas (330) é 

superior ao número de homes (301). 

Gráfica 24: Alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos segundo 

o sexo en Infantil, Primaria e ESO (2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

O 83 % do profesorado deses centros públicos son mulleres, fronte ao 17 % de homes 

(gráfica 25). 

Gráfica 25: Profesorado en centros non universitarios de titularidade pública 

 segundo o sexo (2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 
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En canto aos datos da biblioteca municipal, cómpre dicir que o número de persoas 

socias da Biblioteca é de 2328 persoas, non se recolle esta información desagregada 

por sexo. 

En canto aos fondos adquiridos nos últimos catro anos sobre temática de xénero, o 

83 % son obra de mulleres, fronte ao 17 % de homes (gráfica 26). 

Gráfica 26: Fondos adquiridos nos últimos 4 anos sobre temática de xénero 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

3.3. Deportes 

O 58 % das persoas usuarias das instalacións deportivas, en concreto da piscina, son 

mulleres, fronte ao 42 % de homes (gráfica 27). 

Gráfica 27: Núm. de persoas usuarias das instalacións deportivas por sexo (2020 – 

2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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participantes femininas fronte a un 42 % de participantes masculinos; e, por último, 

no “Programa Exercítate” de ximnasia o 57 % dos participantes foron mulleres e o 

43 % homes (gráfica 28). 

Gráfica 28:  Núm. de persoas participantes nas actividades deportivas organizadas 

polo departamento por sexo (2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

4. Persoal  
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29). 

Gráfica 29: Distribución do cadro de persoal por sexo 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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un 48 % de homes; e, por último, o 60 % dos/as concelleiros/as son mulleres e o 40 % 

son homes (gráfica 30). 

Gráfica 30: Distribución do cadro de persoal por tipo de contrato e segundo sexo 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

En canto á Corporación Municipal do concello, esta está formada polo Grupo de 

Goberno (PP), o Grupo municipal do P.S.de G. P.S.O.E, o Grupo municipal do 

GañaMos e o Grupo municipal do B.N.G.  

O 65 % da Corporación municipal está representada por homes e o 35 % restante 

por mulleres (gráfica 31). 

Gráfica 31: Corporación municipal segundo sexo 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Concello de Mos (2021) 
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son 2 homes e 2 mulleres. O grupo do B.N.G está representado por un home a o 
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Gráfica 32: Agrupacións políticas desagregadas segundo sexo (2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Concello de Mos (2021) 

 

3.5. Seguridade cidadá 

A gráfica 33, amosa a distribución do cadro de persoal do departamento da Policía 

Local segundo sexo; o 86 % correspóndese con homes e o 14 % restante con mulleres. 

Gráfica 33: Distribución do cadro de persoal por sexo 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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Gráfica 34: Formación para atender a mulleres en situación de violencia de xénero 

segundo xénero 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

Dentro das actuacións dirixidas a atención de mulleres en situación de violencia de 

xénero que leva a cabo este departamento, están as seguintes: 

o Prevención da violencia de xénero 

o Atención integral sobre violencia de xénero 

o Seguimento de medidas de protección 

 

3.6. Política social. 

A gráfica 35 amosa datos das persoas beneficiarias da Renda de Integración Social de 

Galicia (RISGA) e das Axudas de Inclusión Social (AIS) no ano 2020. O 66 % das persoas 

beneficiarias do RISGA son mulleres e o 34 % homes. Polo que respecta ás Axudas de 

Inclusión Social, un 71 % de mulleres foron beneficiarias destas axudas fronte ao 29 % 

de homes.  

Gráfica 35: Persoas beneficiarias da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) e 

das Axudas de Inclusión Social (AIS) segundo sexo (ano 2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 
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O 92 % das persoas beneficiarias de pensións de xubilación non contributivas da 

Seguridade Social durante o ano 2020, son mulleres fronte a un 18 % de homes. En 

canto as pensións non contributivas de invalidez do mesmo ano, o 70 % das 

beneficiarias foron mulleres e o 30 % homes (gráfica 36). 

Gráfica 36: Núm. de persoas beneficiarias de pensións non contributivas da 

Seguridade Social segundo sexo e tipo de pensión (ano 2020) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE (2021) 

No que se refire ao perfil tipo das persoas atendidas no departamento de Servizos 

Sociais, trátase de persoas maiores ou persoas con discapacidade, polas necesidades 

de apoios derivadas da idade ou minusvalía; familias con precariedade económica, 

onde se aprecia demanda de axuda por parte de mulleres soas con cargas familiares; 

e persoas en situación de vulnerabilidade social ou en situación de precariedade 

económica, cuxa demanda parte preferentemente das mulleres.  

A gráfica 37 amosa datos do número de persoas atendidas no departamento de 

servizos sociais do concello segundo sexo: o 61 % destas persoas foron mulleres e o 

39 % homes. 

Gráfica 37: Núm. de persoas atendidas por sexo (2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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En canto aos distintos colectivos atendidos, no caso específico da muller, o 97 % foron 

mulleres e o 3 % foron homes; no da infancia, o 62 % mulleres e o 38 % homes; no 

colectivo dos inmigrantes o 57 % das persoas atendidas foron mulleres fronte ao 43 % 

de homes; o 56 % das persoas discapacitadas atendidas foron mulleres e o 44 % foron 

homes; nas minorías étnicas 75 % de mulleres e 25 % de homes; dentro do colectivo 

das persoas maiores 65 % de mulleres e o 35 % restante homes; o 100 % das persoas 

drogodependentes atendidas foron homes; por familias 73 % de mulleres e 27 % de 

homes; e dentro das familias vulnerables (problema económico) 56 % de mulleres e 

44 % de homes (gráfica 38). 

Gráfica 38: Núm. de persoas atendidas por tipo de colectivo e sexo (2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

O 59 % das persoas que foron ao departamento de servizos sociais en busca de 

información, orientación e valoración foron mulleres fronte a un 41 % de homes. Entre 

as consultas que se realizaron sobre prestación e apoio á convivencia, o 66 % 

correspóndese con mulleres, e o 34 % restante con homes. Nas consultas sobre 

aloxamento alternativo, o 60 % foron de mulleres e o 40 % de homes. Por último, no 

tipo de consultas sobre recursos complementarios para cobertura de necesidades de 

subsistencia o 68 % correspóndese e o 32 % con homes (gráfica 39). 
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Gráfica 39: Núm. de persoas atendidas por tipo de consulta e sexo (2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

Polo que respecta as persoas participantes nos distintos programas e actividades 

organizadas polo departamento, o 65 % das persoas participantes no Programa de 

educación familiar foron mulleres e o 35 % foron homes; o 62 % das persoas 

beneficiarias do servizo de axuda a domicilio (SAF) foron mulleres, fronte ao 38 % de 

homes; no programa de asesoramento e apoio psicolóxico o 71 % de participantes 

correspóndese con mulleres e o 29 % con homes; nas axudas técnicas o 73 % de 

participantes foron mulleres e o 27 % homes (gráfica 40). 

Gráfica 40: Núm. de persoas participantes nos distintos programas, cursos e 

actividades organizadas polo departamento por sexo (2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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En canto ao número de persoas beneficiarias de axudas segundo sexo, hai que dicir 

que son os homes os que superan en número ás mulleres en todos os tipos de axudas, 

a excepción da Valoración e recursos da discapacidade, onde as mulleres acadan o 

52 % das axudas e os homes o 48 %, e tamén na Derivación e coordinación con outros 

sistemas, onde as mulleres acadan o 56 % e os homes o 44 % (gráfica 41). 

Gráfica 41: Núm. de persoas beneficiarias de axudas por sexo (2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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de mulleres do 78 % fronte o 22 % de homes; as Axudas de emerxencia social do 

Concello, cun 71 % de mulleres e un 29 % de homes; e a Tarxeta monedero para a 

cobertura das necesidades básicas, onde as mulleres acadan o 70 % do total das 

prestacións. 
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Gráfica 42: Núm. de persoas beneficiarias de prestacións económicas por sexo  

(2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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Información ás Mulleres, aparece reflectido na gráfica 43: o 99 % correspóndese con 

mulleres e só un 1 % con homes. 

Gráfica 43: Núm. de persoas atendidas no servizo de asesoramento xurídico do 

Centro de Información ás Mulleres segundo sexo (período 2020-2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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100 % destas, excepto nas de incapacitacións onde o 50 % correspóndese con 

mulleres e outro 50 % con homes. 

O perfil tipo das persoas que reciben asesoramento xurídico é na súa maioría mulleres. 

A franxa de idade maioritaria está entre 35-50 anos e con estudios básicos EXB/ ESO. 

Gráfica 44: Núm. de persoas atendidas por sexo e tipo de consulta xurídica 

 (período 2020-2021) 

 

 Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

A gráfica 45 reflicte datos das persoas atendidas no servizo de asesoramento 

psicolóxico do Centro de Información ás Mulleres: o 96 % correspóndese con mulleres 

e o 4 % restante con homes. 

Gráfica 45: Persoas atendidas no servizo de asesoramento psicolóxico do Centro de 

Información ás Mulleres segundo sexo (período 2020-2021) 

 

 

 Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

Segundo o sexo e o tipo de consulta psicolóxica (gráfica 46), en todos os tipos de 

consulta as mulleres acadan o 100 % agás no tipo de consulta de problemas familiares 

onde o 93 % corresponden a mulleres e o 7 % restante a homes. 

50%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Dereito de familia

Violencia  de xénero

Divorcio/separación

Filiación

Incapacitacións

Modificación medidas

Impagos pensións

Mulleres Homes

4%

96%

Homes Mulleres



IV Plan de Igualdade do Concello de Mos 

[2022 – 2025] 
 

 

 

[35] 

O Perfil tipo das persoas que reciben asesoramento psicolóxico é o de mulleres de 

franxa de idade ente 50-65 anos, con problemas familiares e de parella. Dependentes 

economicamente da súa parella, sen ter nunca actividade laboral fóra do fogar e con 

nivel de estudos básico. Trátase na súa maioría de mulleres con secuelas ansioso-

depresivas derivadas de anos soportando maltrato psicolóxico. 

Gráfica 46: Núm. de persoas atendidas por sexo e tipo de consulta psicolóxica  

(período 2020-2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

En canto ás persoas participantes nas distintas actividades organizadas polo Centro 

de Información ás mulleres, hai que dicir que en todas as actividades o 100 % das 

persoas participantes foron mulleres, agás nas charlas de Igualdade e prevención da 

violencia de xénero nos centros de ensino, onde o 54 % foron mulleres e o 46 % 

homes (gráfica 47). 
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Gráfica 47: Núm. de persoas participantes nos programas/cursos/actividades 

organizados polo Centro de Información ás mulleres segundo sexo (período 2020-

2021) 

 

 Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

No ano 2020 houbo 10 mulleres con orde de protección e no 2021,  8 (gráfica 48). 

Gráfica 48: Núm. de mulleres con orde de protección (anos 2020 - 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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En canto a mulleres maltratadas, durante o ano 2020 foron 35, e no 2021 son 20 

(gráfica 49). 

Gráfica 49: Núm. de mulleres maltratadas (anos 2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

Polo que respecta ás mulleres beneficiarias de prestación económicas, hai 10 mulleres 

beneficiarias de axudas de pagamento periódico e 1 beneficiaria de axudas de 

vivendas en aluguer (gráfica 50). 

 

Gráfica 50: Núm. de mulleres beneficiarias de prestacións económicas (2020 – 2021) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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3.7. Resultados das enquisas. 

Do total das 29 persoas que cumprimentaron a ficha de recollida de información, 25 

eran mulleres (86 %) e 4 homes (14 %), pertencentes aos diferentes departamentos 

do Concello, e representantes de entidades deportivas, culturais, educativas e sociais. 

(gráfica 51). 

Gráfica 51: Persoas que cumprimentaron a ficha segundo sexo 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

O 95 % das persoas que participaron na enquisa sabe o que é un plan de igualdade 

e o 5 % restante afirma que non (gráfica 52). 

Gráfica 52: Sabe que é un plan de igualdade? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 
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As persoas que teñen coñecemento do que é un plan de igualdade, dan as seguintes 

respostas:  

- “Son todas as medidas que se levan a cabo nunha empresa, organización,... 

para eliminar a desigualdade entre mulleres e homes” 

- “O Plan de igualdade é un documento programático a través do cal os 

Centros poden recoller as medidas de acción positiva para abordar a 

promoción da igualdade entre mulleres e homes e para sensibilizar, previr e 

intervir fronte á violencia machista, que inclúe a violencia de xénero”. 

- “Documento que recolle medidas e accións positivas na abordaxe da 

promoción da igualdade entre mulleres e homes, sensibilización, prevención 

contra todo tipo de violencia,...” 

- “Son accións levadas a cabo dende a perspectiva integral e de xénero que 

contribuía a previr e loitar por todo tipo de violencias e discriminación por 

razóns de sexo”. 

 

O 100 % das persoas, que participaron na enquisa, afirma que a realización dos Plans 

de Igualdade é importante para o desenvolvemento do seu concello (gráfica 53). 

 Gráfica 53 Cre que a realización dos Plans de Igualdade é importante para 

o desenvolvemento do seu concello? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

Un 53 % das persoas que participaron na enquisa contesta que ten formación en 

materia de igualdade, un 42 % que non e o 5 % restante non sabe ou non contesta 

(gráfica 54) 
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Gráfica 54: Ten formación en materia de igualdade? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

As persoas que afirman ter formación en igualdade teñen participado en xornadas de 

igualdade, cursos e charlas informativas organizadas por universidades ou 

administracións así como a partir da lectura de documentación sobre o tema.  

O 89 % das persoas que participaron na enquisa estaría interesado en recibir 

formación en igualdade, en cambio, o 11 % restante non ten interese neste tipo de 

formación (gráfica 55). 

 

Gráfica 55: Interesaríalle recibir formación en igualdade. 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

O 100 % das persoas cre que o traballo a prol da igualdade é necesario para o 

desenvolvemento do seu concello (gráfica 56). 
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Gráfica 56: Cree que o traballo a prol da igualdade é necesario para o 

desenvolvemento do seu concello?. 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

O 70 % das persoas que participaron na enquisa afirma que na programación das 

actuacións do departamento/entidade téñense en conta as necesidades de mulleres 

e homes. O 20 % afirma que non e o 10 % non sabe ou non contesta (gráfica 57). 

Gráfica 57: Na programación das actuacións do seu departamento /entidade 

téñense en conta as necesidades de mulleres e homes? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

O 60% das persoas que participaron na enquisa afirma que se levan a cabo accións 

específicas dirixidas a fomentar a igualdade, mentres que un 30% indica que non se 

levan a cabo este tipo de actuacións. O 10% restante non sabe ou non contesta 

(gráfica 58). 
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Gráfica 58: Lévanse a cabo accións específicas dirixidas a fomentar á igualdade? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

Cando se pregunta se se avalía o impacto das actuacións levadas a cabo na redución 

das desigualdades entre mulleres e homes, o 10 % está de acordo en que si se avalía, 

o 60 % di que non, e o 30 % non sabe ou non contesta (gráfica 59). 

 

Gráfica 59: Avalíase o impacto das actuacións levadas a cabo na redución das 

desigualdades entre mulleres e homes? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

O 40 % das persoas que participaron na enquisa sinala que se realizan reunións de 

coordinación co departamento responsable de igualdade do concello para programar 

actuacións dirixidas a fomentar a igualdade, mentres que un 50 % di que non se 

realizan esas reunións e o 10 % restante non sabe ou non contesta (gráfica 60). 
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Gráfica 60: Realízanse reunións de coordinación co departamento responsable de 

igualdade do concello para programar actuacións dirixidas a fomentar a igualdade? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

Segundo o 70 % das persoas que participaron na enquisa, a linguaxe inclusiva é 

empregada na documentación elaborada polo departamento, fronte ao 20 % que di 

que non. Un 10 % non sabe ou non contesta (gráfica 61). 

Gráfica 61: Na documentación elaborada polo seu departamento emprégase unha 

linguaxe inclusiva? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

O 20 % das persoas que participaron na enquisa afirma que o seu departamento 

conta cun orzamento específico para traballar accións relativas á igualdade. Pola 

contra, o 60 % indica o contrario e o 20 % restante non sabe ou non contesta (gráfica 

62). 
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Gráfica 62: Conta o seu departamento con orzamento específico para traballar 

accións relativas á igualdade? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

Segundo o 60 % das persoas que realizaron a enquisa, nos seus departamentos non 

se recolle información desagregada por sexo nas actividades realizadas, tan só un 

20 % afirma que si. Un 20 % restante non sabe ou non contesta a esta cuestión (gráfica 

63). 

Gráfica 63: Recóllese información desagregada por sexo? 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

Un 70 % das persoas que realizaron a enquisa cre que o traballo a prol da igualdade 

é necesario para o desenvolvemento do seu departamento ou da súa entidade, un 

20 % considera que non é necesario, e o 10 % restante non sabe ou non contesta 

(gráfica 64). 
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Gráfica 64: Cre que o traballo a prol da igualdade é necesario para o 

desenvolvemento do seu departamento ou da súa entidade 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos das enquisas 

 

A continuación, aparecen as respostas máis relevantes referidas a outras cuestións 

sobre a igualdade e as problemáticas, dificultades e actuacións a levar a cabo para 

mellorar a igualdade no seu departamento/concello ou entidade: 

Indique cales son, na súa opinión, as problemáticas máis importantes ligadas a 

igualdade no seu departamento/concello ou entidade. 

- “A conciliación da vida persoal, familiar e laboral”. 

- “A educación sexista que aínda existe na nosa sociedade”. 

- “A desigualdade está moi arraigada no noso entorno, sobre todo en 

determinadas franxas de idade. Somos unha Asociación na que aínda a día 

de hoxe homes e mulleres participan de xeito diferente dependendo do seu 

xénero. Por exemplo: o bar é máis frecuentado polos homes e as mulleres 

son máis activas en cursos. As conversas e comportamentos no día a día 

seguen a ser machistas. Preocúpanos especialmente a mocidade porque 

vemos que no día a día teñen moitos comportamentos machistas, na forma 

na que se relacionan, nas súas relacións amoroso afectivas,... Pensamos que 

hai un retroceso con respecto á igualdade na sociedade, retroceso que se ve 

aumentado polo uso indiscriminado das Redes Sociais, que se converten 

nesas idades en instrumentos de control nas relacións de parella, de 

cosificación da muller, de imposición de estereotipos daniños,.. En canto aos 

roles que desempeñamos tódolos membros da directiva dentro da 

organización, podemos dicir que os cargos se repartiron en función das 

70%

10%

20%

Si Non Non sabe non contesta



IV Plan de Igualdade do Concello de Mos 

[2022 – 2025] 
 

 

 

[46] 

habilidades de cada quen máis que pensando no xénero. Se ben é certo que 

as mulleres somos menos, non existe a paridade (3 mulleres/11homes). Hai 

que dicir que isto débese a algo circunstancial”. 

- “A feminización ou masculinización que existe en determinados postos 

profesionais”. 

- “Nos roles de nenos e nenas relacionados co xogo, deportes, vocabulario e 

as tarefas domésticas.”  

- “Prexuízos da sociedade cara as mulleres futbolistas” 

- “Faltan equipamentos específicos nas instalacións para mulleres” 

- “As mulleres seguen asumindo o papel de coidadoras de seus fillos/as e 

persoas dependentes ao seu cargo”.  

 

Que proposta de mellora considera que sería necesario levar a cabo para mellorar a 

igualdade no seu departamento/concello ou entidade? 

- “Conseguir unha representación equilibrada de mulleres e homes”. 

- “Promover e mellorar as posibilidades de acceso da muller a postos de 

responsabilidade”. 

- “Informar de maneira específica ás mulleres dos cursos de formación ou 

postos de traballo que tradicionalmente están ocupados por homes”. 

- “Levar a cabo accións formativas e de sensibilización sobre a igualdade de 

trato e de oportunidades, tanto para @s traballador@s do concello como 

para o resto da poboación en xeral”. 

- “Garantir a igualdade salarial de mulleres e homes”.  

- “Adoptar métodos de comunicación interna que non incorran en 

terminoloxía sexista”. 

- “Xornadas da visualización da muller como protagonista en diferentes 

ámbitos, sobre todo no ámbito da música ou da Cultura en xeral”. 

- “Maior visibilidade da muller deportista” 

- “Ampliación de horario de dedicación das profesionais do Cim para dispor 

de mais tempo para coordinación e tarefas de sensibilización da prevención 

da igualdade e violencia de xénero”. 
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- “Establecemento de protocolos de coordinación con outros departamentos 

para propostas e valoración das actividades que se realicen”. 

- “Crear unha canle de comunicación e coordinación co tecido asociativo, para 

o fomento e concienciación sobre a igualdade”. 

- “Cursos para as diferentes asociacións que conforman o tecido asociativo do 

noso concello”. 

- “Promocionar e concienciar a igualdade entre os funcionarios/as en xeral, e 

das/os políticas/os”. 

 

Con que oportunidades se atopa no seu departamento/entidade para introducir a 

igualdade de oportunidades nas súas actuacións. 

- “Posibilidade de formación en traballos tradicionalmente dirixidos aos 

homes”. 

- “Contar con profesionais formadas e con experiencia en igualdade e 

violencia de xénero”. 

- “A cultura é unha ferramenta básica e fundamental para integración e 

fomentar a igualdade é moi importante na educación, así tamén como é 

unha canle moi importante para transmitir valores para unha verdadeira 

transformación social na que o xénero non sexa un motivo de discriminación 

e violencia traballando para eliminar estereotipos”.  

- “É imprescindible a sensibilización e a concienciación na comunidade en 

xeral do problema da violencia de xénero na nosa sociedade e a loita pola 

súa total desaparición”. 

- “A formación do persoal técnico en temas de igualdade e prevención da 

violencia de xénero”. 

- “A información que nos chega dende os diferentes organismos”. 

- “A esixencia dalgunhas subvencións que requiren ter en conta este tema”. 

- “A normativa que manexamos que recolle este aspecto” 
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Con que dificultades se atopa no seu departamento/entidade para introducir a 

igualdade de oportunidades nas súas actuacións? 

- “Sobre todo á hora de remitir CV a algunhas ofertas de traballo onde xa nos 

indican que non queren mulleres”. 

- “Formamos mulleres albaneis pero é moi difícil introducilas no mundo 

laboral”. 

- “Falta de coordinación con outros departamentos cando se realizan 

actuacións conxuntas”. 

- “Falta de formación neste ámbito cando se quere implantar algunha acción 

noutro departamento”. 

- “Dificultades sobre todo económicas para facer actividades e formación”. 

- “Limitación de horario de dedicación das profesionais do CIM”. 

- “Unicamente falta de orzamento porque do demais temos unha gran dose 

de interese e ganas de traballar este tema”. 

- “A dificultade de coordinación por carga de traballo, para desenvolver e 

supervisar algunhas accións”. 

- “Carencia en algunhas aplicacións ou memorias que esixan datos 

recompilados por sexos”.  

- “Limitación horaria e de persoal para desenvolver accións sobre o tema” 

- “O maior atranco é a falta de orzamentos” 
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3.8. Conclusións da diagnose. 

Como resultado da análise diagnóstica realizada, fixéronse visibles certos aspectos 

que é necesario mellorar e outros que significaron un avance en materia de igualdade 

no concello. A continuación recóllense as debilidades e fortalezas da análise 

diagnostica co fin de poder deseñar as medidas a incluír no IV Plan de Igualdade del 

Concello de Mos. 

 

Debilidades  

1. Superior porcentaxe de mulleres maiores que de homes. 

2. Subrepresentación das mulleres nos espazos de toma de decisións. 

3. Menor número de mulleres afiliadas á seguridade social. 

4. Maior número de mulleres con contratos de interinidade e temporais ou de 

duración determinada. 

5. Menor taxa de actividade e de ocupación nas mulleres. 

6. Maior incidencia do paro nas mulleres. 

7. Feminización da pobreza e precariedade laboral.  

8. Subrepresentación da mulleres no sector da construción, industria e agricultura. 

9. Brecha salarial de xénero desfavorable para as mulleres.  

10. Escasa corresponsabilidade. 

11. Maior vulnerabilidade e presencia das mulleres usuarias no servizos sociais. 

12. Persistencia de datos e estatísticas municipais non desagregadas por sexo.  

13. Inexistencia dunha partida orzamentaria para igualdade nos distintos servizos do 

Concello. 

14. Inexistencia dunha avaliación do impacto das actuacións realizadas en materia de 

igualdade. 

15. Falta de coordinación entre os diferentes servizos municipais en materia de 

igualdade. 

16. Necesidade de incrementar o horario de atención do Centro de Información as 

Mulleres. 
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17. Elevado número de denuncias e consultas por violencia de xénero. 

18. Inexistencia de paridade no goberno municipal. 

19. Descoñecemento do Plan de Igualdade Municipal. 

Fortalezas 

1. Maior representación de mulleres entre o profesorado. 

2. Maior participación das mulleres nos programas de emprego. 

3. Maior presencia de mulleres na práctica deportiva municipal. 

4. Maior nivel de estudos entre as mulleres que entre os homes. 

5. Existencia dunha muller no cumio más alto da toma de decisións municipais 

(alcaldesa) 

6. Emprego dunha linguaxe inclusiva. 

7. Realización desde os distintos servizos municipais de accións específicas a favor 

de igualdade.  

8. Consideración das necesidades de mulleres e homes na programación das 

actividades do concello.  

9. Interese en recibir formación en igualdade por parte do persoal dos servizos 

municipais. 

10. Incremento das mulleres que reciben asesoramento xurídico e psicolóxico no 

Centro de Información ás mulleres. 
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4. PRINCIPIOS REITORES DO PLAN 

Para poder aplicar este IV Plan é imprescindible que o Concello adquira un 

compromiso firme para a súa implementación. Tamén é necesario que todo o persoal 

do Concello, ao nivel que lle corresponda, colabore no desenvolvemento, seguimento 

e avaliación do plan, así como establece a Lei 3/2007, do 22 de marzo, para a 

Igualdade efectiva de Mulleres é homes. 

Os principios que orientan o desenvolvemento e a estabilidade do Plan de Igualdade 

do Concello de Mos son os seguintes: 

Compromiso político  

O compromiso coa efectividade do dereito constitucional de igualdade entre mulleres 

e homes. As políticas de igualdade teñen que concibirse como unha aposta 

comprometida coa transformación real das condicións que xeran as desigualdades 

entre mulleres e homes. Polo tanto, o Plan debe estar apoiado polo conxunto de 

grupos políticos coa aprobación en Pleno Municipal. 

Principio de igualdade  

En virtude do artigo 9.2. da Constitución, as administracións públicas deben adoptar 

as medidas oportunas para garantir o exercicio efectivo por parte de mulleres e 

homes, en condicións de igualdade, dos dereitos políticos, civís, económicos, sociais 

e culturais, co fin de evitar a segregación laboral e eliminar as diferenzas retributivas, 

así como potenciar o crecemento do empresariado feminino en todos os ámbitos que 

abarque o conxunto de políticas e o valor do traballo das mulleres, incluído o 

doméstico. 

Transversalidade nas actividades municipais 

A transversalidade, como principio reitor, supón que desde todas as áreas municipais 

se teñan en conta, desde a perspectiva de xénero, aquelas situacións que afectan dun 

xeito desigual as mulleres e homes. A igualdade é responsabilidade de todas as áreas 

de goberno da administración local de Mos, así como a incorporación da perspectiva 

de xénero no desenvolvemento das actuación que leven a cabo.  
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Participación social e comunitaria 

A participación equitativa de mulleres e homes en tódolos ámbitos da vida social e 

comunitaria é un principio prioritario e fundamental para a inclusión e a 

transformación social.  

Diversidade 

Cómpre analizar a realidade desde diferentes perspectivas, tendo en conta a 

diversidade e que as mulleres non son un conxunto homoxéneo. Deste xeito é posible 

comprender as diferentes situacións de discriminación que sofren as mulleres na súa 

diversidade (raza, lugar de procedencia, clase social, discapacidade, orientación ou 

identidade de xénero, nivel formativo...), co obxecto de dar unha resposta máis ampla 

e precisa. 
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5. METODOLOXÍA 

A metodoloxía describe os procedementos que se empregaron no proceso de 

elaboración do IV Plan de igualade do Concello de Mos, que foron os seguintes: 

 

FASES DO PROCESO METODOLÓXICO 

- Fase inicial 

- Diagnose de xénero 

- Liñas de intervención 

- Fase final 

O obxecto da fase inicial foi realizar unha xuntanza co persoal técnico do Centro de 

Información ás Mulleres (CIM) co obxecto de definir e establecer a metodoloxía de 

traballo a seguir e consensuar a planificación temporal da elaboración do IV Plan de 

Igualdade. 

Na fase diagnose de xénero, realizouse unha recollida de información a través dunha 

ficha personalizada por departamento e outra xenérica igualdade. Dende o CIM 

enviáronse as fichas aos departamentos implicados na elaboración do IV Plan e ás 

entidades ou persoas que puideran achegar información relevante para a elaboración 

do novo Plan. 

A metodoloxía empregada para o análise dos datos foi cualitativa e cuantitativa de 

investigación social, a través de: 

- Indicadores estatísticos a partir das fontes secundarias de información (Instituto 

Nacional de Estatística, Instituto Galego de Estatística, Instituto Galego das 

Cualificacións...). 

- Resultados das avaliación do III Plan de Igualdade de Oportunidades do 

Concello de Mos. 

- Fichas de recollida de información dirixidas ao persoal do Concello e entidades 

de diferente índole do municipio. 
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Unha vez recollida esta información realizouse unha análise coas principais 

conclusións da diagnose. Deste xeito, establecéronse as liñas estratéxicas de 

intervención e os obxectivos xerais e específicos por liña, e as propostas futuras de 

actuación. O obxecto deste documento era dar a coñecer e compartir, cos diferentes 

axentes implicados na igualdade do municipio, as principais conclusións acadadas da 

situación de mulleres e homes en Mos e as actuacións propostas, co fin de que estes 

puidesen facer as súas achegas ou consideracións. 

Por último, na fase final, coas achegas recollidas, procedeuse á redacción do 

documento definitivo do IV plan, que terá unha vixencia de catro anos (2022-2025). 
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6. ESTRUTURA DO PLAN 

Este IV Plan de igualdade articúlase en torno a sete liñas estratéxicas de intervención, 

que definen cales son as cuestión prioritarias nas que se debe incidir para conseguir 

os obxectivos finais deste Plan: os obxectivos, que son xerais e específicos e que teñen 

a función de delimitar dun xeito preciso a implementación do Plan; as medidas de 

actuación; as accións, que son instrumentos cos que se van desenvolver as liñas 

estratéxicas e os obxectivos, agrupadas en actuacións concretas que describen o 

proceso a seguir; e os indicadores de avaliación, para orientar o proceso de recollida 

de datos a avaliar. 

 

Figura 1: Estrutura do IV Plan de Igualdade. 

 

 

 

 

 

• A igualdade de xénero no eido local.

• Prevención da violencia de xénero 

• Educación e participación cidadá

• Cultura e deporte

• Formación e emprego.

• Política social e conciliación.

• Saúde, benestar.

Liñas estratéxicas de 

itervención



IV Plan de Igualdade do Concello de Mos 

[2022 – 2025] 
 

 

 

[56] 

Os obxectivos xerais e específicos de cada liña estratéxica de intervención son os 

seguintes: 

Liña estratéxica 1: A igualdade de xénero no eido local. 

Obxectivo xeral 

- Incorporar o principio de igualdade nas actuacións municipais e no conxunto das 

políticas postas en marcha dende o concello de Mos. 

Obxectivo específico 1. 1. Presentar, difundir e distribuír o Plan de Igualdade e as súas 

actuacións para unha maior sensibilización da cidadanía. 

Obxectivo específico 1.2. Incorporar a perspectiva de xénero e o principio de 

igualdade de oportunidades na organización interna municipal. 

 

Liña estratéxica 2: Prevención da violencia de xénero  

Obxectivo xeral 

- Sensibilizar e concienciar sobre as diferentes formas de violencia contra as 

mulleres e establecer unha actuación coordinada entre os diferentes axentes 

locais. 

Obxectivo específico 2. 1. Sensibilizar e concienciar sobre a violencia de xénero. 

Obxectivo específico 2. 2. Garantir unha atención e asistencia integral na loita contra 

a violencia de xénero e mellorar a capacitación profesional. 

 

Liña estratéxica 3: Educación e participación cidadá 

Obxectivo xeral 

- Fomentar a educación para igualdade e impulsar o empoderamento individual e 

colectivo das mulleres e a súa participación nos procesos de toma de decisións 

garantindo a participación en igualdade en todos os espazos sociais, políticos e 

económicos. 

Obxectivo específico 3.1. Potenciar a educación en igualdade para a prevención e 

erradicación dos estereotipos de xénero. 

Obxectivo específico 3.2. Potenciar e consolidar a participación de toda a cidadanía 

no compromiso pola igualdade, incidindo o asociacionismo feminino. 
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Liña estratéxica 4: Cultura e deporte 

Obxectivo xeral 

- Potenciar hábitos culturais e deportivos igualitarios a través dunha programación 

non estereotipada que favoreza a participación de mulleres e homes. 

Obxectivo específico 4.1. Fomentar a participación equilibrada de mulleres e homes 

nas distintas actividades culturais e artísticas. 

Obxectivo específico 4.2. Potenciar e favorecer o acceso e participación das mulleres 

ás diferentes actividades físicas e deportivas. 

 

Liña estratéxica 5: Formación e emprego 

Obxectivo xeral 

- Incrementar a presenza das mulleres no mercado laboral en condicións de 

igualdade. 

Obxectivo específico 5.1. Facilitar o acceso e permanencia das mulleres no mercado 

laboral. 

Obxectivo específico 5.2. Promover e apoiar a iniciativa emprendedora das mulleres. 

 

Liña estratéxica 6: Política social e conciliación 

Obxectivo xeral 

- Mellorar a calidade de vida das mulleres con maiores dificultades de integración 

social e favorecer a conciliación laboral, familiar e persoal. 

Obxectivo específico 6.1. Mellorar a calidade de vida das mulleres con maiores 

dificultades de integración social tendo en conta as súas necesidades específicas. 

Obxectivo específico 6.2. Ofrecer recursos locais para favorecer a conciliación laboral, 

familiar e persoal. 

Obxectivo específico 6.3. Sensibilizar, formar e informar da corresponsabilidade entre 

mulleres e homes para mellorar a conciliación. 
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Liña estratéxica 7: Saúde e benestar.  

Obxectivo xeral 

- Mellorar a saúde e benestar das mulleres realizando actuacións que favorezan o 

coñecemento e coidado do corpo con hábitos de vida saudables. 

Obxectivo específico 7.1. Mellorar a saúde e benestar da cidadanía e en particular a 

das mulleres a través do fomento de hábitos de vida saudables. 
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7. LIÑAS ESTRATÉXICAS DE INTERVENCIÓN 

 

7.1. Igualdade de xénero no eido local. 

O obxectivo xeral desta primeira liña estratéxica é incorporar o principio de igualdade 

nas actuacións municipais e no conxunto das políticas postas en marcha dende o 

concello de Mos. 

Obxectivo específico 1. 1. Presentar, difundir e distribuír o Plan de Igualdade e as súas 

actuacións para unha maior sensibilización da cidadanía. 

 

ACTUACIÓN 

1 

Presentación, difusión e distribución do IV Plan de 

Igualdade entre o persoal municipal, entidades sociais e 

empresariais e a cidadanía. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Todos departamentos 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Presentación pública do IV Plan e Igualdade 

Núm. presentacións realizadas 

Núm. de documentos difundidos 

Núm. de envíos en soporte informático 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022  

 

ACTUACIÓN 

2 

Empregar as canles habituais de comunicación do Concello 

para difundir as actividades municipais en materia de 

igualdade que se leven a cabo. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Todos departamentos 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 
Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022  
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Obxectivo específico 1.2. Incorporar a perspectiva de xénero e o principio de 

igualdade de oportunidades na organización interna municipal. 

 

ACTUACIÓN 

3 

Realizar procesos formativos e de sensibilización co persoal 

político e técnico sobre como incorporar a perspectiva de 

xénero na administración local. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Todos departamentos 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. e tipo de actividade de formación e sensibilización 

Núm. participantes 

Grado de satisfacción das persoas participantes 

TEMPORALIDADE 2023 – 2024  

 

ACTUACIÓN 

4 

Elaborar unha análise de xénero das contratacións, 

subvencións e convenios do Concello e un procedemento 

para incorporar cláusulas de xénero nos contratos, 

subvencións, axudas e convenios municipais. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Todos departamentos 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de análises de xénero realizados e tipo de 

documento 

Núm. de procedementos que incorporan a cláusula de 

xénero 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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ACTUACIÓN 

5 

Establecer criterios sobre presenza equilibrada no xurado 

para a concesión de premios, nos órganos para adquisición 

de fondos culturais, artísticos, tribunais, comisións e todos 

os procesos participativos impulsados polo Concello. 

DEPARTAMENTOS ou 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Todos departamentos 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Composicións do xurados, órganos, tribunais... 

Núm. de procesos participativo equilibrados impulsado 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

6 

Creación e constitución dunha Comisión Técnica 

Interdepartamental para a xestión do Plan de igualdade 

como organismo impulsor e coordinador do 

desenvolvemento do Plan. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Todos departamentos 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Creación da Comisión Técnica Interdepartamental 

Núm. departamentos integrantes 

Núm. participantes 

TEMPORALIDADE 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

7 

Velar pola utilización dunha linguaxe non sexista e que 

non conteña elementos discriminatorios tanto na 

documentación municipal (carteleira, publicidade, 

proxectos...) destinada á cidadanía como a dispoñible nos 

trámites a través da sede electrónica. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Todos departamentos 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. e tipo de documentos revisados 

Núm. departamentos implicados 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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7.2. Prevención da violencia de xénero  

O obxectivo xeral desta segunda liña estratéxica é sensibilizar e concienciar sobre as 

diferentes formas de violencia contra as mulleres e establecer unha actuación 

coordinada entre os diferentes axentes locais. 

Obxectivo específico 2. 1. Sensibilizar e concienciar sobre a violencia de xénero. 

 

ACTUACIÓN 

8 

Obradoiros de prevención da violencia de xénero e novas 

masculinidades dirixidos a homes, e cursos de autodefensa 

feminista dirixidos a mulleres. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Educación 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. de participantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2024  

 

ACTUACIÓN 

9 

Continuar coa organización de campañas de 

sensibilización o 25 novembro, Día Internacional da 

Eliminación da Violencia Contra a Muller; e o día 23 de 

setembro, Día Internacional contra a Explotación Sexual e 

o Tráfico de Mulleres, Nenas e Nenos. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 
Centro de Información ás Mulleres 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de actividades realizadas 

Núm. participantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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ACTUACIÓN 

10 

Organizar obradoiros de prevención da violencia de 

xénero, ciberacoso e seguridade nas redes sociais para 

alumnado e ANPAS. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Educación 

Centros de ensino 

ANPAS 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. de participantes 

Grao de satisfacción das persoas participantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

11 

Campañas de sensibilización dirixidas á cidadanía para a 

prevención das diferentes formas de violencia de xénero. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de accións realizadas 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 

 

CTUACIÓN 

12 

Realizar campañas de sensibilización que axuden a previr 

situacións de agresións sexistas e LGTBIfóbicas nas 

actividades lúdicas e festivas que se realicen no municipio. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

Cultura 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de campañas realizadas 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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ACTUACIÓN 

13 

Realizar campañas contra a trata e o consumo de 

prostitución. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de campañas realizadas 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2023 – 2025 

 

 

Obxectivo específico 2. 2. Garantir unha atención e asistencia integral na loita contra 

a violencia de xénero e mellorar a capacitación profesional. 

 

ACTUACIÓN 

14 

Mellorar e manter un espazo web específico do Centro de 

Información ás Mulleres na páxina web do Concello 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Informática 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Dotar de contidos o espazo web 

Porcentaxe de espazo dedicado 

Núm. actualizacións 

Núm. de entradas 

Núm. de visitas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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ACTUACIÓN 

15 

Formación sobre violencia de xénero ao persoal político, 

técnico e ás persoas integrantes da Mesa Local contra a 

Violencia contra as mulleres, as diferentes formas, a súa 

repercusión e recursos existentes á súa disposición. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

Policía Local 

Centros ensino 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de accións formativas realizadas 

Núm. de participantes 

TEMPORALIDADE 2023 – 2025 

 

ACTUACIÓN 

16 

Reforzar con recursos humanos, materiais e económicos o 

Centro de Información ás Mulleres e incrementar o tempo 

de atención psicolóxica e xurídica. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Persoal 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de procesos de mellora implantados 

Núm. de horas de atención psicolóxica á semana 

Núm. de horas de atención xurídica á semana 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

17 

Continuar impulsando a Mesa Local sobre Violencia de 

Xénero potenciando a coordinación entre os diferentes 

axentes que interveñen para mellorar a prevención, 

seguimento e intervención ante os casos de violencia de 

xénero. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

Policía Local 

Centros ensino 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de reunións e acordos acadados 

Núm. de participantes 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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7.3. Educación e participación cidadá 

O obxectivo xeral desta terceira liña estratéxicas é fomentar a educación para 

igualdade e impulsar o empoderamento individual e colectivo das mulleres e a súa 

participación nos procesos de toma de decisións garantindo a participación en 

igualdade en todos os espazos sociais, políticos e económicos. 

Obxectivo específico 3.1. Potenciar a educación en igualdade para a prevención e 

erradicación dos estereotipos de xénero. 

 

ACTUACIÓN 

18 

Continuar colaborando cos centro de ensino na 

conmemoración e visibilización do Día Internacional da 

Muller (8 de marzo) e o Día Internacional contra a 

LGTBIfobia (17 de maio). 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Educación 

Centros de ensino 

ANPAS 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de accións realizadas 

Núm. entidades participantes 

Núm. participantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

19 

Desenvolver obradoiros de coeducación e de educación 

afectivo-sexual nos centros de ensino 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Educación 

Centros de ensino 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2024  
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ACTUACIÓN 

20 

Organización de obradoiros de prevención de ciberacoso e 

seguridade na rede para alumnado, profesorado e ANPAS. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Educación 

Centros de ensino 

Anpas 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2023 – 2025 

 

ACTUACIÓN 

21 

Continuar colaborando cos departamentos de orientación 

dos colexios de educación primaria e ampliar aos centros 

de secundaria o certame de debuxo sobre a igualdade 

entre mulleres e homes. 

DEPARTAMENTOS ou 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Educación 

Centros de ensino 

Anpas 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de centros de ensino participantes 

Núm. de participantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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Obxectivo específico 3.2. Potenciar e consolidar a participación de toda a cidadanía 

no compromiso pola igualdade incidindo no asociacionismo feminino. 

 

ACTUACIÓN 

22 

Campaña de sensibilización e formación dirixido a 

consolidar e impulsar o asociacionismo entre as mulleres e 

dotar as asociacións existentes das estratexias necesarias 

para a inclusión da perspectiva de xénero nas actividades 

que leven a cabo. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Asociacións 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de campañas realizadas 

Núm. de formacións realizadas 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2023 – 2024  

 

ACTUACIÓN 

23 

Realizar obradoiros de Novas Tecnoloxías e Redes Sociais 

para asociacións, sendo un dos seus obxectivos a 

promoción da igualdade. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Cultura e participación cidadá 

Asociacións de mulleres 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. participantes 

Grao de satisfacción 

TEMPORALIDADE 2022 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

24 

Incluír criterios de igualdade nos baremos de concesión de 

subvencións para as asociacións. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Intervención 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Inclusión do criterio de igualdade  

Núm. de subvencións concedidas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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ACTUACIÓN 

25 

Favorecer a utilización de espazos públicos para o 

desenvolvemento de actividades ás asociacións que 

impulsen actividades para a promoción da igualdade. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Participación cidadá 

Asociacións 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Espazos públicos dispoñibles 

Núm. entidades solicitantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

26 

Organizar en colaboración coas asociacións actividades 

para o día 15 de outubro Día Internacional das Mulleres 

Rurais. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Cultura e participación cidadá 

Asociacións 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. accións realizadas 

Núm. de entidades participantes 

Núm. de participantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 

 

CTUACIÓN 

27 

Continuar conmemorando e visibilizando o Día 

Internacional da Muller (8 de marzo) 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Todos departamentos. 

Asociacións de mulleres 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. accións realizadas 

Núm. de entidades participantes 

Núm. de participantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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7.4. Cultura e deporte. 

O obxectivo desta cuarta liña estratéxica é potenciar hábitos culturais e deportivos 

igualitarios a través dunha programación non estereotipadas que favoreza a 

participación de mulleres e homes. 

Obxectivo específico 4.1. Fomentar a participación equilibrada de mulleres e homes 

nas distintas actividades culturais e artísticas. 

 

ACTUACIÓN 

28 

Potenciar unha participación equilibrada de mulleres e 

homes nas xornadas, exposicións, festivais e demais actos 

culturais celebrados no municipio. 

DEPARTAMENTOS ou 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Cultura 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. accións realizadas 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

29 

Creación dunha sección sobre feminismos e diversidade 

nas bibliotecas municipais que inclúa obras destinadas a 

todos os públicos. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Cultura 

Biblioteca 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 
Creación das seccións 

TEMPORALIDADE 2023  
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ACTUACIÓN 

30 

Realizar un inventario que visibilice a denominación de 

espazos públicos e asignación de nomes de mulleres a 

espazos de nova creación. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Urbanismo 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Realización do inventario 

Núm. de espazos de nova creación con nome de 

mulleres. 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 

 

Obxectivo específico 4.2. Potenciar e favorecer o acceso e participación das mulleres 

ás diferentes actividades físicas e deportivas. 

 

ACTUACIÓN 

31 

Realizar campañas de sensibilización á mocidade para a 

elección non estereotipada de deportes, e formación 

dirixida á familias e ao persoal técnico dos equipos 

deportivos para romper cos estereotipos no deporte. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Educación 

Centros de ensino 

Deportes 

Entidades deportivas municipais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. campañas realizadas 

Núm. entidades participantes 

Núm. participantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2023 -2024 
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ACTUACIÓN 

32 

Continuar co apoio e visibilización daquelas mulleres do 

municipio que destaquen nalgún deporte, así como coa 

creación de equipos deportivos femininos. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Educación 

Centros de ensino 

Deportes 

Entidades deportivas municipais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de mulleres deportistas visibilizadas 

Núm. de equipos femininos creados 

TEMPORALIDADE 2023 - 2024 

 

ACTUACIÓN 

33 

Fomentar o coñecemento e divulgación dos deportes entre 

as nenas e as mozas, especialmente naqueles nos que 

están subrepresentadas. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Educación 

Centros de ensino 

Deportes 

Entidades deportivas municipais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de acción realizadas 

Núm. entidades participantes 

Núm. de participantes 

TEMPORALIDADE 2023 - 2024  
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ACTUACIÓN 

34 

Apoiar ás entidades deportivas que realicen actuacións 

encamiñadas a conseguir unha participación equilibrada 

de mulleres e homes. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Deportes 

Entidades deportivas municipais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de recursos concedidos 

Núm. de entidades beneficiarias 

Núm. de medidas realizadas 

TEMPORALIDADE 2022 - 2023 – 2024 - 2025 

 

7.5. Formación e emprego. 

O obxectivo xeral desta quinta liña é incrementar a presenza das mulleres no mercado 

laboral en condicións de igualdade.  

Obxectivo específico 5. 1. Mellorar o acceso e permanencia das mulleres no mercado 

laboral 

 

ACTUACIÓN 

35 

Incorporar o enfoque de xénero nos programas municipais 

de emprego e de servizos sociais para favorecer a 

igualdade e a inserción laboral das mulleres. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Formación e emprego 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 
Núm. de programas con enfoque de xénero 

TEMPORALIDADE  2023 – 2024  
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ACTUACIÓN 

36 

Continuar promovendo accións destinadas á adquisición 

de formación básica que permita o acceso aos ciclos 

formativos, certificados de profesionalidade, etc., como 

pode ser a obtención do graduado en ESO, competencias 

chave e/ou probas de acceso a ciclos. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Formación e emprego 

Educación 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de accións realizadas 

Núm. participantes 

TEMPORALIDADE  2022 - 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

37 

Programación de accións formativas que favorezan o 

acceso das mulleres en sectores de subrepresentación. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Formación e emprego 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de acción realizadas 

Núm. de mulleres beneficiarias 

TEMPORALIDADE  2023 – 2025 

 

ACTUACIÓN 

38 

Continuar coa formación en novas tecnoloxías, 

especialmente no caso de mulleres que buscan inserirse 

por primeira vez no mercado laboral ou mellorar as súas 

condicións de traballo. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Formación e emprego 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de accións formativas realizadas 

Núm. de participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE  2022 – 2024 - 2025 



IV Plan de Igualdade do Concello de Mos 

[2022 – 2025] 
 

 

 

[75] 

Obxectivo específico 5. 2. Promover e apoiar a iniciativa emprendedora das mulleres. 

 

ACTUACIÓN 

39 

Apoiar iniciativas de autoemprego e emprendemento de 

mulleres, e continuar apoiando o cooperativismo a través 

de orientación, información e formación. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Formación e emprego 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de iniciativas apoiadas 

Núm. de mulleres participantes 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE  2020 - 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

40 

Mellorar a presenza e participación das mulleres no 

mercado laboral, difundindo experiencias de mulleres 

emprendedoras de Mos nos medios de comunicación 

locais e en campañas de sensibilización impulsadas polo 

Concello. 

DEPARTAMENTOS ou 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Formación e emprego 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de experiencias difundidas 

Núm. de accións realizadas 

Núm. de mulleres participantes 

TEMPORALIDADE  2023 – 2024  
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7.6. Política social e conciliación. 

O obxectivo xeral desta sexta liña é mellorar a calidade de vida das mulleres con 

maiores dificultades de integración social e favorecer a conciliación laboral, familiar e 

persoal. 

Obxectivo específico 6.1. Mellorar a calidade de vida das mulleres con maiores 

dificultades de integración social tendo en conta as súas necesidades específicas. 

 

ACTUACIÓN 

41 

Desenvolvemento de programas de atención e formación 

destinados a mulleres, especialmente aquelas que están 

en situación de vulnerabilidade. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

Participación cidadá 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de programas de atención e formación realizados 

Núm. mulleres participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

42 

Priorizar o acceso das mulleres soas ou con cargas 

familiares non compartidas e escasos recursos sociais e 

económicos aos recursos formativos e ás bolsas de traballo 

municipal, co obxecto de impulsar a súa inserción social, 

profesional e independencia económica.  

DEPARTAMENTOS ou 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 
Núm. de mulleres participantes 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 
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ACTUACIÓN 

43 

Realizar obradoiros de autoestima e empoderamento 

dirixidos a mulleres que se atopen en situacións de especial 

vulnerabilidade para aumentar a súa confianza e que 

sexan protagonistas activas do seu propio proceso de 

inserción social. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. mulleres participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2022 – 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

44 

Realizar en colaboración coa OMIX obradoiros afectivo-

sexuais e campañas de prevención da violencia de xénero 

para a mocidade. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. mulleres participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE 2023 - 2025 
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Obxectivo específico 6.2. Ofrecer recursos locais para favorecer a conciliación laboral, 

familiar e persoal. 

 

ACTUACIÓN 

45 

Impulsar un servizo de conciliación que dea resposta ás 

necesidades específicas das mulleres. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de familias que empregaron o servizo 

Núm. participantes no servizo 

TEMPORALIDADE  2022 - 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

46 

Continuar tendo en conta a conciliación á hora de fixar os 

horarios das actividades que se organicen dende o 

Concello e apoiar con recursos adaptados as necesidades 

das persoas usuarias. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

Educación 

Participación cidadá 

Cultura 

Deportes 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de accións que teñen en conta a conciliación 

Núm. de recursos empregados  

TEMPORALIDADE  2022 - 2023 – 2024 - 2025 
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ACTUACIÓN 

47 

Continuar coa organización de obradoiros coeducativos 

para nenas e nenos en períodos non lectivos para facilitar 

a conciliación. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

Participación cidadá 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. mulleres participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE  2023 – 2024 - 2025 

 

Obxectivo específico 6.3. Sensibilizar, formar e informar da corresponsabilidade entre 

mulleres e homes para mellorar a conciliación. 

 

ACTUACIÓN 

48 

Organizar cursos ou actividades que promovan a 

corresponsabilidade entre a mocidade. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Participación cidadá 

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de accións realizadas 

Núm. mulleres participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE  2023 – 2024  
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ACTUACIÓN 

49 

Realizar campañas sobre paternidades responsables e a 

deconstrución da masculinidade hexemónica 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Participación cidadá 

Entidades municipais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de campañas realizadas 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE  2023 – 2025 

 

ACTUACIÓN 

50 

Realizar campañas de sensibilización dirixidas aos homes 

para fomentar o reparto igualitario no fogar potenciando 

a participación masculina nas labores de educación e 

coidados. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Participación cidadá 

Entidades municipais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de campañas realizadas 

Canles de difusión empregadas  

TEMPORALIDADE  2022 – 2024  
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7.7. Saúde e benestar 

O obxectivo xeral desta sétima liña é mellorar a saúde e benestar das mulleres 

realizando actuacións que favorezan o coñecemento e coidado do corpo con hábitos 

de vida saudables. 

Obxectivo específico 7.1. Mellorar a saúde e benestar da cidadanía e en particular a 

das mulleres a través do fomento de hábitos de vida saudables. 

 

ACTUACIÓN 

51 

Continuar desenvolvendo, en colaboración co Centro de 

Saúde e entidades sociais, charlas preventivas sobre 

enfermidades propias do colectivo feminino (cancro de 

mama, enfermidades óseas, etc.). 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

Centros de Saúde 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de charlas realizadas 

Núm. de mulleres participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE  2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

52 

Elaborar e difundir materiais divulgativos sobre a saúde e 

o benestar das mulleres, tendo en conta a perspectiva de 

xénero na súa elaboración e deseño. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

Centros de Saúde 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de materiais elaborados 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE  2023 – 2024 - 2025 
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ACTUACIÓN 

53 

Organizar obradoiros de xestión do estrés dirixidos a 

mulleres coidadoras de persoas dependentes co fin de 

mellorar a súa situación respecto á ansiedade que 

producen os coidados. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. de mulleres participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE  2022 - 2023 – 2024 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

54 
Organizar obradoiros afectivo-sexuais para a cidadanía. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de obradoiros realizados 

Núm. de participantes 

Grao de satisfacción 

Canles de difusión empregadas 

TEMPORALIDADE  2023 - 2025 

 

ACTUACIÓN 

55 

Impulsar a Mesa de Saúde do Concello de Mos co obxecto 

de integrar a perspectiva de xénero no seu funcionamento. 

DEPARTAMENTOS OU 

AXENTES IMPLICADOS 

Centro de Información ás Mulleres 

Servizos Sociais 

Centro de Saúde 

Educación 

INDICADORES DE 

AVALIACIÓN 

Núm. de reunións realizadas 

Núm. de acordos alcanzados 

Núm. de persoas e entidades participantes 

TEMPORALIDADE  2022 - 2023 – 2024 - 2025 
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8. AVALIACIÓN 

O Plan de Igualdade é un mecanismo de intervención que persegue mellorar as 

situacións de desigualdade e discriminación das que se parte no momento da súa 

elaboración. Tendo en conta o período de vixencia, é necesario un seguimento e 

avaliación da execución das accións, xa que iso permite comprobar o nivel de 

execución do Plan no seu conxunto e dos obxectivos e actuacións contempladas nas 

diferentes liñas de intervención.  

Para levar a cabo o seguimento deste IV Plan, requírese a elaboración de informes ou 

memorias anuais que dean conta do nivel de execución das accións. En canto á 

avaliación, levarase a cabo en tres niveis: 

- Micro a partir da análise das medidas contempladas no plan. 

- Meso analizando o nivel de execución das áreas de intervención. 

- Global a partir da realización dun balance do nivel de execución do Plan no seu 

conxunto.  

Para avaliar as medidas contempladas no plan, recollerase información sobre o 

órgano responsable da súa execución, a periodicidade, o calendario de execución, os 

indicadores, o nivel de execución (acción realizada, en proceso ou non realizada), a 

información de como se levou a cabo o proceso de execución e o grao de dificultade 

no desenvolvemento das actuacións.  

Para analizar o nivel de execución das áreas de intervención, procederase a analizar 

o número de medidas adoptadas en cada unha das áreas de intervención.  

A análise global do plan recollerá información sobre o nivel de seguimento e 

avaliación do plan a través da avaliación do nivel de cumprimento segundo os 

órganos responsables, o grao de cumprimento no seu conxunto e as dificultades 

detectadas na avaliación do Plan.  

Para facilitar o sistema de seguimento e avaliación do Plan, elaborarase unha ficha de 

seguimento e outra de avaliación das actuacións que deberan cubrir os 

departamentos responsables das actuacións. 

Co fin de comprobar o nivel de execución do plan, concretarase un calendario de 

actuación para levar a cabo o seguimento e avaliación.  
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9. ANEXOS 

9.1. Marco lexislativo. 

O contexto legal en materia de igualdade entre mulleres e homes dispón actualmente 

de diversas normativas, tanto a nivel internacional, europeo, estatal, autonómico e 

local. 

Este Plan susténtase nun marco legal que fundamenta as actuacións emitidas en 

materia de igualdade de oportunidades e de prevención da violencia de xénero por 

organismos internacionais, europeos, estatais, autonómicos e locais.  

A continuación nomearemos os documentos marco normativos das estratexias de 

igualdade de xénero: 

Ámbito internacional e europeo. 

- A Carta das Nacións Unidas, aprobada en 1945 é o primeiro documento 

internacional que recolle o Principio de Igualdade de dereitos da man da 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que recolle o respecto 

á dignidade e integridade da persoa sen que poida prevalecer discriminación 

algunha por razón de sexo (artigos 1 e 2.1). 

- A Convención para a Eliminación de todas as Formas de Discriminación contra 

a Muller de 1979 (CEDAW). Dende a Organización de Nacións Unidas (ONU) 

promove entre os Estados membros a toma de medidas para asegurar o 

desenvolvemento e avance da muller, co obxecto de garantirlle o goce e 

exercicio dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais, en igualdade de 

condicións co home.  

- A Resolución da Comisión dos Dereitos Humanos de 1997. 

- A IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres, de Beijing, no ano 1995 en China. 

Os gobernos participantes comprometéronse a cumprir os acordos recollidos 

no documento final, un programa encamiñado a eliminar os obstáculos que 

dificultan a igualdade. 

- O Tratado de Ámsterdam, asinado o 2 de outubro de 1997, entrou en vigor o 

1 de maio de 1999, propón desde a súa entrada en vigor que a igualdade entre 

mulleres e homes e a eliminación das desigualdades entre unhas e outros 
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deben ser un obxectivo integrador de todas as políticas e accións dos 

membros da Unión Europea.  

- Programas de acción comunitaria para a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes (1982-1985, 1986-1990, 1991-1995 e 1996-2000). 

- O Pacto Europeo pola Igualdade de Xénero 2011-2020, do Consello da Unión 

Europea pretende dar un novo impulso, especialmente co fin de reafirmar e 

apoiar a estreita relación entre a Estratexia de a Comisión Europea para a 

igualdade entre mulleres e homes (2010-2015) e a denominada "Europa 2020: 

estratexia de a Unión Europea para o emprego e un crecemento intelixente, 

sostible e integrador" 

- Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia 

contra as mulleres e a violencia doméstica. Istambul, 11.V.2011 (Entrou en vigor 

no noso país o 1 de agosto de 2014). Defínese como o primeiro tratado contra 

a violencia cara ás mulleres, incluíndo a violencia sexual, física, psicolóxica e 

económica tanto no ámbito público como privado. O Convenio tamén destaca 

que os estados membros do Consello de Europa se comprometen a promover 

e aplicar de maneira efectiva políticas de igualdade entre mulleres. 

- O Plan de Acción de a UE en materia de xénero 2016-2020, aprobado pola 

Comisión Europea, no que se destaca a necesidade de conseguir plenamente 

o goce íntegro e en condicións de igualdade de todos os dereitos humanos e 

as liberdades fundamentais por parte das mulleres e as nenas, e a consecución 

do obxectivo de a igualdade de xénero e o empoderamento das mulleres e as 

nenas 

- A Estratexia de Igualdade de Xénero 2018-2023 e a Estratexia para a Igualdade 

de Xénero 2020-2025, aprobadas polo Consello de Europa, onde se marcan 

as directrices a seguir en materia de igualdade nos próximos anos na Unión 

Europea. 
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Ámbito estatal. 

- Na Constitución Española de 1978 recóllese que lles corresponde aos poderes 

públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do 

individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas; remover os 

obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación 

de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social (Art.9.2.); e 

que os españois son iguais ante a lei sen que poida prevalecer discriminación 

algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social (Art. 14). 

- Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral 

contra a violencia de xénero. Incorpora un enfoque integral e multidisciplinar 

para o recoñecemento de dereitos como o da información, a asistencia 

xurídica gratuíta e outros de protección social, atención, emerxencia, apoio e 

recuperación, garantindo dereitos laborais e de apoio económico e 

impulsando medidas de sensibilización, prevención e actuación en diferentes 

ámbitos e de coordinación cos servizos existentes a nivel autonómico e local 

en defensa da igualdade e liberdade das mulleres. 

- Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres 

e homes. Considera a dimensión transversal da igualdade como fundamental 

para conseguir a igualdade e considera que as administracións públicas 

integrarán o principio de igualdade de forma activa, na adopción e execución 

das súas disposicións normativas, na definición e nos orzamentos das políticas 

públicas en todos os ámbitos. 

- Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero (28 de setembro de 2017). 

Identifícanse e analízanse os problemas que impiden avanzar na erradicación 

das diferentes formas de violencia de xénero e conten un conxunto de 

propostas de actuación par acometer. 

- Real Decreto Lei 9/2018, do 3 de agosto, de medidas para o desenvolvemento 

do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que devolven ás Entidades 

Locais as competencias en materia de promoción da igualdade e a loita contra 

a violencia de xénero grazas á modificación da Lei Reguladora das Bases do 

Réxime Local. 
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- Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para a garantía 

da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego 

e a ocupación. 

Ámbito autonómico. 

- Lei 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de  

xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 

Aos efectos desta Lei enténdese por violencia de xénero calquera acto violento 

ou agresión, baseados nunha situación de desigualdade no marco dun sistema 

de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres que teña ou poida 

ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as 

ameazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto 

se ocorren no ámbito público como na vida familiar ou privada. 

- Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de igualdade. 

- I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia (2016-

2020). 

- VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes 2017-2020. 

Ámbito local. 

- Lei reguladora de bases do réxime local (1985). Establece como competencia 

dos concellos a realización de actuacións en promoción da igualdade entre 

homes e mulleres así como contra a violencia de xénero (art. 25.2.o). 

- Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia.  

- I Plan municipal de igualdade (2004-2007) do Concello de Mos. 

- II Plan de Igualdade para mulleres e homes no Concello de Mos (2009-2012). 

- Avaliación do II Plan de igualdade para mulleres e homes no Concello de Mos 

(2009-2012). 

- III Plan de Igualdade do Concello de Mos (2015-2018). 

- Avaliación do III Plan de Igualdade do Concello de Mos (20215-2018). 
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9.2. Ficha seguimento e avaliación. 

FICHA DE SEGUIMENTO 

Liña estratéxica de intervención  

Obxectivo xeral  

Obxectivo específico  

Núm. de actuación  

Departamento ou axente 

implicado 
 

Persoa responsable da actividade  

Nome da actividade  

Data de realización  

Lugar  

Duración (núm. horas)  

Descrición da actividade  

Persoas participantes 

desagregadas por sexo 
 

Indicadores  

Orzamento destinado  

Valoración xeral da actividade  

Observación ou incidencias  
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9.3. Glosario de termos. 

Androcentrismo 

Enfoque nas investigacións e estudos dende a única perspectiva do xénero masculino. 

Nunha sociedade androcéntrica, o masculino tómase como modelo que cómpre 

imitar. 

Apoderamento 

Concepto cunha dobre dimensión, unha individual, de recuperación da propia 

dignidade de cada muller como persoa; e outra colectiva, de carácter político, que 

pretende que as mulleres estean presentes nos lugares onde se toman as decisións, 

é dicir, que exerzan o poder. 

Ciberacoso 

É unha extensión do acoso nos medios tecnolóxicos e redes sociais, polo cal unha 

persoa (acosadora) trata de invadir a vida de outra (vítima) de forma repetitiva, 

enviándolle mensaxes ameazantes, intimidatorias ou chantaxistas. É un tipo de 

violencia que pode realizar calquera persoa, coñecida ou descoñecida incluso a nosa 

parella ou antiga parella. 

Carga mental 

Xestión de múltiples tarefas relacionadas co ámbito laboral, familiar e persoal que leva 

á sobresaturación do lastre mental e emocional tradicionalmente asumida polas 

mulleres. 

Coeducación 

Educación centrada nas alumnas e nos alumnos, considerando ambos os colectivos 

como grupos en igualdade de dereitos e de oportunidades. 

Conciliación 

Acción de fomentar a corresponsabilidade entre a vida laboral, familiar e persoal para 

evitar así a desigualdade da distribución das tarefas domésticas e do coidado. Esta é 

impulsada mediante horarios flexibles, permisos de maternidade/paternidade, redes 

de coidado comunitario, etc. 
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Cota 

Proporción de postos, escanos ou recursos que lle deben ser atribuídos a un colectivo 

específico. Con esta medida preténdese corrixir un desequilibrio, xeralmente en canto 

ao acceso a posicións de toma de decisións, oportunidades de formación ou postos 

de traballo. 

Diversidade  

Termo que se emprega para referirse de maneira inclusiva a todo tipo de diversidade 

atendendo a etnia, cultura ou sexo dunha persoa, e que implica a solidariedade e o 

respecto polas diferenzas. 

Equidade 

Principio ético que atende a equilibrar as mesmas oportunidades, condicións e formas 

de trato para todas as persoas. Así, promete garantir unha distribución xusta dos 

recursos e os roles fronte ás desvantaxes que poidan existir. 

Estereotipos de xénero 

Representacións xeneralizadas e culturalmente aceptadas sobre as funcións sociais e 

os comportamentos que homes e mulleres deben amosar. 

Feminismo  

Corrente de pensamento en permanente evolución pola defensa da igualdade de 

dereitos e oportunidades de ambos sexos.  

Igualdade entre os sexos 

Situación na que todas as persoas son libres de desenvolver as súas capacidades 

persoais e de tomar decisións, sen as limitacións causadas polos roles tradicionais. Ter 

en conta, valorar e potenciar por igual as distintas condutas, aspiracións e necesidades 

de homes e de mulleres. 

Interseccionalidade 

Ferramenta de análise que trata de dar resposta á opresión e perda de privilexios en 

base á pertenza de múltiples categorías sociais (raza, orientación sexual ou clase). 

Linguaxe inclusiva 

Refírese a toda a expresión verbal ou escrita que fai explícita a inclusión de todas as 

persoas en toda a súa diversidade, facendo fronte ao uso xenérico do masculino. 
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Machismo 

O machismo é considerado unha opresión cara ao sexo feminino e unha das máis 

importantes lacras sociais. 

Masculinidades 

Relación dos atributos, valores, comportamentos e condutas que os homes constrúen 

para si nunha determinada sociedade e cultura, velando polo respecto dos dereitos, 

liberdade e capacidade das demais persoas. 

Micromachismo 

Consiste nunha práctica de violencia na vida cotiá que é tan sutil que pasa 

desapercibida pero que reflicte e perpetúa as actitudes machistas e a desigualdade 

das mulleres respecto aos homes. Comprende un amplo abanico de manobras  

interpersoais e sinálase como a base e caldo de cultivo das demais formas de a 

violencia de xénero: maltrato psicolóxico, emocional, físico, sexual e económico. 

Trataríase ademais de prácticas lexitimadas pola contorna social, en contraste con 

outras formas de violencia de xénero, denunciadas e condenadas habitualmente. 

Patriarcado  

Literalmente significa "goberno dos pais" pero as interpretacións críticas desde o 

feminismo refírense a el como un sistema ou organización social de dominación 

masculina sobre as mulleres que adoptou distintas formas ao longo da historia.  

Perspectiva de xénero 

Estudo das diferenzas de condicións, necesidades, índices de participación, acceso 

aos recursos e desenvolvemento, control de activos, poder de toma de decisión etc. 

entre homes e mulleres, debidas aos roles que tradicionalmente se lles asignaron. 

Políticas de igualdade 

Marcos referenciais de actuación política que consideran o principio de igualdade de 

trato e, a través da elaboración de estratexias baseadas no dereito das mulleres a 

seren tratadas como cidadás, propoñen solucións para resolver as desigualdades por 

razón de sexo. 
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Proceso de socialización diferencial 

Mecanismo polo que se socializan dun xeito diferente e desigual mulleres e homes. A 

intervención dos axentes de socialización xoga un papel clave que marca esa 

diferenciación. 

Transversalidade de xénero 

Relativo á organización, mellora, desenvolvemento e avaliación dos procesos 

políticos, de xeito que a igualdade de xénero se incorpore a todas as políticas, en 

todos os niveis e en todas as etapas por parte das persoas involucradas na adopción 

de decisións. 

Sexismo 

Conxunto de métodos empregados no seo da sociedade androcéntrica que 

determinan unha situación de inferioridade, subordinación e explotación para o 

colectivo feminino ou masculino. O sexismo abrangue todos os ámbitos da vida e das 

relacións humanas. A linguaxe é un factor importante na súa superación. 

Sexting 

Refírese ao envío de contidos privados a través do teléfono móbil no que se amosan 

fotografías ou vídeos de amizades ou persoas coñecidas de carácter sexual ou 

privado. É un método de chantaxe ou ridiculización de quen aparece nas imaxes. 

Violencia de xénero 

Calquera acto violento ou agresión, baseados nunha situación de desigualdade no 

marco dun sistema de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres que teña 

ou poida ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as 

ameazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto se 

ocorren no ámbito público como na vida familiar ou privada. 
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