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Os conceptos de benestar e de calidade de vida nacen na segunda metade do século XX da man das 
ciencias sociais, a partir dun interese por estudar de xeito máis ou menos sistemático o benestar das 
poboacións e das persoas que as compoñen. Estes conceptos adoitan usarse como sinónimos, aínda que 
contan cunha definición complexa e multidimensional. É dicir, non existe un só indicador de calidade de 
vida, senón que esta vén determinada por múltiples factores tanto persoais como ambientais. Ademais, a 
calidade de vida conta con compoñentes subxectivos, de percepción de nós mesmos, e de compoñentes 
obxectivos, polo que resulta complicado falar de calidade de vida a través dun único indicador. Se 
buscamos, por tanto, unha definición sintética de calidade de vida, esta pode ser definida como a tenencia 
de boas condicións de vida obxectivas e un alto grao de benestar subxectivo, algo que vén 
determinado tamén pola satisfacción colectiva das necesidades a través de políticas sociais. 
 
As dimensións que compoñen os conceptos de benestar e de calidade de vida, como se sinalou, son 
múltiples, aínda que poden sintetizarse en benestar material, benestar físico, benestar emocional e 
benestar social. O benestar material está determinado principalmente polo nivel de ingresos, o emprego, 
as pertenzas, entre outros. Pola súa parte, o benestar físico vén influído polo estado de saúde, as 
actividades diarias realizadas, a realización de deporte, o ocio, pero tamén pola atención sanitaria que 
proporcionan os Estados. Polo que respecta ao benestar emocional, na súa medida entran en xogo factores 
máis subxectivos como a alegría, o concepto de nós mesmos/as, a autoestima e a ausencia de estrés entre 
outros. Por último, o benestar social vén definido polas relacións persoais, as amizades, a familia, o 
sentimento de pertenza a comunidade. Ademais dos mencionados existen outros indicadores de calidade 
de vida, como son os relacionados co desenvolvemento persoal e a autodeterminación, que veñen influídos 
pola educación, a competencia persoal, a autonomía, etc. 
 
A calidade de vida e a satisfacción de mulleres e homes coas súas vidas é unha preocupación da sociedade 
á que as administracións públicas deben prestar especial atención. Neste sentido, a igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes consolídase coma un primeiro punto para conseguir un nivel de 
calidade de vida óptimo para ambos sexos. Se botamos unha mirada atrás no tempo, atopamos que moitos 
dos elementos mencionados como indicadores de calidade eran satisfeitos de modo moi desigual para 
homes e mulleres, e aínda hoxe quedan moitas desigualades por superar. No que respecta ao benestar 
material cabe recordar que durante a meirande parte do século XX, o marido ocupaba o papel de 
representante legal da muller, polo que, sen permiso do marido, as mulleres non podían dispoñer 
autonomamente do seu patrimonio. Ademais, a baixa participación das mulleres no mercado laboral 
repercutía significativamente nun desequilibrio económico entre mulleres e homes nas familias que limitaba 
enormemente a súa autodeterminación. Por outra banda, as limitacións das mulleres en torno a súa 
educación limitaban enormemente a súa calidade de vida en termos de desenvolvemento persoal. En 
definitiva, a fenda na calidade de vida de homes e mulleres nos termos obxectivos indicados era moi 
acusada.  
 
No século XXI a situación da muller na sociedade mudou radicalmente grazas a súa posición no sistema 
educativo e a súa incorporación ao mercado de traballo, polo que cabería esperar unha redución da fenda 
existente no benestar e na calidade de vida de homes e mulleres. Porén, moitos do indicadores amosan 
aínda hoxe unha situación que lonxe de ser igual presenta numerosos campos de desigualdade, 
especialmente se cruzamos a variable sexo con outras variables como por exemplo, a idade. 
 
Neste capítulo procuraremos analizar con perspectiva de xénero os diferentes ámbitos e dimensións 
que compoñen o benestar e a calidade de vida das persoas en base aos datos dispoñibles das 
diferentes administracións públicas. En moitos casos, o feito de non contar con datos desagregados a nivel 
provincial, fará que os datos analizados sexan relativos á Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Un dos aspectos principais do benestar da poboación está ligado á posibilidade de cubrir os aspectos 
materiais importantes para o desenvolvemento da vida, como son a vivenda, o alimento ou a roupa, entre 
outros aspectos. Neste sentido, un dos indicadores máis importantes para medir a capacidade de cubrir as 
necesidades materiais, aínda que tamén os desexos, é o nivel de ingresos que se perciben. Pero antes de 
analizar neste capítulo o nivel de ingresos de homes e mulleres é necesario caracterizar ás persoas que 
perciben ingresos. Con este fin, a Enquisa Estrutural a Fogares ofrece información anual sobre as persoas 
perceptoras de ingresos, a través da cal podemos comprobar a evolución das porcentaxes de homes e 
mulleres que perciben ingresos en Galicia, pois os datos que se ofrecen a nivel provincial non están 
desagregados por sexos. O último ano para o que se conta con datos é o ano 2016 e vemos que o 89,3% 
dos homes de 16 ou máis anos recibían ingresos nese ano, mentres que a porcentaxe de mulleres 
maiores de 15 anos perceptoras de ingresos non chega a alcanzar o 80%, situándose no 79,4%. 
Rexístrase por tanto unha fenda de 9,9 puntos porcentuais que vén descendendo dende o ano 2007, no 
que a fenda ascendía a 16,2 puntos porcentuais. 
 

  
Porcentaxes de persoas de 16 ou máis anos que perciben ingresos segundo sexo en Galicia. 
Período 2007-2016 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Enquisa Estrutural a fogares. 

 
A través das seguintes táboas podemos ver o impacto que a crise económica tivo na estrutura dos 
ingresos percibidos, cunha especial incidencia no caso dos homes. Así, vemos que a porcentaxe de 
homes maiores de 15 anos que perciben ingresos procedentes do traballo reduciuse de xeito moi acentuado 
entre o 2007 e o 2013, cunha redución de preto de 10 puntos porcentuais. Pola súa parte, a porcentaxe de 
mulleres maiores de 15 anos que perciben ingresos procedentes do traballo viu unha redución de 3,5 puntos 
porcentuais entre o 2008 e o 2013. A partir deste ano tanto homes como mulleres aumentan as porcentaxes, 
aínda que se observa un maior incremento no caso das mulleres. Aínda así, obsérvase que no 2016 
continúa a haber unha fenda de 8,5 puntos nas porcentaxes de homes e mulleres que perciben 
ingresos procedentes do traballo. Esta fenda deriva da situación analizada en capítulos anteriores, 
onde viamos unha menor participación das mulleres no mercado de traballo por mor dunha maior 
asunción do traballo reprodutivo, situación que necesariamente terá un impacto no benestar 
material das mulleres. 
 
Polo que respecta as porcentaxes de persoas de 16 ou máis anos que perciben ingresos de prestacións 
vemos tamén o impacto da situación económica, pois ata 2009 as mulleres contaban con porcentaxes 
superiores ás dos homes, probablemente por un maior envellecemento feminino, que repercutía nun maior 
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número de mulleres cobrando prestacións de xubilación ou de viuvez. A partir dese ano, o impacto que 
tivo o desemprego nos homes fixo que a porcentaxe dos que percibían ingresos procedentes de 
prestacións como as de desemprego superarase ao de mulleres, manténdose no ano 2016 unha 
fenda entre mulleres e homes de 2,5 puntos porcentuais. 
 

  
Porcentaxes de persoas de 16 ou máis anos que perciben ingresos procedentes do traballo por sexo 
en Galicia. Período 2007-2016 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Enquisa Estrutural a fogares. 

 

  
Porcentaxes de persoas de 16 ou máis anos que perciben ingresos procedentes de prestacións por 
sexo en Galicia. Período 2007-2016 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Enquisa Estrutural a fogares. 

 
Se analizamos os datos por grupos de idade para o último ano do que se dispoñen datos, comprobamos 
que as porcentaxes de mulleres perceptoras de ingresos superan ás de homes nos grupos de idade 
que van dende os 16 ata os 29 anos. A partir dos 30 anos os homes presentan porcentaxes máis 
altas observando unha fenda que aumenta conforme aumenta a idade. Este punto de inflexión a partir 
dos 30 anos vén explicado entre outros factores polo impacto que, como vimos en capítulos anteriores, ten 
a maternidade na vida profesional das mulleres. 
 
Ademais, destaca especialmente a situación observada nas mulleres entre 50 e 64 anos, pois 
rexístrase unha fenda con respecto aos homes da mesma idade de 18,7 puntos porcentuais. Neste 
grupo de idade vemos que preto de 1 de cada 4 mulleres non percibe ningún ingreso. Esta situación 
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vén determinada polas maiores dificultades das mulleres para manterse no mercado laboral nestas idades; 
por unha maior asunción do traballo doméstico non remunerado; e por non poder beneficiarse dunha 
pensión. De feito, no seguinte grupo de idade, o de maiores de 64 anos, a porcentaxe de mulleres que 
perciben ingresos aumenta ata o 84,2% grazas ás pensións de xubilación. Non obstante, a situación é 
manifestamente desigual tamén neste grupo de idade pois mentres practicamente a totalidade dos homes 
percibe algún ingreso, hai un 15,8% de mulleres que non percibe ningún. Neste sentido, comprobamos que 
a partir dos 50 anos moitas mulleres presentan unha dependencia económica moi importante, afectando 
non só ao seu benestar material e a súa calidade de vida, senón tamén a súa vulnerabilidade. Convértese 
esta pois nunha realidade á que as administracións públicas deben prestar especial atención, pois polo 
xeral, o foco ponse na prevención entre a poboación adolescente, cando comprobamos que existen factores 
de risco moi importantes entre a poboación máis maior que tamén son necesarios abordar. 
 

  
Porcentaxes de persoas de 16 ou máis anos que perciben ingresos segundo grupos de idade e sexo 
en Galicia. Ano 2016 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Enquisa Estrutural a fogares. 

 
Non só as porcentaxes de persoas que perciben ingresos é moi desigual entre homes e mulleres, senón 
que tamén no nivel de ingresos observamos unha fenda de xénero moi importante. Se comezamos a 
análise polos ingresos procedentes do traballo, os datos que a Enquisa de Estrutura Salarial, realizada polo 
INE, amosan para Galicia unha fenda salarial bruta que, lonxe de reducirse, vén incrementándose nos 
últimos anos. Así, no seguinte gráfico vemos que entre o 2010 e o 2012 rexístrase un descenso do salario 
bruto medio anual que afectou especialmente ás mulleres, cunha redución do 5,4%, mentres que a redución 
no salario bruto medio anual dos homes foi do 2,5%. Pola contra, rexístrase un aumento dos salarios 
entre 2012 e 2016 que beneficia en maior medida aos homes, pois o aumento para eles foi do 9,4%, 
mentres que para as mulleres foi do 7,8%. Estas variacións dan como resultado un aumento da fenda 
entre homes e mulleres, que no 2008 era de 4.459,18 € e no 2016 de 5.479,74 €. É dicir, a fenda salarial 
bruta entre homes e mulleres aumentou entre 2008 e 2016 nun 22,9%. 
 
Varios son os factores que explican esta situación diferencial no salario bruto medio anual de mulleres e 
homes. Por un lado, sitúase a maior precariedade laboral das mulleres que, como vimos no capítulo de 
traballo produtivo, contan en maior medida con contratos temporais e a tempo parcial. Porén, existen outros 
factores que entran en xogo, como a desvalorización do traballo da muller que, nalgúns casos, facendo o 
mesmo traballo do home recibe un menor soldo. Pero tamén o teito de cristal ten un efecto nas maiores 
dificultades das mulleres de promocionar nos seus traballos e, polo tanto, de optar a mellores salarios. 
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Salario bruto medio anual por sexo en Galicia. Período 2008-2016 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE. Enquisa Anual de Estrutura Salarial. 

 
Na análise estatística dos salarios da poboación adoita empregarse non só o salario medio senón tamén a 
mediana. O seu uso vén asociado á influencia que os salarios máis altos teñen no cálculo do salario medio, 
de xeito que o seu valor está incrementado polo efecto destes. Pola contra, a mediana ofrece o dato central 
dos salarios, é dicir, o 50% da poboación gaña por debaixo da mediana e o outro 50% gaña por riba da 
mediana. No seguinte gráfico recóllense os valores da mediana do salario bruto anual de homes e 
mulleres e comprobamos que a fenda entre homes e mulleres aumentou máis que a vista para o 
salario medio, tanto en termos porcentuais como en datos absolutos. Así, mentres o incremento da fenda 
no salario medio entre 2008 e 2016 era do 22,9%, no caso da mediana é do 37,3%. 
 

  
Mediana do salario bruto anual por sexo en Galicia. Período 2008-2016 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE. Enquisa Anual de Estrutura Salarial. 

 
Os únicos datos de salarios dispoñibles para a provincia da Coruña son os que facilita o IGE, que ofrece 
os datos para o ano 2014. Aínda que estes non son actuais, o feito de que ofreza información por grupos 
de idade permite achegarnos á realidade da provincia de xeito máis detallado. Na información da seguinte 
táboa vemos en primeiro lugar que os salarios son máis altos na provincia que no conxunto de Galicia, pois 
no ano 2014 os salarios na provincia eran un 4,1% máis altos para os homes e un 3,3% máis altos para as 
mulleres. Porén, destaca especialmente que a fenda nos salarios de mulleres e homes na provincia é un 
7% máis alta que a vista para Galicia, pois mentres en Galicia a fenda rexistrada no ano 2014 era de 
4.708,02 €, na provincia da Coruña ascende a 5.037,80 €. 
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Na análise por grupos de idade, vemos que en termos absolutos a fenda aumenta significativamente 
conforme aumenta a idade, pois a fenda entre a poboación de 55 anos e máis é un 108% maior á da 
poboación menor de 35 anos. Estes datos están en certa medida influídos polos maiores salarios da 
poboación máis maior. Porén, vemos tamén en termos relativos que mentres os homes menores de 35 
anos gañan de media un 20,2% máis que as mulleres da mesma idade, no caso das persoas de 55 
anos e máis os homes gañan de media un 30% máis que as mulleres. Neste sentido, aínda que vemos 
que as diferenzas redúcense entre a poboación máis nova, comprobamos que aínda pervive unha 
desigualdade salarial moi importante entre a mocidade, que se pode ver incrementada no futuro ao 
asumir as mulleres en maior medida o rol de coidadora trala maternidade. Situación que deriva, como 
vimos no capítulo de traballo reprodutivo, nunha maior estabilización do emprego para os homes e 
unha maior interrupción ou redución do traballo remunerado para as mulleres. 
 

  
Salario bruto medio anual por sexo e grupos de idade na provincia da Coruña. Ano 2014 
 

Grupos de idade Homes Mulleres Fenda 

Menor de 35 anos 17.925,20 € 14.917,00 € 3.008,20 € 

35-55 anos 24.835,00 € 19.377,40 € 5.457,60 € 

55 anos e máis 27.098,20 € 20.852,10 € 6.246,10 € 

Total 23.425,00 € 18.387,20 € 5.037,80 € 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE. Enquisa Anual de Estrutura Salarial. 
 

Un indicador importante para resaltar a precariedade e a diferenza de salarios das mulleres en 
determinados rangos salariais, son os percentís 10 e 90, que marcan os salarios nos que por debaixo se 
sitúan o 10% e o 90% da poboación respectivamente. Os datos destes percentís desagregados por sexos 
e grupos de idade recóllense no seguinte gráfico, onde se constata a enorme desigualdade entre mulleres 
e homes que se sitúan por debaixo do percentil 10, pois neste percentil os homes maiores de 35 anos teñen 
un salario que case duplica ao das mulleres. Polo que respecta ao percentil 90, as diferenzas non son tan 
grandes en termos relativos, pero vemos que en termos absolutos rexístranse grandes diferenzas entre 
mulleres e homes, concretamente de 4000€ no caso do grupo de menores de 35 anos, máis de 8000€ no 
caso da franxa de 35 a 55 anos e 5000€ no caso do grupo de 55 e máis anos.  
 

  
Percentís 10 e 90 do salario bruto anual segundo sexo e grupos de idade na provincia da Coruña. 
Ano 2014 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE. Enquisa Anual de Estrutura Salarial. 
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8.137,30 €

12.796,10 €
14.664,90 €

28.101,70 €

41.944,20 €
44.916,30 €

5.508,00 € 6.855,70 € 7.577,20 €

24.109,90 €

33.331,20 €

39.714,10 €

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

45.000,00 €

50.000,00 €

Menor de 35 anos 35-55 anos 55 anos e máis Menor de 35 anos 35-55 anos 55 anos e máis

Percentil 10 Percentil 90

Homes Mulleres



 
Diagnose Compartimos Plan | | páxina 10 

 

mulleres ten nas diferenzas rexistradas nos salarios brutos anuais, presentamos a continuación os datos 
de ganancia por hora de homes e mulleres, co que eliminamos o posible efecto que a maior parcialidade 
ten nos contratos e así, podemos comprobar dun xeito máis adecuado a fenda salarial existente entre 
homes e mulleres segundo distintas variables. 
 
Na seguinte táboa móstranse os datos mencionados segundo idade e nivel de estudos e comprobamos 
que non hai ningunha categoría na que a ganancia por hora das mulleres sexa igual ou superior á dos 
homes. De media, os homes teñen unha ganancia de 10,6€ por hora e as mulleres de 9,6€, o que 
significa que os homes cobran un 10,4% máis que as mulleres por hora. Por grupos de idade vemos 
que a maior diferenza obsérvase entre a poboación de 55 anos e máis, mentres que por nivel de estudos 
a diferenza é maior entre a poboación universitaria.  
 

  
Ganancia por hora segundo idade e nivel de estudos por sexo en Galicia. Ano 2014 
 

Idade Homes Mulleres 
Fenda 

absoluta 
Fenda 

porcentual 

Menor de 25 7,00 € 6,50 € 0,50 € 7,7% 

25-34 8,90 € 8,10 € 0,80 € 9,9% 

35-44 10,50 € 9,60 € 0,90 € 9,4% 

45-54 11,40 € 10,40 € 1,00 € 9,6% 

55 e máis 12,70 € 11,00 € 1,70 € 15,5% 

Nivel de estudos Homes Mulleres Fenda 
Fenda 

porcentual 

Educación primaria 8,80 € 7,00 € 1,80 € 25,7% 

Primeira etapa de educación secundaria 8,80 € 7,60 € 1,20 € 15,8% 

Segunda etapa de educación secundaria 10,00 € 8,50 € 1,50 € 17,6% 

Ensinanzas de formación profesional de grao superior e similares 10,50 € 8,30 € 2,20 € 26,5% 

Diplomatura universitaria e similares 14,70 € 11,80 € 2,90 € 24,6% 

Licenciatura e similares e doutorando universitario 17,00 € 14,50 € 2,50 € 17,2% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE. Enquisa Anual de Estrutura Salarial. 
 

Alén dos ingresos por traballo remunerado existen outras fontes de ingresos das que dispoñen unha parte 
moi importante da cidadanía como son os distintos tipos de prestacións, entre as que destacan as pensións 
contributivas, as pensións non contributivas e as prestacións por desemprego. As pensións contributivas 
son prestacións económicas que, polo xeral, son de duración indefinida e nas que a concesión está 
xeralmente supeditada a unha previa relación xurídica coa Seguridade Social. É dicir, débese acreditar un 
período mínimo de cotización. Os tipos de pensión contributivas son os de incapacidade permanente, 
xubilación e morte e supervivencia, que inclúe as de viuvez e as de orfandade. 
 
Se comezamos coa análise das pensións contributivas na provincia da Coruña, segundo os datos que 
facilita a Seguridade Social a través do IGE e que aparecen recollidos na seguinte táboa, obsérvase que 
dende o ano 2011 ata o ano 2017 aumentou o número absoluto de prestacións tanto en homes como en 
mulleres por mor do incremento do número de persoas maiores de 64 anos con dereito a pensión 
contributiva e o consecuente envellecemento da poboación da provincia. En números absolutos non se 
observan diferenzas entre mulleres e homes con pensións contributivas. Porén, cando analizamos 
o importe medio das pensións e a mediana do importe vemos que as diferenzas entre mulleres e 
homes son incluso maiores que as observadas nos salarios, pois mentres nos salarios brutos anuais 
viamos que os homes gañaban en torno a un 30% máis que as mulleres nas pensións contributivas vemos 
que os homes contan cun importe medio que supera nun 40% as mulleres en todos os anos analizados. 
Así, vemos unha fenda entre mulleres e homes que se mantén inalterable en termos porcentuais nos 
últimos anos, pero que no ano 2017 chega a supoñer unha diferenza nas pensións contributivas 
medias de mulleres e homes de 305€. 
 
Os datos da mediana do importe amosan ademais que a media está fortemente influída polos importes 
máis altos das pensións, pois vemos que no 2017 a metade dos homes cobra unha pensión contributiva de 
menos de 856€, mentres que no caso das mulleres a contía da mediana non chega aos 638€. 
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Número de pensionistas residentes na provincia da Coruña, importe medio da pensión e mediana 
do importe segundo sexo. Anos 2011-2017 (valores absolutos) 
 

Anos 

Homes Mulleres 

Número Importe medio 
Mediana do 

importe 
Número Importe medio 

Mediana do 
importe 

2011 124.842 946,18 € 756,00 € 122.625 678,02 € 612,70 € 

2013 128.664 1.004,75 € 778,90 € 125.324 717,71 € 631,30 € 

2014 129.847 1.022,77 € 789,19 € 126.486 729,72 € 632,90 € 

2015 130.682 1.042,24 € 811,86 € 127.526 743,48 € 634,50 € 

2016 131.187 1.061,65 € 835,26 € 128.659 758,19 € 636,10 € 

2017 131.844 1.079,40 € 856,04 € 129.954 774,33 € 637,70 € 
 

► Fontes: elaboración propia a partir de datos do IGE. Seguridade Social. Estatísticas de pensións. 

 
Na análise por idades dos datos da provincia da Coruña en 2017 comprobamos que a gran maioría das 
persoas beneficiarias das pensións contributivas son persoas maiores de 65 anos, polo que trátanse na 
súa maioría de pensións de xubilación e viuvez, mentres que as pensións por invalidez ou orfandade son 
comparativamente moi poucas. A partir dos 55 anos comprobamos un incremento do número de pensións 
derivada das prexubilacións, das que como vemos se benefician en maior medida os homes. Os datos 
amosan tamén que ata os 74 anos o número de pensións contributivas de homes é maior en practicamente 
todos os grupos de idade, situación que varía a partir dos 75 anos, pois as mulleres comezan a ser maioría. 
Esta distribución entre a poboación máis maior explícase pola maior esperanza de vida das mulleres e a 
consecuente feminización da vellez. 
 

  
Número de pensionistas residentes na provincia da Coruña por sexo e grupos de idade (Pensións 
contributivas). Ano 2017 (valores absolutos) 
 

 
 

► Fontes: elaboración propia a partir de datos do IGE. Seguridade Social. Estatísticas de pensións. 

 
Anteriormente viamos un número moi similar de homes e mulleres con pensións contributivas. Porén, se 
poñemos en relación o número de persoas con pensións contributivas coa poboación da provincia 
comprobamos que a porcentaxe de homes que cobran este tipo de prestacións é máis alto ao de mulleres 
en todos os grupos de idade. O feito de que os números absolutos sexan moi similares entre mulleres e 
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homes vén explicado polas características demográficas da poboación maior de 65 anos, pois neste grupo 
de idade a poboación de mulleres é significativamente superior á dos homes pola maior esperanza de vida 
destas. É dicir, a maior mortalidade masculina fai que os números absolutos de persoas con pensións 
contributivas se igualen. Non obstante, se analizamos as porcentaxes de homes e mulleres que cobran 
pensións contributivas comprobamos que as diferenzas entre a poboación maior de 65 anos son abismais, 
especialmente no grupo de idade entre 65 e 74 anos, pois vemos que mentres o 87,9% dos homes destas 
idades contan con pensións contributivas, no caso das mulleres a porcentaxe redúcese ao 60,4%. 
Este dato tan diferencial deriva da desigual participación de homes e mulleres no mercado laboral. 
O feito de que moitas mulleres nestas idades asumisen o traballo doméstico non remunerado ou que as 
súas carreiras de cotización fosen máis limitadas deriva en que ao chegar a idade de xubilación non teñan 
dereito a unha prestación contributiva se non é a de viuvez, polo que nunha porcentaxe moi importante de 
mulleres maiores de 65 anos existe unha forte dependencia económica dos seus maridos ou se atopan 
recibindo unha prestación non contributiva, de importe moi limitado. 
 

  
Porcentaxes de poboación residente na provincia da Coruña con pensións contributivas segundo 
sexo e grupos de idade. Ano 2017 (valores porcentuais) 
 

 
 

► Fontes: elaboración propia a partir de datos do IGE. Seguridade Social. Estatísticas de pensións. 

 
A incorporación das mulleres ao mercado de traballo e a redución do traballo non regulado probablemente 
repercuta nas próximas décadas nun incremento constante das porcentaxes de mulleres, aínda que 
probablemente tamén de homes, con dereito a prestacións contributivas. Esa sería tamén a tendencia 
esperable entre a poboación de 65 anos e máis. É dicir, sería esperable que a porcentaxe de mulleres e 
homes con prestacións contributivas entre 65 e 74 anos fose máis alta que nos seguintes grupos de idade. 
Porén, comprobamos que as porcentaxes aumentan conforme aumenta a idade. Unha situación que, no 
caso das mulleres, pódese explicar polo incremento do número destas que comezan a cobran unha pensión 
de viuvez tralo falecemento do seu marido. Porén, o incremento rexístrase tamén no caso dos homes. 
 
Buscando explicacións a esta situación atopamos que o incremento das porcentaxes de poboación con 
pensións contributivas, non vén dun incremento desta poboación senón dunha redución da poboación sen 
pensións contributivas. Na seguinte táboa recóllense os datos absolutos e a distribución porcentual da 
poboación de 65 anos e máis por grupos de idade e por sexo segundo reciban ou non unha pensión 
contributiva. Nela vemos, por exemplo, que entre as mulleres maiores de 64 anos que reciben unha 
prestación contributiva un 24,5% ten 85 anos e máis, mentres que no mesmo grupo de mulleres que non 
reciben unha pensión contributiva tan só un 7,8% ten 85 anos e máis. O mesmo sucede no caso dos homes, 
que mentres o 13,6% dos homes maiores de 64 anos que cobran prestacións contributivas teñen máis de 
84 anos a porcentaxe redúcese a un 2,6% entre os homes sen pensións contributivas. Neste sentido, e 
aínda que non se pode realizar ningunha afirmación determinista, parece claro que as persoas maiores sen 
pensións contributivas contan cun menor benestar material, que dificulta a posibilidade de cubrir 
necesidades básicas para o desenvolvemento da vida, como son a vivenda e os gastos derivados 
(electricidade, calefacción, etc.), o alimento ou a roupa, entre outras cousas. Esta situación ten o seu 
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impacto na propia saúde das persoas maiores derivada da menor calidade de vida, o que supón un factor 
de risco moi importante para a propia supervivencia. Unha situación que ademais ten un compoñente de 
xénero moi importante, pois o 81% das persoas maiores de 64 anos sen pensión contributiva no ano 2017 
na provincia da Coruña eran mulleres. 
 

  
Poboación maior de 64 anos residente na provincia da Coruña segundo percibe ou non pensións 
contributivas por sexo e grupos de idade. Ano 2017 (valores absolutos e porcentuais) 
 

Grupos de 
idade 

Datos absolutos Porcentaxes 

Poboación con pensións 
contributivas 

Poboación sen 
pensións contributivas 

Poboación con 
pensións contributivas 

Poboación sen pensións 
contributivas 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

65-74 53.101 42.563 7.304 27.936 52,2% 40,0% 63,5% 57,0% 

75-84 34.719 37.763 3.902 17.251 34,2% 35,5% 33,9% 35,2% 

85 e máis 13.842 26.000 297 3.834 13,6% 24,5% 2,6% 7,8% 

Total 101.662 106.326 11.503 49.021 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Seguridade Social. Estatísticas de pensións. 

 
No ano 1990 promúlgase a Lei 26/1990, pola que se establecen na seguridade social prestacións non 
contributivas, que tivo como obxectivo a regulación do nivel non contributivo das prestacións económicas 
da Seguridade Social. Establécense así este tipo de prestacións periódicas vitalicias ou de duración 
indeterminada a favor de persoas que non cotizaran nunca, ou ben non o fixeran o tempo suficiente para 
acadar prestacións de nivel contributivo pola realización de actividades profesionais. Entre as pensións non 
contributivas están as de invalidez e as de xubilación, aínda que a Seguridade Social asume tamén outro 
tipo de prestacións non contributivas como as prestacións familiares por fillos/as a cargo. 
 
Centrándonos nas prestacións non contributivas por invalidez ou xubilación, comprobamos nos 
datos do gráfico seguinte que existe unha alta feminización deste tipo de prestación. Esta situación 
explícase pola división sexual do traballo a través da cal, os homes na súa maioría, participaban no mercado 
laboral, cotizando á Seguridade Social, mentres as mulleres asumían o traballo doméstico ou agrario sen 
cotizar. 
 

  
Número de beneficiarios de pensións non contributivas por sexo na provincia da Coruña. Período 
2005-2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. 

 
A evolución amosa dende o ano 2005 unha redución continua no número de pensións non contributivas na 
provincia da Coruña que afecta en maior medida ás mulleres que aos homes. Así, vemos que o número de 
pensións non contributivas de homes reduciuse entre 2005 e 2017 un 20,9%, redución que no caso das 
mulleres é do 33,8%. 
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A través do seguinte gráfico, vemos que as mulleres son as beneficiarias da gran maioría das pensións 
non contributivas da provincia da Coruña no ano 2017, pois representan o 70,5%. Ademais, vemos 
que o seu peso aumenta conforme aumenta a idade, chegando a representar máis do 80% nos grupos de 
idade de 70 anos e máis. Pola súa parte, os homes son maioría nos grupos de idade inferiores aos 55 anos. 
Esta diferenza vén explicada pola diferente tipoloxía de prestacións non contributivas das que son 
beneficiarios/as homes e mulleres. Así, nos últimos anos o 57% e o 58% das pensións non contributivas 
dos homes foron por invalidez, mentres que entre o 73% e o 74% das pensións non contributivas das 
mulleres foron por xubilación. 
 

  
Número de persoas beneficiarias de pensións non contributivas por sexo e grupos de idade na 
provincia da Coruña. Ano 2017 (valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. 

 
Se analizamos conxuntamente o número de persoas beneficiarias de pensións contributivas e non 
contributivas na provincia da Coruña comprobamos que tan só 1 de cada 20 pensións non é contributiva. 
Porén, a situación difire en función do sexo das persoas beneficiarias, pois no caso dos homes tan só un 
3,3% son perceptores de pensións non contributivas, mentres que no caso das mulleres a porcentaxe 
ascende ao 7,7%. Porén a situación é moi diferencial no territorio e nas diferentes comarcas da provincia. 
 
Na seguinte táboa recóllense os datos do número de pensións contributivas e non contributivas e o 
porcentaxe do total de pensións que son non contributivas por sexos. Polo que respecta aos homes, as 
porcentaxes de pensións non contributivas son moi similares en todas as comarcas e non superan en 
ningún caso o 5%. Pola contra, en moitas comarcas vemos que o porcentaxe de mulleres pensionistas que 
perciben pensións non contributivas supera o 10%. Destacan neste sentido as comarcas da Terra de 
Melide, O Sar, Terra de Soneira, Fisterra e Arzúa, pois máis de 1 de cada 10 mulleres pensionistas 
perciben unha prestación non contributiva. O dato máis baixo rexístrase na comarca da Coruña, onde 
o 5,8% das mulleres pensionistas contan cunha pensión non contributiva. Unha porcentaxe que, aínda 
sendo a máis baixa, supera á máis alta que se rexistra para aos homes.  
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Nº de persoas beneficiarias de pensións segundo sexan contributivas ou non por comarca e sexo 
na provincia da Coruña. Ano 2017 
 

Comarcas 

Homes Mulleres 

Nº Pensións 
contributivas 

Nº Pensións 
non 

contributivas 

% Pensións 
non 

contributivas 

Nº Pensións 
contributivas 

Nº Pensións 
non 

contributivas 

% Pensións 
non 

contributivas 

Arzúa 2.621 109 4,0% 2.370 310 11,6% 

Barbanza 8.351 242 2,8% 7.765 604 7,2% 

A Barcala 1.447 53 3,5% 1.667 136 7,5% 

Bergantiños 9.538 308 3,1% 9.042 906 9,1% 

Betanzos 5.435 204 3,6% 5.252 406 7,2% 

A Coruña 40.640 1.285 3,1% 42.381 2.630 5,8% 

Eume 3.475 82 2,3% 2.923 225 7,1% 

Ferrol 18.643 732 3,8% 17.423 1.321 7,0% 

Fisterra 3.283 127 3,7% 2.697 362 11,8% 

Muros 2.216 55 2,4% 1.990 180 8,3% 

Noia 4.967 144 2,8% 4.431 489 9,9% 

Ordes 4.960 120 2,4% 4.927 480 8,9% 

Ortegal 2.226 75 3,3% 2.227 143 6,0% 

Santiago 15.131 699 4,4% 16.045 1.588 9,0% 

O Sar 2.066 72 3,4% 2.042 300 12,8% 

Terra de Melide 1.973 77 3,8% 1.707 270 13,7% 

Terra de Soneira 2.758 94 3,3% 2.625 369 12,3% 

Xallas 2.113 79 3,6% 2.438 159 6,1% 

Total Provincia 131.843 4.557 3,3% 129.952 10.878 7,7% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Seguridade Social. Estatísticas de pensións. 

 
Na análise do importe medio das pensións contributivas por comarcas comprobamos que Xallas e Terra 
de Soneira presentan os importes medios máis baixos tanto para homes (menos de 700€) como para 
mulleres (en torno a 600€), seguidos por A Barcala e Terra de Melide (con menos de 800€ para os 
homes e menos de 652€ para as mulleres). Estas pensións tan baixas nestas comarcas veñen vinculadas 
probablemente a unha maior porcentaxe de pensións do Réxime Especial de Autónomos, no que se inclúe 
desde 2008 o Réxime Especial Agrario, que conta co importe medio máis baixo de todos os réximes 
existentes. 
 
Pola súa parte, os importes medios máis altos das pensións contributivas rexístranse tanto para 
homes como para mulleres nas comarcas de Ferrol, Eume, A Coruña e Santiago. No casos das 
comarcas do Eume e Ferrol, existe unha clara influencia tanto do complexo eléctrico-industrial de As Pontes 
como dos estaleiros de Ferrol, pois empregaron no seu momento a unha cantidade moi importante de 
homes, cuns salarios significativamente máis elevados que os que se rexistraban no resto das comarcas 
da provincia. Feito que repercute tamén nas pensións das mulleres, pois moitas delas perciben pensións 
de viuvez procedentes de homes que se empregaban nos sectores mencionados. No caso das comarcas 
da Coruña e de Santiago a contía media máis elevada nas pensións explícase por unha maior presenza 
nestes territorios de traballos do sector servizos, principalmente con traballos cualificados relacionados coa 
administración pública e privada, que presentan salarios máis altos que no resto de comarcas. 
 
En canto ás fendas rexistradas entre mulleres e homes no importe medio das pensións contributivas 
por comarcas vemos que a máis alta rexístrase na comarca do Eume, cunha diferenza do importe 
das pensións contributivas que se sitúa preto dos 600€. A esta séguelle Ferrol, cunha diferenza nas 
pensións de preto dos 500€. Estas fendas tan elevadas nestas comarcas veñen explicadas polo 
mencionado anteriormente, pois os homes traballaban principalmente en sectores con soldos moi elevados 
comparativamente co resto do territorio, mentres as mulleres asumían en maior medida o traballo doméstico 
non remunerado, polo que a diferenza aparece cando as mulleres comezan a percibir a pensión de viuvez, 
pois actualmente perciben o 52% da base reguladora do cónxuxe falecido. 
 
Na análise do valor da mediana do importe das pensións contributivas vemos que a metade dos homes da 
provincia da Coruña perciben 856,04€ ou menos, mentres a metade das mulleres perciben 637,70€ ou 



 
Diagnose Compartimos Plan | | páxina 16 

 

menos, rexistrando unha fenda de 218,34€. Vemos, ademais, que este valor da mediana repítese para as 
mulleres en ata 14 das 18 comarcas. A explicación é que 637,70€ é o importe da pensión mínima de viuvez 
para maiores de 65 anos, polo que na gran maioría das comarcas a metade das mulleres con pensión 
contributiva perciben a pensión mínima de viuvez ou menos. Incluso nas comarcas da Barcala e Xallas 
a metade das mulleres con dereito a pensión contributiva perciben menos que a pensión mínima de 
viuvez. 
 

  
Importe medio e mediana do importe das pensións contributivas por comarca e sexo na provincia 
da Coruña. Ano 2017 
 

Comarcas 

Importe medio Mediana do importe 

Homes Mulleres 
Fenda no 
importe 
medio 

Homes Mulleres 
Fenda na 

mediana do 
importe 

A Barcala 749,72 € 631,61 € 118,11 € 637,70 € 625,93 € 11,77 € 

A Coruña 1.215,91 € 872,76 € 343,15 € 1.031,09 € 648,84 € 382,25 € 

Arzúa 805,52 € 668,44 € 137,08 € 677,70 € 637,70 € 40,00 € 

Barbanza 995,99 € 689,51 € 306,48 € 829,50 € 637,70 € 191,80 € 

Bergantiños 813,13 € 622,89 € 190,24 € 712,59 € 637,70 € 74,89 € 

Betanzos 999,86 € 710,56 € 289,30 € 789,02 € 637,70 € 151,32 € 

Eume 1.407,14 € 808,14 € 599,00 € 1.225,71 € 637,70 € 588,01 € 

Ferrol 1.308,79 € 812,99 € 495,80 € 1.125,68 € 642,64 € 483,04 € 

Fisterra 908,09 € 652,88 € 255,21 € 777,89 € 637,70 € 140,19 € 

Muros 921,13 € 674,54 € 246,59 € 786,90 € 637,70 € 149,20 € 

Noia 916,93 € 650,36 € 266,57 € 786,90 € 637,70 € 149,20 € 

O Sar 916,74 € 671,58 € 245,16 € 786,90 € 637,70 € 149,20 € 

Ordes 829,89 € 640,76 € 189,13 € 677,70 € 637,70 € 40,00 € 

Ortegal 855,01 € 658,13 € 196,88 € 719,25 € 637,70 € 81,55 € 

Santiago 1.092,01 € 849,95 € 242,06 € 870,23 € 637,70 € 232,53 € 

Terra de Melide 793,86 € 648,29 € 145,57 € 649,73 € 637,70 € 12,03 € 

Terra de Soneira 697,64 € 603,50 € 94,14 € 637,70 € 637,70 € 0,00 € 

Xallas 662,21 € 594,60 € 67,61 € 605,10 € 605,10 € 0,00 € 

Total Provincia 1.079,41 € 774,32 € 305,09 € 856,04 € 637,70 € 218,34 € 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE. Seguridade Social. Estatísticas de pensións. 
 

Por outra banda, aínda que non se facilita información desagregada por sexo e a nivel provincial ou 
comarcal, cabe mencionar o importe medio das pensións non contributivas en Galicia, que no ano 
2017 situouse nos 396,79€ para as pensións de invalidez e nos 358,35€ para as pensións de 
xubilación. Importes cos que dificilmente se poden cubrir as necesidade básicas, polo que o 
benestar material e a calidade de vida das persoas beneficiarias de pensións non contributivas é 
moi reducida, cunha alta vulnerabilidade desta poboación especialmente feminizada. 
 
Ademais das pensións existen outro tipo de prestacións non contributivas entre as que destaca a Renda 
de Integración Social de Galicia (RISGA). Trátase dunha prestación económica asistencial que trata de 
garantir un mínimo de subsistencia persoal a cidadáns entre 25 e 65 anos, que aínda que teñan idade 
laboral e non teñan causa legal de incapacidade física ou psíquica, non teñen os recursos mínimos 
necesarios para cubrir as necesidades máis urxentes. 
 
Á hora de caracterizar por sexos ás persoas beneficiarias desta prestación comprobamos que na 
súa maioría trátase de mulleres, polo que parece claro que existe un maior número de mulleres que 
de homes en exclusión social ou en risco de exclusión social. Revisando os números anuais dos 
últimos anos, pode verse como o número de mulleres que necesitan dita axuda é moi superior a dos homes, 
e que ditas diferenzas incluso víronse acrecentadas no 2015 e 2016. Atendendo ao gráfico seguinte vemos 
que as cifras de homes e mulleres perceptores da RISGA achéganse entre os anos 2011 e 2014, e volven 
a distanciarse a partir do ano 2015. Neste sentido, parece claro que a crise xogou un papel moi importante 
na evolución dos datos e manifesta que a situación de risco de exclusión social dos homes é máis 
conxuntural e dependente dos ciclos económicos, mentres que no caso das mulleres o risco de exclusión 
social conta con un carácter máis estrutural. 
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Número de persoas beneficiarias da RISGA por sexo na provincia da Coruña. Período 2007-2017 
(valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Política Social.  

 
A nivel comarcal vemos que tan só nas comarcas de Betanzos, Muros e Noia se rexistran máis 
perceptores da RISGA que perceptoras, aínda que no resto de comarcas as mulleres son maioría. 
Na seguinte táboa vemos que as maiores taxas de persoas perceptoras da RISGA rexístranse entre as 
mulleres das comarcas de Ferrol, A Coruña e Bergantiños, cunhas taxas de 5‰, 4,3‰ e 3,9‰ 
respectivamente. 
 

  
Número e taxa de persoas perceptoras da RISGA por comarcas segundo sexo na provincia da 
Coruña. Ano 2017 
 

Comarcas 
Datos absolutos Taxas por 1.000 habitantes 

Ambos sexos Homes Mulleres Ambos sexos Homes Mulleres 

Arzúa 16 8 8 1,0 1,0 1,0 

Barbanza 57 23 34 0,9 0,7 1,0 

A Barcala 15 6 9 1,4 1,2 1,7 

Bergantiños 187 52 135 2,8 1,6 3,9 

Betanzos 39 26 13 1,0 1,4 0,7 

A Coruña 1.507 605 902 3,8 3,2 4,3 

Eume 24 11 13 1,0 0,9 1,0 

Ferrol 573 170 403 3,7 2,3 5,0 

Fisterra 39 18 21 1,8 1,7 1,9 

Muros 8 5 3 0,6 0,8 0,5 

Noia 24 17 7 0,7 1,0 0,4 

Ordes 42 12 30 1,1 0,7 1,6 

Ortegal 16 4 12 1,3 0,7 1,9 

Santiago 351 127 224 2,1 1,6 2,5 

O Sar 8 2 6 0,5 0,3 0,7 

Terra de Melide 18 7 11 1,5 1,2 1,8 

Terra de Soneira 15 6 9 0,9 0,7 1,0 

Xallas 9 4 5 0,7 0,6 0,7 

Total Provincia 2.948 1.103 1.845 2,6 2,1 3,2 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Política Social.  

 
Destaca que son precisamente os concellos que contan con máis poboación os que presentan as taxas de 
persoas perceptoras da RISGA máis altas da provincia, pois os datos amosan que 7 dos 10 concellos máis 
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poboados da provincia da Coruña sitúanse entre os 10 concellos que presentan as taxas de poboación 
perceptora da RISGA máis alta. Concretamente, isto obsérvase nos concellos de Ferrol, Carballo, A 
Coruña, Arteixo, Narón, Santiago de Compostela e Culleredo. Os factores que inciden nesta situación 
poden ser varios pero como hipótese explicativa barállase a posibilidade dun maior risco de 
exclusión social nas cidades, nas que as redes de apoio son máis febles e onde se concentra un 
maior número de colectivos vulnerables e tradicionalmente discriminados. 
 

Ata o de agora analizamos as porcentaxes de poboación que percibe ou non percibe ingresos, os salarios 
medios e as prestacións contributivas e non contributivas. En todos os datos analizados comprobamos 
unha situación moi diferencial entre mulleres e homes, con maiores porcentaxes de homes perceptores de 
ingresos, maiores salarios brutos dos homes e maiores contías nas súas pensións. Porén, a taxa de risco 
de pobreza amosa que nos últimos anos hai máis homes que mulleres nesta situación. 
 
A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar de risco de 
pobreza de Galicia, que se establece no 60% da mediana de ingresos equivalentes. No seguinte gráfico 
recóllese a evolución da taxa nos últimos anos para homes e mulleres en Galicia ao non contar con datos 
desagregados por sexos a nivel provincial. Nel comprobamos unha situación moi diferencial entre a década 
pasada e a presente. Así, vemos que no 2007 a taxa de risco de pobreza para as mulleres era 
significativamente superior á dos homes, cunha diferenza de 2,2 puntos porcentuais. Porén, a partir do ano 
2008 a taxa comeza a aumentar ano a ano para os homes, mentres que para as mulleres comeza a 
aumentar a partir do ano 2010, situándose a taxa de risco de pobreza das mulleres por riba da dos homes 
ata o ano 2013, ano a partir do cal a taxa dos homes sitúase por riba da taxa das mulleres. Esta evolución 
vén explicada pola situación económica do país, e pola diferente presenza de mulleres e homes no 
mercado laboral. Deste xeito, nun contexto de crise económica que afecta ao mercado laboral, os 
homes vense afectados en maior medida que as mulleres. Cabe mencionar, ademais, que a taxa de 
risco de pobreza calcúlase en base aos ingresos obtidos no ano anterior. Así, mentres que os maiores 
valores na taxa de desemprego dos homes rexístranse nos anos 2013 e 2014, como vimos no capítulo de 
traballo produtivo, os maiores valores na taxa de risco de pobreza dos homes rexístrase nos anos 2014 e 
2015.  
 
A partir do ano 2015 as taxas de risco de pobreza de mulleres e homes comezan a descender do mesmo 
xeito que descenden as taxas de desemprego no ano 2015. É necesario esperar a comprobar os valores 
que se presentan nos próximos anos, pero o mais probable é que as taxas volvan a presentar valores 
similares aos da década pasada, con taxas máis altas para as mulleres, confirmando o carácter máis 
estrutural da pobreza das mulleres. 
 

  
Taxa de risco de pobreza en Galicia segundo sexo. Período 2007-2016 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Consellería de Política Social.  
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A taxa de risco de pobreza é un indicador relativo que mide a desigualdade. Non é un indicador de pobreza 
absoluta senón que ofrece información sobre cantas persoas contan con ingresos baixos en relación ao 
conxunto da poboación. Isto é o que explica a evolución nas taxas por grupos de idades, pois vemos que 
o único grupo de idade no que descende a taxa de risco de pobreza é o de 65 anos e máis, tanto en 
homes como en mulleres. Isto non significa que a situación das persoas maiores de 64 anos 
mellorara, senón que empeorou a do resto da poboación. Así, nun contexto de baixada xeneralizada 
de ingresos, aqueles grupos que teñen garantidos uns ingresos mínimos, como son as persoas 
pensionistas, atópanse nunha mellor situación relativa á do resto da poboación. Pola contra, os grupos de 
25 a 49 anos, que presentaban os valores máis baixos antes da crise económica viron como se 
incrementaba a súa taxa de risco de pobreza entre 2007 e 2015 nun 71% no caso dos homes e nun 47% 
no caso das mulleres.  
 
O grupo de idade que amosa nos últimos anos unha maior pobreza relativa é o de 16 a 24 anos, pois en 
torno a 1 de cada 4 homes e algo máis de 1 de cada 5 mulleres atópase en risco de pobreza, polo que a 
día de hoxe consolídase como o grupo de idade máis vulnerable. Como vimos no capítulo de traballo 
produtivo, o desemprego afecta especialmente ás persoas menores de 24 anos, e en maior medida aos 
homes que as mulleres, en parte polo maior abandono educativo temperán dos homes, que, por unha 
banda, ao contar con menos estudos teñen unha empregabilidade menor, e por outra, acceden a menos 
bolsas de estudos que as mulleres. 
 

  
Taxa de risco de pobreza por sexo e grupos de idade en Galicia. Período 2007-2016 
 

Homes De 0 a 15 anos De 16 a 24 anos De 25 a 49 anos De 50 a 64 anos De 65 ou máis anos 

2007 18,0% 14,5% 9,6% 12,5% 18,9% 

2008 15,6% 14,8% 9,2% 12,9% 18,4% 

2009 19,4% 15,9% 11,8% 14,0% 13,5% 

2010 18,6% 20,9% 11,6% 14,6% 12,1% 

2011 21,2% 20,8% 13,7% 17,3% 11,8% 

2012 22,0% 23,1% 15,1% 16,3% 10,9% 

2013 22,6% 26,7% 15,5% 16,9% 10,2% 

2014 19,6% 26,1% 16,0% 18,6% 9,4% 

2015 22,3% 25,1% 16,4% 18,5% 10,8% 

2016 19,8% 24,8% 15,5% 17,2% 11,6% 

Mulleres De 0 a 15 anos De 16 a 24 anos De 25 a 49 anos De 50 a 64 anos De 65 ou máis anos 

2007 15,7% 16,4% 12,1% 14,1% 22,2% 

2008 14,8% 17,7% 11,0% 13,8% 19,6% 

2009 17,7% 18,0% 13,1% 13,8% 15,3% 

2010 18,8% 19,0% 13,4% 13,5% 13,5% 

2011 20,4% 24,2% 15,5% 14,7% 12,3% 

2012 22,4% 23,6% 17,1% 15,6% 12,4% 

2013 20,2% 23,4% 18,4% 15,5% 11,3% 

2014 21,8% 24,1% 16,2% 17,3% 11,2% 

2015 19,3% 26,1% 17,9% 16,1% 12,4% 

2016 19,7% 21,4% 16,3% 15,7% 12,2% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. 

 
Por último, aínda que o IGE non ofrece datos desagregados por sexos a nivel provincial e comarcal cabe 
analizar a situación das taxas da provincia da Coruña en relación á de Galicia, e a situación diferencial que 
existe dentro do territorio provincial. Así, no seguinte gráfico vemos que a taxa de risco de pobreza da 
provincia é significativamente menor á de Galicia, pois rexistra 2,7 puntos porcentuais menos. Esta menor 
taxa provincial vén influída polos datos das áreas comarcais da Coruña, da Coruña Suroriental e de 
Santiago, pois a taxa de risco de pobreza non supera o 12% nestes territorios. A situación máis problemática 
obsérvase na área comarcal de Ferrol-Eume-Ortegal, pois 1 de cada 5 persoas está en situación de risco 
de pobreza e exclusión social. 
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Taxa de risco de pobreza en Galicia, na provincia da Coruña e nas súas áreas comarcais. Ano 2016 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. 

 
Outro aspecto que sería necesario abordar no ámbito do benestar material é o da propiedade. Porén, non 
existen datos dispoñibles a nivel provincial ou autonómico que permita amosar información sobre algúns 
aspectos da propiedade como, por exemplo, a tenencia de vivenda en función do sexo. Aínda así, os datos 
a nivel nacional da Enquisa de Condicións de Vida que realiza o INE apuntan a un desigual acceso á 
vivenda en propiedade de homes e mulleres. Así, os resultados da enquisa a nivel nacional amosan que 
cando a persoa de referencia do fogar é un home, o 78,1% teñen a vivenda en réxime de propiedade, 
mentres que esta porcentaxe redúcese ao 74,7% cando a persoa de referencia do fogar é unha muller. 
Aumenta, por tanto, no caso dos fogares encabezados por unha muller a porcentaxe que teñen a 
vivenda en réxime de aluguer ou de cesión gratuíta. Neste sentido, cabe afirmar que non só se rexistra 
unha fenda entre mulleres e homes no que respecta aos ingresos percibidos senón tamén en canto 
ás propiedades, polo que o benestar material das mulleres é manifestamente máis reducido que o 
dos homes. 
 
 

  

 
Tal e como se sinalou na introdución, na calidade de vida das persoas inflúen factores múltiples. Ata o de 
agora falamos dos factores materiais, pero estes non son condicións suficientes para contar cunha boa 
calidade de vida. O benestar físico e emocional consolídanse tamén como factores fundamentais á hora de 
contar cunha situación de benestar integral. Neste eido, ao igual que no resto de ámbitos analizados existen 
diferenzas de xénero que, en certa medida, veñen explicados pola posición desigual que ocupan homes e 
mulleres na sociedade. 
 
Se comezamos a análise no ámbito da saúde cabe recordar os datos do capítulo de poboación onde víamos 
unha fenda na esperanza de vida de homes e mulleres que se situaba en torno aos 5 anos. Como se 
sinalou, aínda que existen moitos factores de corte biolóxico que inflúen nesta diferenza na esperanza de 
vida entre homes e mulleres, existen outros de corte social que teñen que ver cos roles de xénero 
asociados á masculinidade, que propicia comportamentos de risco favorecedores dunha maior 
mortalidade masculina como o tabaquismo ou o alcoholismo. Non obstante, a maior esperanza de 
vida das mulleres deriva tamén nun prolongamento da vida e nun maior número de mulleres nunhas idades 
nas que os problemas de saúde soen ser máis habituais. 
 
Poucas son as fontes de información que ofrezan datos sobre o estado de saúde e emocional da poboación 
que permitan realizar unha análise con perspectiva de xénero. Porén, o IGE introduciu no ano 2014 na 
Enquisa Estrutural a Fogares un módulo sobre capital social e benestar que inclúe preguntas sobre o estado 
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de saúde e estado emocional, que se ben non ofrece datos desagregados por sexo si os ofrece a nivel 
autonómico, polo que achegarémonos a esta realidade a través dos datos ofrecidos.  
 
Un primeiro punto de análise é a percepción que homes e mulleres teñen sobre o seu estado de saúde. 
Así, a través do seguinte gráfico comprobamos que as porcentaxes que sitúan a percepción do estado de 
saúde como “Moi boa” ou “Boa” son máis altas entre os homes que entre as mulleres, mentres que as 
mulleres sinalan en maior medida que os homes as opcións “Regular”, “Mala” ou “Moi mala”. 
Concretamente, o 61,6% dos homes perciben a súa saúde como “Boa” ou “Moi boa”, fronte ao 53,4% 
das mulleres.  
 
A Enquisa de morbilidade hospitalaria amosa en realidade que no ano 2016, último para o que se teñen 
datos, houbo un maior número de ingresos hospitalarios de mulleres que de homes (150.923 fronte a 
143.803), polo que parece haber unha situación obxectiva que se traduce na consideración subxectiva 
dunha saúde máis deficiente das mulleres. Porén, existen outros factores que poden incidir nesta 
percepción diferencial que pasa pola construción simbólica que se fai dos corpos dos homes e das mulleres. 
Neste sentido, para algunhas mulleres o corpo ten unha connotación de esforzo e sufrimento, mentres que 
para algúns homes está relacionado coa dureza e a forza. Estas construcións que entroncan cos roles e os 
estereotipos de xénero poden influír nos modos en que homes e mulleres perciban os seus corpos e a súa 
propia saúde. 
 

  
Percepción sobre o estado de saúde por sexo en Galicia. Ano 2014 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo capital social: benestar. 

 
En canto á limitación que sofren as persoas por motivos de saúde, vemos no seguinte gráfico que as 
mulleres vense máis limitadas que os homes, o que concorda co gráfico anterior. É dicir, ante unha 
percepción de peor estado de saúde é previsible que as mulleres se encontren máis limitadas por este 
motivo. Concretamente, preto de 1 de cada 3 mulleres víronse limitadas para realizar actividades habituais 
por mor da saúde (32,1%), fronte a 1 de cada 4 homes (25,5%). 
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Porcentaxe de persoas segundo a súa limitación por un problema de saúde para realizar actividades 
habituais por sexo en Galicia. Ano 2014 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo capital social: benestar. 
 

Por outra banda, os datos do módulo de dependencia da Enquisa Estrutural a Fogares son claros, pois 
mostran unha maior incidencia para as mulleres derivada principalmente da súa maior esperanza de 
vida e dos problemas de saúde que xorden na vellez. Os datos da enquisa amosan que o 5,1% das 
mulleres de Galicia son dependentes fronte ao 3,6% dos homes. Esta maior incidencia procede, como 
vemos no gráfico seguinte, do grupo poboacional de persoas de 75 anos e máis, onde se observa que 
52.905 mulleres son dependentes, o que representa máis do dobre do número de homes dependentes 
neste grupo de idade (24.553). Tamén en termos relativos á situación das mulleres neste grupo de idade 
maniféstase peor pois o 25,8% das mulleres maiores de 74 anos son dependentes fronte ao 18,5% dos 
homes. Pola súa parte, entre os 50 e os 74 o número de homes e mulleres en situación de dependencia 
son moi similares. Soamente entre a poboación menor de 50 anos obsérvase un número de homes 
significativamente maior ao de mulleres. 
 

  
Número de persoas dependentes por sexo e grupos de idade en Galicia. Ano 2017 (valores 
absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo sobre dependencia. 
 
A dependencia ten, por tanto, un dobre compoñente de xénero, tanto entre a propia poboación 
dependente como entre a poboación que asume o seu coidado que, como vimos, recae principalmente 
nas mulleres. Neste sentido, cabe sinalar unha situación apuntada polo persoal técnico dos concellos da 
provincia relativa ás persoas coidadoras, pois, segundo manifestan, as propias coidadoras presentan 
problemas de saúde derivado do traballo de coidados, que a miúdo está asociado a situacións de 
illamento, estrés e sobrecarga emocional. Os datos na Enquisa Estrutural a Fogares así o confirman, 
pois o 73,6% das mulleres coidadoras e o 57,3% dos homes coidadores viron influída a súa saúde por mor 
da asunción do traballo de coidados. Repercusións que tamén se observan na súa economía, polo que 
vemos que as persoas coidadoras conta cun benestar material, físico e emocional moi restrinxido. 
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Porcentaxe de coidadores/as de persoas con dependencia cuxo coidado influíu na súa saúde ou na 
economía do fogar por sexo en Galicia. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo sobre dependencia. 
 
Na Enquisa Estrutural a Fogares introducíronse tamén unha serie de preguntas relacionadas coa saúde 
emocional, preguntando sobre a frecuencia coa que as persoas enquisadas se sentiron en determinados 
estados de ánimo nas últimas 4 semanas. Os resultados amosan novamente unha situación diferencial 
entre homes e mulleres. Así, vemos ,por exemplo, que mentres o 58,1% dos homes sinalan que se sentiron 
calmados e tranquilos “Sempre” ou “Case sempre”, no caso das mulleres a porcentaxe para as mesmas 
categorías descende ao 49,5%. Por outra banda, cando se pregunta ás persoas enquisadas a frecuencia 
coa que se sentiron desanimados/as e deprimidos/as o 42,6% dos homes sinala que “Nunca” fronte ao 
32,8% das mulleres. Rexistra, por tanto, unha diferenza de 10 puntos porcentuais que se observa tamén 
cando se pregunta se sentiron tan baixos/as de moral que nada podía animalos. 
 
Os datos diferenciais con respecto á saúde emocional que se recollen na seguinte táboa apuntan a un 
menor benestar emocional das mulleres fronte aos homes, pois obsérvase que é máis habitual entre os 
homes sentirse calmados, tranquilos e felices, mentres que é máis habitual entre as mulleres sentirse 
desanimadas, deprimidas, especialmente tensas e tan baixas de moral que nada podía animalas. Aínda 
así, é necesario sinalar que cabe tamén a posibilidade de que na propia medición a través de enquisa 
entren en xogo os roles tradicionais de xénero, a través dos cales espérase que sexa máis doado para as 
mulleres expresar verbalmente as súas emocións recoñecendo en maior medida situacións de 
vulnerabilidade. En calquera caso, ao longo da diagnose observamos que as mulleres contan con menores 
oportunidades, por exemplo, no ámbito laboral, e contan con peores condicións de vida, por exemplo, nos 
salarios e nas pensións, polo que existen factores sociais que facilitan unha maior percepción de malestar 
emocional entre as mulleres que entre os homes, polo que é necesario prestar atención a esta realidade. 
 

  
Frecuencia na que se sentiron nos seguintes estados de ánimo nas últimas 4 semanas por sexo en 
Galicia. Ano 2014 (valores porcentuais) 
 

Estado de ánimo Sexo Sempre Case sempre Algunhas veces Só algunha vez Nunca Non contesta 

Calmados/as e 
tranquilos/as 

Home 13,3% 44,9% 20,4% 6,7% 3,0% 11,7% 

Muller 9,1% 40,5% 25,4% 9,9% 3,5% 11,6% 

Desanimados/as 
e deprimidos/as 

Home 1,1% 4,0% 17,6% 22,1% 42,8% 12,4% 

Muller 2,0% 6,8% 23,5% 23,0% 32,8% 12,0% 

Especialmente 
tensos/as 

Home 2,6% 7,1% 26,6% 20,8% 31,2% 11,8% 

Muller 2,5% 10,1% 30,0% 20,3% 25,1% 12,0% 

Felices 
Home 17,5% 41,9% 21,4% 5,3% 1,5% 12,6% 

Muller 15,5% 39,6% 24,2% 6,0% 2,4% 12,3% 

Tan baixos/as 
de moral que 
nada podía 
animalos/as 

Home 1,0% 4,5% 18,8% 17,9% 45,8% 11,9% 

Muller 1,7% 7,2% 24,9% 18,3% 35,8% 12,0% 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo capital social: benestar. 
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Unha das ferramentas que poden axudar a mellorar o benestar físico das persoas, pero tamén o benestar 
emocional é a práctica deportiva. Aínda que os cambios máis visibles nas persoas derivados do deportes 
son os físicos, numerosos estudos amosan os beneficios que o exercicio físico aporta na saúde mental e 
emocional, pois activa a xeración de proteínas como as endorfinas, que son capaces de xerar sensación 
de relaxación e felicidade, polo que facilitan o necesario equilibrio mental. Pero ademais, o deporte favorece 
outros ámbitos relacionados con a saúde mental como son a autoestima, a confianza nun mesmo ou a 
estabilidade emocional. 
 
A pesar dos beneficios que o deporte aporta ás persoas, a súa práctica non está xeneralizada e, como na 
maioría dos ámbitos da vida, tamén presenta diferenzas en función do sexo. Así, e coa finalidade de analizar 
a situación diferencial que mulleres e homes viven en torno ao deporte na provincia da Coruña, introduciuse 
na enquisa realizada á poboación xeral no marco de “Compartimos Plan” algunha pregunta en torno á 
práctica deportiva. Os resultados á pregunta sobre se realizan deporte habitualmente son claramente 
desiguais entre homes e mulleres, pois a través do seguinte gráfico podemos comprobar que preto de 2 de 
cada 3 homes enquisados practican deporte de xeito habitual, mentres que no caso das mulleres 
enquisadas tan só 1 de cada 2 o practican. Cabe sinalar, que os datos refírense a poboación de 18 anos 
ou máis. 
 

  
Porcentaxe de homes e mulleres segundo practican deporte habitualmente ou non na provincia da 
Coruña 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo capital social: benestar. 

 
Varias son as explicacións que a miúdo se intentan dar a esta situación de desigualdade na práctica 
deportiva entre homes e mulleres. Algunhas delas versan sobre unha falta de referentes na alta 
competición, pois a maior parte da cobertura nos medios de comunicación céntranse en deportistas homes, 
o que pode derivar nunha socialización menor por parte das mulleres na realización desta práctica. As 
explicacións posibles son múltiples, pero poucas veces se fala dun factor tan importante como é o tempo. 
Como vimos no capítulo de traballo reprodutivo, as mulleres dedican máis horas ao traballo de coidados, 
do fogar, de fillos e fillas ou de persoas maiores. Así, algunhas casuísticas como ter fillos/as ou non pode 
afectar de xeito diferencial a homes e mulleres na súa práctica deportiva. Na seguinte táboa comprobamos 
que efectivamente o feito de ter fillos/as afecta principalmente ás mulleres, e as diferenzas entre homes e 
mulleres na práctica deportiva aumenta cando se teñen fillos/as. Deste xeito, observamos que cando non 
se teñen fillos/as as diferenzas entre homes e mulleres que fan deporte é de 9 puntos porcentuais e 
aumenta a 16,7 puntos porcentuais cando si se teñen. Este aumento na diferenza entre mulleres e homes 
na práctica deportiva procede principalmente do descenso por parte das mulleres, pois mentres os homes 
descenden en 2,4 puntos porcentuais a práctica deportiva canto teñen fillos/as, as mulleres descenden 
máis de 10 puntos, unha mostra máis da baixa corresponsabilidade entre mulleres e homes no coidado. 
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Práctica habitual de deporte por sexo segundo se teñen fillos/as ou non na provincia da Coruña 
(valores porcentuais) 
 

Ten fillos/as Sexo 
Fai Deporte 

Si Non Non contesta 

Non 
Muller 56,10% 43,60% 0,30% 

Home 65,10% 34,90% 0,00% 

Si 
Muller 46,00% 52,90% 1,10% 

Home 62,70% 36,30% 1,00% 
 

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

 
As diferenzas na práctica deportiva obsérvanse tamén por tamaño de poboación dos concellos, pois a 
porcentaxe de persoas enquisadas que afirman facer deporte aumenta conforme aumenta o tamaño do 
concello no que residen (43,2%, 50,6% e 58,1% afirman facer deporte nos concellos pequenos, medianos 
e grandes respectivamente). E tamén por idades se observan situacións diferenciais, pois as persoas máis 
novas (menores de 35) e as persoas de mediana idade (entre 35 e 64 anos) afirman facer deporte nunha 
porcentaxe similar (50,9 e 54,2 respectivamente), mentres que tan só o 28,6% das persoas maiores de 65 
anos indican que fan actividade deportiva. Así, se caracterizamos ao grupo poboacional que menos deporte 
fai sería o de mulleres maiores de concellos pequenos de menos de 5.000 habitantes. É posible tamén que 
a baixa realización de deporte nestes grupos poboacionais teña que ver coa escaseza de oferta deportiva 
específica nos seus territorios. Se temos en conta que as mulleres contan cun menor benestar físico e 
emocional, o impulso de accións que favorezan a práctica deportiva das mulleres, especialmente das 
mulleres maiores de concellos pequenos, terá un impacto de xénero moi importante que axudará a 
equilibrar o benestar físico e emocional da poboación. 
 
A situación desigual na práctica deportiva obsérvase tamén na súa vertente máis profesional, pois segundo 
datos do Consello Superior de Deportes tan só o 23,4% das persoas deportistas federadas en Galicia son 
mulleres (58.736 mulleres fronte a 191.753 homes). Incluso en deportes amplamente practicados como o 
fútbol ou o ciclismo, a porcentaxe de mulleres federadas e tan só do 4,4% e do 6% respectivamente. Tamén 
entre as persoas con diversidade funcional se observa unha situación diferencial nas federacións, pois tan 
só un 33% delas son mulleres. Os datos das federacións difiren cos da práctica deportiva, pois sen ben 
existen desigualdades entre homes e mulleres, o desequilibrio na práctica habitual de deporte non é tan 
acusado. Varias son as hipóteses explicativas a esta situación tan diferencial nas federacións. Unha pasa 
pola baixa corresponsabilidade vista anteriormente que impide ás mulleres dedicarse ao deporte dun xeito 
máis profesional. Outra explicación posible á menor federación das mulleres pode ter que ver co seu 
carácter competitivo, pois a competitividade é un rol no que se adoita socializar tradicionalmente aos homes 
e non tanto ás mulleres. Incluso o maior éxito académico das mulleres pode facerlles renunciar en maior 
medida que aos homes a continuar coas súas carreiras deportivas.   
 
Ademais da práctica deportiva, a realización de actividades de ocio favorece tamén o benestar e a calidade 
de vida das persoas, pois, polo xeral, promove estados de ánimo positivos. As canles para a mellora do 
benestar a través ocio son múltiples. A nivel físico, prácticas como dar un paseo ou saír con amigos/as, 
axudan a combater os estilos de vida sedentarios, que poden estar estendidos en determinados grupos de 
poboación como, por exemplo, o de persoas maiores. Por outra banda, algunhas actividades de ocio 
favorecen tamén un maior benestar social ao realizarse con outras persoas e creando un sentimento de 
pertenza que facilita a necesaria integración na sociedade. Tamén as prácticas culturais como ir ao cine, 
escoitar música ou ler libros poden mellorar o benestar emocional das persoas, pois estimulan os 
sentimentos e as emocións. De feito, algunhas enquisas apuntan a algunhas destas practicas como as de 
maior impacto sobre a felicidade das persoas. 
 
A través da enquisa realizada á poboación xeral no marco de “Compartimos Plan" procuramos coñecer 
tamén á frecuencia con que a poboación realiza algunhas actividades de ocio co obxectivo de comprobar 
se existen situacións diferenciais entre mulleres e homes que poidan afectar ao seu benestar. Unha primeira 
situación desigual é a diferente dispoñibilidade de tempo para o ocio de homes e mulleres, pois a 
sobrecarga de traballo produtivo e reprodutivo das mulleres dificúltalles en maior medida que aos homes a 
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inversión de tempo en ocio. Así o amosaba xa no 2010 a Enquisa de Emprego do Tempo realizada polo 
INE, que mostraba que os homes en Galicia dedicaban 23 minutos máis ao día que as mulleres ao deporte 
e ás actividades ao aire libre e 11 minutos diarios máis á vida social e á diversión. 
 
Na enquisa de “Compartimos Plan” non nos centramos nas diferenzas de tempo empregadas senón nas 
diferenzas nas actividades realizadas no tempo de ocio e a súa frecuencia. Deste xeito, podemos observar 
en primeiro lugar que os hábitos de ocio máis habituais entre a poboación enquisada son escoitar música 
e ver a televisión (51,1% e 46,9% respectivamente realizan estas actividades “varias veces á semana” ou 
“todos os días”). Os hábitos de ocio con frecuencia mensual máis relevantes son saír con amigos e dar 
paseos (63,3% e 54,8 respectivamente realizan estas actividades “varias veces ao mes”), mentres que os 
hábitos de ocio menos frecuentes son ir ao cine e ver series por internet (79,5% e 49,8% respectivamente 
non realizan estas actividades “nunca” ou “case nunca”). 
 
Centrándonos nos comportamentos diferenciais entre homes e mulleres nos seus hábitos de ocio é 
salientable que ler libros é a actividade de ocio que presenta as maiores diferenzas por sexo no relativo a 
súa frecuencia. Tal e como podemos ver na táboa seguinte a porcentaxe de homes que sinalan non ler 
“nunca” ou “case nunca” é maior que entre as mulleres, pois sitúase nun 39,5% para os homes, mentres 
que entre as mulleres descende ao 24,5% das mulleres. Pola súa parte, un 31,7% das mulleres indica que 
lee libros “todos os días” ou “varias veces á semana”, mentres que esta porcentaxe descende ao 20,5% no 
caso dos homes. No resto de actividades de ocio analizadas, aínda que non se observan diferenzas moi 
significativas vemos que a porcentaxe de homes que saen cos amigos “todos os días” ou “varias veces á 
semana” é algo maior que entre as mulleres (18,4% fronte a 15,7%). Detectouse tamén que o 50,6% das 
mulleres enquisadas indican que non ven “nunca” ou “case nunca” series por internet, mentres que entre 
os homes esa porcentaxe é do 47%, polo que cabe preguntarse se esta diferenza pode responder ás 
desigualdades de xénero existentes no acceso ás novas tecnoloxías que veremos no seguinte epígrafe.  
 

  
Frecuencia nas actividades de ocio por sexo na provincia da Coruña (valores porcentuais) 
 

Actividade de 
ocio 

Sexo 

Frecuencia 

Nunca Case nunca 
Varias 

veces ao 
mes 

Varias 
veces á 
semana 

Todos os 
días 

Non 
contesta 

Ir ao cine 
Muller 8,2% 71,3% 18,3% 0,5% 0,2% 1,7% 

Home 7,0% 72,4% 20,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Ler libros 
Muller 1,5% 23,0% 42,7% 15,4% 16,3% 1,1% 

Home 9,2% 30,3% 38,4% 10,8% 9,7% 1,6% 

Ver a televisión 
Muller 3,3% 12,5% 36,3% 14,4% 32,2% 1,4% 

Home 3,8% 12,4% 35,1% 15,1% 33,0% 0,5% 

Escoitar música 
Muller 0,3% 4,8% 42,1% 16,0% 35,5% 1,2% 

Home 1,6% 4,9% 43,2% 11,9% 37,3% 1,1% 

Saír cos 
amigos/as 

Muller 1,1% 18,3% 64,0% 14,7% 1,1% 0,9% 

Home 1,1% 20,0% 60,0% 17,3% 1,1% 0,5% 

Dar una paseo 
Muller 0,5% 11,5% 54,2% 20,8% 11,6% 1,4% 

Home 0,5% 10,3% 56,8% 24,3% 7,6% 0,5% 

Ver series por 
internet 

Muller 29,5% 21,1% 28,4% 11,8% 7,9% 1,4% 

Home 26,5% 20,5% 30,8% 13,0% 7,6% 1,6% 
 

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

 
Aínda que as diferenzas encontradas na frecuencia de realización das diferentes actividades de ocio non 
son moi salientables, si que son coincidentes cos resultados doutros estudos realizados. Por exemplo, 
varias son as enquisas que apuntan a un maior hábito de lectura entre as mulleres. Un feito que vén 
derivado dunha situación diferencial que parte da escola, na que a lectura asóciase máis ás nenas que aos 
nenos, formando parte dun estereotipo feminino que fai que este hábito teña máis arraigo entre as mulleres 
que entre os homes. En termos de benestar, a lectura asóciase ao benestar emocional, pois facilita a 
apertura da mente e a exteriorización dos sentimentos, pero ademais prevén a dexeneración cognitiva, polo 
que fomentar a lectura entre mulleres e, sobre todo, entre homes terá un impacto positivo en termos de 
benestar. Pola súa parte, tamén existen numerosos estudos que sinalan igualmente unha maior frecuencia 
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entre os homes en actividades como saír cos amigos/as algo que repercute positivamente no benestar 
físico, emocional, pero tamén social, polo que cabe fomentar este tipo de actividades entre as mulleres da 
provincia. 
 
A Enquisa Estrutural a Fogares realizada no ano 2014 recolle tamén información sobre a actividade 
principal que realiza a poboación galega no seu tempo libre e obsérvanse diferenzas entre homes e 
mulleres que veñen a confirmar o observado na enquisa de “Compartimos Plan”. En primeiro lugar, vemos 
que as relacións sociais é a actividade principal realizada no tempo libre tanto entre homes como entre 
mulleres. Non obstante, nun nivel máis detallado comprobamos que o número de homes que sinalan como 
actividade principal do tempo libre “Saír ou reunirse cos amigos/as” e “Ir a bares, cafeterías, restaurantes, 
discotecas...”supera significativamente ao de mulleres, mentres que na subcategoría “Facer actividades 
coa familia” o número de mulleres é un 24% maior ao de homes. 
 
Por outra banda, obsérvase un maior número de mulleres que teñen como actividade principal no tempo 
libre os audiovisuais ou a lectura, pero con notables diferenzas nun nivel máis detallado. Así, destaca que 
o 66,5% das persoas que sinalaron como actividade principal “Ler” son mulleres, mentres que o 55,8% das 
persoas que sinalaron como actividade principal “Navegar por internet” son homes, resultados en sintonía 
cos observados na enquisa de “Compartimos Plan”. 
 

  
Actividade principal realizada no tempo libre segundo o sexo en Galicia. Ano 2014 (valores 
absolutos e porcentuais) 

 

Actividade principal realizada no tempo libre Homes  Mulleres % de mulleres 

Relacións sociais 564.955 602.100 51,6% 

Facer actividades coa familia 361.786 449.740 55,4% 

Saír ou reunirse cos amigos 175.150 138.132 44,1% 

Ir a bares, cafeterías, restaurantes, discotecas… 28.019 14.228 33,7% 

Audiovisuais e lectura 439.604 527.479 54,5% 

Ver a televisión, escoitar a radio ou ler a prensa 322.956 395.781 55,1% 

Navegar por internet 65.510 51.900 44,2% 

Escoitar música, ver películas, series, documentais 24.604 27.012 52,3% 

Ler 26.534 52.786 66,5% 

Deportes e xogos 141.786 100.786 41,5% 

Facer actividade física ou deportiva (camiñar, nadar…) 113.399 86.648 43,3% 

Videoxogos 14.561 2.746 15,9% 

Xogar (cartas, xadrez, xogos infantís…) 13.826 11.391 45,2% 

Bricolaxe, manualidades, xardinería… 95.410 99.929 51,2% 

Bricolaxe, restauración de mobles… 18.332 1.452 7,3% 

Manualidades, calceta, costura 2.391 27.953 92,1% 

Xardinería, horta, animais 74.686 70.524 48,6% 

Actividades artísticas 16.086 17.415 52,0% 

Artes plásticas (pintura, debuxo, fotografía, vídeo…) 6.190 7.966 56,3% 

Artes escénicas (ir a baile, facer teatro…) 1.136 5.529 83,0% 

Actividades musicais (tocar un instrumento…) 8.760 3.920 30,9% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo sobre ocio e hábitos culturais. 

 
No caso da categoría deportes e xogos, vemos que hai un número moi superior de homes que practican 
algunha actividade física ou que utilizan videoxogos, pero destaca especialmente a subcategoría 
“Videoxogos”, pois tan só un 15,9% da persoas que a sinalaron como actividade principal do tempo libre 
eran mulleres.  
 
Dentro das persoas que sinalaron como actividade principal do tempo libre actividades de bricolaxe, 
manualidades e xardinería, vemos que hai unha ampla maioría de homes que sinalan tarefas de “Bricolaxe, 
restauración de mobles...” como actividade principal, situación contraria á observada na opción 
“Manualidades, calceta, costura...” onde as mulleres son a inmensa maioría. Neste caso obsérvase 
claramente a influencia dos roles e dos estereotipos de xénero na configuración do tempo libre. 
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Por último, no caso das actividades artísticas, vemos que as “Artes plásticas” e sobre todo as “Artes 
escénicas” son sinaladas en maior medida polas mulleres, mentres que as “Actividades musicais” son 
sinaladas  en maior medida practicas por homes.   

 
 

 
 
As relacións humanas son un dos aspectos máis importantes para vivir unha vida feliz, polo que se 
establece como un dos factores determinantes da calidade de vida das persoas. As relacións humanas 
teñen valor polo mero contacto social, pois é probable que aquelas persoas que vivan acompañadas e que 
estean rodeadas de xente sintan en maior medida que teñen unha boa vida. Non obstante, as relacións 
humanas van máis aló da proporción de felicidade entre as persoas, pois teñen tamén un carácter 
instrumental xa que poden facilitar axuda en situacións económicas complicadas; poden axudar a encontrar 
un emprego; ou a ter acceso a determinados recursos e servizos. É o que vén ser chamado como capital 
social, que mide a sociabilidade das poboacións e os aspectos que facilitan a colaboración e o uso 
instrumental das oportunidades que xorden das relacións interpersoais. 
 
Do mesmo xeito que vimos facendo ao longo de todo o estudo de diagnose, tamén neste aspecto cómpre 
analizar se existen situacións diferenciais entres mulleres e homes que poidan repercutir nunha calidade 
de vida desigual. Así, para analizar a situación recorreremos aos datos que ofrece a Enquisa Estrutural a 
Fogares no seu módulo sobre capital social e benestar, onde se recolle a frecuencia nas relacións con 
amizades, con familiares ou con veciñanza entre outros. Do mesmo xeito que noutras ocasións, os datos 
ofrecidos son a nivel autonómico ao non dispoñer de datos desagregados a nivel provincial. Ademais, é 
necesario sinalar que os datos fan referencia a persoas de 16 e máis anos. 
 
Un primeiro ámbito de análise en torno ás relacións interpersoais é a relación que as persoas teñen con 
outras persoas da familia. Na seguinte táboa, recóllese a frecuencia coa que homes e mulleres quedaron 
con familiares, falaron con familiares por teléfono ou comunicáronse con familiares por internet no último 
mes. Se nos centramos na categoría “Todos ou case todos os días” vemos que en todos os casos a 
porcentaxe de mulleres é maior que a de homes, especialmente na pregunta sobre se falaron con familiares 
por teléfono, pois vemos que 1 de cada 2 mulleres o fixeron, mentres que no caso dos homes non chega a 
2 de cada 5. No outro extremo vemos que as porcentaxes de persoas que sinalan a opción “Nunca” son 
moi baixas no que respecta a se quedaron ou falaron por teléfono con familiares, aínda que con porcentaxes 
superiores no caso dos homes. Pola súa parte, preto de 2 de cada 3 persoas nunca se comunicaron con 
familiares por internet no último mes, neste caso cunha porcentaxe lixeiramente superior para as mulleres, 
síntoma da fenda dixital de xénero na que profundaremos máis adiante. 
 

  
Frecuencia da relación con familiares no último mes segundo tipo de relación e sexo en Galicia. Ano 
2014 (valores porcentuais) 

 

Tipo de relación Sexo 
Todos ou case 
todos os días 

Polo menos unha 
vez á semana 

Polo menos unha 
vez ao mes 

Nunca 

Quedaron con 
familiares 

Home 26,9% 42,9% 19,2% 11,0% 

Muller 30,2% 42,4% 17,8% 9,6% 

Falaron con familiares 
por teléfono 

Home 37,7% 38,7% 14,3% 9,4% 

Muller 49,8% 33,9% 10,4% 5,9% 

Comunicáronse con 
familiares por internet 

Home 12,3% 15,3% 9,2% 63,2% 

Muller 13,8% 13,4% 8,2% 64,6% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo capital social: benestar. 
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En total, os datos amosan que 30.463 mulleres e 41.552 homes en Galicia non contactaron con familiares 
no último mes de referencia da enquisa, aínda tendo familiares fóra do seu fogar. En termos relativos, 
supuxo o 2,5% das mulleres e o 3,7% dos homes, polo que obsérvase un maior illamento familiar dos 
homes, aínda que as porcentaxes en ambos casos son reducidas. Cabe sinalar, que esta situación afecta 
principalmente ás persoas maiores de 64 anos, pois neste grupo de idade a incidencia ascende ata o 4,4%. 
Aínda que a enquisa non facilita datos desagregados por sexos e grupos de idade, a maior porcentaxe de 
mulleres no grupo de maiores de 65 anos fai pensar que esta situación pode afectar a un importante número 
de mulleres maiores. Ademais, os datos amosan tamén que a incidencia é máis alta nos concellos máis 
pequenos e aumenta conforme diminúe o nivel de ingresos das persoas enquisadas, polo que vemos que 
existe un número importante de persoas que ademais de contar cun baixo benestar material as súas redes 
de apoio son escasas. 
 
No caso das relacións con amizades vemos que as porcentaxes de persoas que nunca quedaron ou falaron 
con amigos ou amigas son significativamente superiores que as vistas para familiares. Se comezamos pola 
análise da pregunta sobre se quedaron con amigos/as no último mes vemos que 1 de cada 4 homes afirman 
facelo “Todos ou case todos os días”, mentres que no caso das mulleres afírmano en torno a 1 de cada 5. 
Do mesmo xeito, vemos que o 15,5% dos homes afirman non quedar “Nunca” coas amizades no último 
mes, porcentaxe que ascende ao 20,1% no caso das mulleres. Pola súa parte, nas porcentaxes observadas 
para a pregunta sobre se falaron con amigos/as por teléfono as diferenzas entre homes e mulleres son 
mínimas, mentres que na pregunta sobre se houbo comunicación con amigos/as por internet volvemos a 
ver que na categoría “Nunca” a porcentaxe de mulleres é máis alta. 
 

  
Frecuencia da relación con amigos/as no último mes segundo tipo de relación e sexo en Galicia. 
Ano 2014 (valores porcentuais) 
 

Tipo de relación Sexo 
Todos ou case 
todos os días 

Polo menos 
unha vez á 

semana 

Polo menos 
unha vez ao mes 

Nunca 

Quedaron con amigos/as 
Home 24,9% 42,7% 17,0% 15,5% 

Muller 20,9% 40,7% 18,3% 20,1% 

Falaron con amigos/as por 
teléfono 

Home 35,3% 29,8% 14,6% 20,3% 

Muller 35,7% 30,2% 14,3% 19,9% 

Comunicáronse con 
amigos/as por internet 

Home 21,8% 15,5% 6,8% 55,9% 

Muller 19,6% 13,5% 7,2% 59,8% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo capital social: benestar. 
 
Nas relacións coas amizades os datos amosan unha situación menos favorable á observada con familiares, 
pois neste caso o número de mulleres e homes que non contactaron con amigos ou amigas no último mes 
de referencia da enquisa ascende a 143.658 e 106.991 respectivamente, o que supón en termos relativos 
un 9,6% dos homes e un 11,9% das mulleres teñen amizades fóra do fogar. Por outra banda, e do mesmo 
xeito que viramos coas relacións familiares, a porcentaxe de persoas que non contactaron con amigos/as  
no último mes aumenta entre a poboación máis maior, pois entre as persoas maiores de 64 anos ascende 
ao 25,9%. De feito, preto de 2 de cada 3 persoas que non contactaron con amigos ou amigas no último 
mes eran maiores de 64 anos (157.653 do total de 250.650). Igualmente a incidencia aumenta nos concellos 
con menos poboación e entre as persoas con menos ingresos, ratificando as maiores dificultades das 
persoas maiores, de concellos pequenos e con ingresos baixos para conseguir un benestar social baseado 
nas redes de apoio. 
 
Esta situación diferencial entre contacto con familiares e contacto con amizades, na que vemos a situación 
con respecto á familia é menos favorable para os homes mentres que é máis favorable con respecto ás  
amizades, garda certa relación cos diferentes procesos de socialización de homes e mulleres, e os roles 
de xénero asociados. Así, vemos que o espazo privado e familiar está reservado en maior medida para as 
mulleres, mentres que o espazo público, lugar de reunión coas amizades, está reservado en maior medida 
para os homes. Esta diferente socialización ten, como vemos, certo impacto nas redes sociais e de apoio 
que homes e mulleres configuran ao longo da súa vida e, como consecuencia, nas diferentes situacións de 
benestar e calidade de vida de homes e mulleres. Mentres as mulleres gozan de máis apoio familiar, as 
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súas redes de amizade son menos extensas e sólidas chegando a haber preto dun 12% de mulleres que 
apenas manteñen relación con elas, co risco que isto pode supoñer para a súa calidade de vida. 
 
Con respecto á veciñanza e ás persoas coas que se traballa ou estuda, vemos que as diferenzas nas 
frecuencias de contacto entre mulleres e homes son moi reducidas. Soamente se observa unha maior 
frecuencia de contacto entre os homes con compañeiros/as de traballo ou estudo, aínda que as diferenzas 
son moi reducidas. 
 

  
Frecuencia da relación con veciños/as e compañeiros/as de traballo no último mes ou estudo 
segundo tipo de relación e sexo en Galicia. Ano 2014 
 

Tipo de relación Sexo Todos ou case 
todos os días 

Polo menos 
unha vez á 

semana 

Polo menos 
unha vez ao 

mes 
Nunca 

Conversaron con veciños/as 
Home 39,3% 29,0% 15,0% 16,7% 

Muller 40,3% 29,8% 14,2% 15,8% 

Quedaron con compañeiros/as 
de traballo ou estudo 

Home 16,2% 24,9% 22,8% 36,2% 

Muller 13,7% 22,4% 25,2% 38,7% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo capital social: benestar. 
 
Por último, vemos que segundo os datos da enquisa o número de persoas que non teñen a ninguén a quen 
lle poidan pedir axuda en Galicia é moi similar entre homes e mulleres, cunha diferenza en termos absolutos 
de menos de 1.000 persoas, e cunha diferenza porcentual en termos relativos de tan só 0,2 puntos 
porcentuais, pois é unha situación que afecta ao 2,5% dos homes e ao 2,3% das mulleres. Porén, onde si 
se rexistran diferenzas máis significativas é no número de persoas que non teñen a ninguén con quen falar 
de temas persoais. Neste caso a diferenza sitúase en termos absolutos preto das 10.000 persoas, 
chegando a representar ao 5% dos homes fronte ao 3,8% das mulleres. Nesta situación diferencial poden 
estar xogando un papel importante os roles e os estereotipos de xénero, pois as dificultades para expresar 
emocións e falar de temas persoais é un trazo característico das masculinidades tradicionais que pode 
facer que un número importante de homes teña dificultades para establecer relacións persoais sólidas coas 
que poder compartir os temas persoais. 
 

  
Número de persoas que non teñen a ninguén a quen lle poidan pedir axuda se o necesitasen nin 
teñen a ninguén con quen falar de temas persoais por sexo en Galicia. Ano 2014 (valores 
absolutos) 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo capital social: benestar. 
 
Dos datos anteriores destaca que, na análise por idades, a incidencia respecto das persoas que non teñen 
a ninguén a quen lle poidan pedir axuda non presenta diferenzas significativas, situación contraria á que se 
observa entre as persoas que non teñen a ninguén con quen falar de temas persoais. Neste caso a 
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incidencia aumenta conforme aumenta a idade, presentando o seu máximo valor (6,1%) entre as persoas 
maiores de 64 anos. Neste sentido, é pertinente sinalar unha observación realizada dende o ámbito 
sociosanitario, nun dos foros de diagnose do proxecto “Compartimos Plan”, onde se sinalaba que mentres 
as mulleres chegan ás residencias xa en situación de dependencia, os homes non chegan por iso, senón 
porque non queren asumir a vellez en soidade. 
 
 

 
 
Os avances científicos e tecnolóxicos desenvolvidos nas últimas décadas consolídanse como un dos 
factores fundamentais para mellorar a calidade de vida das persoas. De feito, grazas a eles conseguiuse 
aumentar a esperanza de vida das persoas de xeito moi significativo. Porén, o acceso á tecnoloxía presenta 
numerosas desigualdades na que interveñen numerosas variables como por exemplo, o nivel económico, 
a idade, pero tamén o sexo. Precisamente, un dos campos sobre o que versan numerosos estudos e 
investigacións é o da fenda dixital e o diferente acceso das persoas a tecnoloxías dixitais como os 
ordenadores ou internet. Non obstante, non existe só un tipo de fenda dixital, pois a primeira fenda sitúase 
no acceso a tecnoloxía, que nos últimos anos reduciuse significativamente, e a segunda fenda ten que ver 
coas habilidades necesarias para obter todos os beneficios do acceso, que segundo diversas investigacións 
afecta en maior medida ás mulleres. 
 
As consecuencias destas fendas dixitais de xénero van máis aló do simple acceso á rede, pois aquelas 
persoas que non poden ou non saben usar as novas tecnoloxías están nunha situación peor para atopar 
emprego ou acceder a recursos e información relevante. Neste sentido, a dixitalización das persoas 
contribúe positivamente ao seu desenvolvemento, pois ademais do sinalado anteriormente favorece tamén 
o acceso a redes sociais dixitais, que potencian o apoio social e o sentimento de pertenza á comunidade, 
e, polo tanto, melloran o benestar e a calidade de vida das persoas. 
 
Un primeiro ámbito de análise sobre o acceso ás novas tecnoloxías pasa por coñecer cantos fogares contan 
con ordenador e conexión a internet. Esta información recóllese no módulo xeral da Enquisa Estrutural a 
Fogares e permite realizar unha análise evolutiva. Aínda que os datos non se facilitan coas características 
por sexos das persoas que conforman os fogares, a súa análise permite contextualizar a situación da 
provincia da Coruña neste eido. Así, vemos que no ano 2017 o 68,6% dos fogares contaban con ordenador 
e o 77,8% contaba con conexión a internet. Porén, vemos que a evolución dos dous indicadores é 
diferencial, pois no ano 2012 a porcentaxe de fogares con ordenador superaba á de fogares con conexión 
a internet, polo que vemos un incremento máis acelerado dos fogares con conexión a internet. Esta 
evolución pode estar explicada pola extensión nos últimos anos de teléfonos intelixentes, que precisan de 
internet para aproveitar todas as súas utilidades. 
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Fogares que dispoñen de ordenador e de conexión a internet na provincia da Coruña. Período 
2012-2017 (valores porcentuais) 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo xeral. 
 
Por outra banda, cabe sinalar que a situación varía significativamente duns territorios a outros dentro da 
propia provincia da Coruña, pois as áreas comarcais de Santiago e A Coruña presentan as porcentaxes 
máis altas de fogares con ordenadores e conexión a internet contratada, mentres que as áreas 
comarcais da Coruña Suroriental e da Costa da Morte son as que contan con menos fogares con 
acceso ás novas tecnoloxías. Nestas diferenzas rexistradas no territorio é probable que o maior ou menor 
envellecemento da poboación xogue un papel moi importante, aínda que non exclusivo. 
 

  
Fogares que dispoñen de ordenador e de conexión a internet na provincia da Coruña. Período 
2012-2017(valores porcentuais) 
 

 
 

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

 
A Enquisa Estrutural a Fogares recolle tamén información sobre o uso de dispositivos electrónicos e de 
internet nos últimos 3 meses. Neste caso, si se recollen datos desagregados por sexo a nivel provincial e 
comprobamos que en ambos casos rexístrase unha fenda entre mulleres e homes que se sitúa en torno 
aos 5 puntos porcentuais, polo que confírmase a fenda dixital de xénero no acceso ás novas 
tecnoloxías na provincia da Coruña. 
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Porcentaxe de persoas que utilizaron algún dispositivo electrónico ou navegaron por internet nos 
últimos 3 meses por sexo na provincia da Coruña. Ano2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo xeral. 
 
É necesario identificar se esta fenda dixital de xénero está xeneralizada en todos os grupos de idade ou, 
pola contra, localízase nalgún concreto. Con este obxectivo presentamos a continuación os datos 
desagregados por sexo e grupos de idade a nivel autonómico, pois a Enquisa Estrutural a Fogares non 
ofrece esta información para o nivel provincial. 
 
A través dos seguintes gráficos comprobamos que apenas existen diferenzas por sexos no uso de 
dispositivos electrónicos ou á hora de navegar por internet dende os 5 ata os 34 anos. A partir dos 35 anos 
e ata os 65 os datos amosan unha maior incidencia por parte das mulleres no uso das novas tecnoloxías, 
aínda que as diferenzas rexistradas non superan os 3 puntos porcentuais.  
 
O grupo de idade onde si se observa unha clara fenda dixital é no de maiores de 64 anos, tanto con 
respecto ao resto de grupos de idade como internamente entre homes e mulleres. Así, mentres a 
utilización de dispositivos electrónicos superaba o 70% entre a poboación xeral, no caso das 
persoas maiores de 64 anos non chega ao 30%, e con notables diferenzas entre homes e mulleres, 
pois existe unha diferenza que se sitúa preto dos 10 puntos porcentuais (28,3% fronte ao 19%). As 
porcentaxes de persoas que navegaron por internet presentan unha tendencia moi similar, pois volve a 
observarse a fenda dixital entre maiores de 64 anos e o resto da poboación, e dentro dese grupo de idade 
entre homes e mulleres.  
 

  
Porcentaxe de persoas que utilizaron algún dispositivo electrónico nos últimos 3 meses por 
grupos de idade e sexo en Galicia. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo xeral. 
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Porcentaxe de persoas que navegaron por internet nos últimos 3 meses por grupos de idade e 
sexo en Galicia. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE. Enquisa Estrutural a Fogares. Módulo xeral. 
 
Nunha sociedade cada vez máis dixital non ter acceso ás novas tecnoloxías e non ter o coñecemento 
necesario para usalas pode favorecer un illamento social con repercusións claras na calidade de vida e no 
benestar. Os datos observados amosan unha clara fenda dixital que afecta principalmente ás 
persoas maiores de 64 anos e, en especial, ás mulleres. Un colectivo ao que se suman outros factores 
de vulnerabilidade, tal e como temos visto ao longo de todo o capítulo. Neste sentido, parece clara a 
necesidade de impulsar accións que favorezan a alfabetización dixital das persoas maiores co 
obxectivo de facilitar o seu acceso a recursos ou información relevante que lles poida ser de utilidade 
e para potenciar o seu apoio social e sentimento de pertenza á comunidade que se pode potenciar a través 
das redes socias. Medidas en todo caso dirixidas a mellorar a calidade de vida dun grupo especialmente 
feminizado e con factores de vulnerabilidade múltiples. 
 
 

 
 
Ao longo de toda a diagnose en xeral e deste capítulo en particular evidenciáronse numerosos campos 
de desigualdade que afectan ao benestar e a calidade de vida da poboación e, en especial, das 
mulleres. Neste sentido, a participación social configúrase como un mecanismo para mellorar as 
condicións de vida das persoas e para defender os intereses xerais da poboación. A participación social 
refírese, por tanto, á toma de posición e á implicación da cidadanía na vida pública. Non obstante, é 
importante diferenciar as políticas públicas de participación cidadá da participación social. Por unha banda, 
as políticas públicas de participación cidadá refírense aos procesos abertos entre institucións públicas e 
cidadanía para a toma de decisións políticas de modo participado. Por outra banda, a participación social 
refírese á implicación ou toma de partido da cidadanía na vida pública, de xeito individual ou mediante 
organismos e asociacións. Aínda que ambas cuestións superpóñense, centrámonos neste epígrafe na 
participación social debido á súa maior amplitude. 
 
A participación é un mecanismo, unha metodoloxía, que precisa sempre dunha definición do “para que” e 
dunha concreción da súa gradación. Deste modo, o “para que” participar, pode ir dende o simple aumento 
da lexitimación ata a redistribución dos recursos para favorecer aos colectivos discriminados. De igual 
modo, a cuestión do grao determina que a participación pode ser un mero mecanismo cosmético ata un 
mecanismo de transformación social, que facilite mecanismos de toma de decisións directas pola cidadanía. 
Por isto mesmo é importante indagar nos obxectivos e motivacións da participación. Aínda así, é importante 
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sinalar que a relación da participación co benestar e a calidade de vida é maior canto maior sexa a 
perspectiva democratizadora, pois esta perspectiva incide no reparto de poder e polo tanto, na 
redistribución de recursos, sociais e económicos, para que os axentes con menor capacidade de acción 
teñan unha maior influencia para mudar as súas posicións de discriminación. Esta perspectiva axuda a 
entender e intervir sobre as desigualdades de xénero referidas á participación ao fixar a súa atención na 
orixe dos privilexios e discriminacións, polo que pode ser un mecanismo de consecución de maiores cotas 
de benestar e calidade de vida para a poboación e, especificamente, para as mulleres. 
 
Debido á relativa novidade da participación como obxecto de investigación, non existen datos actualizados 
a nivel provincial nin autonómico. Axustámonos polo tanto, aos datos de escala estatal do Barómetro de 
Novembro de 2017 do Centro de Investigacións Sociolóxicas coa finalidade de ilustrar a situación diferencial 
que viven homes e mulleres en torno á participación. Neste Barómetro pregúntase ás persoas enquisadas 
sobre a súa pertenza e participación en diferentes asociacións e organismos. No seguinte gráfico recóllese, 
desagregado por sexos, a pertenza e participación, en diferentes graos, a asociacións e organismos de 
todo tipo. As porcentaxes recollen a suma das persoas que pertencen ou pertenceron nalgún momento a 
eses organismos, sumando a participación máis e menos activa. 
 
En primeiro lugar, o tipo de entidade que recolle unha maior porcentaxe de participación son os clubs e 
asociacións deportivas, cunha participación presente ou pasada do 24% da poboación. En segundo lugar, 
están as asociacións de caridade ou axuda social, cunha participación presente ou pasada do 22,9% da 
poboación. En terceiro e cuarto lugar, atoparíanse os grupos culturais ou de ocio e outro tipo de asociacións 
voluntarias, cunha participación presente ou pasada do 18,3% e do 17,1% respectivamente. Pola contra a 
menor participación social obsérvase en asociacións de empresarios/as e en organizacións ecoloxistas, 
ambas por debaixo do 5% de participación presente ou pasada. A maior participación nas entidades 
descritas confronta directamente coa perspectiva democratizadora da participación social. Estas entidades 
teñen unha ampla diversidade de obxectivos, pero están moi relacionados co benestar persoal (deporte, 
ocio e cultura) ou co voluntariado e a caridade social, que inciden nunha perspectiva máis asistencialista 
da participación e do benestar. Podemos afirmar, por tanto, que a maior participación social dedícase a 
entidades que se afastan da perspectiva redistributiva. 
 
En segundo termo, existe unha clara fenda de xénero no tipo de participación. A diferenza entre homes e 
mulleres é notable, existindo unha maior participación dos homes en sete dos once tipos de participación 
recollidos. O tipo de entidades onde existe unha maior participación das mulleres son as de caridade ou 
axuda social, os grupos culturais ou de ocio, as asociación voluntarias e as organizacións pacifistas, de 
dereitos humanos ou comercio xusto. Pola contra, onde existe unha maior masculinización da participación 
é nas asociacións deportivas, nos partidos políticos e nos sindicatos. Esta distribución responde á relación 
das perspectivas redistributivas da participación cos roles de xénero. As mulleres participan, pero en menor 
porcentaxe que os homes, e a súa participación é en entidades ás que se lles supoñe un menor poder ou 
capacidade de influencia sobre o público. Pola contra, os homes participan na vida pública máis que as 
mulleres, teñen polo tanto, máis presenza e capacidade de acción e influencia.  
 
Os tipos de participación con maiores diferenzas a favor dos homes son os clubs ou asociacións deportivas, 
cun 18% máis de homes que de mulleres participantes, os sindicatos cun 10% de diferenza, e os partidos 
políticos cun 4,1%. Estas diferenzas responden, por un lado, á maior práctica deportiva que vimos 
anteriormente por parte dos homes, e en por outro, á maior participación de homes en espazos de poder e 
influencia política, como son os sindicatos e os partidos políticos. 
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Porcentaxe de homes e mulleres que pertencen ou pertenceron a diferentes entidades de 
participación social en España. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do CIS. Barómetro de novembro de 2017 (Estudo 3.195). 

 
Por último, é importante comentar as exclusións externas e internas da participación das mulleres. En 
primeiro lugar esta distribución da participación diferencial por sexos responde a un tipo de exclusión 
externa, que xera unha masculinización dos espazos de poder, dificultando máis a entrada a estas 
entidades a mulleres que a homes. Ademais destas exclusións externas, visibles nos datos do Barómetro 
comentado, existen toda unha serie de exclusións internas, unha vez as mulleres participan en entidades 
ou organismos. Estas exclusións internas, son menos medibles pero amosan a capacidade do patriarcado 
de penetrar en toda organización, xerando privilexios e discriminacións internas nas entidades relacionadas 
coa toma da palabra, a capacidade de decisión e a relevancia dentro da participación. 
 
En definitiva, é importante sinalar dous factores da participación para relacionar esta co benestar social e 
a calidade de vida. En primeiro lugar, hai que atender ás perspectivas da participación, xa que un enfoque 
da participación máis redistributivo e democratizador impulsará un maior benestar e calidade de vida, e 
polo tanto, minguará as desigualdades de xénero. En segundo lugar, é relevante atender ás exclusións 
internas e externas que sofren as mulleres á hora de participar, independentemente do enfoque da 
participación. Polo que se concluímos que a participación pode axudar ao benestar social e á calidade de 
vida é preciso eliminar ambos tipos de exclusión. Primeiro as barreiras que atopan as mulleres para 
comezar a participar, dende a conciliación ata a socialización diferencial. E en segundo termo, as barreiras 
internas que atopan  nas entidades unha vez participan. 
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► Unha de cada cinco mulleres da provincia da Coruña non percibe ningún tipo de ingreso. 
 
Os datos analizados amosan unha clara situación de desigualdade na percepción de ingresos, pois no ano 
2016 ata un 20,6% das mulleres non percibían ningún tipo de ingresos, situación que no caso dos homes 
afectaba ao 10,7%. Aínda que a crise económica afectou especialmente aos homes, as porcentaxes de 
homes perceptores de ingresos procedentes de traballo nunca foi inferior ao de mulleres. Unha situación 
que ademais ten o seu impacto na percepción de prestacións, pois comprobamos que ante unha situación 
de crise económica, os homes contan cunha maior protección ao participar en maior medida da esfera 
produtiva do traballo e ter dereito a prestacións de desemprego. Neste contexto, evidénciase que moitas 
mulleres atópanse nunha situación de especial vulnerabilidade ao non contar con ingresos propios e, 
nalgúns casos, atoparse nunha situación de dependencia total das súas parellas. Esta situación de risco 
afecta especialmente ás mulleres entre os 50 e os 64 anos, pois mentres o 95,9% dos homes neste grupo 
de idade perciben ingresos tan só o 77,2% das mulleres contan con prestacións ou ingresos procedentes 
do traballo ou de outro tipo. 
 
 
► As mulleres galegas contan cun salario medio anual de case 5.500€ menos que os homes. 
 
A fenda do salario bruto anual de mulleres e homes foi no ano 2016 de 5.479,74€. Unha situación diferencial 
no nivel de ingresos procedentes do traballo que lonxe de reducirse, incrementouse entre 2008 e 2016 nun 
22,9%, en certa medida polo maior incremento salarial dos homes nos últimos anos. Este diferente nivel de 
ingresos deriva de situacións de desigualdade múltiples como a maior precariedade das mulleres, con máis 
contratos temporais e a tempo parcial; das maiores dificultades para acceder a postos de responsabilidade 
e con maior remuneración; da maior percepción de pluses ou complementos por parte dos homes (horas 
extra, nocturnidade, perigosidade, etc.); pero tamén da propia fenda salarial de xénero ante a que se atopan 
moitas mulleres, que realizando o mesmo traballo que os seus compañeiros reciben menor remuneración. 
 
 
► O importe medio das pensións contributivas dos homes da provincia é un 40% maior ao das 

mulleres. 
 
No ano 2017 a fenda no importe medio das pensións contributivas de mulleres e homes superou os 300€, 
pois os homes perciben de media 1.079,40€ mentres as mulleres perciben 774,33€. Estes datos poñen de 
manifesto a desigualdade de xénero entre a poboación máis maior e a repercusión que a diferente asunción 
do traballo produtivo e reprodutivo ten entre homes e mulleres. O feito de que moitas mulleres destas idades 
asumisen o traballo doméstico non remunerado ou que as súas carreiras de cotización fosen máis limitadas 
deriva en que ao chegar a idade de xubilación non teñan dereito a unha prestación contributiva se non é a 
de viuvez, polo que nunha porcentaxe moi importante de mulleres maiores de 65 anos existe unha forte 
dependencia económica dos seus maridos ou se atopan recibindo unha prestación non contributiva, de 
importe moi limitado. 
 
Aínda que a porcentaxe de pensións non contributivas respecto do total de pensións é moi baixa destaca 
que o 70% delas son percibidas por mulleres. Unha alta feminización que se observa ao analizar 
conxuntamente as pensións pois no caso dos homes tan só un 3,3% das súas pensións son non 
contributivas mentres que no caso das mulleres ascende ao 7,7%. Incluso nas comarcas da Terra de 
Melide, O Sar, Terra de Soneira, Fisterra e Arzúa a porcentaxe supera o 10%, mostra da especial 
vulnerabilidade dalgunhas mulleres nestes territorios. 
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No relativo ao importe medio das pensións comprobamos que Xallas e Terra de Soneira presentan os 
importes medios máis baixos tanto para homes como para mulleres, seguidos por A Barcala e Terra de 
Melide. Importe vinculado probablemente a unha maior porcentaxe de pensións do Réxime Especial de 
Autónomos, no que se inclúe desde 2008 o Réxime Especial Agrario, que conta co importe medio máis 
baixo de todos os réximes existentes. 
 
 
► O risco de pobreza e exclusión social ten un maior carácter conxuntural entre os homes que 

entre as mulleres, para as que ten un carácter máis estrutural.  
 
A evolución dos datos sobre persoas perceptoras da RISGA e da taxa de risco de pobreza amosa que nos 
anos previos á crise económica as mulleres presentaban unha situación de vulnerabilidade económica 
significativamente maior á dos homes. Coa chegada da crise económica o número de homes perceptores 
da RISGA e en risco de pobreza comezou a crecer polo impacto desta no mercado de traballo en xeral, e 
en sectores especialmente masculinizados como a construción en particular. No último ano obsérvase, 
porén, unha redución no número de homes perceptores da RISGA, e a tendencia da taxa de risco de 
pobreza apunta a unha dirección similar. Así, os datos apuntan a que as mulleres contan cun risco de 
pobreza e exclusión social de carácter máis estrutural mentres que nos homes este risco é de carácter 
conxuntural e dependente dos ciclos económicos. 
 
Por outra banda, neste capítulo comprobamos tamén que as taxas máis altas de persoas perceptoras da 
RISGA corresponden cos concellos de máis poboación, polo que é necesario prestar especial atención ás 
bolsas de pobreza localizadas nas cidades que, como vimos, afectan especialmente ás mulleres. 
 
 
► Os homes contan en termos xerais cun maior benestar físico e emocional. 

 
O 61,6% dos homes galegos perciben a súa saúde como “Boa” ou “Moi boa”, fronte ao 53,4% das mulleres. 
Esta percepción vén apoiada polos datos de ingresos hospitalarios que, como vimos, son máis numerosos 
no caso das mulleres. Ademais, 1 de cada 3 mulleres víronse limitadas para realizar actividades por mor 
da saúde, situación que no caso dos homes afecta a 1 de cada 4. Estes datos poden vir influídos tamén 
pola maior esperanza de vida das mulleres e polos problemas de saúde que xorden na vellez. Neste 
sentido, os datos amosan que o 5,1% das mulleres de Galicia son dependentes fronte ao 3,6% dos homes. 
Unha maior incidencia da dependencia que se concentra especialmente no grupo poboacional de persoas 
maiores de 75 anos. Así, os datos apuntan á necesidade de promocionar accións que favorezan un 
envellecemento activo que favoreza o benestar físico das persoas maiores, entre as que as mulleres son 
maioría e afrontan especiais dificultades. 
 
A dependencia ten, ademais, un dobre compoñente de xénero, pois afecta en maior medida ás mulleres, 
pero rexistra tamén unha maior incidencia de mulleres entre as persoas coidadoras. Ademais, como vimos 
neste capítulo, a asunción deste traballo repercute na saúde e na economía de moitas mulleres coidadoras, 
polo que é necesario prestar especial atención a este colectivo que conta cun baixo benestar e unha 
calidade de vida moi afectada polo traballo desempeñado. 
 
Por outra banda, os datos apuntan tamén a un menor benestar emocional das mulleres fronte aos homes, 
pois obsérvase que é máis habitual entre os homes sentirse calmados, tranquilos e felices, mentres que é 
máis habitual entre as mulleres sentirse desanimadas, deprimidas, especialmente tensas e tan baixas de 
moral que nada podía animalas. Os múltiples ámbitos de desigualdade analizados ata o momento mostran 
que existen factores sociais que facilitan unha maior percepción de malestar emocional entre as mulleres, 
polo que é necesario desenvolver accións que camiñen cara á mellora do benestar emocional de mulleres 
que presentan situacións de especial vulnerabilidade e incluso de discriminación múltiple. 
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► As mulleres contan con maiores barreiras para a práctica deportiva como mecanismo para 

mellorar o benestar físico e emocional. 
 
Segundo os datos da enquisa de “Compartimos Plan”, preto de 2 de cada 3 homes enquisados practican 
deporte de xeito habitual, mentres que no caso das mulleres enquisadas tan só 1 de cada 2 o practican. A 
falta de referentes na alta competición pode xogar un papel importante nos datos diferenciais de homes e 
mulleres. Porén, os datos analizados amosan que a maior asunción do traballo doméstico por parte das 
mulleres dificulta en maior medida a realización de deporte, pois, como vimos, as diferenzas entres mulleres 
e homes neste ámbito aumentan cando se teñen fillos/as. 
 
 
► O illamento social afecta en maior medida ás mulleres e, en especial, ás maiores de 64 anos. 
 
Aínda que os datos de homes e mulleres de Galicia sobre o contacto coas súas amizades son moi similares 
comprobamos que un 11,9% das mulleres non contactaron con ningunha amizade no último mes de 
referencia da enquisa que se analizou no capítulo, mentres que a mesma situación afecta a un 9,6%. 
Ademais, os datos amosan que no último mes de referencia un 20% das mulleres non quedaran nunca con 
ningunha amiga ou amigo, mentres que no caso dos homes a porcentaxe situábase nun 15,5%. 
 
Polo que respecta aos datos de contacto con familiares a frecuencia é moito maior tanto entre mulleres 
como entre homes. Porén, nas porcentaxes de persoas que non contactaron con ningún familiar vemos 
que é lixeiramente máis alta no caso dos homes (3,7% fronte a 2,5%). Así, comprobamos que os datos 
gardan certa relación cos diferentes procesos de socialización de homes e mulleres, e os roles de xénero 
asociados, que asignan aos homes o espazo público, lugar de reunión coas amizades, e ás mulleres o 
espazo privado e familiar. 
 
Neste capítulo comprobamos tamén que o contacto con familiares e amizades a través de internet é menos 
habitual entre as mulleres, situación que amosa unha fenda dixital de xénero confirmada polos datos 
diferenciais de mulleres e homes que usaron algún dispositivo electrónico ou navegaron por internet. Se 
entendemos as novas tecnoloxías como unha ferramenta para superar o illamento, ao facilitar o contacto 
con familiares e amizades, vemos que a situación das mulleres é menos favorable tamén neste eido.  
 
Tanto no contacto con amigos/as e familiares como no uso das novas tecnoloxías comprobamos que a 
situación é especialmente complicada para as persoas maiores de 64 anos e para as persoas de concellos 
pequenos. Tendo en conta a feminización da poboación maior de 65 anos e os datos diferenciais que 
presentan as mulleres respecto dos homes no que respecta ao illamento social e dixital, evidénciase a 
especial vulnerabilidade das mulleres maiores de 64 anos, en moitos casos viúvas e sen unha rede de 
apoio que facilite o seu benestar social. Esta situación de vulnerabilidade das mulleres maiores, 
principalmente do rural, foi apuntada dende o persoal técnico de numerosos concellos da provincia. 
 
 
► As mulleres contan cunha menor participación social. 
 
A participación social xoga un papel moi importante como mecanismo para mellorar as condicións de vida 
das persoas e para defender os intereses particulares da poboación, xa sexa de xeito individual ou mediante 
organismos ou asociacións. Porén, os datos amosan que as mulleres, pese a contar en xeral con peores 
condicións de vida que os homes, participan menos e cando o fan realízano principalmente en entidades 
de carácter asistencialista ou de ocio, mentres que a súa participación en entidades de incidencia política 
como os sindicatos ou os partidos políticos é moi reducida. Ponse de manifesto, por tanto, a necesidade 
de impulsar accións que fomenten o empoderamento e a participación social das mulleres. 
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