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O traballo reprodutivo ou da reprodución comprende os traballos destinados a satisfacer as necesidades 
do fogar e da familia. Este tipo de traballo circunscribiuse tradicionalmente ao ámbito privado da esfera 
doméstica, polo que moitas veces tamén vén definido como traballo doméstico. Diferénciase do traballo 
produtivo, ou de produción de bens ou servizos, en que este é o único recoñecido económica e socialmente. 
É dicir, o traballo reprodutivo realizado polas persoas que conforman o fogar, co que se proporcionan 
servizos de preparación de alimentos, limpeza do fogar, coidado de nenos/as e persoas maiores, entre 
outros, non vén recoñecido nas contas económicas nacionais, aínda que como veremos máis adiante o 
seu valor económico é moi significativo. A nivel social, o único traballo que tradicionalmente foi recoñecido 
como tal, foi o desenvolto na esfera produtiva. Neste sentido, aínda que dende a óptica económica a maior 
valorización do traballo produtivo deriva do seu valor de cambio, a través do cal pódese producir beneficio 
económico, o certo é que a tradicional división sexual dun tipo de traballo e de outro tivo tamén unha enorme 
influencia para a diferente valoración social que se lles fai. 
 
Ao longo da historia o traballo reprodutivo foi asignado principalmente ás mulleres, considerándose 
parte da súa experiencia vital, xunto co ámbito da familia, a maternidade e o afectivo. Este modelo 
tradicional, porén, foise transformando a partir do século XX, e especialmente na segunda metade do 
século, dando paso a unha crecente presenza da muller no mercado de traballo, no traballo produtivo, 
asumindo un importante papel na xeración de ingresos económicos familiares. Pero lonxe de romperse co 
desequilibrio existente entre o reparto e a distribución dos tempos vitais dedicados ás diferentes esferas e 
coa asignación histórica das tarefas domésticas e de coidado ás mulleres, séguese perpetuando a súa 
orientación tradicional ao ámbito privado e ao seu rol doméstico. Así, o traballo remunerado fóra do ámbito 
doméstico pasa a ser unha posibilidade realizable e un dereito lexítimo, á vez que unha opción difícil. A 
tensión prodúcese ao non verse alterada en consecuencia a tradicional división sexual do traballo, e os 
problemas de conciliación pasan a ser a causa e á vez o efecto de situacións de desigualdade entre 
mulleres e homes.  
 
Tal e como poñen de manifesto diferentes estudos e enquisas, a maior parte da carga familiar e a 
realización do maior porcentaxe dos traballos domésticos recaen aínda a día de hoxe nas mulleres. Esta 
situación é un fiel reflexo da incompatibilidade das presións derivadas dos roles laborais e familiares que 
cobren, especialmente as mulleres. Así, as mulleres, en moita maior medida que os homes, adoitan 
experimentar un conflito entre “familia” e “traballo” dado que o uso dos tempos entre mulleres e 
homes non se realiza de forma igualitaria, e isto contribúe á reprodución das desigualdades de 
xénero. Así mesmo, tamén se dan cambios na organización e na composición do modelo tradicional de 
familia nuclear, integrándose outros modelos de familias. E como é lóxico pensar, as dificultades de 
conciliación manteñen unha estreita relación non só co tamaño do fogar, senón co tipo de fogar, e coa 
existencia ou non dunha parella, de fillos e fillas menores ou de persoas adultas dependentes. 
 
No capítulo seguinte, dedicado a analizar o traballo produtivo, constatarase unha situación diferencial 
entre homes e mulleres que necesariamente ten a outra cara da moeda na esfera reprodutiva do 
traballo. Por unha banda, observarase unha maior inactividade das mulleres na esfera produtiva, por mor 
da súa maior participación na esfera reprodutiva; e por outra, observaranse as maiores dificultades das 
mulleres para incorporarse a esfera produtiva, sobre todo en determinadas idades. Polo que parece claro 
que existen penalizacións profesionais á maternidade, e non tanto á paternidade, que analizaremos 
en máis detalle neste capítulo. 
 
Ante esta situación de desigualdade entre mulleres e homes, as medidas lexislativas e políticas que 
procuran superar esta situación son aquelas que teñen como obxectivo principal a conciliación da vida 
laboral, familiar e persoal, que procuran promover e fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres 
e homes. A este respecto, a primeira normativa española baseada no cumprimento deste obxectivo é a Lei 
39/1999, de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas 
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traballadoras. Unha lei que precede á Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes, na que se recoñece o dereito á conciliación da vida laboral, familiar e persoal e fomenta 
a corresponsabilidade entre mulleres e homes. 
 
A nivel autonómico, a conciliación laboral, familiar e persoal é unha das áreas prioritarias recollidas no 
Decreto lexislativo do 2/2015 do 12 de febreiro polo que aproba o texto refundido das disposicións legais 
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. E recentemente, entrou en vigor o Plan 
Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021. Deste plan hai que ter en conta que está 
constituído por un conxunto de instrumentos: Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 (PEG), o I Plan de 
actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020 (que se menciona no apartado 
de “Educación”) e o VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes 2017-2020. Este Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade comprende 5 áreas 
estratéxicas: xerando conciencia e coñecemento; coeducar para unha sociedade corresponsable; 
artellando unha nova cultura dos tempos; reforzando o compromiso das organizacións cunha conciliación 
corresponsable; e fortalecendo os recursos de apoio. 
 
A conciliación formúlase pois como unha estratexia que busca dar solución ao problema da 
incompatibilidade da vida familiar e laboral de mulleres e homes, polo que, ademais de ter unha gran 
relevancia para a consecución da igualdade de oportunidades, contribúe á construción dunha sociedade 
onde mulleres e homes poidan compatibilizar o traballo produtivo e reprodutivo, tamén co tempo de ocio ou 
persoal, en condicións de igualdade.  
 
Ao longo deste capítulo procuraremos poñer en valor o traballo reprodutivo intentando realizar unha achega 
sobre o seu valor económico cos datos dispoñibles, analizaremos a situación diferencial de homes e 
mulleres nesta esfera do traballo e o impacto que a asunción do traballo reprodutivo ten sobre a esfera 
produtiva. Ademais, procuraremos analizar cales son as medidas de conciliación que as empresas poñen 
a disposición das persoas traballadoras. Todo isto coa finalidade de identificar os principais ámbitos de 
desigualdade entre mulleres e homes e as medidas necesarias para superar estas situacións. 
 
 

 
 

 
Nas últimas décadas a incorporación das mulleres ao mercado de traballo produtivo tivo como 
consecuencia que gran parte do traballo reprodutivo desenvolvido nos fogares polas mulleres pasase á 
esfera produtiva a través da creación de garderías e escolas infantís, programas de madrugadores, servizo 
de comedor escolar, ludotecas, xeriátricos, centros de día, etc. Coa creación destes servizos na esfera 
produtiva, e a consecuente creación de postos de traballo, o que antes non era tido en conta nas contas 
nacionais agora forma parte do Produto Interior Bruto. Neste sentido, cabe preguntarse cal é o valor do 
traballo desenvolvido nos fogares polos membros do fogar, que aínda continúa na esfera reprodutiva 
do traballo e, polo tanto, non está contabilizado nas contas nacionais. A fin de responder a esta pregunta, 
o Instituto Nacional de Estatística, a través da Enquisa de Emprego do Tempo realizada entre outubro de 
2009 e setembro de 2010, elaborou o que se denomina como Conta Satélite de produción doméstica, que 
realiza unha valoración monetaria do tempo dedicado ás tarefas domésticas e do fogar e fai un cálculo do 
valor engadido bruto que consegue a produción doméstica. As actividades consideradas para a realización 
deste cálculo son aquelas realizadas polo membros do fogar que dan por resultado bens e servizos. Aínda 
que os datos non teñen desagregación a nivel provincial, e o último cálculo fíxose no ano 2010, cómpre 
realizar unha achega neste diagnóstico aos datos existentes para a Comunidade Autónoma de Galicia para 
poñer en valor o traballo reprodutivo que se realiza nas familias. 
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Na seguinte táboa recóllese a distribución do Valor Engadido Bruto (VEB) por sexo e funcións que consegue 
a produción doméstica non contabilizada no PIB galego e vemos que este ascende a 28.649 millóns de 
euros. É dicir, o traballo doméstico non remunerado no ano 2010, segundo os cálculos realizados polo 
INE, suporían o 33% do PIB de Galicia dese ano de ser incluído nas contas económicas de Galicia, pois 
no 2010 o PIB de Galicia foi de 57.025 millóns de euros. 
 

  
Distribución do valor engadido bruto por sexo e funcións da Conta Satélite de produción doméstica 
en Galicia. Ano 2017 (valores absolutos, miles de euros) 

 

Funcións Mulleres Homes Total 

Proporcionar aloxamento 5.654.489 2.804.448 8.458.937 

Proporcionar comida 7.591.581 2.483.674 10.075.255 

Proporcionar roupa 2.559.807 614.914 3.174.721 

Proporcionar coidados e educación 3.375.945 1.979.861 5.355.806 

Traballo voluntario 925.780 658.766 1.584.546 

VEB doméstico total 20.107.602 8.541.663 28.649.265 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Contas económicas. Base 2008; Conta satélite da produción doméstica 

 
Segundo os datos da Conta Satélite de produción doméstica o 70,2% do VEB doméstico total foi xerado 
por mulleres, rexistrando variación segundo as funcións recollidas. Así, vemos que as funcións onde as 
mulleres acadan porcentaxes máis altos son as de “Proporcionar comida”, que inclúe a planificación 
da comida, a adquisición dos ingredientes, preparala, servila, fregar os pratos, etc., e “Proporcionar roupa”, 
que inclúe a súa adquisición, lavala, pasar o ferro, etc. Pola súa parte, as funcións onde os homes teñen 
maior presenza, aínda que esta segue a ser minoritaria fronte ás mulleres, son “Proporcionar 
aloxamento”, que inclúe o mantemento da vivenda, a limpeza, o seu equipamento, etc., e “Proporcionar 
coidados e educación”. Por outra banda, a Conta Satélite de produción doméstica inclúe tamén o “Traballo 
voluntario”, que recolle as actividades voluntarias de prestación de servizos a outros fogares ou a 
institucións sen fins de lucro, e neste caso a produción presenta un maior equilibrio entre homes e mulleres, 
aínda que as mulleres producen, tamén neste caso, máis que os homes. 
 

  
Distribución do valor engadido bruto por sexo segundo funcións da Conta Satélite de produción 
doméstica en Galicia. Ano 2017 (valores porcentuais) 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Contas económicas. Base 2008; Conta satélite da produción doméstica 

 
En definitiva, os datos amosan a enorme aportación que as mulleres maioritariamente fan a 
sociedade a través do traballo reprodutivo, un traballo que, porén, conta con escasa valoración, que 
non está remunerado e que, a miúdo, penaliza ás mulleres na esfera produtiva, tal e como se verá no 
capítulo seguinte e nos seguintes epígrafes. 
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O fogar foi durante moito tempo o espazo onde atopamos as maiores desigualdades entre homes e 
mulleres. As responsabilidades sobre o coidado do fogar, das crianzas e das persoas maiores foron 
tradicionalmente asignadas ás mulleres, establecendo o fogar como o seu lugar propio. Porén, os cambios 
producidos no mercado de traballo coa incorporación das mulleres á esfera produtiva transformou a relación 
dos homes e das mulleres co traballo doméstico e tamén a súa posición dentro da familia. Ante estas 
transformacións recentes no mercado de traballo e nas familias é preciso analizar a persistencia ou non 
das desigualdades no traballo doméstico. A tal fin, e a través da enquisa realizada para a diagnose de 
Compartimos Plan, preguntamos á poboación sobre o tempo dedicado a estas tarefas e o reparto 
das principais tarefas entre aquelas persoas que conviven actualmente coa súa parella. Os datos 
que veremos a continuación mostran que as desigualdades entre homes e mulleres seguen estando 
vixentes hoxe en día e que aínda queda moito camiño por recorrer para acadar unha sociedade 
plenamente igualitaria tamén nos nosos fogares, onde mulleres e homes participen en condicións de 
igualdade. 
 
De acordo aos resultados, as mulleres enquisadas dedican de media 45 minutos máis ó día ás tarefas 
do fogar que os homes enquisados, pois elas dedican a estas tarefas 2 horas e 16 minutos fronte a 1 
hora e 30 minutos que dedican os homes. Cabe sinalar, porén, que estes datos débense tomar con cautela 
ao tratarse dunha enquisa online, pois existe certo desequilibrio na representación sociodemográfica 
(cunha sobrerrepresentación de poboación nova e de mulleres). Non obstante, os datos apuntan a unha 
situación de desequilibrio na participación da esfera reprodutiva con diferenzas que varían 
significativamente se analizamos variables como a idade, o tamaño da poboación, o nivel de estudos ou se 
as persoas enquisadas teñen fillos ou non.  
 
Na seguinte táboa podemos observar que a diferenza entre homes e mulleres enquisados aumenta 
moi significativamente canto maior é a idade das persoas enquisadas. Deste xeito, comprobamos que 
mentres entre a poboación máis nova (menores de 35 anos) a diferenza é de 30 minutos, entre as persoas 
máis maiores (maiores de 64 anos) esta diferenza ascende a 3 horas e 34 minutos. Estes datos 
relaciónanse cuns procesos de socialización durante a ditadura franquista nos que a identidade feminina 
construíuse en base a unha definición estrita dos roles de xénero. O ideal feminino era o da muller submisa, 
filla ou esposa, relegada ao fogar e ás tarefas domésticas e de coidados. Deste xeito, vemos que esta 
socialización pervive hoxe en día nas nosas persoas máis maiores nas que as desigualdades de xénero no 
ámbito doméstico continúan a estar moi presentes. 
 

  
Media de horas dedicadas a tarefas do fogar por sexo segundo grupos de idade, tamaño de 
poboación, nivel de estudos e fillos/as na provincia da Coruña 
 

Variables sociodemográficas Muller Home Diferenza 

Total 2:16 1:31 0:45 

Grupos de 
idade 

De 18 a 34 años 1:57 1:27 0:30 

De 35 a 64 años 2:25 1:36 0:49 

65 años y más 5:04 1:30 3:34 

Tamaño de 
poboación 

Concellos Pequenos (menos de 5.000 hab.) 3:01 1:30 1:31 

Concellos Medianos (entre 5.000 e 20.000 hab.) 2:25 1:16 1:09 

Concellos Grandes (máis de 20.000 hab.) 2:03 1:38 0:24 

Estudos 
Estudos Superiores 1:58 1:38 0:20 

Secundaria, primaria ou sen estudos 2:58 1:22 1:36 

Fillos/as 
Sen fillos/as 1:46 1:26 0:19 

Con fillos/as 2:45 1:37 1:07 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan (2017-2018). 
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Observamos tamén unha notable diferenza entre as horas dedicadas a tarefas no fogar en función do 
tamaño do concello, pois a media de horas diminúe conforme aumenta o tamaño do concello. Así, vemos 
que mentres entre a poboación enquisada dos concellos grandes as diferenzas entre mulleres e homes 
son de 24 minutos, nos concellos pequenos a diferenza ascende a 1 hora e 31 minutos. Neste caso as 
diferenzas veñen marcadas polos diferentes contornas rurais/urbanas, pois é posible que exista unha maior 
incorporación ao mercado de traballo das mulleres nas urbes máis grandes, pero tamén por unha maior 
pervivencia a día de hoxe dos estereotipos e roles de xénero nos concellos máis rurais, polos que 
as mulleres asumen en maior medida o traballo reprodutivo. 
 
Por outra banda, parece ser que o nivel de estudos marca tamén unha diferenza salientable no equilibrio 
nas horas empregadas en tarefas domésticas entre homes e mulleres. Como vemos na táboa anterior unha 
das menores diferenzas entre homes e mulleres atopámola na poboación enquisada con estudos 
superiores, diferenza que aumenta significativamente entre a poboación con estudos de secundaria, 
primaria ou sen estudos. O feito de contar con estudos superiores leva probablemente a unha 
incorporación máis igualitaria ao mercado de traballo entre homes e mulleres que deriva nunha 
situación máis igualitaria tamén no tempo que se dedica ao espazo doméstico. 
 
Por último, observamos entre a poboación enquisada unha clara situación de desigualdade á hora de ter 
fillas e/ou fillos, pois aínda que o tempo dedicado ás tarefas do fogar aumenta tanto en homes como en 
mulleres cando teñen fillos, comprobamos que o tempo aumenta, sobre todo, para as mulleres pasando 
dunha diferenza de 19 minutos a unha diferenza de 1 hora e 7 minutos. 
 
Como dato curioso observamos que cando se lle pregunta ás persoas enquisadas as horas dedicas pola 
súa parella ás tarefas do fogar, obsérvase que as diferenzas entre homes e mulleres varían en función de 
quen responde á pregunta. Isto é, cando responden as mulleres sobre as horas dedicadas por elas e polas 
súas parellas, a diferenza é dunha hora (2;28 hora dedicadas por elas e 1,25 polas súas parellas). Pola 
contra, cando se lle pregunta aos homes esa diferenza redúcese a media hora (1,53 horas dedicadas por 
eles e 2,02 dedicadas polas súas parellas). 
 
Na seguinte táboa pódese ver a media de horas empregadas a tarefas do fogar polas mulleres enquisadas 
e a media horas empregadas polas súas parellas (homes). Tamén neste caso observamos que as maiores 
diferenzas rexístranse entre a poboación maior de 64 anos e entre a poboación residente en concellos de 
menos de 5.000 habitantes 

 

  
Media de horas dedicadas a tarefas do fogar das mulleres e das súas parellas (homes) segundo 
grupos de idade, tamaño de poboación, nivel de estudos e fillas e/ou fillos na provincia da Coruña 
 

Variables sociodemográficas 
Respostas das 

mulleres 

Respostas das 
mulleres sobre as 

súas parellas 
Diferenza 

Total 2:16 1:15 1:01 

Grupos de 
idade 

De 18 a 34 años 1:57 1:17 0:39 

De 35 a 64 años 2:25 1:15 1:10 

65 años y más 5:05 1:37 3:27 

Tamaño 
de 

poboación 

Concellos Pequenos (menos de 5.000 hab.) 3:01 1:19 1:41 

Concellos Medianos (entre 5.000 e 20.000 hab.) 2:25 1:10 1:15 

Concellos Grandes (máis de 20.000 hab.) 2:03 1:18 0:44 

Estudos 
Estudos Superiores 1:59 1:11 0:48 

Secundaria, primaria ou sen estudos 2:58 1:26 1:31 

Fillas e/ou 
fillos 

Sen fillos/as 1:46 1:15 0:31 

Con fillos/as 2:45 1:15 1:30 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan (2017-2018). 

 
Na seguinte táboa podemos ver as diferenzas no emprego de horas a tarefas do fogar por áreas comarcais 
e vemos que as maiores diferenzas e desigualdades se rexistran na área da Barbanza-Noia, seguido 
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das áreas da Costa da Morte e da Coruña Suroriental. Son precisamente as áreas comarcais das grandes 
cidades as que rexistran as menores diferenzas entre homes e mulleres no uso do tempo para tarefas do 
fogar. En calquera caso, non atopamos ningunha variable sociodemográfica nin territorial na que, de media, 
as mulleres dediquen igual ou menos horas que as súas parellas a este traballo. 
 

  
Media de horas dedicadas polas mulleres enquisadas a tarefas do fogar, así como polas súas 
parellas (homes), e media dos homes enquisados por área comarcal da provincia da Coruña 
 

Área Comarcal Respostas das mulleres 
Respostas das mulleres 
sobre as súas parellas 

Respostas dos homes 

A Coruña Suroriental 2:35 1:17 1:00 

Área da Coruña 1:58 1:09 1:39 

Área da Costa da Morte 2:46 1:18 1:13 

Área de Santiago 2:16 1:27 1:41 

Barbanza-Noia 3:15 1:09 1:18 

Ferrol-Eume-Ortegal 2:18 1:12 1:21 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan (2017-2018). 

 
Pero non só no tempo dedicado ás tarefas do fogar se observan desigualdades de xénero, tamén no reparto 
das mesmas observamos notables diferenzas. A través das respostas ofrecidas polas persoas que 
actualmente teñen parella e viven conxuntamente á enquisa de Compartimos Plan observamos numerosas 
situacións de desigualdade neste aspecto. Agrupando as categorías “sempre eu” e “habitualmente eu” da 
pregunta sobre quen se fai cargo das seguintes tarefas do fogar observamos que algunhas tarefas, como 
facer a colada, limpar os baños ou pasar o ferro, son maioritariamente realizadas por mulleres. Así 
o 68,1%, 61% e 60,2% das mulleres enquisadas afirman encargarse sempre ou habitualmente destas 
tarefas. E aínda que en menor medida, pero tamén con notables diferenzas entre mulleres e homes, 
atopamos tarefas como decidir que se vai comer, cociñar ou coidar as persoas da familia, con valores moito 
máis altos entre as mulleres que entre os homes. Pola contra, vemos que algunha tarefa como facer 
reparacións na casa recaen maioritariamente nos homes, pois o 77,9% dos homes indican que sempre 
ou habitualmente realizan esta tarefa. Neste sentido, comprobamos a escasa implicación dos homes 
enquisados no traballo reprodutivo, e incluso cando analizamos o reparto das tarefas vemos que responde 
en gran medida aos roles tradicionais de xénero. 
 

  
Reparto de tarefas domésticas na parella: “Sempre eu” + “Habitualmente eu” por sexo na provincia 
da Coruña (valores porcentuais) 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan (2017-2018). 
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Resultados similares atopamos cando agrupamos as respostas “sempre a miña parella” ou “habitualmente 
a miña parella”, pois comprobamos igualmente que tarefas como pasar o ferro, facer a colada ou limpar os 
baños son feitas maiormente polas parellas cando responde un home e outras como facer reparacións son 
realizadas maiormente pola parella canda responde unha muller. 
 

  
Reparto de tarefas domésticas na parella: “Sempre a miña parella” + “Habitualmente a miña parella” 
por sexo na provincia da Coruña (valores porcentuais) 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan (2017-2018). 

 
Datos similares pódense extraer da investigación realizada no marco do programa “SUPRime o ConTRoL” 
da Deputación da Coruña dirixido á poboación adolescente de 3º e 4º da ESO, na que se observaba 
igualmente que tarefas como facer a colada ou preparar as comidas recaían principalmente nas nais e 
outras como facer reparacións na casa eran feitas principalmente polos pais. 
 
Poucas son as fontes oficiais que ofrecen información sobre a participación da poboación no traballo 
reprodutivo a nivel comarcal co obxectivo de achegarse en maior profundidade á situación dos diferentes 
territorios. Non obstante, o Censo de Poboación recolle no ano 2011 algunhas variables en relación ao 
traballo non remunerado, concretamente en relación á asunción da maior parte das tarefas do fogar, do 
coidado de menores de 15 anos e o coidado de persoas con problemas de saúde. Aínda que os datos non 
son actuais, permiten identificar aqueles territorios onde a participación dos homes no traballo reprodutivo 
é moi minoritaria e aqueles onde, aínda que as mulleres asumen a carga principal do traballo reprodutivo, 
a súa participación é maior. Ademais, e como veremos a continuación, permiten validar en certa medida os 
datos da enquisa realizada no marco do proxecto Compartimos Plan. 
 
Un primeiro ámbito de análise que ofrece é o reparto das tarefas domésticas, pois o Censo de Poboación 
recolle ás persoas que se encargan da maior parte destas no fogar. Na seguinte táboa recóllense os datos 
absolutos por sexo, nos que a categoría “Non é aplicable” corresponde á poboación menor de 16 anos, 
mentres que no resto das categorías recóllese ao resto da poboación, independentemente da súa idade e 
a súa posición na familia. Na análise dos datos absolutos comprobamos que no ano 2011 o 59% das 
mulleres da Provincia da Coruña ocupábanse da maior parte do traballo doméstico nos seus fogares, 
porcentaxe que ascende ao 67% se non temos en conta ás menores de 16 anos. Pola contra, tan só o 
23,7% dos homes da provincia asumían a maior parte das tarefas dos seus fogares, 27,5% se excluímos 
aos menores de 16 anos. En termos absolutos, vemos ademais que en todas as comarcas o número de 
mulleres que asumen a maior parte do traballo doméstico dobra ou incluso triplica ao número de homes, 
polo que a situación de desigualdade na asunción do traballo reprodutivo é moi clara e xeneralizada en 
todo o territorio. 
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Nº de persoas que se encargan da maior parte das tarefas do fogar segundo sexo por comarca da 
provincia da Coruña. Ano 2011 (valores absolutos) 
 

Comarcas 

Homes Mulleres 

Si Non 
Non é 

aplicable 
Si Non 

Non é 
aplicable 

A Barcala 1.175 3.500 630 3.250 1.890 595 

A Coruña 47.355 112.850 27.715 122.750 58.805 25.970 

Arzúa 1.645 6.035 860 5.050 2.790 755 

Barbanza 7.130 21.185 5.105 20.310 9.360 4.990 

Bergantiños 7.485 22.620 4.095 21.075 10.555 3.900 

Betanzos 3.800 12.230 2.175 10.835 5.880 1.875 

Eume 3.190 8.330 1.340 8.215 3.625 1.315 

Ferrol 18.800 48.125 10.150 50.110 23.890 9.345 

Fisterra 2.770 7.135 1.415 7.320 3.075 1.395 

Muros 1.575 4.550 645 4.385 2.270 625 

Noia 4.190 10.800 2.115 10.595 5.335 2.050 

O Sar 2.045 4.990 980 5.165 2.535 1.045 

Ordes 3.460 13.060 2.255 11.055 6.240 2.225 

Ortegal 1.650 4.485 620 4.360 2.220 525 

Santiago 19.665 46.305 11.665 49.395 25.020 11.065 

Terra de Melide 1.345 4.280 700 3.635 2.075 575 

Terra de Soneira 1.475 6.870 1.035 5.770 3.155 860 

Xallas 1.080 5.275 735 4.355 2.425 765 

Total Provincia 129.835 342.625 74.235 347.630 171.145 69.875 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do INE. Censo de Poboación e Vivendas. 

 
Nos seguintes gráficos recóllense as porcentaxes de homes e mulleres que se encargan da maior parte 
das tarefas do fogar por comarcas. Polo que respecta aos homes, vemos que as comarcas nas que teñen 
unha maior implicación no traballo reprodutivo son Santiago, A Coruña, O Sar e Ferrol, todas elas 
correspondentes coas áreas comarcais para as que viamos as menores diferenzas entre homes e mulleres 
nas horas dedicadas a tarefas do fogar. Pola súa parte, a menor implicación dos homes no traballo 
reprodutivo obsérvase nas comarcas do Xallas, Terra de Soneira, Ordes e Arzúa, pertencentes ás 
áreas comarcais da Costa da Morte e da Coruña Suroriental, onde tamén na enquisa de Compartimos Plan 
se observaban as maiores diferenzas entre mulleres e homes na media de hora dedicadas a tarefas do 
fogar. 
 

  
Porcentaxe de homes e mulleres maiores de 15 anos segundo se encargan da maior parte das 
tarefas do fogar ou non por comarcas da provincia da Coruña. Ano 2011

   
► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do INE. Censo de Poboación e Vivendas. 
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Tamén polo que respecta ás mulleres, vemos que as comarcas onde se rexistran as porcentaxes máis 
altas de mulleres que se encargan da maior parte das tarefas do fogar son Barbanza, Bergantiños e 
Arzúa, tres comarcas pertencentes precisamente ás áreas comarcais que presentaban na enquisa de 
Compartimos Plan as maiores diferenzas entre mulleres e homes na media de horas dedicadas a tarefas 
do fogar. 
 
En canto ás persoas que se encargan do coidado de menores de 15 anos segundo o Censo de Poboación 
volvemos a ver que existen diferenzas entre homes e mulleres, aínda que son menos salientables que no 
caso anterior. En primeiro lugar vemos que en todas as comarcas hai máis mulleres que homes que se 
encargan do coidado de menores de 15 anos. A nivel provincial os datos amosan que no 2011 un 16,2% 
da poboación masculina maior de 15 anos coidaba menores de 15 anos, porcentaxe que no caso das 
mulleres ascende ao 21,4%. 
 

  
Nº de persoas que coidan menores de 15 anos segundo sexo por comarca da provincia da Coruña. 
Ano 2011 (valores absolutos) 
 

Comarcas 

Homes Mulleres 

Si Non 
Non é 

aplicable 
Si Non 

Non é 
aplicable 

A Barcala 520 4.155 630 720 4.420 595 

A Coruña 28.490 131.720 27.715 40.810 140.730 25.970 

Arzúa 1.095 6.585 860 1.305 6.540 755 

Barbanza 4.925 23.390 5.105 7.400 22.255 4.990 

Bergantiños 4.150 25.955 4.095 5.935 25.700 3.900 

Betanzos 2.390 13.640 2.175 3.500 13.220 1.845 

Eume 1.675 9.850 1.340 2.305 9.540 1.315 

Ferrol 11.380 55.535 10.150 15.640 58.370 9.345 

Fisterra 1.640 8.270 1.415 2.105 8.290 1.395 

Muros 765 5.355 645 1.405 5.250 625 

Noia 1.915 13.075 2.115 3.230 12.695 2.050 

O Sar 930 6.110 980 1.615 6.080 1.045 

Ordes 2.200 14.330 2.255 3.330 13.970 2.225 

Ortegal 670 5.470 620 880 5.705 525 

Santiago 11.640 54.330 11.665 17.145 57.260 11.065 

Terra de Melide 585 5.050 700 840 4.865 575 

Terra de Soneira 725 7.615 1.035 1.490 7.440 860 

Xallas 780 5.575 735 1.160 5.615 765 

Total Provincia 76.475 396.010 74.235 110.815 407.945 69.845 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do INE. Censo de Poboación e Vivendas. 

 
A nivel comarcal vemos diferenzas destacables tanto nas porcentaxes rexistradas como nas fendas entre 
homes e mulleres. En primeiro lugar vemos que Muros, Terra de Soneira, O Sar, Barbanza e Noia 
presentan unha fenda nas porcentaxes de homes e mulleres que coidan menores de 15 anos superiores 
aos 7 puntos porcentuais, polo que parece claro que nestas comarcas existe un especial desequilibrio 
na asunción das tarefas de maternidade e paternidade.  
 
Por outra parte, as comarcas onde se presentan as menores porcentaxes de homes coidadores son 
as da Terra de Soneira, Terra de Melide e Ortegal, mentres que as comarcas da Coruña, Santiago e 
Barbanza rexistran as maiores porcentaxes de homes que coidan menores de 15 anos. Cabe sinalar, 
porén, que estes datos poden estar influídos pola propia situación sociodemográfica destas comarcas, pois 
como vimos no capítulo de poboación, A Coruña, Santiago e Barbanza son as comarcas coa menor idade 
media, e igualmente presentan as taxas de natalidade máis altas da provincia. Neste sentido, poden entrar 
en xogo dous factores que inflúan nos datos. Por unha banda, que exista un maior número de menores 
susceptibles de ser coidados e, por outra, que a propia idade media da poboación, máis nova que a media 
provincial, facilite unha maior superación dos roles e estereotipos tradicionais asociados á maternidade e á 
paternidade. 
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Porcentaxe de homes e mulleres maiores de 15 anos que coidan menores de 15 anos por comarcas 
da provincia da Coruña. Ano 2011 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do INE. Censo de Poboación e Vivendas. 

 
Outra fonte de información sobre o coidado de menores é a Enquisa Estrutural a Fogares do ano 2017, na 
que se introduce un módulo sobre conciliación da vida laboral e familiar. Un dos aspectos recollidos nesta 
enquisa son as actividades que realizan os pais e as nais cos nenos de 0 a 12 anos tras o fin da xornada 
educativa. Aínda que o IGE facilita a información a nivel provincial, esta non vén desagregada por sexos, 
polo que para facer unha análise con perspectiva de xénero presentamos a continuación os datos para 
Galicia. 
 
Na seguinte táboa vemos que, aínda que máis da metade dos pais e das nais están implicados/as en 
practicamente todas as actividades realizadas tras o fin da xornada educativa, a incidencia dos homes 
en algunhas delas é significativamente menor. Así, observamos que en actividades coma “Axudarlles 
cos estudos ou tarefas escolares”, “Acompañalos/as e/ou apoialos/as nas actividades extraescolares” e 
“Facer actividades compartidas (deporte, cociña, manualidades...)” existe unha fenda na incidencia entre 
homes e mulleres de 13 e 18 puntos porcentuais. Soamente en actividades como “Falar ou charlar con 
eles/as” e “Xantar e/ou cear xuntos” as diferenzas son mínimas e inferiores aos 5 puntos porcentuais, aínda 
que tamén con maior incidencia nas mulleres. Os datos amosan, por tanto, que aínda que hai unha 
porcentaxe maioritaria de homes que participan nas actividades dos nenos e nenas trala xornada educativa, 
continua a haber unha porcentaxe importante que non o fai. Ademais, se analizásemos as horas dedicadas 
a cada actividade por sexos probablemente atoparíamos máis fendas entre mulleres e homes, polo que 
vemos tamén aquí unha desigualdade en moitos fogares na asunción do traballo reprodutivo. 

 

  
Nº de persoas e incidencia nas actividades que realizan pais/nais cos nenos/as de 0 a 12 anos, de 
luns a venres, tras o fin da xornada educativa por sexo en Galicia. Ano 2017 (valores absolutos e 
porcentuais) 
 

Actividades  
Incidencia Número 

Home Muller Home Muller 

Axudarlles cos estudos ou tarefas escolares 59,1% 77,3% 108.961 156.881 

Saír de paseo, levalos/as ao parque 81,3% 93,6% 149.855 190.072 

Xogar con eles/as 87,8% 94,9% 161.746 192.632 

Acompañalos/as e/ou apoialos/as nas actividades extraescolares 47,1% 61,3% 86.684 124.404 

Facer actividades compartidas (deporte, cociña, manualidades...) 72,4% 85,5% 133.362 173.726 

Xantar e/ou cear xuntos 92,4% 96,8% 170.158 196.557 

Falar ou charlar con eles/as 94,8% 97,7% 174.614 198.500 

Estar pendente de que estean entretidos/as e fagan cousas 84,7% 95,6% 155.989 194.154 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo conciliación da vida laboral e familiar. 
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Por último, o Censo de Poboación do ano 2011 recolle tamén información sobre o número de persoas 
que coidaban a unha persoa con problemas de saúde. Novamente vemos que as mulleres que 
realizan este traballo son nese momento un 48% máis que os homes, e incluso nalgunhas comarcas 
como Terra de Soneira, Fisterra e Muros as mulleres coidadoras practicamente dobran ao número de 
homes coidadores, que supoñen entre un 90% e un 110% máis. 
 

  
Nº de persoas que coidan a unha persoa con problemas de saúde segundo sexo por comarca da 
provincia da Coruña. Ano 2011 (valores absolutos) 
 

Comarcas 

Homes Mulleres 

Si Non 
Non é 

aplicable 
Si Non 

Non é 
aplicable 

A Barcala 410 4.265 630 475 4.670 595 

A Coruña 14.005 146.215 27.715 19.375 162.170 25.970 

Arzúa 715 6.965 860 935 6.905 755 

Barbanza 1.970 26.345 5.105 3.635 26.025 4.990 

Bergantiños 2.670 27.430 4.095 3.815 27.820 3.900 

Betanzos 1.140 14.890 2.175 1.665 15.050 1.875 

Eume 1.080 10.450 1.340 1.405 10.450 1.315 

Ferrol 7.380 59.535 10.150 11.170 62.825 9.345 

Fisterra 890 9.010 1.415 1.730 8.655 1.395 

Muros 590 5.535 645 1.120 5.535 625 

Noia 1.025 13.965 2.115 1.725 14.205 2.050 

O Sar 520 6.515 980 900 6.795 1.045 

Ordes 1.275 15.250 2.255 1.920 15.360 2.225 

Ortegal 575 5.560 620 735 5.850 525 

Santiago 5.645 60.330 11.665 8.215 66.200 11.065 

Terra de Melide 465 5.170 700 610 5.095 575 

Terra de Soneira 555 7.795 1.035 1.160 7.760 860 

Xallas 715 5.640 735 1.005 5.770 765 

Total Provincia 41.625 430.865 74.235 61.595 457.140 69.875 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do INE. Censo de Poboación e Vivendas. 

 
Neste caso vemos que as menores porcentaxes de homes coidadores rexístranse nas comarcas da 
Terra de Soneira, Noia e Barbanza, mentres que as maiores porcentaxes obsérvanse nas comarcas 
do Xallas, Ferrol, Muros e Ortegal. Neste caso é probable que o maior envellecemento de comarcas 
como as do Xallas, Muros ou Ortegal teña un impacto decisivo nestas porcentaxes, pois é probable que 
o número de persoas maiores con problemas de saúde é mais alto que noutras comarcas, polo que os 
homes necesariamente teñan que implicarse máis neste traballo, aínda que as mulleres presenten 
porcentaxes de participación máis altos. 
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Porcentaxe de homes e mulleres maiores de 15 anos que coidan a unha persoa con problemas de 
saúde por comarcas da provincia da Coruña. Ano 2011 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do INE. Censo de Poboación e Vivendas. 

 
Un dos módulos que introduciu o IGE na Enquisa Estrutural a Fogares e sobre dependencia e persoas 
coidadoras. Do mesmo xeito que viramos co modulo de conciliación, a enquisa ofrece información a nivel 
provincial pero non desagregada por sexo, polo que para achegarnos á realidade diferencial que viven 
mulleres e homes neste ámbito cómpre aportar os datos para Galicia que si ofrecen esta información. Así, 
na seguinte táboa recóllense os resultados deste módulo para os anos 2007, 2011 e 2017, polo que permite 
analizar a evolución nos últimos 10 anos. 
 
En primeiro lugar, comprobamos que para todos os anos e en todos os grupos de idade o número de 
mulleres coidadoras é superior ao de homes, pero con notables diferenzas na evolución e nos distintos 
grupos de idade. En primeiro lugar, vemos que a fenda entre homes e mulleres coidadoras vén reducíndose 
todos os anos analizados, pois mentres no ano 2007 había 54.416 coidadoras máis que coidadores, no 
2011 a diferenza baixa a 45.172 e no 2017 a 36.897. Porén, esta redución das desigualdades na asunción 
do traballo de coidados non é igual en todos os grupos de idade. Se comezamos polo grupo de 65 anos e 
máis vemos que no ano 2017 a incidencia de homes coidadores aumentou considerablemente, pero tamén 
o fixo no caso das mulleres, de feito que mentres no ano 2007 había un 79% máis de coidadoras que de 
coidadores maiores de 64 anos, no ano 2017 continua a haber un 70% máis de coidadoras, polo que a 
redución da desigual asunción do traballo de coidado é mínima neste grupo de idade. Pola contra, 
no grupo de idade de menores de 45 anos vemos que mentres no ano 2007 había un 217% máis de 
coidadoras que de coidadores, no ano 2017 había un 26% máis, polo que neste caso si vemos unha clara 
redución da situación diferencial que viven mulleres e homes en relación ao traballo de coidados 
de persoas dependentes. Porén, a situación máis desigual entre mulleres e homes rexístrase entre 
os 45 e os 64 anos, grupo de idade onde a incidencia de persoas coidadoras é máis alta. Así, vemos que 
a incidencia de mulleres coidadoras superaba nos anos 2007 e 2011 en 8 puntos porcentuais á dos homes, 
e no ano 2017 continua a haber 5,3 puntos porcentuais de diferenza na incidencia de mulleres e homes 
coidadores. Neste sentido, vemos que a asunción do traballo de coidado de persoas dependentes en 
plena idade laboral ten unha especial incidencia nas mulleres, polo que é probable que estas se 
vexan penalizadas profesionalmente en moita maior medida que os homes, algo no que 
profundaremos no seguinte epígrafe deste capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,6% 6,8% 7,0% 7,1% 7,4% 7,7% 8,3%
8,6% 8,7% 8,8% 8,9% 9,0% 9,3% 9,4% 9,4% 9,6%

11,0% 11,3%

13,0%

10,8%

12,3%

10,0%

11,7%
11,1% 10,7% 11,0% 10,7%

9,2%

12,1%

16,7%

11,9% 11,9%
11,2%

16,8%
15,1% 14,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Homes Mulleres



 
 
Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 16 

  
Nº de persoas e incidencia de persoas coidadoras de persoas con dependencia por sexo e idade en 
Galicia. Anos 2007 – 2011 – 2017 
 

Sexo e idade Incidencia Número 

Homes 2007 2011 2017 2007 2011 2017 

Menos de 45 anos 1,1% 1,5% 1,9% 7.792 10.287 11.854 

De 45 a 64 anos 4,6% 3,9% 6,7% 15.926 14.101 25.584 

De 65 ou máis anos 4,2% 4,8% 5,9% 10.152 12.491 16.383 

Total 2,6% 2,8% 4,2% 33.871 36.880 53.821 

Mulleres 2007 2011 2017 2007 2011 2017 

Menos de 45 anos 3,5% 2,6% 2,4% 24.711 18.033 14.910 

De 45 a 64 anos 12,6% 11,8% 12,1% 45.440 44.388 47.948 

De 65 ou máis anos 5,4% 5,6% 7,5% 18.137 19.631 27.860 

Total 6,3% 5,8% 6,6% 88.287 82.052 90.718 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo de dependencia. Persoas coidadoras. 

 
En relación ao traballo de coidado das persoas dependentes, as diferenzas non se dan soamente na 
diferente incidencia de homes e mulleres, tamén atopamos notables desigualdades no emprego do tempo 
de homes e mulleres coidadores neste traballo. Así, no seguinte gráfico vemos que os homes coidadores 
presentan porcentaxes máis altas que as mulleres cando o tempo de dedicación é inferior ás 30 horas 
semanais, mentres que as porcentaxes de mulleres que dedican 30 horas ou máis ao coidado son 
superiores ás dos homes. Así pois, comprobamos que as mulleres non só asumen en maior medida as 
labores de coidado que os homes, senón que tamén lles dedican máis horas que eles. 
 

  
Distribución porcentual do número de horas que dedican coidadoras e coidadores de persoas con 
dependencia ao coidado por sexo en Galicia. Ano 2017 
 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo de dependencia. Persoas coidadoras. 
 

En definitiva, todas as fontes apuntan a unha desigual participación de homes e mulleres no traballo 
reprodutivo, independentemente do tipo de traballo que analicemos, xa sexa realizar as labores do fogar, 
coidar de menores ou coidar de persoas doentes ou dependentes. A corresponsabilidade non é aínda 
hoxe unha realidade que chegue a todos os fogares de Galicia e da provincia da Coruña, polo que 
parece clara a necesidade de impulsar accións encamiñadas a lograr a igualdade nesta esfera de 
traballo, pois, como veremos a continuación, e tamén afondarase no capítulo seguinte, unha vez superada 
esta situación de desigualdade será máis fácil superar as desigualdades que se rexistran noutros ámbitos. 
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Menos de 15 horas semanais De 15 a 29 horas semanais De 30 a 69 horas semanais De 70 a 89 horas semanais 90 ou máis horas semanais

Home Muller



 
 
Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 17 

 

 
O feito de casarse, vivir en parella ou ter fillos/as supón a miúdo un punto de inflexión na vida das persoas. 
Son situacións que necesariamente supoñen cambios no estilo de vida, pero que en moitas ocasións tamén 
repercuten nos proxectos profesionais que cada un ten marcado dentro da parella. Non hai moito tempo 
esperábase da muller que tras casarse ocupase o seu posto dentro do fogar, mentres que o home ocupaba 
a figura de provedor fóra del. Tamén á hora de ter fillos era máis frecuente que as mulleres abandonasen 
a súa vida profesional para dedicarse á crianza. Cabe preguntarse, polo tanto, se estas situacións de 
desigualdade entre homes e mulleres á hora de afrontar a vida profesional tras casarse e ter fillos/as 
perviven hoxe na nosa sociedade, e de ser así en que medida. Co obxectivo de responder a estas preguntas 
introducíronse na enquisa realizada para a diagnose de Compartimos Plan unha serie de preguntas en 
torno aos cambios experimentados na esfera produtiva do traballo tras casarse ou ter fillos/as que 
analizaremos a continuación. 
 
Cando analizamos entre a poboación enquisada os cambios que supuxo na súa vida profesional casarse 
ou vivir en parella, atopamos que aínda que os casos son limitados aínda hoxe existen notables diferenzas 
entre mulleres e homes. A principal diferenza observámola en que mentres un 23% das mulleres indican 
que este feito limitou as súas oportunidades de formación, esta porcentaxe diminúe a un 11,8% no 
caso dos homes. Igualmente significativa é a diferenza que observamos no feito de interromper o traballo 
durante un ano ou máis, que segundo observamos nos resultados da enquisa, afectou a un 12,6% das 
mulleres e tan só a un 2,8% dos homes. Pola súa parte, un 25,7% dos homes sinalan que casarse ou 
vivir en parella supúxolles estabilizar o seu emprego, porcentaxe que se reduce a un 18,4% no caso das 
mulleres, dato que en certa medida confirma que aínda hoxe pervive en maior medida entre os homes a 
consolidación da figura do home provedor tras casarse ou vivir en parella. 
 

  
Cambios na vida profesional tras casarse ou vivir en parella por sexo na provincia da Coruña 
(valores porcentuais) 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan (2017-2018). 

 
Co fin de poder analizar sistematicamente e comparativamente o grao de desigualdades profesionais tras 
casarse ou vivir en parella vividas polas mulleres dos diferentes territorios, elaboramos un “Índice de 
penalizacións profesionais ao casarse ou vivir en parella”. Este índice constrúese a partir das respostas 

23,0%

12,6% 11,7%

17,7%

8,2%

3,9%

18,4%

11,8%

2,8%
4,9%

11,1%

2,8% 2,1%

25,7%

 Limitou as súas
oportunidades de

formación

 Interrompeu o seu
traballo duante un

ano ou máis

 Reducíu a súa
actividade laboral

 Aceptou un traballo
inferior a súa

formación

 Deixou de estudar  Deixou de traballar
definitivamente

 Estabilizou o seu
emprego

Muller Home



 
 
Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 18 

ofrecidas polas mulleres enquisadas aos cambios sufridos tras casarse ou vivir en parella. A forma de 
elaborar o índice realizouse dividindo o número de cambios sufridos polas mulleres entre o número cambios 
valorados e convertendo o resultado nunha escala de 0 a 10 na que 0 significa que non se sufriu ningún 
cambio e 10 se sufriron todos os cambios analizados. Deste índice excluíuse a resposta a “Estabilizou o 
seu emprego” por non considerarse unha penalización.  
 
Como vemos na táboa seguinte, os valores do índice son moi baixos pero destaca que as mulleres 
enquisadas de Barbanza-Noia son as que presentan o maior valor no índice de penalizacións 
profesionais ao casarse ou vivir en parella, seguido das mulleres da Coruña Suroriental (comarcas de 
Ordes, Arzúa e Melide). Pola súa parte, o valor máis baixo rexístrase na área de Santiago. 
 

  
Índice de penalizacións profesionais ao casarse ou vivir en parella das mulleres enquisadas por 
área comarcal da provincia da Coruña 
 

A Coruña 
Suroriental 

Área da Coruña 
Área da Costa 

da Morte 
Área de 
Santiago 

Barbanza-Noia 
Ferrol-Eume-

Ortegal 

1,96 1,27 1,79 1,06 2,11 1,75 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan (2017-2018). 

 
Tamén cando analizamos o valor deste índice por tamaño de poboación dos concellos observamos que é 
maior entre as mulleres enquisadas dos concellos pequenos de menos de 5.000 habitantes (1,88), e 
diminúe nos concellos medianos, de entre 5.000 e 20.000 habitantes (1,66), e grandes, de máis de 20.000 
habitantes- (1,22). É dicir, as mulleres dos concellos pequenos son as que sufriron maiores cambios e 
penalizacións na súa vida profesional tras comezar unha vida en parella. 
 
Como vimos, a día de hoxe persisten, aínda que con valores baixos, certos obstáculos na vida profesional 
dalgunhas mulleres que comezan unha vida en común cos seus maridos ou coas súas parellas. Porén, os 
resultados da enquisa mostran que os cambios sufridos na vida profesional tras ter fillos son aínda máis 
desiguais que no caso anterior. No seguinte gráfico podemos ver que dous son os aspectos que maior 
diferenzas rexistran entre homes e mulleres que tiveron fillos: a redución da actividade laboral, que afectou 
a un 37,3% das mulleres enquisadas fronte a tan só un 7,8% dos homes, e a interrupción do traballo durante 
un ano ou máis, co 30,6% das mulleres afectadas fronte ao 2,9% dos homes. Ademais, 4 de cada 10 
mulleres enquisadas (41,2%) viron limitadas as súas oportunidades de promoción, porcentaxe que 
descende ao 16,7% no caso dos homes. 
 

  
Cambios na vida profesional tras ter fillos por sexo na provincia da Coruña (valores porcentuais) 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan (2017-2018). 
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Do mesmo xeito, e seguindo a mesma metodoloxía empregada para o índice anterior, elaboramos o “Índice 
de penalizacións profesionais á maternidade” para analizar as diferenzas territoriais do impacto que ten 
na vida profesional das mulleres o feito de ter fillas e/ou fillos. Na seguinte táboa observamos os valores no 
índice elaborado e comprobamos que as maiores penalizacións profesionais á maternidade 
rexístranse na área comarcal da Costa da Morte (comarcas de Fisterra, Terra de Soneira, Xallas, Muros 
e Bergantiños), seguida das áreas da Barbanza Noia e da Coruña Suroriental. Estes datos gardan unha 
relación moi estreita cos datos do Censo de Poboación analizados no epígrafe anterior, pois viamos que a 
asunción da maior parte das tarefas do fogar, o coidado de menores ou de persoas doentes rexistraban 
situacións especialmente desiguais en comarcas pertencentes a estas áreas comarcais, como son Terra 
de Soneira, Xallas, Barbanza, Noia ou Arzúa. Neste sentido, comprobamos que a maior asunción do 
traballo reprodutivo repercute nun maior impacto no traballo reprodutivo. 
 

  
Índice de penalizacións profesionais á maternidade das mulleres enquisadas por área comarcal 
 

A Coruña 
Suroriental 

Área da Coruña 
Área da Costa 

da Morte 
Área de 

Santiago 
Barbanza-Noia 

Ferrol-Eume-
Ortegal 

3,03 2,49 3,59 2,32 3,08 2,67 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan (2017-2018). 

 
Igualmente que viramos co índice anterior vemos tamén que as mulleres residentes en concellos de menos 
de 5.000 habitantes contan de media cun maior valor no índice de penalizacións profesionais á maternidade 
(3,46), valor que diminúe nos concellos entre 5.000 e 20.000 habitantes e nos concellos de máis de 20.000 
habitantes ( 2,77 e 2,44 respectivamente), polo que vemos que o traballo produtivo é penalizado polo 
traballo reprodutivo en maior medida nas mulleres residentes en concellos pequenos. 
 
Seguindo coa análise do impacto que a asunción do traballo reprodutivo ten no traballo produtivo cabe 
analizar a información dispoñible sobre prestacións de maternidade e paternidade, e sobre excedencias 
por coidado de fillas e/ou fillos ou familiares. Dende hai moito tempo unha parte da sociedade reclama que 
os permisos de maternidade e paternidade sexan iguais e intransferibles entre mulleres e homes cun dobre 
obxectivo: romper os roles tradicionais que asocian aos coidados ás mulleres e evitar as penalizacións que 
sofren as mulleres no ámbito laboral, tanto nas contratacións como nas posibilidades de ascenso laboral, 
pola mera posibilidade de ser nais. A día de hoxe, porén, e como vemos na seguinte táboa, a gran maioría 
das prestacións de maternidade ou paternidade na provincia da Coruña son percibidas polas nais, con 
escasa variación nos últimos 8 anos, pois en todos os anos a porcentaxe de mulleres é de entre o 97% e o 
98%. 
 

  
Número de prestacións de maternidade e paternidade na provincia da Coruña. Anos 2010 – 2017 
(valores absolutos) 
 

Ano Percibidas pola nai Percibidas polo pai % Mulleres 

2017 5853 142 97,6% 

2016 6235 169 97,4% 

2015 6099 159 97,5% 

2014 6023 154 97,5% 

2013 6328 162 97,5% 

2012 6420 141 97,9% 

2011 6993 150 97,9% 

2010 6967 146 97,9% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Ministerio de Traballo, Inmigracións e Seguridade Social. 

 
No caso das excedencias por coidado de fillos/as ou familiares comprobamos novamente que a estas 
medidas de conciliación acóllense principalmente as mulleres, sobre todo, no caso do coidado de fillos/as, 
pois máis do 90% das excedencias deste tipo foron solicitadas por mulleres. No caso das 
excedencias por coidado de familiares, as mulleres seguen a ser tamén a maioría, aínda que neste 
caso obsérvase en todos os anos unha porcentaxe de homes que se sitúa en torno ao 20%. Por outra 
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banda, comprobamos que en ambos casos o número de excedencias vén aumentando dende o ano 2010, 
cun incremento do número total de excedencias por coidado de fillos/as do 75% e do 118% nas excedencias 
por coidado de familiares. Estes incrementos no número de excedencias amosan un paso cara adiante de 
empresas e administracións públicas no apoio a conciliación de mulleres e homes, permitindo asumir en 
momentos de necesidade os traballos de coidados de fillos/as e familiares. A situación crítica procede desa 
enorme desigualdade na asunción deste traballo que, como vemos, recae principalmente nas mulleres da 
provincia. 

 

  
Número de excedencias por coidado de fillas/os e por coidado de familiares segundo sexo na 
provincia da Coruña. Anos 2010 – 2017 (valores absolutos) 
 

Ano 
Excedencias por coidado de fillos/as Excedencias por coidados familiares 

Mulleres Homes % Mulleres Mulleres Homes % Mulleres 

2017 447 35 92,7% 109 29 79,0% 

2016 427 48 89,9% 84 18 82,4% 

2015 317 30 91,4% 63 14 81,8% 

2014 278 29 90,6% 54 13 80,6% 

2013 260 14 94,9% 51 10 83,6% 

2012 258 19 93,1% 51 12 81,0% 

2011 273 20 93,2% 49 12 80,3% 

2010 255 12 95,5% 50 12 80,6% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Ministerio de Traballo, Inmigracións e Seguridade Social. 

 
Para coñecer os datos sobre reducións de xornada ou de nais e pais que flexibilizan ou coordinan o horario 
de traballo podemos recorrer á información que aporta a Enquisa Estrutural a Fogares no seu módulo de 
conciliación da vida laboral e familiar. Do mesmo xeito que nos ámbitos analizados anteriormente desta 
enquisa, soamente se recolle información desagregada por sexo a nivel autonómico, aínda así, cómpre  
achegarnos a esta realidade para coñecer a situación diferencial que viven homes e mulleres tamén neste 
eido. 
 
Na seguinte táboa vemos que a porcentaxe de persoas traballadoras con nenas e/ou nenos de 0 a 12 anos 
que contaban con redución de xornada tanto no ano 2012 coma no 2017 é reducida tanto para homes como 
para mulleres. Porén, a diferenza entre mulleres e homes no 2012 era de 12,4 puntos porcentuais e de 9,8 
puntos porcentuais no 2017. Non obstante, se analizamos a variación dos datos absolutos entre 2012 e 
2017 vemos que houbo un incremento de 18,4% no número de homes con redución de xornada, mentres 
que no caso das mulleres o incremento é do 35,4%. 
 
Máis habitual é a flexibilización ou coordinación do horario de traballo, pois afecta ao 19,6% dos homes e 
ao 23,5% das mulleres no ano 2017. Novamente vemos que mentres a diferenza porcentual entre 2012 e 
2017 redúcese, a diferenza en números absolutos aumenta, crecendo o número de mulleres que 
flexibilizan ou coordinan o horario de traballo para atender as nenas e/ou nenos e reducíndose o 
número de homes. 
 

  
Persoas traballadoras con nenas e/ou nenos de 0 a 12 anos con redución de xornada de traballo ou 
que flexibilizan ou coordinan o horario de traballo para atendelas/os por sexo en Galicia. Anos 2012 
e 2017 (valores absolutos e porcentuais) 
 

Anos 

Con redución da xornada de traballo Flexibilizan ou coordinan o horario de traballo 

Incidencia Número Incidencia Número 

Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller 

2012 5,2% 17,5% 7.870 22.262 24,6% 36,8% 37576 46761 

2017 5,1% 14,9% 9.320 30.150 19,6% 23,5% 36176 47631 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo conciliación da vida laboral e familiar. 
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No caso das persoas coidadoras de persoas con dependencia obsérvase tamén un impacto diferencial na 
esfera produtiva de homes e mulleres. No módulo de dependencia e persoas coidadoras da Enquisa 
Estrutural a fogares realizada no 2017, compróbase que mentres a porcentaxe de homes coidadores 
que que tiveron que suprimir ou reducir o traballo remunerado ou os estudos era do 19,9%, no caso 
das mulleres coidadoras ascendía ao 29,3%. 
 

  
Actividades ou relacións que os coidadores de persoas con dependencia tiveron que suprimir ou 
reducir por sexo en Galicia. Ano 2016 (valores absolutos e porcentuais) 
 

Actividades que tiveron que suprimir ou reducir por sexo 
Incidencia Número 

Home Muller Home Muller 

Actividades de ocio ou relacións sociais 69,4% 74,3% 37347 67435 

Vida familiar 49,3% 59,7% 26508 54186 

Traballo doméstico 24,3% 46,5% 13093 42217 

Traballo remunerado ou estudos 19,9% 29,3% 10696 26548 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo dependencia. Persoas coidadoras. 

 
En todos os ámbitos analizados comprobamos, por tanto, a penalización profesional que sofren as mulleres 
polo feito de asumir en maior medida o traballo reprodutivo, polo que comprobamos unha dobre 
discriminación que os poderes públicos deben ter moi presente á hora de executar medidas de acción. 
 
 

 
 
Os problemas para conciliar non só parten da desigualdade existente entre mulleres e homes no fogar, 
tamén teñen a súa prolongación no ámbito laboral. De aí que as empresas a as administracións públicas 
teñan un importante papel como facilitadoras dada a súa capacidade para integrar diferentes medidas que 
poidan dar resposta ás necesidades e obrigas familiares e persoais das persoas traballadoras.  
 
Poucas son as fontes que facilitan información sobre as medidas de conciliación que empresas e 
administracións públicas poñen a disposición dos seus traballadores e traballadoras. Unha delas é a 
Enquisa Estrutural a Fogares que, no ano 2016, introduciu un módulo sobre conciliación familiar co que se 
preguntou á poboación asalariada se a súa empresa dispoñía de determinadas medidas para favorecer a 
conciliación. Os resultados recóllense no gráfico seguinte, no que vemos que a única medida da que dispón 
máis da metade da poboación asalariada é “Ausentarse do traballo para atender asuntos familiares 
puntuais”, concretamente o 71,4% da poboación. Porén, a opción de “Solicitar excedencias” ou “Reducir a 
xornada laboral” chega a menos da metade da poboación, pois só dispoñen desta opción o 48% e o 47,8% 
das persoas traballadoras respectivamente. Polo que respecta a posibilidade de contar con “Horarios 
flexibles ou personalizados” vemos que 1 de cada 3 persoas traballadoras dispoñen desta posibilidade, 
mentres que a medida de conciliación menos estendida é a de “Servizo de gardería” con tan só un 
7,1% dos asalariados e asalariadas con esta opción. 
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Porcentaxe de persoas asalariadas segundo a empresa dispón de determinadas medidas para 
favorecer a conciliación da vida familiar na provincia da Coruña. Ano 2016 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo conciliación familiar. 
 

Nesta mesma enquisa preguntouse ás persoas asalariadas se consideran que a empresa se preocupa 
suficientemente polos problemas das persoas traballadoras con cargas familiares, e tan só o 42,5% 
contestou afirmativamente, con escasas diferenzas nas respostas por sexos (42,3% segundo os homes e 
42,7% segundo as mulleres). Comprobamos por tanto que a maioría das empresas non favorecen a 
conciliación da vida laboral e familiar ao non dispor de medidas estables de conciliación, facilitando 
soamente a ausencia ao traballo en momentos puntuais. As medidas que facilitan de xeito estable a 
conciliación como son as excedencias, as reducións de xornada ou os permisos parentais, non chegan nin 
á metade da poboación asalariada, polo que maniféstase claramente a necesidade de impulsar accións 
de sensibilización que impliquen ao tecido empresarial. A imposibilidade de conciliar o traballo 
produtivo co traballo reprodutivo leva a moitas mulleres a deixar o seu traballo, perdendo independencia 
económica e, como veremos no capítulo seguinte dedicado ao traballo produtivo, con moitas dificultades 
para reincorporarse posteriormente ao traballo produtivo, polo que é urxente impulsar accións que corrixan 
esta situación. 
 
A través da enquisa realizada ao persoal técnico dos concellos no marco do proxecto Compartimos Plan 
recolleuse tamén información sobre a implantación dunha serie de medidas de conciliación da vida laboral, 
familiar e persoal nos concellos da provincia da Coruña. No seguinte gráfico recóllense os resultados, que 
fan referencia aos 93 concellos da provincia, onde comprobamos que máis da metade dos concellos contan 
con “Flexibilidade horaria”, “Cambios de quenda e períodos vacacionais para compatibilizar ou conciliar coa 
familia” e “Permisos/Excedencias laborais para coidados familiares”. Outras medidas como o 
“Teletraballo”, entre outras, son aínda moi minoritarias nas administracións locais. 
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Medidas de conciliación implantadas nos concellos da provincia da Coruña. Ano 2017 (Valores 
porcentuais) 
 

 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do enquisa realizada a persoal técnico dos concellos da provincia da Coruña no marco do proxecto 
Compartimos Plan. 

 
Aínda que moitos concellos da provincia contan con medidas de conciliación para os seus 
traballadores e traballadoras, o certo é que o seu desenvolvemento é aínda moi feble en moitos 
deles, polo que resulta necesario impulsar estudos e foros que permitan coñecer en maior profundidade a 
situación real dos concellos da provincia no relativo á conciliación da vida laboral, familiar e persoal. A 
través desta análise da situación poderanse desenvolver medidas de acción que faciliten aos traballadores 
e ás traballadoras das administracións locais conciliar o traballo reprodutivo e o traballo produtivo, algo que 
terá un impacto moi importante nas mulleres, pois ademais de ser as que asumen a maior parte do traballo 
reprodutivo son tamén maioría nas administracións públicas, tal e como comprobaremos no capítulo no que 
se abordará o traballo produtivo. 
 
Para unha observación máis pormenorizada dos recursos de conciliación que hai distribuídos no territorio 

realízase unha análise das ferramentas en materia de conciliación dos datos extraídos da Guía de Recursos 

e Servizos elaborada no marco do proxecto Compartimos Plan. Nesta análise móstranse os datos dos 

centros de día para persoas maiores, para persoas con discapacidade e as escolas infantís. De cada unha 

das tres categorías móstranse as taxas de cobertura por comarca para así tratar de dar unha radiografía 

do territorio en materia de conciliación. 

 

Se comezamos analizando os recursos de conciliación relativos ao coidado de persoas maiores, vemos na 
seguinte táboa que o maior número de centros de día localízanse nas comarcas da Coruña (31), Ferrol (9) 
e Santiago (8), coincidindo tamén co maior número de poboación de persoas maiores. Pola contra, cabe 
destacar, o caso da comarca do Xallas que non ten ningún centro de día.  
Para calcular a taxa de cobertura dos centros de día para persoas maiores tómase como referencia o 
número total de prazas autorizadas en cada comarca da provincia e a poboación maior de 65 residente nas 
mesmas comarcas no ano 2017. Desta forma calculouse, para cada comarca, a taxa de cobertura dos 
centros de día para persoas maiores por cada 1000 habitantes maiores de 65 anos. Deste xeito, 
comprobamos que a taxa de cobertura nos centros de día para persoas maiores na provincia da Coruña é 
de 11,91 persoas por cada 1000 habitantes, sendo esta taxa lixeiramente superior (un punto porcentual) á 
taxa para o total da comunidade autónoma . 
 
 

8,6%

8,6%

16,1%

18,3%

19,4%

21,5%

36,6%

51,6%

53,8%

55,9%

46,2%

64,5%

51,6%

51,6%

46,2%

33,3%

30,1%

16,1%

14,0%

21,5%

45,2%

26,9%

32,3%

30,1%

34,4%

45,2%

33,3%

32,3%

32,3%

22,6%

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

Deseños adaptados de horarios laborais con estudos

Teletraballo

Beneficios sociais (seguro de vida, plan de xubilación, seguro
médico, etc.)

Apoio económico para sufragar gastos de escola infantil

Facilidades para o desprazamento

Compatibilización de horarios laborais con estudos

Deseños adaptados de horarios laborais segundo as
circunstancias do traballador/a

Permisos/Excedencias laborais para coidados familiares

Cambios de quenda e períodos vacacionais para compatibilizar
ou conciliar coa familia

Flexibilidade horaria

Si Non Non sabe / Non contesta



 
 
Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 24 

  
Número de centros de día e poboación maior de 65 años por comarcas. Ano 2017  
 

Comarcas Número de centros Nº de prazas 
Poboación maior de 

65 anos 
Taxa de cobertura por 

1.000 habitantes 

A Barcala 1 19 3.102 6,1 

A Coruña 31 1375 87.623 15,7 

Arzúa 1 30 5.008 6,0 

Barbanza 3 86 14.375 6,0 

Bergantiños 5 194 17.869 10,9 

Betanzos 3 251 10.903 23,0 

Eume 1 30 6.426 4,7 

Ferrol 9 396 40.009 9,9 

Fisterra 1 * 5.923 * 

Muros 1 45 4.179 10,8 

Noia 4 170 9.249 18,4 

O Sar 3 115 4.182 27,5 

Ordes 3 92 9.476 9,7 

Ortegal 1 10 4.489 2,2 

Santiago 8 287 32.293 8,9 

Terra de Melide 1 39 3.721 10,5 

Terra de Soneira 1 60 5.422 11,1 

Xallas 0 3199 4.263 0,0 

Total 77 4017 268.512 11,9 
* En Fisterra tan só se conta cun centro de día, englobado como Centro Social da 3ª idade, e non se coñece o número de prazas dispoñibles. 

 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de Recursos e Servizos de Compartimos Plan e do Padrón Municipal de Habitantes. 

 
Tomando o valor autonómico (10,9) como punto de referencia, pódese observar que as comarcas con 
mellores taxas de cobertura rexistrada son: O Sar (27,5), Betanzos (23,02), Noia (18,38) e A Coruña 
(15,69). Mentres que aquelas comarcas que rexistran unhas peores taxas de cobertura son: Ortegal (2,23), 
Eume (4,67), Barbanza (5,98), Arzúa (5,99) e A Barcala (6,13). 
 

  
Taxa de cobertura de centros de día por comarcas. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de recursos e Servizos realizada no marco do proxecto Compartimos Plan e do Padrón 
Municipal de Habitantes. 

 
Cabe destacar que a comarca de Ortegal é a que menor taxa de cobertura mostra con 2,23 prazas 
autorizadas por cada mil habitantes. Esta comarca é a que mostra un maior índice de envellecemento da 
poboación, polo que está taxa de cobertura de centros de día supón un grave problema para a comarca.  
 
Analizando a titularidade dos centro de día para persoas maiores, clasificados como de iniciativa pública, 
privada ou social, comprobamos na seguinte táboa que a totalidade das prazas que se ofertan nas 
comarcas de Arzúa, Eume, Fisterra, Muros, Ortegal e Terra de Melide son de titularidade pública, mentres 
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que as que teñen unicamente centros de día para persoas maiores de titularidade privada son A Barcala, 
Santiago e Terra de Soneira o cal supón un factor económico dificilmente asumible en moitos casos.  
 

  
Número de prazas en centros de día para persoas maiores segundo titularidade por comarca. Ano 
2017 
 

Comarcas 
Nº de prazas 

iniciativa pública 
Nº de prazas 

iniciativa privada 
Nº de prazas 

iniciativa social 
Total prazas 

A Barcala 0 19 0 19 

A Coruña 410 644 321 1.375 

Arzúa 30 0 0 30 

Barbanza 80 6 0 86 

Bergantiños 119 60 15 194 

Betanzos 40 211 0 251 

Eume 30 0 0 30 

Ferrol 230 166 0 396 

Fisterra 0 0 0 0 

Muros 45 0 0 45 

Noia 110 60 0 170 

O Sar 85 30 0 115 

Ordes 40 52 0 92 

Ortegal 10 0 0 10 

Santiago 0 287 0 287 

Terra de Melide 39 0 0 39 

Terra de Soneira 0 60 0 60 

Xallas 0 0 0 0 

Total  1.268 1.595 336 3.199 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de recursos e Servizos realizada no marco do proxecto Compartimos Plan. 
 

  
Distribución das prazas en centros de día para persoas maiores segundo titularidade por comarca. 
Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de recursos e Servizos realizada no marco do proxecto Compartimos Plan. 
 
No capítulo de poboación, observouse a estrutura poboacional que mostra a maior esperanza de vida das 
mulleres, polo que cobra moita importancia a realización desta análise de recursos cunha perspectiva de 
xénero para poder valorar as deficiencias ou a falta de recursos e de recoñecemento do problema que 
afecta en moita maior medida as mulleres. 
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Como se dixo ao longo do capítulo, a carga das tarefas de coidados recae principal, e case exclusivamente, 
nas mulleres, polo que os problemas de conciliación ou falta de recursos para o mesmo supón un hándicap 
para a promoción económica e social das mulleres.  
 
Como se verá no capítulo seguinte, unha das consecuencias derivadas dunha falta de recursos de 
conciliación é a precariedade laboral unida a unha maior parcialidade de xornada laboral das mulleres. 
Neste caso as peores taxas de coberturas son as acadadas nas comarcas do Xallas, Fisterra e Ortegal e 
son tres das catro comarcas onde existe unha maior fenda entre mulleres e homes no referido aos contratos 
a tempo completo. Nestas comarcas a proporción de mulleres con contrato a tempo completo é como 
mínimo un 33% menos que para os homes. 
 
No que respecta aos centros infantís, o cálculo das taxas de cobertura das escolas infantís ten en conta á 
poboación total de nenas e nenos de 0 a 3 anos das distintas comarcas e o número total de prazas de 
conxunto das escolas infantís de cada comarca. Desta forma a taxa de cobertura para as escolas infantís 
representa o número de prazas autorizadas por cada 100 menores de 0 a 3 anos. 
 

  
Número de escolas infantís e poboación de 0 a 3 anos por comarcas. Ano 2017 
 

Comarcas Número de 
centros 

Nº de prazas Poboación de 0 a 3 
anos 

Taxa de cobertura por 100 
menores de 0 a 3 anos 

A Barcala 2 91 279 32,6 

A Coruña 82 5.805 12.889 45,0 

Arzúa 3 81 392 20,7 

Barbanza 11 618 2.035 30,4 

Bergantiños 12 726 1.822 39,8 

Betanzos 6 364 1.018 35,8 

Eume 3 152 621 24,5 

Ferrol 33 1.832 4.128 44,4 

Fisterra 4 139 503 27,6 

Muros 3 123 240 51,3 

Noia 7 227 880 25,8 

O Sar 3 149 446 33,4 

Ordes 9 340 1.074 31,7 

Ortegal 3 81 202 40,1 

Santiago 50 2.935 6.082 48,3 

Terra de Melide 3 167 304 54,9 

Terra de Soneira 3 132 372 35,5 

Xallas 2 102 287 35,5 

Total 239 14.064 33.574 41,9 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de Recursos e Servizos de Compartimos Plan e do Padrón Municipal de Habitantes. 

 
Tomando como referencia a taxa de cobertura de centro infantís para o conxunto provincial (41,9), pódese 
sinalar que as comarcas con mellores taxas de cobertura por cada 100 menores de entre 0 e 3 años son: 
Terra de Melide (54,9), Muros (51,3), Santiago (48,3), A Coruña (45,0) e Ferrol (44,4).  
 
Segundo a Unión Europea, a taxa de cobertura en escolas infantís de menores de 0 a 3 anos que 
deben alcanzar como mínimo os territorios dentro da UE é do 33%. Hai 7 comarcas que non chegan a 
ese 33%, como son: Arzúa (20,7), Eume (24,5), Noia (25,8), Fisterra (27,6), Barbanza (30,4), Ordes (31,7) 
e A Barcala (32,6).  
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Taxa de cobertura de escolas infantís por comarcas. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de recursos e Servizos realizada no marco do proxecto Compartimos Plan e do Padrón 
Municipal de Habitantes. 

 

Realizando unha segmentación dos datos obtidos en función da titularidade do centro, distinguindo entre 
pública, privada ou social, obsérvase que hai 9 comarcas que teñen soamente centros de iniciativa pública: 
Xallas, Terra de Soneira, Terra de Melide, Ortegal, O Sar, Fisterra, Eume, Arzúa e A Barcala.  

O resto de comarcas teñen centros de iniciativa pública e privada, a excepción de Betanzos, que non ten 
ningún centro privado pero si de iniciativa social. E as comarcas de Santiago, A Coruña, Ferrol e Noia tamén 
contan con centros de iniciativa social. Entre estas comarcas, as que teñen un maior porcentaxe de prazas 
en centros de iniciativa pública son: Betanzos (80%), Barbanza (69%), Muros (67%), Bergantiños (59%), 
Ferrol (54%) e Santiago (51%). Por outro lado, aquelas que teñen un maior número de prazas en centros 
de iniciativa privada son: Noia (51%),  A Coruña (41%), Bergantiños (41%), Santiago (39%),  Muros (33%), 
Barbanza (31%). 
 

  
Número de prazas en escolas infantís para menores de 0 a 3 anos segundo titularidade por comarca. 
Ano 2017 
 

Comarcas Nº de prazas iniciativa 
pública 

Nº de prazas iniciativa 
privada 

Nº de prazas iniciativa 
social 

Total prazas 

A Barcala 91 0 0 91 

A Coruña 2731 2402 672 5805 

Arzúa 81 0 0 81 

Barbanza 424 194 0 618 

Bergantiños 431 295 0 726 

Betanzos 293 71 0 364 

Eume 152 0 0 152 

Ferrol 983 395 454 1832 

Fisterra 139 0 0 139 

Muros 82 41 0 123 

Noia 81 116 30 227 

O Sar 149 0 0 149 

Ordes 254 86 0 340 

Ortegal 81 0 0 81 

Santiago 1483 1158 294 2935 

Terra de Melide 167 0 0 167 

Terra de Soneira 132 0 0 132 

Xallas 102 0 0 102 

Total  7856 4758 1450 14064 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de recursos e Servizos realizada no marco do proxecto Compartimos Plan. 
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Distribución das prazas en escolas infantís de menores de 0 a 3 anos segundo titularidade por 
comarca. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de recursos e Servizos realizada no marco do proxecto Compartimos Plan. 
 

Tan só en dúas comarcas, Noia e Coruña, o número de prazas públicas A Coruña é a comarca que ten 

máis poboación de menores de 0 a 3 anos, con máis de 12.000, un dato que supera en máis do dobre a 

segunda comarca con maior poboación desta franxa de idade, Santiago, seguida da comarca de Ferrol. É 

dicir, a excepción do caso da comarca de Noia, as tres comarcas onde se concentran un maior número de 

menores son as que contan cun menor porcentaxe de prazas públicas, isto conduce a unha lectura cun 

dobre significado. Por unha banda debido a que son os maiores núcleos de poboación, non existe unha 

oferta suficiente de prazas públicas, polo que ten cabida no mercado a oferta de prazas privadas, xa que é 

sinxelo asentarse debido a demanda. Non obstante, non todas as familias poden facerse cargo 

economicamente do gasto que supoñen as prazas privadas. 

Outro dos recursos que poden facilitar a conciliación das familias son os centros de día para persoas con 

discapacidade. Neste caso, para calcular a taxa de cobertura contouse co número de persoas con 

discapacidade das distintas comarcas da provincia da Coruña (datos extraídos do Instituto Galego de 

Estatística, recollidos no 2017) e o número de prazas autorizadas nos centros. Polo tanto esta taxa 

representa o número de prazas existentes por cada mil persoas con discapacidade. 

En primeiro lugar hai que sinalar que os centros de día para persoas con discapacidade non se atopan na 

totalidade das comarcas da provincia, pois só se rexistran en 9 das 18. Na seguinte táboa vemos que o 

maior número de centros deste tipo rexístrase nas comarcas de: A Coruña, Ferrol, Barbanza e Santiago. 

Non obstante, cabe dicir que pode haber unha infrarrepresentación nos datos dos centros debido a que 

existen máis tipos de centros para persoas con discapacidade que non se encontran incorporadas neste 

estudo, como son os centros residenciais ou os centros ocupacionais. 
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Número de centros de día para persoas con discapacidade e de persoas con discapacidade por 
comarcas. Ano 2017 
 

Comarca Nº centros Nº de prazas Nº de persoas con discapacidade Taxa de cobertura 

A Barcala 0 0 800 0,0 

A Coruña 7 357 30.127 11,8 

Arzúa 1 19 1.349 14,1 

Barbanza 4 230 4.200 54,8 

Bergantiños 3 80 4.524 17,7 

Betanzos 0 0 2.962 0,0 

Eume 1 38 2.500 15,2 

Ferrol 5 386 18.932 20,4 

Fisterra 0 0 1.888 0,0 

Muros 0 0 918 0,0 

Noia 2 40 2.774 14,4 

O Sar 0 0 1.698 0,0 

Ordes 0 0 2.541 0,0 

Ortegal 1 21 1.287 16,3 

Santiago 5 150 14.234 10,5 

Terra de Melide 0 0 1.046 0,0 

Terra de Soneira 0 0 1.548 0,0 

Xallas 0 0 1.161 0,0 

Total 29 1.321 94.489 14,0 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de Recursos e Servizos de Compartimos Plan e do Padrón Municipal de Habitantes. 

 

As comarcas que albergan unhas maiores taxas de cobertura son Barbanza (54,8) cunha taxa bastante 

alta en comparación co resto de comarcas, seguidamente atópanse as comarcas de Ferrol (20,4), 

Bergantiños (17,7), Ortegal (16,3) e Eume (15,2). As comarcas cas menores taxas de cobertura son: 

Santiago (10,5), A Coruña (11,8), Arzúa (14,1) e Noia (14,4). 

 

  
Taxa de cobertura de centros de día para persoas con discapacidade por comarcas. Ano 2017 
 

 

 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de Recursos e Servizos de Compartimos Plan e do Padrón Municipal de Habitantes. 

 

No total de comarcas hai un 83% de centros de iniciativa social e un 17% de centros de iniciativa pública, 

mentres que o 29% das prazas son de centros de iniciativa pública, o 71% das prazas son de iniciativa 

social.  

As comarcas de Arzúa, Bergantiños, Eume, Noia e Ortegal teñen unicamente centros de iniciativa social. 

O resto das comarcas teñen centros de día para persoas con discapacidade tanto de iniciativa social como 

pública. A excepción de Ferrol, que ten case o mesmo número de prazas de unha e outra titularidade.  
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Número de prazas en centros de día para persoas con discapacidade segundo titularidade por 
comarca. Ano 2017 
 

Comarcas Nº de prazas iniciativa pública Nº de prazas iniciativa social Total prazas 

A Barcala 0 0 0 

A Coruña 85 272 357 

Arzúa 0 19 19 

Barbanza 40 190 230 

Bergantiños 0 80 80 

Betanzos 0 0 0 

Eume 0 38 38 

Ferrol 192 194 386 

Fisterra 0 0 0 

Muros 0 0 0 

Noia 0 40 40 

O Sar 0 0 0 

Ordes 0 0 0 

Ortegal 21 0 21 

Santiago 40 110 150 

Terra de Melide 0 0 0 

Terra de Soneira 0 0 0 

Xallas 0 0 0 

Total 378 943 1321 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de recursos e Servizos realizada no marco do proxecto Compartimos Plan. 
 

  
Distribución das prazas en centros de día para persoas con discapacidade segundo titularidade por 
comarca. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Guía de recursos e Servizos realizada no marco do proxecto Compartimos Plan. 
 

Cabe ter en conta que en todas as comarcas, a excepción de Betanzos, hai un maior número de mulleres 

con discapacidade que de homes, polo que hai que ter presente o paradigma da interseccionalidade onde 

moitas mulleres sofren dobres e triplas discriminacións, polo que cómpre analizar todos os recursos do 

territorio cunha perspectiva de xénero. 
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Neste capítulo comprobamos que a orixe de moitas das desigualdades observadas derivan do traballo 
reprodutivo e da posición que mulleres e homes ocupan nel. Un traballo que segundo estimacións do 
INE supuxo no ano 2010 unha produción de 28.649 millóns de euros en termos de valor engadido 
bruto, que suporía o 33% do PIB de Galicia dese ano de ser incluído nas contas económicas de Galicia. 
Nesta estimación, denominada coma Conta Satélite de produción doméstica, comprobamos que o 70,2% 
do valor engadido bruto foi xerado por mulleres, o que pon de manifesto a posición que mulleres e 
homes ocupan nesta esfera do traballo e a baixa corresponsabilidade existente na maioría dos fogares 
galegos. 
 
Así mesmo, como se verá no capítulo seguinte, dedicado ao estudo do traballo produtivo, numerosos 
campos de desigualdade que van dende a propia participación das mulleres no mercado laboral, pasando 
pola taxas de desemprego, e ata as propias condicións laborais, cunha maior precariedade laboral entre as 
mulleres, derivada dunha maior parcialidade e temporalidade nos contratos. 
 
 
► Desequilibrio na asunción das responsabilidades familiares e tarefas do fogar. 
 
Os datos analizados para a provincia da Coruña amosan unha situación moi desigual entre mulleres e 
homes que incluso pode verse acentuada en función dalgunhas variables sociodemográficas ou territoriais. 
Neste sentido, a través da enquisa de Compartimos Plan dirixida a poboación xeral, observamos que as 
mulleres enquisadas dedican de media 45 minutos máis ao día ás tarefas do fogar que os homes 
enquisados, pois elas dedican a estas tarefas 2 horas e 16 minutos fronte a 1 hora e 30 minutos que 
dedican os homes. Porén, esta diferenza aumenta significativamente entre as persoas maiores de 65 anos 
e tamén entre a poboación residente en concellos pequenos de menos de 5.000 habitantes. A pervivencia 
de roles e estereotipos de xénero xogan un papel fundamental á hora de explicar os datos 
diferencias rexistrados entre homes e mulleres, e isto porque a tradicional división do traballo foi 
modelando os roles de xénero socialmente establecidos para mulleres e para homes, asociando ao xénero 
masculino o traballo produtivo e ao xénero feminino o traballo reprodutivo ou doméstico, algo moi palpable 
cando analizamos as diferenzas entre persoas que teñen fillas e fillos e persoas que non teñen. Pois aínda 
que o tempo dedicado a tarefas do fogar aumenta tanto en homes como en mulleres cando teñen fillos e 
fillas, comprobamos que o tempo aumenta sobre todo para as mulleres, asumindo elas, en maior medida 
que os homes, os roles de coidado asociados tradicionalmente á maternidade e non tanto á paternidade. 
 
A situación varía tamén en función das diferentes zonas xeográficas da provincia, pois vimos que as áreas 
comarcais nas que se rexistran as maiores diferenzas e desigualdades son, segundo a enquisa de 
Compartimos Plan, as de Barbanza-Noia, Costa da Morte e Coruña Suroriental, sendo precisamente as 
áreas comarcais das grandes cidades as que rexistran as menores diferenzas entre homes e mulleres no 
uso do tempo para tarefas do fogar. Estes datos da enquisa veñen confirmados polos datos do Censo de 
Poboación e Vivendas, pois comprobamos que as comarcas nas que os homes teñen unha maior 
implicación no traballo doméstico eran Santiago, A Coruña, O Sar e Ferrol, todas elas correspondentes 
coas áreas comarcais para as que viamos as menores diferenzas entre homes e mulleres nas horas 
dedicadas a tarefas do fogar. Pola súa parte, a menor implicación dos homes no traballo reprodutivo 
observouse nas comarcas do Xallas, Terra de Soneira, Ordes e Arzúa, pertencentes ás áreas comarcais 
da Costa da morte e da Coruña Suroriental. E polo que respecta ás mulleres, vimos que as comarcas onde 
se rexistran as porcentaxes máis altas de mulleres que se encargan da maior parte das tarefas do fogar 
son Barbanza, Bergantiños e Arzúa, comarcas pertencentes ás áreas comarcais da Barbanza-Noia, Costa 
da Morte e Coruña Suroriental. 
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► As mulleres son as principais provedoras de coidados. 
 
En base aos datos analizados comprobamos, por tanto, que existe unha baixa corresponsabilidade no 
traballo doméstico, que se observa en todos os grupos poboacionais, pero que é especialmente 
significativa entre persoas maiores, residentes en concellos pequenos e nas áreas comarcais da Barbanza-
Noia, Coruña Suroriental e Costa da Morte, polo que é urxente levar a cabo accións específicas que 
impliquen aos homes no traballo doméstico, especialmente nos grupos mencionados, coa finalidade de 
superar as desigualdades que se dan na esfera reprodutiva do traballo e que teñen o seu reflexo na esfera 
produtiva. 
 
Polo que respecta ao coidado de menores, os datos do Censo amosan tamén diferenzas significativas entre 
mulleres e homes, aínda que son menos salientables que no caso anterior. Neste caso, as diferenzas 
rexistradas nas diferentes comarcas poden estar influídas pola propia situación sociodemográfica, pois son 
as comarcas que contan coas maiores taxas de natalidade as que contan cos maiores porcentaxes de 
homes coidadores. En calquera caso, en todas as comarcas o número de mulleres coidadoras de menores 
de 15 anos supera ao de homes, e a nivel provincial as mulleres supoñen un 45% máis que os homes que 
coidan menores. 
 
Respecto ao coidado de persoas doentes a situación é similar á anterior pois no censo de 2011 rexistrouse 
un 48% máis de mulleres coidadoras que de homes a nivel provincial, pero incluso nalgunhas comarcas 
como Terra de Soneira, Fisterra e Muros as mulleres coidadoras practicamente dobran ao número de 
homes coidadores, ao supoñer entre un 90% e un 110% máis. Pola súa parte, os datos da Enquisa 
Estrutural a Fogares para Galicia amosan unha tendencia positiva cara á redución das desigualdades 
na asunción dos coidados de persoas con dependencia. Así, vemos que no ano 2007 había un 161% 
máis de coidadoras que de coidadores, mentres que no 2017 había un 69% máis. Destaca ademais que 
as diferenzas redúcense especialmente no grupo de idade de menores de 45 anos, por un 
incremento da asunción deste traballo por parte dos homes, pero tamén por unha redución moi 
significativa de mulleres coidadoras neste grupo de idade, probablemente por unha maior 
incorporación ao traballo produtivo por parte destas. En calquera caso, a día de hoxe a situación aínda 
presenta unha situación desigual, polo que é necesario seguir camiñando cara á corresponsabilidade tamén 
no traballo de coidado de persoas dependentes. 
 
 
► A falta de corresponsabilidade na asunción das tarefas reprodutivas e de coidados trae 

consigo maiores dificultades para que as mulleres poidan incorporarse e permanecer no 
mercado laboral. 
 

Neste capítulo analizamos tamén o impacto que a desigual asunción do traballo reprodutivo ten no traballo 
produtivo. Así, a través da enquisa a poboación xeral de Compartimos Plan comprobamos o impacto que 
casarse ou vivir en parella ten na vida profesional entre a poboación enquisada da provincia da Coruña, un 
impacto que vese incrementado á hora de ter fillos/as. Neste sentido, dous son os aspectos preguntados 
que maior diferenzas rexistran entre homes e mulleres que tiveron fillos ou fillas: a redución da actividade 
laboral, que afectou a un 37,3% das mulleres enquisadas fronte a tan só un 7,8% dos homes, e a 
interrupción do traballo durante un ano ou máis, co 30,6% das mulleres afectadas fronte ao 2,9% 
dos homes. Ademais, 4 de cada 10 mulleres enquisadas (41,2%) viron limitadas as súas oportunidades 
de promoción, porcentaxe que descende ao 16,7% no caso dos homes. No Índice de penalizacións 
profesionais á maternidade construído en base ás respostas da enquisa comprobamos que os valores máis 
altos rexístranse na área comarcal da Costa da Morte, seguida das áreas da Barbanza Noia e da Coruña 
Suroriental, datos que corresponden coas maiores desigualdades observadas nesta áreas na asunción do 
traballo reprodutivo. 
 
Ante a realidade observada, na que as mulleres asumen a maior parte do traballo reprodutivo e, á vez, esta 
maior asunción repercute nas posibilidades de desenvolvemento do traballo produtivo, as medidas de 
conciliación da vida laboral e familiar consolídanse como ferramentas necesarias para conseguir 
que as mulleres, e tamén algúns homes, poidan manterse no mercado laboral; poidan liberarse da 
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sobrecarga de traballo que asumen; e poidan manter certa independencia económica. Isto repercute tamén 
nunha mellora da autoestima ao percibirse a si mesmas non só como nais, senón tamén como parte 
produtiva máis alá do ámbito doméstico. A situación atopada mostra, porén, a necesidade de seguir 
traballando co tecido empresarial para fomentar e impulsar as medidas de conciliación, pois a día 
de hoxe tan só un 42,5% das persoas asalariadas consideran que a empresa se preocupa 
suficientemente polos problemas dos/as traballadores/as con cargas familiares. Polo tanto, o papel 
dos sindicatos e das empresas resulta fundamental.  
 
En canto aos centros de día de maiores, as taxas de cobertura mostran deficiencias nos recursos de 
conciliación, 10 das 18 comarcas están moi por debaixo das 10 prazas por cada mil habitantes maiores de 
65 anos. Esta situación dáse nun contexto demográfico no que a esperanza de vida continua a medrar, 
polo que é un problema que irá en aumento e afecta en maior medida ás mulleres. Isto debido a súa maior 
esperanza de vida e aos roles de coidados que a sociedade patriarcal atribúelles. Respecto á titularidade 
das prazas, no cómputo xeral compróbase que o 39,6% das prazas dispoñibles son de titularidade pública, 
o 49,9% de iniciativa privada, e o 10,5% de titularidade social. Neste último caso correspóndense coas 
Comarcas de Bergantiños e da Coruña, o que dá conta do carácter económico da conciliación. 
 
Así mesmo, os centros de día para persoas con discapacidade son minoritarios, priman os centros 
ocupacionais ou residencias. Obsérvase que a maioría destes centros son de iniciativa social, un 71%, polo 
que o 29% restante é de iniciativa pública. 
 
Ao respecto das escolas infantís, as Comarcas de Arzúa, Eume, Noia, Fisterra, Barbanza, Ordes e A 
Barcala, están por debaixo da taxa de cobertura do 33% á que fai referencia a UE. Esta baixa taxa de 
cobertura ten que ver co menor número de prazas dispoñibles por km2, e no cómputo de prazas, o 56% 
son prazas de titularidade pública (dependentes da Administración Autonómica e municipal), o 34% de 
titularidade privada e o restante 10% de entidades privadas de iniciativa social. 
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