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A erradicación das desigualdades entre mulleres e homes leva sendo obxecto de estudo e actuación nas 
últimas décadas por parte das distintas administracións. A preocupación por acadar unha igualdade efectiva 
púxose de manifesto de maneira máis evidente na IV Conferencia Mundial da Muller da ONU, que tivo lugar 
en Beijing no ano 1995.  
 
Esta Conferencia marcou o punto de inflexión na adopción dun novo enfoque nas políticas públicas de 
igualdade: o mainstreaming ou transversalidade de xénero. O Goberno de España uniuse á Plataforma 
desta Conferencia, apostando pola transversalidade como unha área de especial interese, e poñendo en 
marcha mecanismos institucionais para acadar o empoderamento das mulleres. Así, apostou pola 
integración da perspectiva de xénero nas leis, políticas, programas e proxectos públicos.  
 

ÁMBITO EUROPEO 
 
Moitas son as directivas que a nivel europeo velan pola consecución da igualdade entre mulleres e homes 
e apostan pola inclusión da perspectiva de xénero na axenda política. Dende o Tratado de Ámsterdam de 
1997, que no seu artigo 3.2. recolle: “...en todas as accións a comunidade fixarase o obxectivo de eliminar 
as desigualdades entre o home e a muller e promover a súa igualdade...”, ata normativas máis recentes 
como:  
 

• Estratexia para a Igualdade entre Mulleres e Homes 2010-2015 da Unión Europea e a 
Estratexia Europa 2020, esta última, enfocada a avanzar cara a unha economía máis forte, 
baseada nun crecemento intelixente, sustentable e integrador.  

• Segundo Pacto Europeo pola Igualdade de Xénero 2011-2020, no que se insta aos Estados 
membros e á Unión Europea a adoptar medidas para pechar as fendas de xénero no emprego, 
promover unha mellor conciliación da vida laboral e a vida privada para mulleres e homes ao longo 
de toda a súa vida, e combater todas as formas de violencia contra as mulleres. 

• Compromiso estratéxico para a igualdade entre mulleres e homes 2016-2019, no que a 
Comisión Europea pretende concentrar esforzos a nivel europeo, nacional, rexional e local para 
desenvolver cinco áreas de actuación prioritarias en materia de igualdade, que son: 
 

- Aumento da participación da muller no mercado laboral e promoción da igual independencia 
económica de mulleres e homes.  

- Redución da fenda salarial de xénero nos salarios, ingresos e pensións, para así combater a 
pobreza entre as mulleres.  

- Promoción da igualdade entre mulleres e homes na toma de decisións, axudando deste xeito 
ao empoderamento feminino.  

- Loita contra a violencia sexista e protección e apoio ás mulleres e menores que sofren estas 
situacións.  

- Promoción da igualdade entre mulleres e homes e dos dereitos das mulleres en todo o 
mundo. 

 

ÁMBITO ESTATAL 
 
Un instrumento moi recente e de referencia nacional é o Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 
2018-2021. Nel enúnciase como obxectivo transversal “profundar no desenvolvemento de instrumentos que 
faciliten a incorporación da transversalidade e que permitan unha maior integración do principio de 
igualdade no deseño, implementación e avaliación das distintas políticas públicas e accións do Goberno.” 
 
Os cinco obxectivos específicos que contempla son: 
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• Favorecer a xeración de coñecemento sobre a situación da muller e sobre aspectos relacionados 
coa igualdade de trato e de oportunidades. 

• Promover a formación e a sensibilización sobre igualdade de xénero, así como a visibilización da 
contribución das mulleres a distintos ámbitos.  

• Reforzar a incorporación do principio de igualdade no proceso orzamentario e mellorar a avaliación 
do impacto de xénero nas políticas públicas. 

• Potenciar e impulsar o funcionamento das Unidades de Igualdade e outras estruturas de Igualdade 
da Administración Xeral do Estado e os seus organismos vinculados ou dependentes, así como 
optimizar o seu funcionamento. 

• Ter en conta, no deseño e implementación das políticas públicas dos diferentes ámbitos de 
intervención, as posibles formas de discriminación múltiple que poden padecer determinados 
colectivos de mulleres.  

 
Por suposto, non poden esquecerse as dúas leis que compoñen a columna vertebral en materia de 
igualdade e de prevención de violencia de xénero no Estado Español.  
 

• Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia 
de Xénero. 

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

ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
En Galicia tamén se foi desenvolvendo un marco normativo importante en materia de igualdade, 
destacando os seguintes fitos: 
 

• Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. Foi a primeira Lei de 
Igualdade de Galicia. Con esta lei, por un lado, queda introducido o principio de transversalidade de 
xénero como mandato na elaboración, na execución e no seguimento de todas as políticas e de 
todas as actuacións da Xunta de Galicia e, por outro lado, incorpóranse algúns dos instrumentos 
necesarios para a súa implementación. 

• Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de 
xénero, cuxa modificación foi realizada mediante a aprobación da Lei 12/2016 de 22 de xullo, a 
través da cal se modifican os artigos 3 e 39. A través destas modificacións a trata de mulleres e 
nenas con fins de explotación sexual pasa a contemplarse como forma de violencia de xénero, algo 
inicialmente non recollido na lei do 2007.  

• Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións 
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, quedando as anteriores 
normativas en materia de igualdade derrogadas. No seu título primeiro, este decreto regula a 
integración transversal do principio de igualdade nas actuacións da Xunta de Galicia e do seu sector 
público.  

• Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita 
contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de 
Galicia. A finalidade da súa aprobación é regular a formación en igualdade e en prevención da 
violencia de xénero da totalidade do persoal ao servizo da Administración Autonómica de Galicia, 
ao persoal docente e ao persoal do Servizo Galego de Saúde, co fin de reforzar as súas 
competencias e fortalecer a introdución da perspectiva de xénero en todas as áreas de xestión. 

 
Como parte das estratexias de mainstreaming tamén cobran un peso significativo outros instrumentos, os 
plans estratéxicos. Na actualidade está en vigor o VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes (2017 – 2020), no que se recolle de maneira explícita que toda a 
planificación da Administración Autonómica integrará a dimensión de xénero de forma transversal; así como 
o I Plan de Actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, ou o Plan Galego 
de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021. 
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Así mesmo, na Administración Autonómica corresponde á Secretaría Xeral de Igualdade (SXI), órgano 
dependente da Vicepresidencia, impulsar as actuacións conducentes á promoción da igualdade e á 
eliminación da discriminación entre mulleres e homes, así como á eliminación da violencia de xénero, tal e 
como se recolle no artigo 6 do Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica 
da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Dende a súa 
integración na estrutura da Vicepresidencia, dándolle máis entidade e desvinculándose doutros 
departamentos que se veñen considerando de importancia secundaria dende as propias políticas públicas, 
asume o cometido interdepartamental de encargase de que os principios de igualdade de trato e 
oportunidades entre mulleres e homes estean incorporados a todas as normas, políticas, actuacións, plans 
e estratexias da Xunta de Galicia. Outórgaselle así un importante papel na coordinación transversal 
para a integración da dimensión de xénero e de medidas específicas nos obxectivos, na execución 
e na avaliación de todas as políticas e accións que se desenvolvan nesta Administración.  
 
Así mesmo, a Xunta de Galicia dende o ano 2013 incorpora ao proceso de elaboración dos 
orzamentos un informe de avaliación do impacto de xénero dos programas de gasto de todas as 
consellerías, centrándose naquelas accións que poden ter vinculación coa consecución do 
obxectivo de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. O que busca con esta medida é que 
o orzamento público sexa máis responsable co xénero e que se converta nun instrumento para aplicar a 
transversalidade de xénero en todas as políticas, plans e programas. Polo tanto, a Secretaría Xeral de 
Igualdade encárgase da xestión de programas de gasto de carácter máis específico, isto é, das políticas 
específicas de igualdade, e adscríbese a un departamento con importante peso político e capacidade de 
influencia. Isto a posiciona nun nivel vantaxoso para a introdución da estratexia de mainstreaming e para 
situar na primeira liña da axenda política e dos obxectivos xerais a igualdade de xénero. Pero tamén lle 
outorga maior capacidade de coordinación dentro da propia estrutura administrativa.    

 
ÁMBITO LOCAL 
 
A normativa recollida en todo este apartado, así como os plans estratéxicos específicos e sectoriais, da boa 
conta da necesidade de que as distintas administracións, entre elas os concellos, traballen en prol das 
políticas de igualdade, para favorecer que as administracións de proximidade inclúan a perspectiva de 
xénero como unha ferramenta útil, eficiente e sostible para rachar coas desigualdades entre mulleres e 
homes.  
 
As administracións locais xogan un papel fundamental no traballo para erradicar as desigualdades de 
xénero entre mulleres e homes e a violencia de xénero. Esta maior capacidade de actuación vén dada pola 
súa proximidade á poboación e pola posibilidade de ofrecer un trato máis personalizado que o que poden 
ofrecer outras administracións como, por exemplo, a autonómica ou a estatal.  
 
Dende a aprobación da Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de xénero 
e da Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes, moitos dos concellos asumiron a 
súa responsabilidade como administracións públicas na procura da igualdade e na loita contra a violencia 
de xénero, e comezaron a desenvolver políticas públicas propias neste sentido. Non obstante, a crise 
económica afectou especialmente aos concellos e ao desenvolvemento deste tipo de políticas, por unha 
banda, pola limitación orzamentaria que sufriron e, por outra, pola aprobación da Lei 27/2013 de 
Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local, que eliminaba aos concellos as competencias 
en materia de igualdade e violencia de xénero. 
 
No ano 2018 os concellos recuperan as competencias a través do Real Decreto-lei 9/2018 de medidas 
urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. E xunto coa 
modificación normativa, prevese a duplicación dos fondos destinados ás entidades locais para a loita contra 
a violencia de xénero, polo que se prevé que nos próximos anos os concellos conten con maior capacidade 
para traballar en igualdade e contra a violencia de xénero.  
 
Neste capítulo analizaremos cal é a situación actual dos concellos da provincia da Coruña no relativo ao 
seu traballo en materia de igualdade e violencia de xénero, polo que analizaremos en primeiro lugar, cal é 



Diagnose Compartimos Plan | | páxina 7 

 

o papel que ocupan as mulleres nas entidades locais como representantes da cidadanía e o papel que 
ocupa a igualdade nas estruturas de goberno. Ademais, realizaremos unha análise sobre os instrumentos 
de actuación cos que contan os concellos en materia de igualdade; o grao de introdución da perspectiva 
de xénero no seu traballo; os recursos, accións e programas desenvolvidos; as características dos equipos 
técnicos que asumen o traballo desenvolto en igualdade e violencia de xénero; e os recursos económicos 
dispoñibles para desenvolver o traballo en igualdade. 
 
 

 

 
As mulleres non son un colectivo, son a metade da poboación. Por isto é tan importante que dende as 
políticas locais de igualdade se deseñen e implementen liñas de actuación para incorporalas á toma de 
decisión sobre “o público”, isto é, traballar para que a súa presenza nos espazos de poder sexa correlativa 
a súa presenza social, tanto en número como en significado. De aí, que a Lei Orgánica 3/2007 do 22 de 
marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes promova que as administracións se movan cara a 
participación e a representación paritaria de mulleres e homes na vida política social, cultural e económica. 
Coa análise dos seguintes ámbitos de representación imos comprobar, a nivel xeral, se nas corporacións  
e nos gobernos locais da provincia da Coruña cúmprese coa proposta de representación equilibrada 
establecida pola Lei 3/2007.  
 
Un primeiro ámbito de análise é o referido ao maior posto de responsabilidade política dentro da 
administración local, que non é outro que a alcaldía. O sistema político español establece un modelo de 
elección indirecta da persoa que ostenta a alcaldía, pois esta é elixida pola corporación local (concelleiros 
e concelleiras electos/as) resultante das elección locais. As persoas que forman parte da corporación local 
son elixidas a través de listas pechadas e bloqueadas.  
 
Neste sentido, son os partidos políticos os encargados de configurar estas listas, que segundo a Lei de 
Igualdade 3/2007 deben ter “unha composición equilibrada de mulleres e homes, en modo que no conxunto 
da lista os candidatos de cada un dos sexos supoñan como mínimo o corenta por cento”. Porén, a Lei non 
marca ningún criterio á hora de escoller ás persoas cabezas de lista, e polo tanto, as persoas candidatas á 
alcaldía son escollidas libremente polos partidos políticos. Este feito ten a súa repercusión na realidade 
pois Galicia é a segunda Comunidade Autónoma con menor presenza de mulleres nas alcaldías, con tan 
só un 13,05% de mulleres alcaldesas. Os datos son aínda peores na provincia da Coruña, pois a cifra 
redúcese ao 11,8% (11 alcaldesas nos 93 concellos da provincia). 
 

  
Alcaldías da provincia da Coruña segundo sexo. Ano 2018 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Con estes datos comprobamos que aínda hoxe persiste na provincia da Coruña unha excesiva 
masculinización nos principais postos de poder das entidades locais derivada dunha escasa aposta de 
liderado das mulleres fronte a candidatos masculinos por parte dos partidos ou agrupacións políticas. Cabe 
sinalar tamén, que nalgúns foros políticos de diagnose sinalábase a dificultade de conseguir que as 
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mulleres asuman o liderado dos proxectos políticos locais, polo que, maniféstase tamén unha falta de 
empoderamento das mulleres para ocupar os principais espazos de poder e toma de decisión nas 
administracións locais. 
 
Por tamaño de poboación non se observa ningunha tendencia clara. Destaca que a maior porcentaxe de 
alcaldesas rexístranse nos concellos medianos de entre 5.000 e 20.000 habitantes (15%), aínda que as 
porcentaxes son moi baixas en todos os casos, pois tan só no 9,1% dos concellos grandes (de máis de 
20.000 habitantes) e no 9,5% dos concellos pequenos (de menos de 5.000 habitantes) a alcaldía é 
ostentada por unha muller. 
 

  
Distribución das alcaldías da provincia da Coruña segundo sexo e tamaño de poboación dos 
concellos. Ano 2018 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Se entramos no detalle comarcal, observamos que ata en 11 comarcas non existe representación de 
mulleres nas alcaldías, e tan só en 4 (Xallas, Terra de Melide, Noia e Muros) obsérvase un equilibrio total, 
pois as alcaldías destas comarcas están conformadas nun 50% por homes e nun 50% por mulleres. 
 

  
Alcaldías da provincia da Coruña por comarca segundo sexo. Ano 2018 
 

Comarca 
Datos absolutos Porcentaxes 

Alcalde Alcaldesa Alcalde Alcaldesa 

A Barcala 2 0 100,0% 0,0% 

A Coruña 8 1 88,9% 11,1% 

Arzúa 3 1 75,0% 25,0% 

Barbanza 4 0 100,0% 0,0% 

Bergantiños 7 0 100,0% 0,0% 

Betanzos 10 0 100,0% 0,0% 

Eume 5 0 100,0% 0,0% 

Ferrol 8 3 72,7% 27,3% 

Fisterra 5 0 100,0% 0,0% 

Muros 1 1 50,0% 50,0% 

Noia 2 2 50,0% 50,0% 

O Sar 3 0 100,0% 0,0% 

Ordes 7 0 100,0% 0,0% 

Ortegal 4 0 100,0% 0,0% 

Santiago 7 0 100,0% 0,0% 

Terra de Melide 2 2 50,0% 50,0% 

Terra de Soneira 3 0 100,0% 0,0% 

Xallas 1 1 50,0% 50,0% 

Total 82 11 88,2% 11,8% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 
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Na análise por partidos políticos que ostentan a alcaldía observamos que a maior porcentaxe de mulleres 
alcaldesas rexístrase no conxunto de partidos que non teñen representación na Deputación provincial da 
Coruña (21,4%). En números absolutos é o Partido Popular o que conta con máis alcaldesas entre as súas 
filas, aínda que supoñen tan só o 15,8% do total das alcaldías coas que contan. 
 

  
Alcaldías da provincia da Coruña por sexo segundo partido político que ostenta a alcaldía. Ano 2018 
 

Partido da alcaldía 
Datos absolutos Porcentaxes 

Alcalde Alcaldesa Alcalde Alcaldesa 

Outros partidos 11 3 78,6% 21,4% 

PP 32 6 84,2% 15,8% 

BNG 8 1 88,9% 11,1% 

PSOE 28 1 96,6% 3,4% 

AdV 1 0 100,0% 0,0% 

C. Aberta 1 0 100,0% 0,0% 

Marea 1 0 100,0% 0,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Vistos os resultados observamos que aínda que a Lei de Igualdade 3/2007 busca unha composición 
equilibrada de mulleres e homes nos órganos e cargos de responsabilidade política, ao non contemplar 
ningunha priorización de xénero para encabezar listas electorais, non se consigue una presenza equilibrada 
de mulleres e homes nas alcaldías. Outro aspecto no que a Lei de Igualdade 3/2007 non establece medidas 
concretas é na composición dos equipos de goberno das diferentes administracións. Neste sentido é 
interesante analizar a composición dos gobernos dos concellos da provincia da Coruña para comprobar se 
existe ou non unha composición equilibrada por sexos. Así, no seguinte gráfico observamos que entre as 
598 persoas que forman parte dos equipos de goberno municipais da provincia da Coruña, 229 son mulleres 
(38,3%) e 369 son homes (61,7%), polo que tampouco se acada en termos xerais unha presenza ou 
composición equilibrada na ocupación das concellerías de goberno por sexos na provincia nos termos 
definidos pola Lei 3/2007. 

  
Distribución das concellerías de goberno na provincia da Coruña por sexo. Ano 2018 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Aínda que en termos xerais non se consegue ese equilibrio, a situación varía significativamente duns 
territorios a outros da provincia, pois se analizamos os datos en función do tamaño de poboación dos 
concellos observamos unha clara tendencia: a presenza de mulleres nos equipos de goberno aumenta 
conforme aumenta o tamaño de poboación. No gráfico seguinte observamos que nos concellos medianos, 
pero sobre todo nos concellos grandes, os datos absolutos amosan que existe unha presenza equilibrada 
de mulleres e homes nos equipos de goberno, algo que non sucede nos concellos de menos de 5.000 
habitantes, onde as mulleres acadan tan só o 31,2% das concellerías de goberno. 
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Distribución das concellerías de goberno da provincia da Coruña por tamaño de poboación segundo 
sexo. Ano 2018 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Os datos varían tamén en función do partido de goberno. O PP, do mesmo xeito que vimos coas alcaldías, 
conta co maior número absoluto de mulleres concelleiras en equipos de goberno municipais. Porén, estas 
ostentan tan só o 33,5% das concellerías de goberno do seu partido, o que supón a porcentaxe máis baixa 
de representación de mulleres por partido.  
 
Tampouco o PSOE acada unha representación equilibrada no seus gobernos, pois a porcentaxe de 
mulleres que ostentan concellerías no seu partido é inferior ao 40%, xa sexa en gobernos en solitario ou 
en coalición con outros partidos. 
 

  
Concellerías de goberno da provincia da Coruña por sexo segundo partido político que ostenta a 
alcaldía. Ano 2018 
 

Partido de goberno 
Datos absolutos Porcentaxes 

Concelleiras Concelleiros Concelleiras Concelleiros 

AdV 7 7 50,0% 50,0% 

C. Aberta 5 5 50,0% 50,0% 

Marea 5 5 50,0% 50,0% 

Outros partidos 39 48 44,8% 55,2% 

BNG 23 31 42,6% 57,4% 

PSOE + Outros 14 22 38,9% 61,1% 

PSOE 54 88 38,0% 62,0% 

PP 82 163 33,5% 66,5% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Na análise comarcal observamos que en dez comarcas as mulleres superan unha representación do 40% 
nos equipos de goberno, pero noutras oito a porcentaxe é inferior. Destacan sobre todo as comarcas de 
Betanzos e O Sar, onde a representación das mulleres nos equipos de goberno non chega ao 30% (24,1% 
e 27,8% respectivamente). 
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Concellerías de goberno na provincia da Coruña por comarca segundo sexo. Ano 2018. 
 

Comarca 
Datos absolutos Porcentaxes 

Concelleiras Concelleiros Concelleiras Concelleiros 

A Barcala 5 6 45,5% 54,5% 

A Coruña 36 48 42,9% 57,1% 

Arzúa 9 17 34,6% 65,4% 

Barbanza 12 15 44,4% 55,6% 

Bergantiños 19 27 41,3% 58,7% 

Betanzos 14 44 24,1% 75,9% 

Eume 12 23 34,3% 65,7% 

Ferrol 27 40 40,3% 59,7% 

Fisterra 11 14 44,0% 56,0% 

Muros 3 6 33,3% 66,7% 

Noia 13 16 44,8% 55,2% 

O Sar 5 13 27,8% 72,2% 

Ordes 15 28 34,9% 65,1% 

Ortegal 7 13 35,0% 65,0% 

Santiago 18 29 38,3% 61,7% 

Terra de Melide 10 12 45,5% 54,5% 

Terra de Soneira 7 10 41,2% 58,8% 

Xallas 6 8 42,9% 57,1% 

Total 228 369 38,2% 61,8% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
A participación equilibrada de mulleres e homes nas candidaturas electorais é a única que rexistra medidas 
concretas na Lei de Igualdade 1/2007, pois a través desta modifícase a Lei Orgánica 5/1985 do Réxime 
Electoral Xeral, e establécese que no conxunto das listas que se presenten os candidatos e candidatas de 
cada un dos sexos supoñan como mínimo o corenta por cento. Ademais, fai extensible este criterio a cada 
tramo de cinco postos de cada lista, co fin de asegurar a presenza de mulleres nos primeiros tramos. Do 
mesmo xeito, na Lei indícase que estes criterios non se aplican aos concellos de menos de 3.000 
habitantes. Así, coa lexislación existente sería de esperar que o equilibrio por sexos na representación 
política das corporación locais fose un feito, porén, os datos analizados sinalan que aínda queda camiño 
por avanzar. 
 
Nas eleccións municipais do ano 2015 escolléronse a 1.245 concelleiros e concelleiras na provincia de 
Coruña. No ano 2018, destes 1.245 cargos electos 486 estaban representados por mulleres (39%) e 759 
por homes (61%). É dicir, que aínda que a cifra sitúase preto do equilibrio non acada o 40% de 
representación mínima de cada sexo que sinala a Lei de Igualdade. 
 

  
Distribución das persoas electas nas corporacións municipais na provincia da Coruña por sexo. 
Ano 2018 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
É no detalle por tamaño do Concello onde atopamos as principais diferenzas, pois mentres comprobamos 
que o equilibrio por sexos acádase satisfactoriamente nos concellos de máis de 20.000 habitantes (47,3% 
de concelleiras electas), nos concellos con menos de 5.000 habitantes a porcentaxe de concelleiras electas 
supón tan só un 32,3%. Pola súa parte, nos concellos entre 5.000 e 20.000 habitantes supérase 
axustadamente o limiar do 40%. 
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 Distribución das persoas electas nas corporacións municipais na provincia da Coruña por tamaño 
de poboación e sexo. Ano 2018 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Unha posible explicación aos datos dos concellos pequenos e medianos vén dada polo menor número de 
concelleiros e concelleiras a elixir, que fai que en moitas ocasións o número de cargos electos de cada 
partido sexa menor a 5. No caso de que os primeiros postos de cada lista sexan ocupados principalmente 
por homes (algo que comprobamos ao analizar as alcaldías) repercutirá nun maior número de homes 
electos nestes concellos. Ademais, a exclusión dos criterios de equilibrio na configuración das listas 
electorais nos concellos menores de 3.000 habitantes ten un impacto moi importante nos concellos 
pequenos, pois comprobamos que en concellos con menos de 3.000 habitantes tan só o 14,3% dos cargos 
electos das corporacións locais son mulleres. 
 
Na seguinte táboa observamos os datos a nivel comarcal e comprobamos que tan só na comarca de Muros 
acádase un maior número de concelleiras que de concelleiros (54,2% fronte a 45,8%). Pola súa parte, en 
ata 9 comarcas da provincia a porcentaxe de concelleiras representadas nas corporacións municipais non 
chega ao 40% que marca a Lei 3/2007. Neste sentido, destaca especialmente o caso da comarca do Sar, 
pois vemos que é onde se rexistra o menor número de concelleiras electas, representando tan só o 20%.  
 

  
Concelleiras/os electas/os na provincia da Coruña por comarca segundo sexo. Ano 2018 
 

Comarca 
Datos absolutos Porcentaxes 

Concelleiras Concelleiros Concelleiras Concelleiros 

A Barcala 9 15 37,5% 62,5% 

A Coruña 74 93 44,3% 55,7% 

Arzúa 17 29 37,0% 63,0% 

Barbanza 31 37 45,6% 54,4% 

Bergantiños 39 60 39,4% 60,6% 

Betanzos 37 75 33,0% 67,0% 

Eume 20 41 32,8% 67,2% 

Ferrol 64 93 40,8% 59,2% 

Fisterra 23 34 40,4% 59,6% 

Muros 13 11 54,2% 45,8% 

Noia 22 32 40,7% 59,3% 

O Sar 7 28 20,0% 80,0% 

Ordes 28 59 32,2% 67,8% 

Ortegal 14 28 33,3% 66,7% 

Santiago 44 67 39,6% 60,4% 

Terra de Melide 17 23 42,5% 57,5% 

Terra de Soneira 17 20 45,9% 54,1% 

Xallas 10 14 41,7% 58,3% 

Total 486 759 39,0% 61,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 
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Por outra banda, no seguinte gráfico vemos tamén que os partidos políticos sen representación na 
Deputación Provincial, e que a súa vez contan co menor número de cargos electos, son en conxunto os 
que contan cunha menor porcentaxe de mulleres nas súas filas (34,6%). Síguelles o Partido Popular que 
conta entre os seus cargos electos das corporacións locais cun 38,2% de mulleres concelleiras. O resto de 
partidos políticos superan o limiar do 40% de cargos electos de cada sexo. 
 

  
Distribución das persoas electas nas corporacións municipais na provincia da Coruña por partido 
político e sexo. Ano 2018 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

Ata o de agora analizamos a presenza de mulleres en alcaldías, en gobernos municipais e en corporacións 
municipais utilizando as persoas como unidade de análise. Agora analizaremos a composición equilibrada 
por sexo nos gobernos e nas corporacións locais tomando aos concellos como unidade de análise e 
entendendo como composición equilibrada aquela na que cada sexo supoña como mínimo o 40%. 
 
Aínda que tanto no relativo aos equipos de goberno municipais e as corporacións locais o número de 
mulleres achegábase ao 40% (38,2% y 39% respectivamente), cando analizamos os datos a nivel municipal 
observamos que ata un 59,1% das corporacións municipais non son paritarias. Do mesmo xeito, vemos 
que ata un 45,2% dos equipos de goberno locais non logran unha composición equilibrada. Si contan cun 
goberno paritario no 54,8% dos concellos da provincia da Coruña. 
 

  
Concellos da provincia da Coruña segundo composición equilibrada no goberno e na corporación 
por tamaño de poboación. Ano 2018 
 

Tamaño de poboación 

Paridade no goberno Paridade na corporación 

Non Si Non Si 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Total Concellos 42 45,2% 51 54,8% 55 59,1% 38 40,9% 

Concellos grandes 1 9,1% 10 90,9% 0 0,0% 11 100,0% 

Concellos medianos 13 32,5% 27 67,5% 19 47,5% 21 52,5% 

Concellos pequenos 28 66,7% 14 33,3% 36 85,7% 6 14,3% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Os datos varían moi significativamente se os analizamos segundo tamaño de poboación, pois no 90,9% 
dos concellos de máis de 20.000 habitantes lógrase paridade no goberno e a paridade na corporación local 
rexístrase en todos eles. Pola contra, tan só o 14,3% dos concellos pequenos teñen paridade nas súas 
corporacións locais e o 33,3% ten paridade no goberno. 
 
Como víramos anteriormente, nos concellos con menor número de concelleiros/as a elixir, a posición nas 
listas de homes e mulleres ten un impacto directo na consecución da paridade nas corporacións locais. O 
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feito de que os partidos políticos adoiten encabezar as listas electorais por homes repercute nunha maior 
elección de homes cando son elixidos 1, 2 ou 3 concelleiros/as por partido. Aínda así, comprobamos que 
nalgúns concellos intentan corrixir esta situación á hora de formar os equipos de goberno, pois vemos que 
nos concellos pequenos e medianos a porcentaxe de gobernos paritarios é superior a porcentaxe de 
corporacións municipais paritarias. Ademais, nos concellos pequenos entra en xogo tamén a exclusión das 
medidas de acción positiva na configuración das listas electorais dos concellos de menos de 3.000 
habitantes. 
 
Analizados os datos comprobamos pois que as medidas recollidas na Lei de Igualdade 3/2007 teñen un 
efecto claro para conseguir unha maior representación das mulleres nos concellos de máis de 20.000 
habitantes, onde se escollen máis de 20 concelleiros/as, pero non logran ese efecto positivo nos concellos 
de menos de 20.0000 habitantes, onde se escollen menos de 18 concelleiros/as. Ademais, comprobamos 
que naqueles concellos para os que non se establecen medidas, como son os de menos de 3.000 
habitantes, as mulleres apenas ocupan cargos de representación.  
 
Na seguinte táboa podemos comprobar os datos a nivel comarcal e vemos que as comarcas que contan 
cunha maior porcentaxe de gobernos paritarios son as de Noia, A Coruña, Barbanza e Terra de Melide, 
mentres que a menor proporción de gobernos paritarios rexístrase nas comarcas de Muros, Eume e 
Betanzos. No relativo as corporacións municipais sobresaen as comarcas da Barbanza e Muros, pois a 
totalidade dos plenos destas comarcas contan cunha composición equilibrada por sexos nos termos 
marcados pola Lei de Igualdade 3/2007. No lado contrario atópanse as comarcas da Barcala, O Sar e 
Ordes, pois ningunha das corporacións locais lograron a paridade entre mulleres e homes. 
 

  
Concellos da provincia da Coruña segundo composición equilibrada no goberno e na corporación 
por comarca. Ano 2018 
 

Comarca 

Paridade no goberno Paridade na corporación 

Non Si Non Si 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

A Barcala 1 50,00% 1 50,00% 2 100,00% 0 0,00% 

A Coruña 2 22,20% 7 77,80% 2 22,20% 7 77,80% 

Arzúa 2 50,00% 2 50,00% 3 75,00% 1 25,00% 

Barbanza 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 4 100,00% 

Bergantiños 2 28,60% 5 71,40% 3 42,90% 4 57,10% 

Betanzos 8 80,00% 2 20,00% 7 70,00% 3 30,00% 

Eume 4 80,00% 1 20,00% 4 80,00% 1 20,00% 

Ferrol 3 27,27% 8 72,73% 6 54,50% 5 45,50% 

Fisterra 2 40,00% 3 60,00% 4 80,00% 1 20,00% 

Muros 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Noia 0 0,00% 4 100,00% 2 50,00% 2 50,00% 

O Sar 2 66,70% 1 33,30% 3 100,00% 0 0,00% 

Ordes 4 57,10% 3 42,90% 7 100,00% 0 0,00% 

Ortegal 2 50,00% 2 50,00% 3 75,00% 1 25,00% 

Santiago 4 57,10% 3 42,90% 5 71,40% 2 28,60% 

Terra de Melide 1 25,00% 3 75,00% 2 50,00% 2 50,00% 

Terra de Soneira 1 33,30% 2 66,70% 1 33,30% 2 66,70% 

Xallas 1 50,00% 1 50,00% 1 50,00% 1 50,00% 

Total Concellos 42 45,2% 51 54,8% 55 59,1% 38 40,9% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Da táboa anterior despréndese ademais que ata en 13 comarcas a porcentaxe de gobernos paritarios 
aumenta con respecto á porcentaxe de corporacións locais paritarias. O feito é que ata en 19 concellos 
conformáronse equipos de goberno paritarios pese a non contar con composicións equilibradas por sexos 
nas súas corporacións municipais. Caso contrario sucedeu noutros 5 concellos da provincia, pois contando 
cunha corporación municipal paritaria non se logrou conformar un goberno no que cada un dos sexos 
representase polo menos o corenta por cento. 
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Existen tamén notables diferenzas na consecución de gobernos paritarios en función do partido de goberno, 
pois vemos que o Partido Popular conta co maior número de gobernos paritarios (14), pero estes 
representan o 36,8% de todos os gobernos presididos polo Partido Popular. Do mesmo xeito, destaca que 
os concellos presididos polo PSOE son os que contan en porcentaxe con menos corporacións municipais 
paritarias, porcentaxes que aumentan significativamente á hora do conformar gobernos paritarios. 
 

  
Concellos da provincia da Coruña segundo composición equilibrada no goberno e na corporación 
por partido de goberno. Ano 2018 
 

Partido de goberno 

Paridade no goberno Paridade na corporación 

Non Si Non Si 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

AdV 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 

C. Aberta 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Marea 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Outros partidos 2 14,30% 12 85,70% 2 14,30% 12 85,70% 

BNG 2 22,20% 7 77,80% 3 33,30% 6 66,70% 

PSOE 11 47,80% 12 52,20% 18 78,30% 5 21,70% 

PSOE+Outros 3 50,00% 3 50,00% 5 83,30% 1 16,70% 

PP 24 63,20% 14 36,80% 27 71,10% 11 28,90% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
A inclusión de mulleres en postos de responsabilidade política ten como obxectivo lograr que a metade de 
poboación teña voz e voto na toma de decisión, e espérase que en certa medida, a chegada de mulleres a 
postos de toma de decisións repercuta nunha maior sensibilización e acción cara aos problemas específicos 
das mulleres. Neste senso, cabe preguntarse se realmente a ocupación por parte de mulleres dos postos 
de responsabilidade política ten algún efecto na consecución de accións que camiñen cara á igualdade. 
 
Se analizamos a configuración de gobernos paritarios segundo sexo comprobamos que as corporacións 
presididas por mulleres contan cunha maior porcentaxe de formación de equipos paritarios, pois ata o 
72,7% dos seus gobernos contan cunha composición equilibrada, porcentaxe que se reduce ao 52,4% nos 
concellos gobernados por homes. 
 

  
Goberno paritario segundo sexo da persoa que ostenta a alcaldía do concello na provincia da 
Coruña. Ano 2018 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Vistos os resultados comprabamos que é necesaria unha maior sensibilización dos partidos políticos, co fin 
de conseguir que as mulleres ocupen postos de saída destacables nas listas electorais. Ademais, é 
necesario establecer accións que fomenten a participación e o liderado das mulleres na vida política, sobre 
todo nos concellos pequenos e do rural. 
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O emprazamento organizativo no que os concellos sitúan as competencias en materia de igualdade pode 
ter un impacto importante á hora de desenvolver as políticas públicas de xénero nas entidades locais. O 
feito de contar con concellerías específicas ou individualizadas sobre a materia ou circunscribilas a unha 
área dos servizos socias do concello pode ter repercusións diferenciais no perfil das políticas públicas que 
se desenvolvan. Cando se crean concellerías específicas ou individualizadas é probable que as políticas 
de igualdade conten cun papel destacado no concello e presuponse que os recursos económicos e 
humanos asignados serán maiores. Pola contra, cando se circunscriben aos servizos sociais dos concellos 
espérase un perfil asistencialista nas políticas de igualdade e probablemente a propia poboación relacione 
os servizos ofrecidos con cuestións meramente asistenciais. De todos os xeitos, é necesario destacar que 
segundo a percepción dalgunhas das persoas participantes na diagnose existen casos nos que a creación 
de concellerías específicas responde en maior medida a criterios políticos que prácticos. Coa chegada da 
Lei de Igualdade 3/2007 e a creación do Ministerio de Igualdade no goberno central proliferou en todo o 
Estado a creación de concellerías específicas en materia de igualdade. Porén, a chegada da crise 
económica e a consecuente reestruturación de moitos gobernos locais levou á desaparición de moitas 
destas concellerías e á incorporación das áreas de igualdade noutras concellerías multicompetenciais, 
senón directamente nos servizos socias dos concellos.  
Na análise realizada nos concellos da provincia da Coruña observamos que a día de hoxe o 51,6% das 
concellerías nas que se inscriben as competencias en materia de igualdade son de carácter 
multicompetencial, é dicir, a igualdade está agrupada con outros servizos e faise mención expresa a 
“Igualdade”, “Muller” ou “Ambas” no nome das concellerías. Destaca tamén que o 36,6% dos concellos 
inclúen a igualdade como unha área da Concellería de Servizos Sociais, sen facer mención a muller ou 
igualdade, mentres que tan só un 6,5% dos concellos contan cunha concellería de igualdade específica. 
 

  
Concellerías que asumen as competencias en materias de igualdade na provincia da Coruña. Ano 
2018 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Pola súa parte, a alusión explícita ás mulleres como destinataria das accións fronte á referencia só á 
“Igualdade” pode evidenciar perspectivas de actuación distintas, pois o termo “Igualdade” enténdese como 
algo que beneficia á sociedade no seu conxunto e, por tanto, necesariamente ten que implicar tamén aos 
homes. Non obstante, no gráfico anterior vemos que nas concellerías da provincia prevalece o termo 
“Igualdade” fronte o de “Muller. 
 
Na análise territorial por tamaño de poboación observamos que nos concellos de máis de 5.000 habitantes 
(medianos e grandes) a igualdade inscríbese maioritariamente nunha concellería multicompetencial con 
mención expresa a “Muller” e/ou a “Igualdade”. Pola súa parte, nos concellos pequenos de menos de 5.000 
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obsérvase que a maior parte das concellerías nas que se inscriben as competencias en materia de 
igualdade son de servizos sociais ou non contan con concellería. 
 

  
Concellerías que asumen as competencias en materias de igualdade segundo tamaño de poboación 
na provincia da Coruña. Ano 2018 
 

Tamaño de poboación 

Concellería de igualdade 
individualizada ou 

específica 

Concellería 
multicompetencial 
Mención expresa 

"Igualdade" e/ou "Muller" 

Servizos sociais sen 
mención a “Muller” ou 

“Igualdade” ou sen 
concellería 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Total 6 6,5% 48 51,6% 39 41,9% 

Concellos grandes 2 18,2% 6 54,5% 3 27,3% 

Concellos medianos 0 0,0% 24 60,0% 16 40,0% 

Concellos pequenos 4 9,5% 18 42,8% 20 47,6% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 
 

Na táboa seguinte pódense comprobar os datos a nivel comarcal nos que destaca a comarca do Eume, 
pois ningún dos concellos que a conforman conta con concellerías que mencionen a igualdade, xa sexa de 
xeito individualizado ou multicompetencial.  
 

  
Concellerías que asumen as competencias en materias de igualdade por comarca. Ano 2018 
 

Tamaño de 
poboación 

Concellería de igualdade 
individualizada ou específica 

Concellería multicompetencial 
Mención expresa "Igualdade" 

e/ou "Muller" 

Servizos sociais sen mención 
a “Muller” ou “Igualdade” ou 

sen concellería 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

A Barcala 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 

A Coruña 2 22,2% 1 11,1% 6 66,7% 

Arzúa 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 

Barbanza 0 0,0% 3 75,0% 1 25,0% 

Bergantiños 0 0,0% 4 57,2% 3 42,9% 

Betanzos 0 0,0% 6 60,0% 4 40,0% 

Eume 0 0,0% 0 0,0% 5 100,0% 

Ferrol 1 9,1% 7 63,6% 3 27,3% 

Fisterra 0 0,0% 3 60,0% 2 40,0% 

Muros 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 

Noia 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 

O Sar 0 0,0% 2 66,6% 1 33,3% 

Ordes 0 0,0% 5 71,5% 2 28,6% 

Ortegal 0 0,0% 1 25,0% 3 75,0% 

Santiago 0 0,0% 5 71,4% 2 28,6% 

Terra de Melide 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 

Terra de Soneira 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 

Xallas 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Cabe preguntarse tamén se a formación de gobernos paritarios ten algunha influencia á hora de contar con 
concellerías específicas ou con mención expresa a “Igualdade” e/ou a “Muller” na estrutura do goberno. 
Neste sentido, observamos na táboa seguinte que a porcentaxe de concellerías sen mención a “Muller” ou 
“Igualdade” ou sen concellerías redúcese cando os gobernos son paritarios (52,4% fronte a 33,3%). 
 
 
 
 
 
 



Diagnose Compartimos Plan | | páxina 18 

 

 
 
 

  
Concellerías que asumen as competencias en materias de igualdade segundo paridade no goberno 
do concello na provincia da Coruña. Ano 2018 
 

Paridade no 
goberno 

Concellería de igualdade 
individualizada ou específica 

Concellería multicompetencial 
Mención expresa "Igualdade" 

e/ou "Muller" 

Servizos sociais sen mención 
a “Muller” ou “Igualdade” ou 

sen concellería 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Non 2 7,1% 18 40,5% 22 52,4% 

Si 4 7,8% 30 58,9% 17 33,3% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Tal e como se comentou anteriormente, cando se utiliza o termo “Muller” na denominación dunha 
concellería é probable que as accións diríxanse en exclusiva ás mulleres e mesmo a poboación así o 
percibe. Pola contra, cando se usa o termo de “Igualdade” falamos dunha realidade que beneficia a 
sociedade no seu conxunto, e que implica en consecuencia tamén aos homes. O uso do termo “global” 
adquire por tanto unha perspectiva global nas actuacións a realizar e ten un sentido finalista, sobre un 
obxectivo a acadar entre mulleres e homes. Cando analizamos o uso destes termos no nomeamento das 
concellerías segundo o tamaño de poboación dos concellos comprobamos que as concellerías que 
mencionan “Igualdade” son maioritarias nos concellos de máis de 20.000 habitantes (63,6%), e redúcese 
no resto de tamaños de poboación (37,5% e 33,3% en concellos medianos e pequenos respectivamente). 
 

  
Nomeamento das concellerías que asumen as competencias en materias de igualdade segundo 
tamaño de poboación dos concellos na provincia da Coruña. Ano 2018 
 

Tamaño de 
poboación 

Concellería que 
menciona 

"Igualdade" 

Concellería que 
menciona "Muller" 

Concellería que 
menciona "Muller e 

Igualdade" 

Servizos sociais ou 
sen concellerías 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Total 36 38,70% 8 8,60% 10 10,80% 39 41,90% 

Concellos grandes 7 63,60% 0 0,00% 1 9,10% 3 27,30% 

Concellos medianos 15 37,50% 5 12,50% 4 10,00% 16 40,00% 

Concellos pequenos 14 33,30% 3 7,10% 5 11,90% 20 47,60% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
No caso dos concellos pequenos e medianos destaca que nun 47,6% e nun 40% respectivamente non se 
menciona ningún dos dous termos nas concellerías que contan coas competencias en materia de igualdade 
ou directamente non teñen concellerías. 
 
A nivel comarcal destacan comarcas como as da Terra de Soneira e Barbanza, nas que o 100% e o 75% 
dos seus concellos respectivamente mencionan “Igualdade” nas súas concellerías, mentres que en 
comarcas como O Eume, como xa se mencionou, ningún dos concellos usa o termo “Igualdade” ou “Muller 
no nomeamento das concellerías que asumen as competencias en materia de igualdade. 
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Nomeamento das concellerías que asumen as competencias en materias de igualdade segundo 
tamaño de poboación dos concellos na provincia da Coruña. Ano 2018 
 

Comarcas 

Concellería que 
menciona 

"Igualdade" 

Concellería que 
menciona "Muller" 

Concellería que 
menciona "Muller e 

Igualdade" 

Servizos sociais ou 
sen concellerías 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

A Barcala 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

A Coruña 2 22,20% 0 0,00% 1 11,10% 6 66,70% 

Arzúa 1 25,00% 1 25,00% 0 0,00% 2 50,00% 

Barbanza 3 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 

Bergantiños 3 42,90% 1 14,30% 0 0,00% 3 42,90% 

Betanzos 4 40,00% 1 10,00% 1 10,00% 4 40,00% 

Eume 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 100,00% 

Ferrol 7 63,60% 1 9,10% 0 0,00% 3 27,30% 

Fisterra 2 40,00% 1 20,00% 0 0,00% 2 40,00% 

Muros 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 

Noia 1 25,00% 0 0,00% 2 50,00% 1 25,00% 

O Sar 1 33,30% 0 0,00% 1 33,30% 1 33,30% 

Ordes 1 14,30% 2 28,60% 2 28,60% 2 28,60% 

Ortegal 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 75,00% 

Santiago 4 57,10% 0 0,00% 1 14,30% 2 28,60% 

Terra de Melide 2 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 

Terra de Soneira 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Xallas 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Outro ámbito de análise sobre as concellerías nas que se inscribe a área de igualdade é se están presentes 
en concellerías de carácter social ou non, ben porque se integran na área de servizos sociais ou porque o 
fan en concellerías multicompetenciais nas que o resto de competencias son de carácter asistencial. Na 
táboa seguinte podemos comprobar que tan só un 18,3% das concellerías que asumen as competencias 
en materia de igualdade atópanse en concellerías que non son de carácter social, ben porque son 
específicas ou porque se integran con outras competencias que non teñen este carácter social. 
 

  
Concellerías que asumen as competencias en materia de igualdade segundo carácter social na 
provincia da Coruña. Ano 2018 
 

Tamaño de poboación 

Concellerías de carácter 
social 

Concellerías sen carácter 
social 

Sen concellerías 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Total 71 76,30% 17 18,30% 5 5,40% 

Concellos grandes 8 72,70% 3 27,30% 0 0,00% 

Concellos medianos 33 82,50% 7 17,50% 0 0,00% 

Concellos pequenos 30 71,40% 7 16,70% 5 11,90% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 
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O plan de igualdade é habitualmente o instrumento principal para desenvolver a nivel municipal as políticas 
de igualdade. Trátase dun conxunto rodeado de medidas, adoptadas xeralmente despois de realizar un 
diagnósticos da situación e da realidade do concello, co obxectivo de alcanzar a igualdade entre homes e 
mulleres e eliminar calquera tipo de discriminación por razón de xénero. Os primeiros plans de igualdade 
locais comezaron a utilizarse como ferramenta de actuación na provincia da Coruña a principios do ano 
2000. Un primeiro paso para o seu impulso foi a aprobación da Lei galega 7/2004 para a igualdade de 
mulleres e homes, pero a aprobación da Lei de Igualdade 3/2007 do estado español supuxo un fito para a 
súa proliferación. 
 
Cando analizamos a situación actual dos concellos da provincia da Coruña, comprobamos que case a 
totalidade deles contan ou contaron nalgún momento con algún plan de igualdade para desenvolver 
políticas de igualdade. Tan só dous concellos (2,2%) nunca chegaron a elaborar ningún plan de igualdade 
entre homes e mulleres; concellos que contan nos dous casos con menos de 5.000 habitantes. Xa no ano 
2017 menos da metade dos concellos da provincia contaban cun plan de igualdade en vigor (48,4%). 
Trátase dun total de 45 concellos dos cales 8 tiñan o plan de igualdade prorrogado, situación que se da 
cando unha boa parte das medidas que contempla o plan non se executaron con anterioridade á data de 
vencemento do plan.  
 

  
Distribución de concellos da provincia da Coruña segundo tiveron plan de igualdade, teñen plan de 
igualdade en vigor e teñen plan de igualdade en vixente segundo o período do plan. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Se temos en conta aos concellos que teñen plan de igualdade vixente dentro do período que contemplaba 
inicialmente o propio plan a cifra redúcese a 37 concellos (39,8%). É dicir, só 4 de cada 10 concellos da 
provincia da Coruña contaban en 2017 con plans de igualdade en vigor dentro do seu período contemplado 
inicialmente. 
 
Centrándonos nos concellos que contan con plan de igualdade en vigor, xa sexa dentro de período ou 
prorrogado, observamos algunha diferenza segundo o tamaño de poboación dos concellos, pois no gráfico 
seguinte podemos observar que a porcentaxe de concellos co plan en vigor redúcese conforme diminúe o 
tamaño de poboación dos concellos. Mentres o 54,5% dos concellos grandes contan con plan de igualdade 
en vigor, esta porcentaxe redúcese ao 45,2% nos concellos pequenos. 
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Distribución de concellos da provincia da Coruña segundo teñen ou non plan de igualdade en vigor 
segundo tamaño de poboación do concello. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
Na seguinte táboa observamos os datos a nivel comarcal e destacan comarcas como O Sar e Santiago, 
para as que o 100% e 85,7% dos seus concellos respectivamente contan con plan de igualdade en vigor. 
Do lado contrario vemos comarcas como a de Ordes no que ningún dos seus concellos contan con plan en 
vigor. Cabe destacar porén, que nesta comarca existe a peculiaridade de que o plan de igualdade é 
mancomunado, co que ao non estar en vigor en 2017 o plan da mancomunidade ningún dos seus concellos 
conta como concello con plan en vigor. 
 

  
Plan de igualdade en vigor por comarca. Ano 2017 
 

Comarca 
Non Si 

(n) % (n) % 

A Barcala 1 50,00% 1 50,00% 

A Coruña 6 66,70% 3 33,30% 

Arzúa 3 75,00% 1 25,00% 

Barbanza 2 50,00% 2 50,00% 

Bergantiños 4 57,10% 3 42,90% 

Betanzos 6 60,00% 4 40,00% 

Eume 3 60,00% 2 40,00% 

Ferrol 5 45,50% 6 54,50% 

Fisterra 2 40,00% 3 60,00% 

Muros 1 50,00% 1 50,00% 

Noia 1 25,00% 3 75,00% 

O Sar 0 0,00% 3 100,00% 

Ordes 7 100,00% 0 0,00% 

Ortegal 1 25,00% 3 75,00% 

Santiago 1 14,30% 6 85,70% 

Terra de Melide 2 50,00% 2 50,00% 

Terra de Soneira 2 66,70% 1 33,30% 

Xallas 1 50,00% 1 50,00% 

Total 48 51,60% 45 48,40% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

Na análise dos anos de vigor dos últimos plans aprobados polos concellos observamos que, ademais dos 
dous concellos que non tiveron ningún plan de igualdade, hai 12 concellos para os que rematou o período 
comprendido no seu último plan hai máis de 5 anos. Ademais, para 19 concellos rematou este período 
entre 2013 e 2014, e para 22 concellos rematou entre 2015 e 2016, aínda que 7 deles tiñan en 2017 o plan 
prorrogado. 
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Ano de finalización do último plan de igualdade dos concellos da provincia da Coruña segundo 
período do plan. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nas páxinas web municipais. 

 
En certa medida, o número de plans de igualdade cos que conta un concello pode ser un indicador do seu 
nivel de desenvolvemento das políticas de igualdade. Enténdese que a maior número de plans o 
desenvolvemento é maior, pois é probable que leven máis tempo desenvolvendo políticas de igualdade. 
Ademais, o número de áreas nas que se intervén e o número de acción realizadas é posiblemente maior 
que naqueles nos que se desenvolveron menos plans de igualdade. 
 
Na provincia da Coruña realizouse ata o 2017 unha media de 2 plans de igualdade por Concello con 
escasas diferenzas segundo o tamaño de poboación. Porén, si atopamos diferenzas cando analizamos o 
número de áreas contempladas e accións realizadas, pois vemos que o número aumenta segundo aumenta 
o tamaño de poboación. 
 

  
Número de Plans de Igualdade e número de áreas a accións dos últimos plans de igualdade por 
tamaño de poboación dos concellos. Ano 2017 
 

Tamaño de poboación 

Nº Plans de igualdade Nº Áreas Nº Accións 

Media 
Concellos 
analizados Media 

Concellos 
analizados Media 

Concellos 
analizados 

Total 2,16 87 6,2 71 75,03 58 

Concellos grandes 2,27 11 7 11 114,82 11 

Concellos medianos 2,22 37 6,27 30 66,12 25 

Concellos pequenos 2,08 39 5,83 30 65,27 22 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nos propios plans de igualdade locais. 

 
Destaca sobre todo a diferenza rexistrada no número de accións realizadas nos concellos de máis de 
20.000 habitantes con respecto aos concellos de menos de 20.000 habitantes (medianos e pequenos). De 
todos os xeitos, cabe destacar que os datos fan referencia aos concellos nos que o plan era accesible ou 
a información foi facilitada polo persoal técnico e dalgúns concellos nos se puido conseguir os datos. 
 
Aínda que non contamos coa información detallada da totalidade dos concellos da provincia sobre o número 
de plans de igualdade e o do número de áreas e accións dos últimos plans realizados, cabe facer unha 
análise comarcal dos datos. Deste xeito, vemos na seguinte táboa que a comarca de Santiago destaca 
sobre todas as demais ao contar cunha media de 3 plans de igualdade nos seus concellos, mentres que 
polo lado contrario vemos que a comarca de Fisterra conta de media con tan só 1 plan de igualdade. 
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Número de Plans de Igualdade e número de áreas a accións dos últimos plans de igualdade por 
comarca. Ano 2017 
 

Tamaño de poboación 

Nº Plans de igualdade Nº Áreas Nº Accións 

Media 
Concellos 
analizados 

Media 
Concellos 
analizados 

Media 
Concellos 
analizados 

A Barcala 2,5 2 8 2 86 1 

A Coruña 1,56 9 6,14 7 89,14 7 

Arzúa 2 3 6 4 83 3 

Barbanza 1,75 4 7 3 128,33 3 

Bergantiños 2,43 7 6,33 6 90,17 6 

Betanzos 2,3 10 6,13 8 66 5 

Eume 2,2 5 4,67 3 67,67 3 

Ferrol 2,09 11 5,88 8 62,88 8 

Fisterra 1,2 5 5,75 4 69,67 3 

Muros 2 2 6 1 Sen datos 0 

Noia 2 2 7 4 58 3 

O Sar 2,67 3 5 3 69,67 3 

Ordes 2,2 5 Sen datos 0 Sen datos 0 

Ortegal 2,25 4 5,25 4 73,75 4 

Santiago 3,17 6 6,83 6 54,33 6 

Terra de Melide 2,5 4 8 3 Sen datos 0 

Terra de Soneira 2,33 3 5,67 3 85,5 2 

Xallas 2 2 6,5 2 47 1 

Total 2,16 87 6,2 71 75,03 58 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nos propios plans de igualdade locais. 

 
Segundo o número de áreas, sobresaen as comarcas da Barcala e Terra de Melide, con 8 áreas de media, 
mentres que as comarcas do Eume e O Sar contan co menor número medio de áreas contempladas nos 
seus plans (4,7 e 5 respectivamente). No caso do número de accións, destaca a comarca da Barbanza, 
cunha media de 128 accións, e a comarca do Xallas, que conta tan só con 47 accións.  
 
Outro punto de análise sobre os plans e políticas de igualdade son as áreas de actuación que contempla. 
Neste sentido, a Lei de igualdade 3/2007 marca no seu Título II sobre políticas públicas para a igualdade a 
transversalidade do principio de igualdade de trato entre homes e mulleres na actuación de todos os 
poderes públicos (artigo 15). Deste xeito, sinala que “as administracións públicas deben integrar o principio 
de igualdade, de forma activa, na adopción e execución das súas disposicións normativas, na definición e 
na xestión dos orzamentos das políticas públicas en todos os ámbitos e no desenvolvemento do conxunto 
de todas as súas activades”. Ademais, a Lei de Igualdade marca pautas de actuación para a administración 
en diferentes ámbitos como son a educación, a promoción artística e cultural, a saúde, os medios de 
comunicación, o deporte, o desenvolvemento rural, o urbanismo e a vivenda, etc. 
 
O mainstreaming de xénero ou a transversalidade como estratexia emprega diversas metodoloxías de 
intervención en materia de xénero entre as que se atopan os informes de impacto de xénero, os plans de 
igualdade ou os orzamentos sensibles ao xénero. Neste caso, centrámonos nos plans de igualdade, 
documentos estratéxicos que conteñen unha serie de medidas aprobadas polo goberno local para ser 
aplicadas polos diferentes departamentos municipais. Neste sentido, as actuacións que adoitan contemplar 
non son concibidas para ser implementadas unicamente pola área ou departamento no que se integra 
especificamente o ámbito da igualdade, senón que require da participación e implicación de todas as áreas 
e departamentos municipais. 
 
Neste punto é importante coñecer información sobre as áreas de actuación dos plans porque estes 
constitúen o impulso fundamental das políticas públicas de igualdade de xénero a nivel local e son o 
principal instrumento de actuación. Neste sentido, na análise realizada sobre as áreas de actuación dos 
plans de igualdade de 70 concellos da provincia, observamos que no 90% contémplase unha área exclusiva 
de actuación en materia de violencia de xénero. Este feito ten que ver co requisito que durante moitos anos 
se estableceu na convocatoria de subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade da Xunta 
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de Galicia, pois unha das liñas de subvencións era a elaboración do plan de igualdade entre mulleres e 
homes, e establecía como requisito conter unha área de actuación específica relativa a medidas de 
prevención e eliminación da violencia de xénero. 
 
Outras áreas que aparecen maioritariamente nos plans de igualdade da provincia da Coruña analizados 
son “Emprego e formación”, “Conciliación ou corresponsabilidade” e “Educación en valores” (88,6%, 87,1% 
e 85,7% respectivamente). Destaca, porén, que a “Transversalidade e mainstreaming de xénero” apareza 
como área específica de actuación tan só no 55,7% dos plans de igualdade analizados, algo que 
probablemente dificultará en certa medida a implantación transversal do principio de igualdade entre homes 
e mulleres na actuación dos concellos, que recolle a Lei de Igualdade 3/2007, tal e como víramos 
anteriormente. 
 

  
Áreas de actuacións dos últimos plans de igualdade dos concellos da provincia da Coruña. Ano 
2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nos propios plans de igualdade locais. 

 
Por outra banda, o 78,6% dos concellos analizados contan cunha área específica sobre “Participación e 
liderado” nos seus plans de igualdade. Neste senso, aínda que a maioría dos concellos contan cunha área 
específica, cando analizamos os datos relativos á representación política das mulleres na provincia da 
Coruña comprobamos que a situación aínda ofrece amplas oportunidades de mellora. Neste senso, é 
evidente a necesidade de accións de empoderamento, participación e liderado das mulleres e dunha maior 
implicación dos concellos nesta área. 
 
No seguinte gráfico recóllense as principais diferenzas na presenza ou non de determinadas áreas 
específicas nos plans de igualdade por tamaño de poboación dos concellos. Nel, vemos que a 
transversalidade e o mainstreming de xénero é a materia pendente nunha gran porcentaxe dos concellos 
de menos de 20.000 habitantes, pois tan só no 55,2 dos concellos medianos e no 40% dos concellos 
pequenos contémplase unha área específica para incluír a transversalidade do principio de igualdade nas 
súas actuacións.  
 
Por outra banda, vemos tamén que a inclusión dunha área específica sobre participación e liderado destaca 
nos concellos grandes de máis de 20.000 habitantes cun 90% de plans de igualdade que a contemplan, 
porcentaxe que se reduce nos concellos de menos de 20.000 habitantes (medianos e pequenos), concellos 
nos que anteriormente constatamos a necesidade de impulsar a participación das mulleres na vida pública. 
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Áreas de actuacións dos últimos plans de igualdade dos concellos da provincia da Coruña por 
tamaño de poboación. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e nos propios plans de igualdade locais. 

 
Se ben os plans de igualdade son ferramentas chave para a implantación das políticas de igualdade a súa 
mera aprobación non supón que o seu desenvolvemento sexa o esperado, pois é necesario dotar aos plans 
de recursos económicos e humanos que permitan levar a cabo as accións que contemplan. Porén, non 
sempre é así e en ocasións o grao de implementación unha vez transcorrido o período que contemplaba 
non alcanza os obxectivos iniciais. Neste senso, varios son os factores que poden influír no grao de 
implementación dos plans de igualdade municipais entre mulleres e homes: a dotación de recursos para a 
súa implementación, o compromiso do persoal político e técnico dos concellos coa igualdade, a existencia 
ou non dun sistema de avaliación que permita dar seguimento a execución do plan ou mesmo o propio 
deseño do plan, que en ocasións é moi ambicioso e contempla un número de áreas e accións máis elevado 
do que realmente se pode levar á práctica. 
 
A través das entrevistas ao persoal técnico dos concellos obtivemos información sobre o grao de 
implementación dos plans de igualdade en vigor (nos concellos que tiñan plan en vigor en período ou 
prorrogado) ou dos últimos plans de igualdade finalizados (nos concellos nos que non contaban con plan 
en vigor). Delas comprobamos que 61% dos concellos con plan en vigor teñen un grao de implementación 
medio ou alto, mentres que o 39% aínda ten unha baixa implementación do plan. 
 

  
Grao de implementación de plan de igualdade en vigor. Ano 2017 
 

Grao de implementación do plan en vigor (en 
período ou prorrogado) 

Concellos 
Porcentaxe sobre o 
total de concellos 

Porcentaxe sobre o 
total de concellos que 

aportan datos 

Válidos 

Alto 12 12,9% 29,3% 

Medio 13 14,0% 31,7% 

Baixo 16 17,2% 39,0% 

Nulo 0 0,0% 0,0% 

Perdidos 
Sen datos 4 4,3%  
Sen PIOM en vigor 48 51,6%  

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 
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No caso dos concellos co seu plan finalizado e sen un novo plan en vigor comprobamos que tan só un 
12,2% chegou a ter un alto grao de implementación das accións contempladas e ata un 29,3% deles tiveron 
un desenvolvemento do plan baixo ou nulo. 
 

  
Grao de implementación dos últimos plans de igualdade finalizados. Ano 2017 
 

Grao de implementación dos últimos plans 
finalizados 

Concellos 
Porcentaxe sobre o 
total de concellos 

Porcentaxe sobre o 
total de concellos que 

aportan datos 

Válidos 

Alto 5 5,4% 12,2% 

Medio 24 25,8% 58,5% 

Baixo 9 9,7% 22,0% 

Nulo 3 3,2% 7,3% 

Perdidos 
Sen datos 50 53,8%  

Sen PIOM 2 2,2%  
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
A nivel comarcal destaca que dos 14 concellos sen plan de igualdade en vigor e cunha implementación 
baixa ou nula ou incluso sen plan, 6 son da área comarcal da Costa da Morte, co que podemos concluír 
que existe a nivel xeral nesta área comarcal un baixo desenvolvemento das políticas de igualdade. 
 
Na seguinte táboa podemos analizar a situación actual das políticas de igualdade a nivel comarcal 
conformando tres categorías: concellos con plan en vigor (en período ou prorrogado) e que, por tanto contan 
con ferramentas estratéxicas para aplicar as políticas de igualdade; concellos que non contan cun plan en 
vigor na actualidade, pero acadaron unha implementación medio-alta no último; e concellos que non teñen 
plan en vigor ou nunca aprobaron un plan, e no caso dos primeiros a súa implementación foi baixa ou nula, 
polo que son os Concellos que presentan un menor desenvolvemento das políticas de igualdade. 
 

  
Concellos con plan en vigor, con plans anteriores con implementación medio-alta ou con plans 
anteriores con implementación baixo-nula por comarca. Ano 2017 
 

Comarca 
Plan en vigor 

Sen plan en vigor e con 
implementación medio-alta 

do plan anterior 

Sen plan en vigor e con 
baixa ou nula 

implementación do plan 
anterior 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Total 45 48,4% 34 36,6% 14 15,1% 

A Barcala 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 

A Coruña 3 33,3% 5 55,6% 1 11,1% 

Arzúa 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 

Barbanza 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Bergantiños 3 42,9% 1 14,3% 3 42,9% 

Betanzos 4 40,0% 6 60,0% 0 0,0% 

Eume 2 40,0% 3 60,0% 0 0,0% 

Ferrol 6 54,5% 2 18,2% 3 27,3% 

Fisterra 3 60,0% 1 20,0% 1 20,0% 

Muros 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 

Noia 3 75,0% 1 25,0% 0 0,0% 

O Sar 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ordes 0 0,0% 7 100,0% 0 0,0% 

Ortegal 3 75,0% 1 25,0% 0 0,0% 

Santiago 6 85,7% 0 0,0% 1 14,3% 

Terra de Melide 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 

Terra de Soneira 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 

Xallas 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político.  
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Outros aspectos a avaliar sobre as debilidades e fortalezas dos plans e políticas de igualdade locais son 
aspectos como a realización dun diagnóstico participativo para a elaboración do plan, se se traballou co 
movemento asociativo local, se contan cun sistema de avaliación ou con algún tipo de programación anual. 
A través das entrevistas realizadas ao persoal técnico puidemos valorar estes aspectos na maior parte dos 
concellos da provincia, e aínda que nalgúns casos non se conseguiron os datos, si podemos establecer 
algunhas conclusións sobre as principais debilidades e fortalezas dos plans e das políticas de igualdade 
dos concellos en base aos resultados obtidos.  
 
Unha das principais fortalezas observadas no deseño dos plans de igualdade dos concellos da provincia 
da Coruña é que a maioría contaron cun diagnóstico participativo, pois sabemos que o 58,1% dos concellos 
da provincia realizaron un diagnóstico previo á redacción do plan, no que participaron outras áreas do 
concello e diferentes axentes sociais. A porcentaxe dos concellos que non realizaron diagnóstico 
participativo previo á realización do plan redúcese ao 26,9%, mentres que descoñecemos o dato no 15,1% 
restante. 
 

  
Distribución de concellos con diagnóstico participativo para o deseño de seu plan de igualdade. 
Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
O diagnóstico participativo é un método de participación cidadá para que os membros da comunidade 
pasen por un proceso no que identifiquen as necesidades e colaboren na obtención da información co fin 
de determinar as actividades e accións a realizar no seu entorno. Enténdese pois que a realización dun 
diagnóstico participativo previo facilita un achegamento máis adecuado á realidade e, polo tanto, repercutirá 
na realización dun plan adecuado á realidade do concello. É probable, por tanto, ter unha maior garantía 
de éxito na execución do plan cando previamente se realizou un diagnóstico participativo. 
 
Co fin de comprobar se efectivamente a realización ou non dun diagnóstico participativo previo repercute 
na consecución dun plan de igualdade máis adecuado á realidade do concello, obtivemos tamén 
información sobre a percepción que tiña o persoal dos concellos sobre se o plan de igualdade dos seus 
concellos axustábase á realidade. Aínda que non contamos coa información compartida sobre as dúas 
variables en todos os concellos (diagnóstico participativo e percepción de adecuación á realidade do plan), 
si contamos coa información en 54 deles.  
 
Se analizamos os resultados destes 54 concellos comprobamos que nos 18 concellos nos que non se fixo 
un diagnóstico participativo previo tan só en 3 (16,7%) o persoal municipal considera que o plan adecúase 
á realidade. Pola súa parte, vemos que nos 36 concellos que si fixeron diagnóstico participativo previo, a 
porcentaxe nos que se percibe que o plan é ou foi adecuado á realidade ascende ao 52,8% (19 concellos). 
En calquera caso, sorprende que en conxunto existe unha percepción maioritaria de que os plans de 
igualdade non se adecúan á realidade (59,3% fronte a 40,7% que si considera o plan adecuado á realidade 
local). 
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Percepción entre o persoal municipal de contar cun plan adecuado á realidade do concello segundo 
se realizou previamente un diagnóstico participativo. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Por outra banda, o seguimento e a avaliación dos plans de igualdade son procesos que permiten examinar 
os progresos, e identificar e anticipar posibilidades de mellora de cara ao futuro. A existencia ou non dun 
sistema de avaliación e dunha programación anual pode determinar tamén en certa medida o éxito ou o 
fracaso do plan e das políticas de igualdade a implementar en cada concello. Na análise realizada a partir 
das entrevistas ao persoal técnico dos concellos observamos que existe unha porcentaxe similar entre os 
concellos que contan ou non cun sistema de avaliación e con programación anual. 
 

  
Sistema de avaliación e programación anual nos plans de igualdade dos concellos da provincia da 
Coruña. Ano 2017  
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Neste caso, cabe analizar se a existencia ou non dun sistema de avaliación ou dunha programación anual 
ten algunha influencia no grao de implementación acadado na execución dos plans e das políticas de 
igualdade dos concellos. Neste senso, e a fin de comprobalo, contamos coa información sobre o grao de 
implementación e a existencia ou non dun sistema de avaliación en 64 concellos, e sobre o grao de 
implementación e a existencia ou non de programación anual en  57 concellos. Na táboa seguinte 
comprobamos que efectivamente a existencia de sistemas de avaliación e de programación anual aumenta 
as probabilidades de conseguir unha mellor implementación dos plans de igualdade. Deste xeito, vemos 
que a porcentaxe de concellos que acadan un grao de implementación medio-alto nos seus plans de 
igualdade cando non hai sistema de avaliación é de 58,1%, mentres que cando si hai sistema de avaliación 
a porcentaxe ascende ao 75,8%. Situación similar a que vemos cando os concellos contan ou non con 
programación anual, pois a porcentaxe de concellos que acadan un grao de implementación medio-alto 
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nos seus plans de igualdade cando non hai programación anual é de 59,3%, e ascende a 73,3% cando si 
hai. 
 

  
Grao de implementación dos últimos plans de igualdade dos concellos segundo contasen ou non 
con sistema de avaliación e programación anual. Ano 2017 
 

Características dos plans e das 
políticas de igualdade 

Grao de implementación dos últimos plans 

Nulo-Baixo Medio-alto 

(n) (%) (n) (%) 

Sistema de avaliación 

Non 13 41,9% 18 58,1% 

Si 8 24,2% 25 75,8% 

Programación anual 

Non 11 40,7% 16 59,3% 

Si 8 26,7% 22 73,3% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Unha das principais debilidades observadas na implantación dos plans e das políticas de igualdade é a 
escasa colaboración co tecido asociativo que existe na maior parte dos concellos. A través das entrevistas 
ao persoal das administracións locais identificáronse tan só 33 concellos (35,5%) que traballan en 
colaboración coas asociacións.  
 

  
Traballo en colaboración co movemento asociativo no deseño e implementación do plan. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Por outra banda, observamos que o número de concellos que contan con Consellos locais ou sectoriais de 
igualdade, que facilitan a participación e a interlocución entre o movemento asociativo e a administración 
local na toma de decisións sobre políticas de igualdade, é moi reducido, pois tan só identificamos catro 
concellos que contaban con algún organismo deste tipo. 
 
Aínda que se presenta como unha das principais debilidades das políticas de igualdade local, é necesario 
sinalar que en moitos concellos non existen asociacións de mulleres que traballen en prol da igualdade. 
Neste sentido, cabe destacar a importancia do papel das asociacións de mulleres como elementos 
esenciais para promover a participación activa do colectivo feminino e para desenvolver unha labor 
complementaria á das institucións. Por iso, unha necesidade clara de moitos concellos é fomentar a 
colaboración co tecido asociativo alí onde si existe e promover o asociacionismo de mulleres naqueles 
concellos nos que non está tan desenvolvido. 
 
O certo é que non contar no territorio con entidades ou asociacións que traballen especificamente en 
materia de igualdade ou de prevención da violencia de xénero dificulta establecer unha colaboración entre 
tecido asociativo e administracións locais, pois segundo informan axentes chave en diferentes comarcas 
da provincia, as asociacións que traballan en outros temas ás veces non amosan a sensibilidade desexada 
por traballar cuestións relacionadas coa igualdade, e non se implican ben por falta de formación ou ben por 
falta de sensibilización coas actividades que se programan dende os concellos nestas materias. 
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Neste punto convén recoller algunhas das achegas realizadas dende o propio tecido asociativo, a súa 
valoración sobre o traballo en igualdade e violencia de xénero realizado dende as administración locais e a 
valoración dos recursos e servizos existentes. Neste sentido, destaca que nos foros de diagnose 
realizados especificamente co tecido asociativo comentouse que moitas das asociacións que 
operan dentro do territorio descoñecen os servizos e os recursos cos que contan os concellos de 
referencia en materia de igualdade. Isto reflicte unha falta de colaboración xeral entre as entidades 
e asociacións, con independencia da súa tipoloxía, e as administracións locais. Sinálase que o tecido 
asociativo é demandado polos concellos en momentos puntuais, pero que non existe un traballo real en 
rede. Isto ten como consecuencias que as pequenas asociacións non se sintan, en boa medida, apoiadas 
nas súas iniciativas polas administracións locais. Esta realidade é manifestada especialmente por 
asociacións de pequeno tamaño, existindo unha maior colaboración entre os concellos e as entidades de 
mediano ou gran tamaño como Cáritas ou Cruz Vermella, xa que con estas entidades establécense a miúdo 
convenios de colaboración específicos, tendo un maior peso estas asociacións na vida comunitaria, tamén 
en materia de igualdade. 
 
Por outra parte, nos foros sinalouse que dende as asociacións tense a percepción de que as campañas 
que se realizan dende os concellos en materia de igualdade e prevención de violencia de xénero teñen un 
enfoque máis político que unha preocupación real por atallar as desigualdades e xénero e previr as 
situacións de violencia de xénero. Neste sentido, bótase en falta primar a posta en marcha de servizos e 
recursos especializados de proximidade, en detrimento das accións de sensibilización. Por exemplo, a 
creación de servizos de conciliación, tanto de menores como de persoas maiores e dependentes, foron dos 
máis destacados en case todos os foros de diagnose.  
 
Cabe sinalar tamén que determinadas asociacións vinculadas co mundo da discapacidade e dependencia 
alertan de que en numerosos concellos non se ten en conta o principio de accesibilidade universal, existindo 
numerosas barreiras arquitectónicas que impiden a mobilidade en igualdade de condicións. Isto ten un 
impacto de xénero importante, xa que as tarefas de coidados neste colectivo recaen, nunha alta porcentaxe, 
directamente nas mulleres debido aos roles de xénero instaurados na nosa sociedade.  
 
Outro dos aspectos comentados por algunhas asociacións ou entidades de gran tamaño é que nalgúns 
concellos, determinados servizos municipais non ofrecen unha atención o suficientemente integral, polo 
que estas asociacións deben asumir un papel de atención e intervención moi potente, nomeadamente nos 
casos de violencia de xénero. Isto é explicado polo tecido asociativo como unha carencia das 
administracións locais para realizar unha política de igualdade planificada e estratéxica, que teña en conta 
sistemas de avaliación e mecanismos de mellora.  
 
No relativo á atención e intervención de casos de violencia sexual, as asociacións detectan especialmente 
déficits nos servizos que ofrecen os concellos, e aínda que se percibise unha maior sensibilidade polos 
gobernos locais por esta problemática nos últimos anos, isto non se traduce nunha mellora na atención 
especializada, que novamente ten que ser asumida por organizacións do terceiro sector. Iniciativas que se 
están poñendo en marcha nos grandes concellos, como os puntos violeta, ou a aposta por un transporte 
seguro con paradas a demanda, deberían estenderse tamén en concellos de mediano e pequeno tamaño. 
 
Na análise territorial das características dos plans e políticas de igualdade analizadas observamos que 
existe unha clara distinción entre os concellos de máis de 20.000 habitantes (concellos grandes) e os de 
menos de 20.000 habitantes (concellos medianos e pequenos), pois son os concellos grandes os que 
contan con máis fortalezas na implantación das súas políticas de igualdade. 
 
Analizando os concellos dos que temos datos comprobamos que en todos os casos os concellos grandes 
teñen porcentaxes significativamente maiores que nos concellos medianos e pequenos, pois contan en 
maior medida cun diagnóstico participativo, sistema de avaliación, programación anual e traballan tamén 
en maior medida co movemento asociativo.  
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Diagnóstico participativo, sistema de avaliación, programación anual e traballo co movemento 
asociativo segundo tamaño de poboación dos concellos. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Atopamos tamén significativas diferenzas no territorio analizando os datos por área comarcal, entre as que 
destacan as seguintes: 
 

- A realización dun diagnóstico participativo é un clara fortaleza das áreas comarcais de Santiago e 
Costa da Morte. Pola contra, aparece como unha debilidade na área da Barbanza-Noia, pois tan 
só o 40% dos concellos analizados contan con el. 

- As áreas comarcais da Coruña e Santiago contan co maior número de concellos con sistema de 
avaliación implantado. A situación contraria rexístrase nas áreas comarcais da Barbanza-Noia, 
Coruña Suroriental e Costa da Morte. 

- No relativo á programación anual destaca especialmente a Costa da Morte, pois só un 29,4% dos 
concellos da área contan con ela. 

- Aínda que o traballo co movemento asociativo é unha debilidade na maioría das áreas, afecta en 
maior medida ás áreas de Coruña Suroriental e Ferrol-Eume-Ortegal. 

 

  
Diagnóstico participativo, sistema de avaliación, programación anual e traballo co movemento 
asociativo segundo área comarcal. Ano 2017 
 

Área comarcal 

Diagnóstico 
participativo 

Sistema de 
avaliación 

Programación anual 
Traballan co 
movemento 

asociativo local 

(%) (N*) (%) (N*) (%) (N*) (%) (N*) 

TOTAL 68,4% 79 48,1% 79 50,0% 70 38,6% 83 

A Coruña Suroriental 69,2% 13 28,6% 14 37,5% 8 15,4% 13 

Área da Coruña 66,7% 15 64,3% 14 53,8% 13 53,3% 15 

Área da Costa da Morte 80,0% 15 37,5% 16 29,4% 17 44,4% 18 

Área de Santiago 90,9% 11 72,7% 11 66,7% 9 60,0% 10 

Barbanza-Noia 40,0% 5 14,3% 7 62,5% 8 57,1% 7 

Ferrol-Eume-Ortegal 55,0% 20 58,8% 17 60,0% 15 20,0% 20 
*N= Número de concellos con datos / Base de cálculo da porcentaxe 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Un dos puntos chave para garantir o éxito dun plan de igualdade é que exista unha percepción entre o 
propio persoal municipal de que o plan de igualdade é útil para mellorar a vida das mulleres no seu concello. 
Neste senso, é certo que nalgunhas ocasións a percepción de pouca utilidade responde a que se trata dun 
plan que non se adecúa á realidade do concello, que como vimos anteriormente, era maioritaria (o 59,3% 
considera o plan non adecuado). 
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Neste caso comprobamos que entre o persoal municipal é maioritaria a percepción de utilidade, pois o 
50,5% considera que os plans de igualdade son útiles para mellorar a situación, o 26,9% considera que 
non son útiles e para o 22,6% non contamos con datos. Porén, como podemos ver no gráfico seguinte, esa 
percepción de utilidade aumenta conforme aumenta o tamaño de poboación dos concellos. 
 

  
Percepción de utilidade do plan de igualdade entre o persoal municipal segundo tamaño de 
poboación. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Na seguinte táboa comprobamos que en ata catro comarcas (A Barcala, Arzúa, Muros e Ordes) non se 
identificou ningún concello que percibise que o seu plan de igualdade era útil para mellorar a vida das 
mulleres nos seus territorios. 
 

  
Percepción de utilidade do plan de igualdade entre o persoal municipal por comarca. Ano 2017 
 

Comarca 
Si Non Sen datos 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Total 47 50,50% 25 26,90% 21 22,60% 

A Barcala 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 

A Coruña 6 66,70% 0 0,00% 3 33,30% 

Arzúa 0 0,00% 0 0,00% 4 100,00% 

Barbanza 2 50,00% 0 0,00% 2 50,00% 

Bergantiños 2 28,60% 2 28,60% 3 42,90% 

Betanzos 7 70,00% 1 10,00% 2 20,00% 

Eume 2 40,00% 3 60,00% 0 0,00% 

Ferrol 6 54,50% 5 45,50% 0 0,00% 

Fisterra 3 60,00% 0 0,00% 2 40,00% 

Muros 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 

Noia 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 

O Sar 1 33,30% 1 33,30% 1 33,30% 

Ordes 0 0,00% 6 85,70% 1 14,30% 

Ortegal 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 

Santiago 7 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Terra de Melide 2 50,00% 0 0,00% 2 50,00% 

Terra de Soneira 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Xallas 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Nas entrevistas ao persoal técnico comprobamos que existen en moitos concellos numerosas dificultades 
e obstáculos na implementación dos plans de igualdade, pero entre todas elas destaca unha dificultade 
principal que non é outra que a escaseza de dotación orzamentaria para levar a cabo as accións. 
Neste sentido, en moitas ocasións menciónase a dependencia total de subvencións e a escasa aposta 
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política por levar a bo termo os plans de igualdade, pois a dotación orzamentaria responde en última 
instancia á vontade do persoal político das administracións locais. 
 
Respecto ás subvencións obtidas por outras administracións, axentes clave nos foros de diagnose sinalan 
que a perda de liñas de subvención específicas, como as que existían ata o ano 2016 para a promoción da 
igualdade e prevención da violencia de xénero por parte da Deputación da Coruña, e das que eran 
beneficiarias os concellos, limita, especialmente aos concellos pequenos, poder desenvolver accións nesta 
materia. Algunhas voces apuntan, polo tanto, á necesidade de recuperar as subvencións específicas, ou 
ben, destinar unha partida propia para igualdade dentro do plan de financiación que a Deputación pon na 
actualidade ao servizo dos concellos, coñecido como POS ou Plan Único. 
 
Xunto a isto atopamos outro obstáculo principal, e mencionado en numerosas ocasións, para levar a cabo 
o plan de igualdade, que é a falta de recursos humanos suficientes. Neste sentido, en moitos casos esta 
maior carga de traballo non vén acompañada dunha maior dotación de recursos humanos, o que resulta 
nunha sobrecarga de traballo da área que asumen as competencias para coordinar o plan de igualdade. 
Ademais, en moitas ocasións a execución do plan de igualdade recae nos servizos sociais, en moitos casos 
sobrecargados de traballo, polo que ningunha das persoas que forman parte da área pode asumir unha 
maior dedicación, feito que repercute en moitas ocasións nunha baixa implementación dos plans de 
igualdade dos concellos. Neste sentido, é moi importante que o plan de igualdade conte cunha persoa de 
referencia para a súa execución, algo que non sempre atopamos na análise realizada nos concellos da 
provincia. 
 
Outro dos problemas principais na execución dos plans de igualdade ten que ver co deseño do propio plan. 
Neste punto destaca que aínda que na maior parte dos concellos contouse cun diagnóstico participativo en 
moitos casos, segundo o persoal municipal dos concellos, a participación foi escasa e contouse con pouca 
participación doutros axentes, centrando a participación a nivel interno con outras áreas do concello. 
Ademais, sinálase tamén nalgunhas ocasións que a realización do diagnóstico e do consecuente plan de 
igualdade deixou de lado algunhas realidades diferenciais dentro do propio concello, é dicir, realizouse un 
diagnóstico moi xeneralista (incluso exclusivamente estatístico segundo se sinalou nalgún concello) que 
non tivo en conta as realidades diversas do concellos, esquecendo no deseño do plan algúns sectores da 
sociedade local (xente nova, persoas do rural, inmigrantes, etc.). 
 
Por outra banda, e seguindo coas dificultades que supuxo en moitos casos o propio deseño do plan, varias 
foron as persoas que cualificaron o plan de igualdade como “inviable”, por un lado porque non se axustaba 
á realidade do concello, como sinalamos anteriormente, pero tamén porque o plan non se deseñou como 
unha ferramenta clara e concisa. Neste sentido, algunhas persoas sinalaron que as medidas ou accións 
recollidas no plan son moi difusas, indicando que, para que o persoal técnico entenda o que ten que facer, 
as accións e medidas que se recollan no plan teñen que ser concisas e realistas, algo que non é así en 
todos os casos. 
 
A inexistencia de sistemas de avaliación foi indicada tamén como unha debilidade de moitos concellos no 
propio deseño dos plans. Neste sentido, nalgúns casos a inexistencia dunha avaliación do plan anterior 
repercutiu necesariamente nun erro de deseño dos sucesivos plan de igualdade, pois non se tivo en conta 
os logros e fracasos dos plans anteriores. 
 
Por último, outra problemática detectada por parte do persoal técnico na implantación dos plans ten que 
ver coa transversalidade de xénero e a escaseza de estruturas de coordinación interdepartamentais, feito 
que ten como consecuencia en moitos concellos que as accións que se levan a cabo son exclusivamente 
as das áreas que asumen as competencias en materia de igualdade. 
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Máis aló dos plans de igualdade, e como acabamos de ver, unha das principais debilidades atopadas na 
maioría dos concellos é a falta de transversalidade das políticas de igualdade, un feito que ten que ver coa 
cultura das organizacións. Como anticiparamos xa na análise das áreas dos plans de igualdade, a 
porcentaxe deles que inclúen unha área específica sobre transversalidade de xénero é relativamente baixa 
(55,7% dos 70 plans de igualdade analizados), tendo en conta que a implantación transversal do principio 
de igualdade na actuación dos poderes públicos é un precepto establecido na Lei de Igualdade 3/2007. 
 
Cando analizamos entre o persoal municipal se a política de igualdade dos seus concellos contempla unha 
estratexia transversal e se esta chega a cumprirse. Os resultados son contundentes, pois aínda que un 
58,1% dos concellos contemplan unha estratexia transversal nas súas actuacións, tan só un 6,5% de 
concellos conseguen efectivamente a transversalidade. 
 

  
Concellos que contemplan unha estratexia transversal e concellos cunha estratexia transversal 
efectiva. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
A nivel territorial comprobamos que o 100% dos concellos grandes de máis de 20.000 habitantes 
contemplan unha estratexia transversal para incorporar o principio de igualdade nas súas actuacións. 
Porén, esa porcentaxe vese reducida drasticamente nos concellos de menos de 20.000 habitantes, pois 
nos concellos medianos e pequenos tan só un 55% e un 50% respectivamente contemplan unha estratexia 
transversal. 
 

  
Concellos que contemplan unha estratexia transversal segundo tamaño de poboación. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 
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Por outra banda, destacan comarcas como Arzúa, Muros e O Sar, pois ningún dos seus concellos 
contemplan unha estratexia transversal de xénero nas súas organizacións. 
 

  
Concellos que contemplan unha estratexia transversal por comarca. Ano 2017 
 

Comarca 
Si Non Sen datos 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

A Barcala 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

A Coruña 6 66,70% 2 22,20% 1 11,10% 

Arzúa 0 0,00% 4 100,00% 0 0,00% 

Barbanza 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 

Bergantiños 5 71,40% 2 28,60% 0 0,00% 

Betanzos 6 60,00% 4 40,00% 0 0,00% 

Eume 2 40,00% 3 60,00% 0 0,00% 

Ferrol 6 54,50% 5 45,50% 0 0,00% 

Fisterra 3 60,00% 2 40,00% 0 0,00% 

Muros 0 0,00% 2 100,00% 0 0,00% 

Noia 2 50,00% 2 50,00% 0 0,00% 

O Sar 0 0,00% 3 100,00% 0 0,00% 

Ordes 7 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ortegal 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 

Santiago 6 85,70% 1 14,30% 0 0,00% 

Terra de Melide 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 

Terra de Soneira 2 66,70% 1 33,30% 0 0,00% 

Xallas 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 

Como se comentou anteriormente, o mainstreaming de xénero ou a transversalidade como estratexia 
emprega diversas metodoloxías de intervención en materia de xénero entre os que se atopan os informes 
de impacto de xénero, os orzamentos sensibles ao xénero, os plans de igualdade internos, normativa ou 
protocolos normativos de xestión municipal que incorpore a perspectiva de xénero, entre outras moitas 
ferramentas. A este respecto, cabe sinalar que nas entrevistas realizadas ao persoal técnico e/ou político 
dos concellos o número de casos nos que se puido constatar a existencia dalgunha destas ferramentas foi 
moi minoritario pois os concellos que identificamos que aplican algunha delas non supera o 15%.  
 
Cando analizamos as dificultades para aplicar a transversalidade do principio de igualdade nas 
administración locais atopamos que varias son as razóns esgrimidas polo persoal técnico dos concellos, 
algunhas delas xa as vimos na análise das dificultades para implementar os plans de igualdade, pero todas 
elas poden resumirse nas seguintes: 
 

- Baixo compromiso e implicación por parte do persoal político. 
- Baixo compromiso e implicación por parte do persoal técnico. 
- Falta de recursos humanos e económicos para levar a cabo as accións. 
- Falta de formación do persoal municipal en materia de igualdade. 

 
Ademais das razóns dadas polo persoal técnico, tamén se identificaron outra serie de situacións que 
dificultan a consecución efectiva dunha política de igualdade transversal nos concellos, que son: 
 

- Consideración destas tarefas como unha carga de traballo adicional. 
- Falta de liderado político para levar a cabo as políticas de igualdade. 
- Falta dunha estrutura de coordinación interdepartamental das políticas de igualdade. 

 
Seguindo coa análise sobre as principais dificultades para aplicar a transversalidade do principio de 
igualdade na administración local, valoramos a través das entrevistas a persoal municipal das áreas de 
igualdade a percepción, sobre o grao de compromiso e implicación do persoal político e técnico doutras 
áreas dos concellos coas políticas de igualdade. Nesta análise, comprobamos que aínda que si existe un 
alto grao de compromiso e implicación por parte do persoal técnico da área que asume as competencias 
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en materia de igualdade, este é moi baixo entre o persoal político e o persoal técnico doutras áreas, pois 
tan só se identificaron un 30,1% e un 24,7% de concellos da provincia nos que existe, segundo a percepción 
do persoal da área, compromiso e implicación por parte persoal político e do persoal técnico doutras áreas 
respectivamente. 
 

  
Percepción sobre o compromiso e implicación coas políticas de igualdade do persoal técnico da 
área, do persoal político e do persoal técnico doutra áreas nos concellos da provincia da Coruña. 
ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Do mesmo xeito, analizamos nas entrevistas ao persoal dos concellos cales son as áreas máis e menos 
implicadas e sensibilizadas, e comprobamos que Servizos Sociais, Cultura e Deporte adoitan ser as áreas 
máis sensibilizadas, mentres que obras e urbanismo foron mencionadas máis veces como as áreas menos 
sensibilizadas. 
 

  
Áreas dos concellos máis e menos implicadas e sensibilizadas coas políticas de igualdade na 
provincia da Coruña. Ano 2017  
 

Área 
Nº de veces mencionada 

como área máis implicada e 
sensibilizada 

Nº de veces mencionada 
como menos implicada e 

sensibilizada 
Saldo 

Servizos sociais 44 1 43 

Cultura 41 9 32 

Deporte 27 10 17 

Promoción económica Emprego 20 7 13 

Educación ou ensino 15 7 8 

Turismo 3 3 0 

Normalización 6 6 0 

Xuventude 6 7 -1 

Sanidade 5 7 -2 

Facenda 3 9 -6 

Alcaldía 4 11 -7 

Recursos humanos 3 11 -8 

Medio ambiente 3 12 -9 

Servizos Centrais 3 17 -14 

Urbanismo 5 21 -16 

Obras 3 21 -18 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político.  
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Como se mencionou anteriormente, varias son as problemáticas mencionadas polo persoal técnico á hora 
de implicar a outras áreas do concello para conseguir aplicar a transversalidade. Unha delas é a 
desconexión total que existe nalgúns concellos entre as diferentes áreas, polo que resulta evidente a 
necesidade de crear estruturas de coordinación interdepartamental que permitan crear unha rede de 
traballo efectiva entre as diferentes áreas da administración local como punto de encontro das políticas de 
igualdade do concello. Neste sentido, tan só se identificou nun concello a creación dunha unidade de 
coordinación como supervisora e coordinadora da implantación da transversalidade de xénero na 
administración local. No resto de concellos a coordinación das políticas de igualdade é interna ou 
departamental, pois son as propias áreas de igualdade as que asumen a coordinación. 
 
Outro dos discursos maioritarios entre o persoal técnico para explicar os obstáculos á hora de aplicar unha 
estratexia transversal é a falta de sensibilización de determinados sectores da administración. Neste senso, 
percíbese unha escasa conciencia das desigualdades existentes a día de hoxe entre mulleres e homes, e 
incluso nalgúns sectores da administración existe unha idea estendida de que “está todo feito”. Ademais, 
en varios concellos manifestouse, por parte do persoal técnico da área de igualdade, a subsistencia de 
“reticencias masculinas” en determinadas áreas da administración, principalmente aquelas cunha maior 
masculinización entre o persoal que forma parte delas.  
 
Noutros casos os problemas para aplicar políticas de igualdade transversais non reside tanto nunha falta 
de coordinación ou de sensibilización do persoal técnico, senón nunha falta de formación. Neste senso, en 
moitos casos afírmase que resulta complicado para o persoal técnico doutras áreas identificar posibilidades 
de mellora nas súas actuacións ou mesmo moitos chegan a pensar que as políticas de igualdade son alleas 
as súas áreas de intervención. A este respecto, cabe destacar tamén que en moitos casos existe unha falta 
de comunicación clara entre as diferentes áreas o que leva consigo un descoñecemento por parte do 
persoal técnico das outras áreas sobre as posibilidades de actuación coas que contan. 
 
Outro dos puntos de análise á hora de analizar a consecución dunha política de igualdade transversal na 
administración local é uso de linguaxe inclusiva e de datos desagregados por sexo tanto na área que asume 
as competencias en materia de igualdade como en toda a administración. A propia Lei de Igualdade 7/2007 
marca no seu artigo 14 sobre criterios xerais de actuación dos poderes públicos “a implantación dunha 
linguaxe non sexista no ámbito administrativo e o seu fomento na totalidade das relacións sociais, culturais 
e artísticas”. E do mesmo xeito, no artigo 20 sinala que “os poderes públicos deberán incluír 
sistematicamente a variable sexo nas estatísticas, enquisas e recollida de datos que se leven a cabo”.  
 
A importancia dun uso non sexista da linguaxe reside na premisa de que “o que non se nomea non existe”. 
Esta afirmación implica que o feito de que as mulleres non teñan unha representación simbólica na lingua 
contribúe a súa invisibilización na sociedade. Neste sentido, as administracións locais teñen un papel 
fundamental á hora de visibilizar ás mulleres nos seus escritos, formularios, publicacións e calquera outra 
documentación, co fin de lograr a igualdade entre mulleres e homes, facendo un uso da linguaxe que 
represente igualmente a ambos sexos.  
 
Pola súa parte, o uso de datos desagregados por sexo é fundamental para realizar un achegamento máis 
axustado á realidade diferencial que viven as persoas do concello en función de seu sexo. Permite coñecer 
tamén o uso diferencial dos servizos que presta a administración local e polo tanto, facilita á elaboración 
de políticas públicas de igualdade adecuadas á realidade do concello. 
 
Aínda que o uso da linguaxe inclusiva e de datos desagregados por sexo é un precepto marcado por lei, 
podemos ver que a día de hoxe a súa implantación é maioritaria nas áreas que asumen as competencias 
en materia de igualdade, pero dista moito de chegar á totalidade de áreas dos concellos da provincia. Neste 
senso, identificáronse un 87,1% de concellos que fan uso da linguaxe inclusiva nas áreas de igualdade, 
pero tan só se identificaron un 53,8% de casos nos que o uso da linguaxe inclusiva está estendida en todo 
o concello. 
 
Por outra banda, sorprende que exista un 18,3% de concellos onde non se utilizan datos desagregados por 
sexo nin na propia área de igualdade. Trátase en todo caso de concellos de menos de 20.000 habitantes.  
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Uso de linguaxe inclusiva e datos desagregados por sexo na área de igualdade e nos concellos da 
provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas e nos cuestionarios a persoal técnico e/ou político. 

 
No relativo ao uso de datos desagregados por sexo en todo o concello non contamos cos datos suficientes 
para realizar unha análise dos datos. Cabe sinalar, porén, que a información recollida foi a través do persoal 
técnico dos concellos, que en moitos casos descoñecían o uso de datos desagregados por sexo noutras 
áreas, outro síntoma claro da escasa transversalidade das políticas de igualdade nos concellos da 
provincia. En calquera caso, cos datos que contamos, vemos que é maior a porcentaxe de concellos que 
aínda hoxe non contan con datos desagregados por sexo en todas as áreas que a de concellos que si 
inclúen a variable sexo en todos os datos que recollen. 
 
A transversalidade de xénero na administración local, como organizacións laborais, pode analizarse tamén 
en base á existencia ou non de protocolos de Igualdade de Oportunidades na xestión dos recursos 
humanos, de plans de igualdade internos ou de medidas de conciliación para compaxinar a vida persoal e 
profesional de mulleres e homes. Aínda que un 55,7% dos 70 plans de igualdade analizados contan con 
áreas específicas sobre mainstreaming ou transversalidade de xénero na administración, moi poucos 
inclúen medidas específicas para a xestión interna dos recursos humanos ou medidas de conciliación da 
vida laboral e familiar para o persoal da administración. Ademais, nas entrevistas realizadas ao persoal 
técnico e político tan só se identificaron dous concellos que contan con plan de igualdade interno para o 
persoal dos concellos. 
 
Nas enquisas realizadas ao persoal técnico recollemos información sobre a existencia de protocolos de 
Igualdade de Oportunidades en diferentes ámbitos de actuación na xestión do persoal. Aínda que non 
contamos coa información de cerca da metade dos concellos, os datos son moi significativos. Como vemos 
no gráfico seguinte, os concellos que contan con protocolos de igualdade na xestión do persoal municipal 
son minoritarios na práctica totalidade dos ámbitos de actuación.  
 

  
Protocolos de igualdade de oportunidades nos diferentes ámbitos de actuación da xestión do 
persoal municipal nos concellos da provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e/ou político. 
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Do gráfico anterior destaca a baixa porcentaxe de concellos con protocolos de igualdade na promoción do 
persoal (4,3%) e de acoso sexual e moral (5,4%). A porcentaxe máis alta rexístrase nos protocolos sobre 
protección da maternidade, aínda que a porcentaxe de concellos que contan con eles (21,5%) é máis baixa 
que a porcentaxe que non ten ningún tipo de actuación neste sentido (35,5%). 
 
Vistos os resultados, e aínda que estes deben tomarse con cautela debida a elevada porcentaxe de non 
resposta, resulta evidente a necesidade de implantar medidas que faciliten aos concellos a implantación de 
protocolos de igualdade de oportunidades na xestión do persoal municipal.  
 
Respecto das medidas de conciliación da vida laboral, familiar e persoal implantadas nos concellos da 
provincia da Coruña comprobamos que máis da metade dos concellos contan con “flexibilidade horaria”, 
“Cambios de quenda e períodos vacacionais para compatibilizar ou conciliar coa familia” e 
“Permisos/Excedencias laborais para coidados familiares”. Non obstante, outras medidas como o 
“Teletraballo” entre outras son aínda moi minoritarias nas administracións locais da provincia. 
 

  
Medidas de conciliación implantadas nos concello da provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e/ou político. 
 

Aínda que moitos concellos da provincia contan con medidas de conciliación para os seus traballadores e 
traballadoras, o certo é que o seu desenvolvemento é aínda moi feble en moitos deles, algo que sucede 
tamén no relativo aos protocolos de igualdade de oportunidades. Neste sentido, parece clara a necesidade 
de impulsar a elaboración de plans de igualdade internos que recollan estas medidas para o persoal das 
administracións locais. Ademais, o feito de que as administracións locais onde existe unha maior presenza 
de mulleres, que como veremos son as de menos de 5.000 habitantes, sexan as que conten cun menor 
desenvolvemento deste tipo de medidas, fai que o seu impulso e desenvolvemento teña un gran impacto 
de xénero. 
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Un dos aspectos máis importantes para a implantación das políticas públicas de igualdade na 
administración local é que se realice unha asignación de recursos humanos suficientes para a súa xestión. 
Porén, non só o número de persoas asignadas é importante, pois os perfís profesionais e os tipos de 
contrato que teñen tamén poden repercutir significativamente no perfil e na estabilidade das políticas 
públicas a implantar. 
 
Antes de entrar en detalle na análise sobre o persoal asignado ás áreas de igualdade na administración 
local cabe contextualizar a situación da administración local na provincia da Coruña no relativo á 
composición por sexos do seu persoal. A través da enquisa realizada a persoal técnico obtivemos 
información sobre o número de mulleres e homes que traballan en 58 concellos da provincia, que permiten 
facer unha análise significativa sobre o persoal dos concellos da provincia. 
 
En termos xerais, observamos que existe unha composición equilibrada das administracións locais, pois o 
47,9% das persoas que traballan nos 58 concellos analizados son mulleres. Porén, a situación varía 
significativamente se analizamos os datos segundo o tamaño de poboación dos concellos, pois vemos que 
a presenza de mulleres na administración local diminúe conforme aumenta o tamaño de poboación dos 
concellos. Ademais, destaca a alta feminización do persoal das administracións locais nos concellos de 
menos de 5.000 habitantes. 
 

  
Nº de Traballadoras e traballadores e porcentaxe de mulleres traballadoras das administracións 
locais na provincia da Coruña por tamaño de poboación. Ano 2017 
 

Tamaño de poboación Nº Traballadoras Nº Traballadores 
Porcentaxe de 

mulleres 

Nº de 
Concellos 
analizados 

Nº de 
Concellos sen 

datos 

Total 2729 2974 47,9% 58 35 

Concellos grandes 1451 2002 42,0% 7 4 

Concellos medianos 683 607 52,9% 19 21 

Concellos pequenos 595 365 62,0% 32 10 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e/ou político. 

 
Varios son os factores que poden explicar a maior presenza de mulleres nos concellos pequenos e de 
homes nos concellos grandes. Unha primeira hipótese para explicar a alta feminización das administracións 
locais dos concellos pequenos ten que ver co perfil asistencial das políticas públicas desenvolvidas neles. 
Neste sentido, destaca a presenza dun número destacado de postos de traballo de auxiliares de axuda a 
domicilio ou no fogar en moitos  concellos pequenos, un tipo de traballo de coidados no que polo xeral 
abunda a presenza de mulleres. Ademais, destacan tamén na relación de postos de traballo dos concellos 
pequenos os perfís administrativos, outro sector altamente feminizado. Pola contra, nos concellos grandes 
existe unha maior especialización e diversidade de postos de traballo, e existe un perfil menos asistencial 
das políticas públicas. Neste sentido, cóntase cun maior número de postos de traballo de perfil técnico e 
de sectores de actividade altamente masculinizados (seguridade cidadá, urbanismo, mantemento, obras 
públicas, etc.).  
 
Aínda que sería necesaria unha análise exhaustiva da composición por sexos dos postos de traballo na 
administración local dos concellos da provincia, é probable que os estereotipos e roles de xénero xoguen 
aínda hoxe un papel moi importante na súa configuración, tanto en concellos pequenos como en concellos 
grandes. Por áreas comarcais observamos que Barbanza-Noia, Costa da Morte e Coruña Suroriental son 
as áreas que rexistran unha maior presenza de mulleres que de homes entre o persoal das súas 
administracións locais, mentres que as menores porcentaxes obsérvanse nas áreas de Santiago, Coruña 
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e Ferrol-Eume-Ortegal, influídas en certa medida polas grandes cidades, que contan cunha maior presenza 
de homes traballadores na administración. 
 

  
Nº de Traballadoras e traballadoras e porcentaxe de mulleres traballadoras das administracións 
locais na provincia da Coruña por área comarcal.  Ano 2017 
 

Tamaño de poboación Nº Traballadoras Nº Traballadores 
Porcentaxe de 

mulleres 

Nº de 
Concellos 
analizados 

Nº de 
Concellos 
sen datos 

A Coruña Suroriental 208 159 56,7% 11 4 

Área da Coruña 1157 1352 46,1% 11 8 

Área da Costa da Morte 289 220 56,8% 10 9 

Área de Santiago 428 539 44,3% 7 5 

Barbanza-Noia 103 68 60,2% 3 5 

Ferrol-Eume-Ortegal 544 636 46,1% 16 4 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios a persoal técnico e/ou político. 

 
Centrándonos no persoal que asume as competencias en materia de igualdade e cos datos de 92 concellos 
da provincia da Coruña, observamos que das 201 persoas que traballan en igualdade na administración 
local 191 son mulleres, é dicir, o 95,5%, polo que existe unha moi alta feminización destas áreas. 
 
En relación ao número de persoas que se integran na área de igualdade dos concellos ou asumen funcións 
relacionadas coa área, comprobamos que a media das persoas que conforman os equipos de igualdade é 
de 2 persoas (2,2 de media en 92 concellos da provincia da Coruña). A media varía significativamente en 
función do tamaño de poboación dos concellos, pois mentres nos concellos pequenos e medianos a media 
é de 2 persoas (2 e 2,1 nos concellos pequenos e medianos respectivamente), nos concellos grandes os 
equipos son conformados por entre 3 e 4 persoas (3,4).  
 

  
Nº de persoas traballadoras que se integran na área de igualdade ou asumen funcións relacionadas 
coa área nos concellos da provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
É necesario destacar que na maior parte dos concellos grandes as persoas que traballan na área de 
igualdade fano en exclusividade, algo que sucede tamén en moitos concellos medianos, mentres que nos 
concellos pequenos as persoas que traballan en igualdade forman parte tamén doutras áreas, 
habitualmente servizos sociais, polo que o tempo que dedican á igualdade é reducido. 
 
Nas entrevistas e nas enquisas realizadas ao persoal técnico valoramos a percepción sobre a adecuación 
ou non dos recursos humanos asignados á implementación das políticas públicas de igualdade dos 
concellos da provincia. Na análise realizada comprobamos que tan só un 31,2% dos concellos (29) contan 
con persoal suficiente para levar a cabo as accións necesarias para a implementación das políticas de 
igualdade, mentres que no 65,6% dos concellos da provincia (61%) os recursos humanos asignados non 
son percibidos como insuficientes. Situación que difire tamén segundo o tamaño de poboación dos 
concellos, pois nos concellos grandes preto de 1 de cada 2 concellos contan con persoal suficiente, mentres 
que nos concellos pequenos e medianos tan só en torno a 1 de cada 3 concellos os recursos humanos 
adecúanse ás necesidades. 
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Percepción sobre a adecuación dos recursos humanos asignados á implementación das políticas 
de igualdade nos concellos da provincia da Coruña por tamaño de poboación. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios realizados a persoal técnico e/ou político. 

 
Na seguinte táboa podemos comprobar os datos a nivel comarcal e vemos que A Barcala, Ortegal e Ordes 
son as comarcas que contan con menos concellos con persoal suficiente, segundo a percepción do persoal 
das áreas nas que se integran as competencias en materia de igualdade. 
 

  
Percepción sobre a adecuación dos recursos humanos asignados á implementación das políticas 
de igualdade nos concellos da provincia da Coruña por comarca. Ano 2017 
 

Comarca 
Si Non Sen datos 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Total 29 31,2% 61 65,6% 3 3,2% 

A Barcala 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 

A Coruña 3 33,3% 5 55,6% 1 11,1% 

Arzúa 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 

Barbanza 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 

Bergantiños 3 42,9% 4 57,1% 0 0,0% 

Betanzos 3 30,0% 7 70,0% 0 0,0% 

Eume 1 20,0% 4 80,0% 0 0,0% 

Ferrol 4 36,4% 7 63,6% 0 0,0% 

Fisterra 1 20,0% 4 80,0% 0 0,0% 

Muros 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 

Noia 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 

O Sar 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 

Ordes 1 14,3% 6 85,7% 0 0,0% 

Ortegal 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0% 

Santiago 2 28,6% 4 57,1% 1 14,3% 

Terra de Melide 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 

Terra de Soneira 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 

Xallas 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios realizados a persoal técnico e/ou político. 

 
Non só o número de persoas asignadas a igualdade inflúen nunha correcta execución das políticas públicas 
en materia de igualdade, senón que a formación do persoal técnico que asume estas funcións determina 
en certa medida a calidade das accións e programas que se poñen en marcha nos concellos da provincia 
da Coruña.  
 
Na análise realizada das entrevistas ao persoal técnico e político dos concellos da provincia observamos 
que a maioría conta con algún tipo de formación, pois as categorías de persoal con formación aglutinan ao 
82,8% dos concellos. Porén, é relevante que nun 16,1% dos concellos ningunha das persoas que asumen 
as funcións da área de igualdade no seu concello conta con formación en igualdade. Ademais, ata nun 
20,4% dos concellos a formación coa que conta o persoal é básica. A porcentaxe aumenta cando 
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analizamos a presenza de persoal con especialización ou experiencia acreditada en igualdade, pois ata 
51,6% dos concellos contan con persoal especializado ou con experiencia en igualdade. Pola súa parte, 
observamos que tan só un 10,9% dos concellos conta con persoal específico, é dicir, con axente ou 
técnica/o de igualdade. 
 

  
Distribución dos concellos da provincia segundo o nivel de formación en materia de igualdade. Ano 
2017  
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político 

 
Como vemos nos gráfico seguinte, a situación varía segundo tamaño de poboación dos concellos, pois 
vemos que todos os concellos de máis de 20.000 habitantes (concellos grandes) contan con persoal 
formado e especializado ou con experiencia acreditada en igualdade, mentres que as porcentaxes 
redúcense nos concellos de menos de 20.000 habitantes (medianos e grandes). En calquera caso, vemos 
que a presenza de persoal específico é moi minoritaria en todos os grupos analizados, unha situación que 
probablemente non se dea noutras áreas dos concellos como emprego, urbanismo ou servizos sociais. 
 

  
Porcentaxe de concellos da provincia da Coruña con persoal con formación básica, con 
especialización ou experiencia acreditada e con persoal específico nas áreas de igualdade por 
tamaño de poboación. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 
 

Na seguinte táboa observamos os datos a nivel comarcal e comprobamos que as comarcas de Betanzos e 
Bergantiños son as que contan con menos persoal con especialización ou experiencia acreditada nos seus 
concellos, aínda que a situación dentro da comarca varía significativamente no caso de Betanzos, pois ata 
en dous concellos da comarca contan con persoal específico. Pola contra, observamos que as comarcas 
de Noia, Fisterra e A Coruña son as que contan cun maior número de concellos con persoal especializado 
ou con experiencia acreditada en igualdade. 
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Persoal con formación básica, con especialización ou experiencia acreditada e con persoal 
específico nas áreas de igualdade dos concellos da provincia da Coruña por comarca. 
 

Comarca 
Persoal con formación básica 

Persoal con especialización 
ou experiencia acreditada 

Persoal específico 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

A Barcala 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 

A Coruña 8 88,9% 7 77,8% 1 11,1% 

Arzúa 4 100,0% 3 75,0% 0 0,0% 

Barbanza 3 75,0% 3 75,0% 1 25,0% 

Bergantiños 5 71,4% 3 42,9% 0 0,0% 

Betanzos 7 70,0% 3 30,0% 2 20,0% 

Eume 5 100,0% 3 60,0% 0 0,0% 

Ferrol 10 90,9% 7 63,6% 2 18,2% 

Fisterra 4 80,0% 4 80,0% 1 20,0% 

Muros 2 100,0% 1 50,0% 1 50,0% 

Noia 4 100,0% 4 100,0% 1 25,0% 

O Sar 3 100,0% 2 66,7% 0 0,0% 

Ordes 4 57,1% 4 57,1% 1 14,3% 

Ortegal 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 

Santiago 7 100,0% 5 71,4% 0 0,0% 

Terra de Melide 4 100,0% 3 75,0% 0 0,0% 

Terra de Soneira 3 100,0% 2 66,7% 0 0,0% 

Xallas 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
No que respecta a outras áreas dos concellos hai que ter en conta que á hora de aplicar a transversalidade 
é necesario que o persoal técnico doutras áreas conte con formación en igualdade. Porén, segundo os 
datos da enquisa realizada ao persoal técnico, tan só un 11.8% conta con formación interna en igualdade, 
o 61,3% non a ten e para o 26,9% non temos datos. Parece clara pois a necesidade de implantar formación 
interna nos concellos en materia de igualdade. 
 

  
Concellos con formación interna en igualdade de oportunidades na provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios realizados a persoal técnico e/ou político. 

 
Como vimos anteriormente, tan só un 10,9% dos concellos contan con persoal específico, é dicir, con 
axente ou técnico/a de igualdade. Cabe preguntarse polo tanto cales son os perfís profesionais das persoas 
que se integran nas áreas de igualdade dos concellos. Neste sentido, é probable que o perfil profesional 
dos equipos de igualdade dos concellos determine en certa medida o perfil das políticas públicas que se 
implantan no concello. 
 
Tomando como referencia os 92 concellos para os que contamos con datos, comprobamos que os perfís 
profesionais máis habituais nas áreas de igualdade dos concellos son os de traballadoras/es sociais (46,7% 
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dos concellos), psicólogas/os (44,6%), asesoras/es xurídicas/os (35,9%) e educadoras/es familiares 
(31,5%). Pola súa parte, na categoría “Outras/os” (27,2%), agrúpanse diversos perfís profesionais como 
auxiliares administrativas/os, animadoras/es socioculturais, técnicas/os de emprego, pedagogas/os, etc. 
 

  
Perfil profesional das persoas que se integran nas áreas de igualdade dos concellos da provincia 
da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
Os perfís profesionais das áreas de igualdade dos concellos varían de xeito relevante en función do tamaño 
de poboación dos concellos. Mentres que nos concellos grandes destaca a presenza de psicólogas/os e 
asesoras/es xurídicas/os (81,8%), nos concellos pequenos o perfil profesional que máis destaca é o de 
traballadora/or social (69%), seguido de educadora/or familiar (45,2%). Nos concellos medianos os perfís 
profesionais maioritarios son tamén psicólogas/os (66,7%) e asesoras/es xurídicas/os (48,7%). 
 

  
Perfil profesional das persoas que se integran nas áreas de igualdade dos concellos da provincia 
da Coruña por tamaño de poboación. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
En base aos diferentes perfís profesionais que desenvolven as súas funcións nas áreas de igualdade dos 
concellos, e tras analizar as entrevistas ao persoal técnico e político, despréndese que existe un enfoque 
diferencial moi marcado entre os concellos grandes e na maior parte dos medianos fronte aos concellos 
pequenos. Na maior parte dos concellos pequenos prevalece un enfoque de necesidades na aplicación das 
políticas públicas en materia de igualdade. É dicir, prioriza satisfacer as necesidades, e satisfai as 
necesidades sen empoderamento; céntrase no contexto social sen apenas priorizar a política; e o ámbito 
de actuación adoita ser sectorial. Pola súa parte, na maior parte dos concellos grandes e en moitos 
concellos medianos prevalece un enfoque de dereitos. É dicir, prioriza facer valer os dereitos, e recoñece 
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que os dereitos tan só se fan valer con empoderamento; céntrase no contexto político, civil, cultural, 
económico e social desde unha perspectiva política; e o ámbito de actuación é intersectorial. 
 
Neste sentido, nos foros de diagnose observouse con claridade que existen dúas posturas diferentes do 
persoal técnico en referencia a que os concellos conten con persoal específico en igualdade. Para os 
concellos grandes e medianos a figura de axente de igualdade é imprescindible para desenvolver accións 
de dinamización da igualdade e fuxir da vertente asistencialista das políticas de igualdade. Para os 
concellos pequenos non é tan relevante esta figura, senón que o é dotar de mellores condicións laborais 
ás persoas traballadoras dos propios concellos e aumentar o número de persoal especializado, para que 
sexan estas persoas as que se ocupen de poñer en marcha accións de igualdade e prevención de violencia 
de xénero. 
 
Na análise dos perfís profesionais por área comarcal comprobamos que o de traballadora/or social é o perfil 
maioritario nas áreas comarcais da Coruña Suroriental (66,7%), Costa da Morte (57,9%), Santiago (66,7%) 
e Ferrol-Eume-Ortegal (60%); na área da Coruña o perfil principal é o de educadora/or familiar (52,6%); e 
na área da Barbanza-Noia destaca principalmente a presenza de psicólogas/os (75%). 
 

  
Perfil profesional das persoas que se integran nas áreas de igualdade dos concellos da provincia 
da Coruña por área comarcal. Ano 2017 
 

Área comarcal 
Traballadora

/or social 
Psicóloga/o 

Asesora/or 
xurídica/o 

Educadora/
or familiar 

Axente ou 
técnica/o de 
igualdade 

Educadora/
or social 

Outra/o 

A Coruña 
Suroriental 

66,7% 26,7% 20,0% 40,0% 6,7% 6,7% 26,7% 

Área da Coruña 36,8% 36,8% 31,6% 52,6% 15,8% 21,1% 47,4% 

Área da Costa 
da Morte 

57,9% 47,4% 36,8% 36,8% 10,5% 10,5% 15,8% 

Área de 
Santiago 

66,7% 58,3% 58,3% 33,3% 0,0% 8,3% 50,0% 

Barbanza-Noia 0,0% 75,0% 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

Ferrol-Eume-
Ortegal 

60,0% 40,0% 30,0% 15,0% 10,0% 5,0% 40,0% 

 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
As políticas públicas de igualdade entre mulleres e homes aspiran á consecución dun cambio cultural que 
implica cuestionar e modificar as relacións desiguais de poder, neste caso a nivel municipal. Como todos 
os procesos de cambio cultural, trátanse de procesos lentos e paulatinos que non se poden conseguir a 
curto prazo e require moitos anos para acadar obxectivos. Neste sentido, é importante que exista un certo 
grao de estabilidade nas persoas que traballan nas áreas de igualdade para que poidan dar un seguimento 
continuo ás medidas e accións levadas a cabo. Do contrario, é posible que non exista unha continuidade 
das accións, feito que probablemente dificulte avanzar progresivamente na implantacións das políticas 
públicas en materia de igualdade nas administracións locais. Por tanto, outro punto de análise sobre as 
persoas que forman parte da área de igualdade nos concellos da provincia da Coruña é, por tanto, o tipo 
de contrato que teñen e o grao de estabilidade ou inestabilidade coa que contan para poder levar a cabo 
as accións da área na que están implicadas. 
 
Para a análise do tipo de contrato, contamos coa información de 152 das 201 persoas que traballan nas 
áreas de igualdade de 92 concellos da provincia da Coruña. Centrándonos, pois, nestas 152 persoas, 
comprobamos que o tipo de contrato maioritario é o de persoal laboral temporal, pois 1 de cada 3 contratos 
das persoas que se integran nas áreas de igualdade é temporal; tan só 2 de cada 10 contratos son de 
funcionariado (15,8% de carreira e 5,9% en interinidade); mentres que o 36,8% dos contratos son de 
persoal laboral fixo ou indefinido (19,1% e 17,8% respectivamente). 
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Tipo de contrato das persoas que se integran nas áreas de igualdade dos concellos da provincia da 
Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
Se analizamos os datos por perfil profesional, comprobamos que as traballadoras e os traballadores sociais 
son os que gozan dunha maior estabilidade laboral, pois ata o 82% son funcionarias/os ou contan cun 
contrato laboral fixo ou indefinido. Pola súa parte, o perfil profesional con maior inestabilidade laboral é o 
de axentes ou técnicas/os de igualdade, pois tan só o 25% conta cun contrato indefinido. 
 

  
Tipo de contrato das persoas que se integran nas áreas de igualdade dos concellos da provincia da 
Coruña segundo perfil profesional. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
Vistos os datos resulta claro que o grao de inestabilidade laboral é significativo, pois tan só 6 de cada 10 
contratos son de persoal funcionario ou de persoal laboral fixo ou indefinido, un obstáculo claro para a 
continuidade das políticas públicas de igualdade na administración local. 
 
Ademais do tipo de contrato, contamos coa información sobre o tempo dedicado a tarefas relacionadas coa 
igualdade de 170 das 201 persoas que se integran nas áreas de igualdade de 92 concellos da provincia da 
Coruña e destaca que máis da metade (52,4%) dedican menos de 15 horas á semana. Pola súa parte, tan 
só un 18,8% están a tempo completo en tarefas relacionadas coa igualdade.  
 
 
 

Funcionariado de carreira; 
15,8%
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interinidade; 5,9%
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Horas dedicadas á igualdade das persoas que se integran nas áreas de igualdade dos concellos da 
provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
Cando analizamos os datos segundo perfil profesional comprobamos que traballadoras/es sociais e 
educadoras/es familiares son os que teñen unha menor dedicación ás tarefas relacionadas coa igualdade, 
pois en torno a 2 de cada 3 dedican menos de 15 horas. Este feito vén derivado na maioría dos casos de 
que as tarefas relacionadas con igualdade son adicionais a súa tarefa principal que, polo xeral, é o traballo 
social ou a educación familiar en cada caso. Noutros casos, como os das persoas encargadas da asesoría 
xurídica, con maioría tamén de menos de 15 horas de dedicación á igualdade, o tempo de dedicación 
coincide en maior medida co tempo a realizar por contrato, polo que os contratos son máis precarios e 
inestables. 
 

  
Horas dedicadas á igualdade das persoas que se integran nas áreas de igualdade dos concellos 
da provincia da Coruña segundo perfil profesional. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
Pola súa parte, o perfil de axente ou técnico/a de igualdade, é o que conta con máis horas dedicadas á 
igualdade, algo que entra dentro da normalidade ao tratarse dun perfil específico. Cando preguntamos ao 
persoal técnico se perciben a ausencia dalgún perfil determinado no equipo ou na área que asume as 
competencias en materia de igualdade observamos que o perfil máis demandado é o de axente ou técnico/a 
de igualdade, pois ata 28% así o sinalan. 
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Perfiles demandados entre o persoal técnico dos concellos da provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios realizados a persoal técnico e/ou político. 

 

En definitiva, neste apartado comprobamos a necesidade de aumentar a dotación de recursos humanos 
asignados ás áreas de igualdade; aumentar a formación en materia de igualdade, tanto entre o persoal 
técnico da área como noutras áreas dos concellos; fomentar a especialización dos perfís profesionais que 
asumen as áreas de igualdade; e mellorar a calidade do emprego.  
 
 

 

 

A dotación de recursos económicos suficientes para favorecer a igualdade é a base piramidal para o 
fortalecemento das políticas de igualdade na administración local. Porén, cando lle preguntamos ao persoal 
técnico a súa valoración sobre o nivel de recursos económicos asignados a favorecer a igualdade 
comprobamos que a percepción maioritaria é que son insuficientes (65,6%). No gráfico seguinte 
comprobamos ademais que a percepción de recursos económicos suficientes é menor entre o persoal 
técnico de concellos pequenos e medianos (26,2% e 22,5% respectivamente), que entre o persoal técnico 
de concellos grandes (36,4%). 
 

  
Percepción entre o persoal municipal do nivel de recursos económicos destinados a favorecer a 
igualdade por tamaño de poboación dos concellos da provincia. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios realizados a persoal técnico e/ou político. 

 
Esta percepción de insuficiencia dos recursos económicos é maioritaria en todas as áreas comarcais, pero 
destaca especialmente na áreas da Costa da Morte, pois o 78,9% do persoal técnico dos concellos desta 
área considera insuficientes os recursos económicos destinados a favorecer a igualdade. 
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Percepción entre o persoal municipal do nivel de recursos económicos destinados a favorecer a 
igualdade por área comarcal dos concellos da provincia. Ano 2017 
 

Área Comarcal 
Suficientes Insuficientes Sen datos 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

A Coruña Suroriental 5 33,4% 8 53,4% 2 13,4% 

Área da Coruña 5 26,3% 12 63,2% 2 10,5% 

Área da Costa da Morte 3 15,8% 15 78,9% 1 5,3% 

Área de Santiago 3 25,0% 8 66,7% 1 8,3% 

Barbanza-Noia 3 37,5% 4 50,0% 1 12,5% 

Ferrol-Eume-Ortegal 5 25,0% 14 70,0% 1 5,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios realizados a persoal técnico e/ou político. 

 
Co fin de ter tamén unha visión evolutiva temporalmente do nivel de recursos asignados á igualdade 
preguntouse ao persoal municipal se consideran que a situación é mellor, igual ou peor con respecto a fai 
5 anos. Neste caso comprobamos que no 40,9% dos concellos o nivel de recursos é similar, o 29% conta 
con máis recursos e o 14% con menos, mentres que para o 16,1% dos concellos non temos datos. 
 
A mellor evolución temporal no nivel de recursos económicos asignados a igualdade obsérvase nos 
concellos de máis de 20.000 habitantes, pois, segundo o persoal técnico, o 54,5% dos concellos grandes 
melloraron a súa dotación e ningún a empeorou. No caso dos concellos medianos a maioría (45%) mantén 
unha dotación económica similar á que tiñan fai 5 anos, mentres que nos concellos pequenos observamos 
un 38,1% mellorou a dotación económica e outro 38,1% mantén unha dotación similar. Ademais, 
comprobamos tamén que os concellos que empeoraron a dotación económica destinada a favorecer a 
igualdade son en todo caso de menos de 20.000 habitantes (concellos medianos e pequenos). 
 

  
Percepción entre o persoal municipal do nivel de recursos económicos actuais respecto aos 
dispoñibles 5 anos atrás por tamaño de poboación dos concellos da provincia. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios realizados a persoal técnico e/ou político. 

 
Un punto fundamental na análise dos recursos económicos destinados a favorecer a igualdade entre 
mulleres e homes ten que ver coa orixe das partidas e as fontes de financiamento. Neste sentido, contar 
con partida orzamentaria específica para a igualdade ou depender de subvencións doutras entidades é un 
indicador claro do compromiso que existe nas administracións locais coa igualdade. Así, contar con 
orzamento específico é un indicador da existencia de compromiso coa igualdade e enténdese que a política 
de igualdade do concello conta cun certo grao de estabilidade ao non depender exclusivamente de 
subvencións. 
 
Na análise realizada nos concellos da provincia da Coruña observamos que ningún concello conta con 
financiación exclusivamente interna, é dicir, derivada en exclusiva dos orzamentos propios. Porén, 
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comprobamos que a maioría (64,5%) conta con financiación mixta derivada de orzamentos propios, 
subvencións, etc. 
 

  
Fontes de financiamento das políticas de igualdade nos concellos da provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
Pola súa parte, observamos que o 34,4% dos concellos dependen exclusivamente de financiación externa, 
porcentaxe que varía significativamente segundo o tamaño de poboación dos concellos, pois aumenta ata 
o 42,9% nos concellos pequenos e redúcese ao 9,1% nos concellos grandes, mentres que nos concellos 
medianos sitúase no 32,5%. 
 

  
Fontes de financiamento das políticas de igualdade por tamaño de poboación dos concellos da 
provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

 
Como vemos na seguinte táboa, as áreas comarcais da Coruña Suroriental e da Coruña son as que contan 
cun maior número de concellos con financiación exclusivamente externa (53,3% e 47,45 respectivamente) 
e, por tanto, con dependencia absoluta de subvencións para levar a cabo accións e actividades. 
 

  
Fontes de financiamento das políticas de igualdade nos concellos da provincia da Coruña por área 
comarcal 
 

Área comarcal 
Externa Interna e Externa Sen financiación 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

A Coruña Suroriental 8 53,3% 7 46,7% 0 0,0% 

Área da Coruña 9 47,4% 10 52,6% 0 0,0% 

Área da Costa da Morte 7 36,8% 12 63,2% 0 0,0% 

Área de Santiago 0 0,0% 12 100,0% 0 0,0% 

Barbanza-Noia 3 37,5% 5 62,5% 0 0,0% 

Ferrol-Eume-Ortegal 5 25,0% 14 70,0% 1 5,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político. 

Obter información sobre a percepción do nivel de recursos económicos dos concellos por parte do persoal 
técnico e sobre as canles de financiación empregadas polos concellos da provincia foi unha tarefa 
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relativamente doada. Porén, existen numerosos obstáculos á hora de conseguir os datos concretos dos 
recursos económicos que cada concello destina a igualdade. Neste sentido, destaca a falta de 
transparencia nas contas municipais de gran parte dos concellos da provincia, pois ou ben os 
orzamentos son inaccesibles (non están publicados ou os que están publicados son anteriores a 
2015) ou o nivel de detalle dos orzamentos non permite distinguir as partidas destinadas á igualdade 
entre mulleres e homes. É destacable ademais, que na publicación de información dos orzamentos das 
entidades locais que recolle de xeito sistemático o Ministerio de Facenda non se recolle ningún concepto 
específico para igualdade na súa clasificación por programas. 
 
Non só a falta de transparencia supón un obstáculo para acceder ás contas públicas, outra problemática 
atopada é a falta de coñecemento dos recursos económicos destinados á igualdade entre o propio 
persoal técnico das áreas, feito que dificultou en gran medida a recollida da información. A escaseza 
dunha partida específica de igualdade en moitos concellos supuxo a principal problemática para o persoal 
técnico á hora de identificar os recursos económicos destinados exclusivamente a igualdade, pois como 
vimos a igualdade inclúese en moitos casos na área ou concelleira de servizos sociais, o que dificulta a 
desagregación dos datos. Pero tamén a aplicación da transversalidade de xénero dificultou noutros 
concellos a identificación dos recursos económicos destinados a igualdade, pois segundo indicaban 
nalgúns casos, noutras áreas do concello alleas á propia (cultura, emprego, etc.) destínanse recursos en 
accións que promoven a igualdade entre mulleres e homes. 
 
Pese ás dificultades, finalmente obtívose información económica relativa a 82 dos 93 concellos da 
provincia da Coruña. Porén, foi necesario un proceso exhaustivo de depuración, pois os datos ofrecidos 
por cada concello diferiron conceptualmente duns concellos a outros. Neste senso, mentres algúns 
concellos ofrecen datos económicos exclusivamente sobre as accións e actividades levadas a cabo, outros 
inclúen nos datos ofrecidos os custes do persoal da área de igualdade polo que na análise dos datos 
faremos esa distinción, pois non se poden analizar conxuntamente dimensións conceptuais diferentes.  
 
Nos datos económicos que se ofrecen tense en conta o orzamento propio destinado a igualdade por parte 
dos concellos para o ano 2017 (financiación interna) e a media anual de subvencións que recibiron os 
concellos (Financiación Externa) dos últimos catro anos (2014-2017). Deste xeito, comprobamos na 
seguinte táboa que nos 55 concellos da provincia da Coruña analizados destínase de media 11.456,11€ a 
accións e actividades para promover a igualdade entre mulleres e homes, dos que 4.906€ proceden de 
financiación interna do concello (42,8%) e 6.550,11€ proceden de financiación externa (57,2%). 
 

  
Recursos económicos destinados a accións e actividades en materia de igualdade por tamaño de 
poboación dos concellos da provincia da Coruña.  
 

Tamaño de poboación 
Financiación 

interna 
(media) 

Financiación 
Externa 
(media) 

Financiación 
Total 

(media) 

% de 
financiación 

interna sobre o 
total 

Nº de concellos 
analizados 

Total 4.906,00 € 6.550,11 € 11.456,11 € 42,8% 55 

Concellos grandes 41.165,00 € 14.578,82 € 55.743,82 € 73,8% 3 

Concellos medianos 2.973,00 € 6.994,98 € 9.967,98 € 29,8% 19 

Concellos pequenos 2.722,00 € 5.564,10 € 8.286,10 € 32,9% 33 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político e das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña. 

 
Na análise por tamaño de poboación dos concellos obsérvase unha clara diferenza entre os concellos de 
máis de 20.000 habitantes (concellos grandes) e os de menos de 20.000 habitantes (medianos e 
pequenos), pois comprobamos que mentres nos concellos grandes destínanse de media 55.743,82€ a 
accións e actividades para promover a igualdade, nos concellos medianos e pequenos destínanse 
9.967,98€ e 8.286,1€ respectivamente.  
Destaca ademais que mentres nos concellos grandes o 73,8% dos recursos económicos proceden de 
financiación interna, nos concellos medianos e pequenos a financiación interna redúcese ao 29,8% e o 
32,9% do total respectivamente. Non obstante, cabe ter cautela cos datos dos concellos grandes, pois 
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soamente se conta coa información sobre a inversión exclusiva e accións e actividades de 3 dos 11 
concellos que contan con máis de 20.000 habitantes. 
 
En termos absolutos observamos que as áreas comarcais da Coruña Suroriental, Costa da Morte e 
Barbanza-Noia son as que contan de media cunha menor inversión total en accións e actividades de 
promoción da igualdade (7.190,23€, 7.950,9€ e 7.918,83€ respectivamente). Destaca no caso da área 
comarcal da Barbanza-Noia que ningún dos dous concellos analizados conta con financiación interna e 
depende en exclusiva da financiación externa que reciben doutras entidades como a Deputación Provincial 
ou a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Non obstante, novamente vemos que a información 
para esta área procede de 2 dos 8 concellos da comarca polo que os datos non son representativos do 
conxunto, algo que sucede tamén no caso da área de Santiago pois contamos coa información de 4 dos 
12 concellos que a conforman. 
 

  
Recursos económicos destinados a accións e actividades en materia de igualdade por área 
comarcal dos concellos da provincia da Coruña  
 

Tamaño de poboación 
Financiación 

interna 
(media) 

Financiación 
Externa 
(media) 

Financiación 
Total 

(media) 

% de 
financiación 

interna sobre o 
total 

Nº de 
concellos 
analizados 

A Coruña Suroriental      2.179,00 €      5.011,23 €       7.190,23 €  30,3% 12 

Área da Coruña      5.444,00 €      8.181,67 €     13.625,67 €  40,0% 12 

Área da Costa da Morte      1.693,00 €      6.257,90 €       7.950,90 €  21,3% 12 

Área de Santiago      6.419,00 €      8.305,74 €     14.724,74 €  43,6% 4 

Barbanza-Noia                   -   €      7.918,83 €       7.918,83 €  0,0% 2 

Ferrol-Eume-Ortegal    10.180,00 €      5.983,55 €     16.163,55 €  63,0% 13 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político e das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña. 

 
Co fin de poder realizar unha análise que permita comparar de xeito estandarizado a inversión realizada en 
cada territorio, cabe poñela en relación ao seu número de habitantes. Deste xeito, comprobamos que nos 
55 concellos analizados invístense de media 1,90€ por habitante en accións e actividades de promoción da 
igualdade, dos que 0,81€ proceden de financiación interna e 1,08€ de financiación externa. 
 
Na análise por tamaño de poboación observamos que a maior inversión relativa realízase nos concellos 
pequenos, que contan con 3,11€ por habitante, mentres que os concellos medianos son os que contan cun 
menor nivel de inversión por habitante, pois contan tan só con 1,30€ por habitante para financiar accións e 
actividades relacionadas coa igualdade.  
 

  
Recursos económicos por habitante destinados a accións e actividades en materia de igualdade por 
tamaño de poboación dos concellos da provincia da Coruña 
 

Tamaño de poboación 
Financiación 

interna (€/habitante) 

Financiación 
Externa  

(€/habitante) 

Financiación Total  
(€/habitante) 

Nº de concellos 
analizados 

Total 0,81 € 1,08 € 1,90 € 55 

Concellos grandes 1,25 € 0,44 € 1,69 € 3 

Concellos medianos 0,39 € 0,91 € 1,30 € 19 

Concellos pequenos 1,02 € 2,09 € 3,11 € 33 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político, das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña e Padrón Municipal de Habitantes. 

 
Aínda que os concellos pequenos contan relativamente con máis financiación por habitante, o certo é que 
o presuposto total do que dispoñen de media (8.226,1€), non permite desenvolver diferentes tipoloxías de 
accións, centrándose xeralmente en accións puntuais de conciliación durante períodos vacacionais. Pola 
contra, nos concellos grandes, ao contar cunha inversión superior aos 55.000€, a capacidade para realizar 
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accións de diferentes tipoloxías e para contar cunha programación anual é moito maior, aínda que en 
termos relativos conten con menos financiación por habitante. 
 
Nas áreas comarcais da provincia, comprobamos que, en termos relativos á poboación, a menor 
financiación interna rexístrase nas áreas da Barbanza-Noia, Costa da Morte e Coruña Suroriental. 
Analizando a financiación total en accións e actividades para promover a igualdade, comprobamos que a 
maior inversión realízase nas áreas comarcais de Santiago e de Ferrol-Eume-Ortegal. 
 

  
Recursos económicos por habitante destinados a accións e actividades segundo área comarcal dos 
concellos da provincia da Coruña 
 

Tamaño de poboación 
Financiación 

interna 
(€/habitante) 

Financiación 
Externa  

(€/habitante) 

Financiación Total  
(€/habitante) 

Nº de concellos 
analizados 

A Coruña Suroriental 0,54 € 1,25 € 1,79 € 12 

Área da Coruña 0,62 € 0,94 € 1,56 € 12 

Área da Costa da Morte 0,37 € 1,36 € 1,73 € 12 

Área de Santiago 1,37 € 1,78 € 3,15 € 4 

Barbanza-Noia 0,00 € 0,77 € 0,77 € 2 

Ferrol-Eume-Ortegal 1,55 € 0,91 € 2,47 € 13 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político, das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña e Padrón Municipal de Habitantes. 

 
Se analizamos os concellos da provincia da Coruña para os que contamos con información conxunta sobre 
os recursos económicos destinados a accións, actividades e persoal técnico, comprobamos que nos 27 
concellos analizados destínase de media 145.989,6€ a accións e persoal para promover a igualdade entre 
mulleres e homes, dos que 108.161€ proceden de financiación interna do concello (74,1%) e 37.828,6€ 
proceden de financiación externa aos concellos (25,9%). 
 

  
Recursos económicos destinados a accións e persoal en materia de igualdade por tamaño de 
poboación dos concellos da provincia da Coruña 
 

Tamaño de poboación 
Financiación 

interna 
(media) 

Financiación 
Externa 
(media) 

Financiación 
Total 

(media) 

% de 
financiación 

interna sobre o 
total 

Nº de 
concellos 
analizados 

Total 108.161,00 € 37.828,60 € 145.989,60 € 74,1% 27 

Concellos grandes 498.344,00 € 63.887,03 € 562.231,03 € 88,6% 5 

Concellos medianos 23.580,00 € 32.174,91 € 55.754,91 € 42,3% 15 

Concellos pequenos 10.703,00 € 31.330,48 € 42.033,48 € 25,5% 7 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político e das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña. 

 

Na análise por tamaño de poboación dos concellos obsérvase novamente unha diferenza moi significativa 
entre os concellos de máis de 20.000 habitantes (concellos grandes) e os de menos de 20.000 habitantes 
(medianos e pequenos), pois comprobamos que mentres nos concellos grandes destínanse de media 
562.231,03€ a accións e actividades e a persoal técnico para promover a igualdade, nos concellos 
medianos e pequenos destínanse 55.754,91€ e 42.033,48€ respectivamente. Comprobamos tamén que 
mentres nos concellos grandes o 88,6% dos recursos económicos proceden de financiación interna, nos 
concellos medianos e pequenos a financiación interna redúcese ao 42,3% e ao 25,5% do total 
respectivamente. Estas diferenzas tan grandes veñen marcadas pola inclusión das grandes cidades da 
provincia no grupo de concellos grandes, como son A Coruña, Santiago e Ferrol, que contan cunha 
capacidade económica moito maior á do resto de concellos da provincia. 
 
As áreas comarcais da Coruña Suroriental, Costa da Morte e Barbanza-Noia son, tamén neste caso, as 
que contan de media cunha menor inversión por concello para accións e actividades e persoal técnico 
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destinado ás áreas de igualdade. Do mesmo xeito, comprobamos tamén que son as áreas comarcais que 
contan cunha maior dependencia de financiación externa pois esta supón entre o 25% e o 35% das súas 
contas, mentres que nas áreas comarcais da Coruña, Santiago e Ferrol-Eume-Ortegal a financiación interna 
supera en todos os casos o 70%. 
 

  
Recursos económicos destinados a accións e persoal en materia de igualdade por área comarcal 
dos concellos da provincia da Coruña 
 

Tamaño de poboación 
Financiación 

interna (media) 
Financiación 

Externa (media) 
Financiación 
Total (media) 

% de 
financiación 
interna sobre 

o total 

Nº de 
concellos 
analizados 

A Coruña Suroriental      14.766,00 €       30.449,00 €       45.215,00 €  32,7% 2 

Área da Coruña    376.008,00 €       50.615,64 €     426.623,64 €  88,1% 4 

Área da Costa da Morte      15.552,00 €       44.077,76 €       59.629,76 €  26,1% 6 

Área de Santiago      81.674,00 €       33.790,55 €     115.464,55 €  70,7% 5 

Barbanza-Noia      14.821,00 €       27.402,24 €       42.223,24 €  35,1% 4 

Ferrol-Eume-Ortegal    137.635,00 €       35.830,54 €     173.465,54 €  79,3% 6 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político e das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña. 

 
En certa medida, como vimos anteriormente, as diferenzas nos datos absolutos poden vir derivadas das 
poboacións que residen nos diferentes grupos analizados, polo que parece pertinente a análise da inversión 
realizada por habitante. Neste senso, comprobamos que nos 27 concellos analizados destínanse de media 
6,36€ por habitante a accións, actividades e persoal técnico, cantidade que varía segundo tamaño de 
poboación dos concellos. Mentres nos concellos de máis de 5.000 habitantes a cantidade invertida é similar, 
con 5,97€ e 6,79€ por habitante nos concellos grandes e medianos, nos concellos pequenos alcánzase 
case o dobre de inversión por habitante, con 11,39€. E como xa viramos anteriormente, nos concellos 
pequenos a maior parte da inversión procede de financiación externa (74,5%), mentres que nos concellos 
grandes a financiación externa é residual (11,6%). 
 

  
Recursos económicos destinados por habitante a accións e persoal en materia de igualdade por 
tamaño de poboación dos concellos da provincia da Coruña 
 

Tamaño de poboación 
Financiación 

interna 
(€/habitante) 

Financiación 
Externa  

(€/habitante) 

Financiación Total  
(€/habitante) 

Nº de concellos 
analizados 

Total 4,71 € 1,65 € 6,36 € 27 

Concellos grandes 5,29 € 0,68 € 5,97 € 5 

Concellos medianos 2,87 € 3,92 € 6,79 € 15 

Concellos pequenos 2,90 € 8,48 € 11,38 € 7 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político, das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña e Padrón Municipal de Habitantes. 

 
Na análise por áreas comarcais obsérvase que de media a menor inversión por habitante en accións, 
actividades e persoal en materia de igualdade realízase nos concellos analizados das áreas da Barbanza-
Noia e Santiago (4,41€ e 4,77€ respectivamente), mentres que destaca especialmente a inversión por 
habitante que se realiza na área comarcal de Ferrol-Eume-Ortegal, pois destínanse a accións, actividades 
e persoal 10,51€ por habitante dos que o 79% proceden de financiación interna dos propios concellos 
analizados.  
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Recursos económicos destinados por habitante a accións e persoal en materia de igualdade por 
área comarcal dos concellos da provincia da Coruña 
 

Tamaño de poboación 
Financiación interna 

(€/habitante) 

Financiación 
Externa  

(€/habitante) 

Financiación Total  
(€/habitante) 

Nº de concellos 
analizados 

A Coruña Suroriental 2,17 € 4,47 € 6,64 € 2 

Área da Coruña 5,34 € 0,72 € 6,06 € 4 

Área da Costa da Morte 1,40 € 3,98 € 5,38 € 6 

Área de Santiago 3,37 € 1,40 € 4,77 € 5 

Barbanza-Noia 1,55 € 2,86 € 4,41 € 4 

Ferrol-Eume-Ortegal 8,34 € 2,17 € 10,51 € 6 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político, das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña e Padrón Municipal de Habitantes. 

 
Anteriormente, analizamos a valoración que realiza o persoal técnico que traballa nas áreas de igualdade 
dos concellos sobre a suficiencia ou non dos recursos económicos dos que dispoñen na área para levar a 
cabo accións e actividades que promovan a igualdade entre mulleres e homes. Porén, unha vez analizados 
os datos económicos facilitados polos concellos e tendo en conta a inversión por habitante realizada en 
cada concello, xa sexa con financiación interna ou externa, cabe comprobar se a valoración realizada 
correspóndese en certa medida coa realidade económica dos concellos.  
 
A tal efecto, analizamos os concellos que se sitúan por encima ou por debaixo da media rexistrada de 
inversión por habitante no conxunto da provincia da Coruña, que como viramos é de 1,90€ nos concellos 
para os que contamos con datos económicos sobre accións e actividades e de 6,36€ cando se inclúe tamén 
a inversión en persoal técnico. 
 
Na análise realizada da información facilitada polos concellos da provincia da Coruña comprobamos que o 
45,2% cotan con máis inversión por habitante que a media do conxunto do territorio, mentres que o 43% 
contan cunha inversión por habitante menor, mentres que para o 11,8% non contamos con datos. Con todo, 
cando analizamos os datos por tamaño de poboación dos concellos comprobamos que mentres a maioría 
de concellos grandes contan cunha inversión por habitante menor á media rexistrada (54,5%), nos 
concellos pequenos sucede o contrario. É dicir, unha gran maioría (64,3%) contan cunha maior inversión 
por habitante que a que se destina no conxunto das administracións locais da provincia analizadas. Neste 
senso, observamos unha clara tendencia segundo o tamaño de poboación dos concellos, pois a medida 
que diminúe o tamaño de poboación dos concellos aumenta a porcentaxe destes que contan cunha maior 
inversión por habitante que a que se realiza en conxunto na provincia. 
 

  
Distribución dos concellos da provincia da Coruña segundo a inversión por habitante na área de 
igualdade é inferior ou superior á media provincial por tamaño de poboación. 
 

  
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios  e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político, das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña e Padrón Municipal de Habitantes. 
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Analizando os datos por área comarcal, comprobamos que máis da metade dos concellos das áreas 
comarcais de Ferrol-Eume-Ortegal e A Coruña Suroriental, contan cunha inversión por habitante nas áreas 
de igualdade superior á media rexistrada no total provincial, mentres que as áreas da Costa da Morte e 
Barbanza-Noia contan con máis da metade de concellos cunha inversión inferior á media do territorio. 
 

  
Distribución de concellos da provincia da Coruña segundo a inversión por habitante na área de 
igualdade é inferior ou superior á media por área comarcal 
 

Área comarcal 

Inversión por habitante 
superior á media 

Inversión por habitante 
inferior á media 

Sen datos 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

A Coruña Suroriental 8 53,30% 6 40,00% 1 6,70% 

Área da Coruña 8 42,10% 8 42,10% 3 15,80% 

Área da Costa da Morte 7 36,80% 11 57,90% 1 5,30% 

Área de Santiago 6 50,00% 3 25,00% 3 25,00% 

Barbanza-Noia 1 12,50% 5 62,50% 2 25,00% 

Ferrol-Eume-Ortegal 12 60,00% 7 35,00% 1 5,00% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político, das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña e Padrón Municipal de Habitantes. 

 
Se comparamos a porcentaxe de concellos nos que o persoal técnico percibe que os recursos económicos 
destinados a igualdade son suficientes coa porcentaxe de concellos que contan cunha inversión por 
habitante superior á media observamos dúas situacións inversas segundo o tamaño de poboación dos 
concellos. A primeira a atopamos nos concellos grandes, pois aínda que é onde se rexistra a maior 
porcentaxe de percepción de suficiencia económica tamén se rexistra a menor porcentaxe de concellos 
cunha inversión por habitante superior á media. A segunda atopámola nos concellos pequenos, pois 
mentres tan só un 26,2% do persoal percibe suficiencia económica para levar a cabo políticas locais en 
materia de igualdade, un 64,3% destes concellos conta cunha inversión por habitante superior á media. 
 

  
Porcentaxes de concellos con inversión por habitante superior á media e de concellos con recursos 
económicos suficientes segundo a percepción do persoal municipal por tamaño de poboación. 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos cuestionarios e nas entrevistas realizadas a persoal técnico e/ou político, das 
subvencións dirixidas a concellos da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación da Coruña e Padrón Municipal de Habitantes. 

 
Estas diferenzas entre os datos económicos analizados e a percepción existente entre o persoal dos 
concellos ten que ver moi probablemente co comentado anteriormente. É dicir, nos concellos grandes 
contan maioritariamente cunha inversión por habitante inferior á media, pero en datos absolutos a cantidade 
coa que contan permite levar a cabo numerosas accións, actividades e programas, polo que a percepción 
de suficiencia é algo maior. 
 
Pola contra, nos concellos pequenos, aínda que contan maioritariamente cunha inversión por habitante 
superior á media, en termos absolutos os presupostos son reducidos e con escasas posibilidades de levar 
a cabo unha programación anual variada. 
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Como vimos anteriormente, a maior parte de financiación coa que contan os concellos pequenos de menos 
de 5.000 habitantes procede de financiación externa. E é precisamente a inversión realizada desde outras 
administracións a que posibilita que os concellos pequenos conten, en termos relativos, cunha maior 
financiación para accións, programas e actividades. Do mesmo xeito, a escasa inversión realizada dende 
outras administracións aos concellos grandes deriva nunha menor inversión total en igualdade en termos 
relativos á poboación, aínda que os concellos grandes realicen xeralmente unha maior inversión en 
igualdade por habitante procedente de financiación propia que os concellos medianos e pequenos. 
 
A maior parte das subvencións en materia de igualdade a entidades públicas de Galicia se xestionan dende 
dous órganos diferenciados: as Deputacións Provinciais e a Secretaría Xeral de Igualdade.  
 
A Secretaría Xeral de Igualdade conta con distintas liñas de axudas e subvencións en materia de igualdade: 
 
▪ Trata de seres humanos. Axudas para a atención integral de persoas en situación de explotación 

sexual ou vítimas de trata.  
▪ Asociacionismo de mulleres. Convocatoria de axudas “programa asociacionismo mulleres”. 
▪ Vítimas de violencia de xénero. Contan con axudas periódicas, de pago único e indemnización, 

destinadas a mulleres vítimas de violencia de xénero. Nesta área, contan tamén cunha liña de axudas 
e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción 
laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero.  

▪ Mulleres emprendedoras. Ofrecen subvencións para o apoio ó emprendemento feminino.  
▪ Entidades de iniciativa social. Nesta área contan con subvencións a entidades de iniciativa social 

sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, así 
como con subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Os concellos acceden a 
esta última liña de subvencións, que desde o ano 2012 ata o ano 2014 desenvolvíanse a través de 3 
programas: 

• Programa de fomento da conciliación. 

• Programa de apoio aos Centros de Información á Muller. 

• Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento 
integral da violencia de xénero.  

A partir do ano 2015, a través da Resolución de 8 de outubro de 2015 da Secretaría Xeral de Igualdade 
(DOG núm. 194, de 9 de outubro), modifícase este programa, que pasa a subvencionar unicamente 
programas de “prevención e tratamento integral de la violencia de xénero”. 

 
Pola súa parte, a Deputación de A Coruña outorgaba ata o ano 2016 subvencións para “o desenvolvemento 
de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero”, que estaban 
dirixidas a concellos e outras entidades locais. Porén, desde xuño de 2017 esta liña de subvencións en 
materia de igualdade, desaparece e son substituídas polo “Plan Único de Concellos”, un novo programa de 
axudas que unifica o Plan de Obras e Servizos, o Plan de Acción Social e o Plan de Aforro e Investimentos, 
así como 11 liñas de subvencións. Este plan pretende outorgar maior autonomía aos concellos para 
xestionar os fondos, pero non garante un mínimo de inversión en todas as liñas que anteriormente se 
subvencionaban. 
 
Dende o ano 2012 ata o ano 2017 a Deputación Provincial da Coruña e a Secretaría Xeral de Igualdade da 
Xunta de Galicia destinaron conxuntamente 10.430.719,34€ a subvencionar accións, programas, 
actividades e persoal para promover a igualdade entre mulleres e homes nos concellos da provincia da 
Coruña.  
 
Se analizamos a inversión realizada segundo as tipoloxías de accións comprobamos que o 83% da 
cantidade subvencionada pola Secretaría Xeral de Igualdade destinouse a accións de mantemento dos 
Centros de Información á Muller, que principalmente cubre os gastos de persoal da asesoría xurídica, 
atención psicolóxica e dirección, entre outros. Pola súa parte, o 55,7% das accións subvencionadas pola 
Deputación Provincial da Coruña destináronse a actividades de conciliación. En conxunto, o mantemento 
dos CIM e as accións de conciliación supuxeron o 53,6% e o 26,6% respectivamente, da cantidade total 
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subvencionada entre 2012 e 2017. A estas séguenlles as accións de sensibilización contra a violencia de 
xénero e de coeducación, con un 5,2% e un 4,1% respectivamente. 
 

  
Cantidade subvencionada para accións de promoción da igualdade por tipoloxía de acción e 
procedencia administrativa da subvención. Anos 2012-2017 
 

TIPOLOXÍA DAS ACCIÓNS SUBVENCIONADAS 
DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA 
CORUÑA 

SECRETARÍA XERAL 
DE IGUALDADE 

TOTAL 

Avaliación do PIOMH 47.718,90 € 26.740,75 € 74.459,65 € 

Coeducación 289.848,14 € 142.058,77 € 431.906,91 € 

Conciliación 2.031.914,44 € 744.934,13 € 2.776.848,57 € 

Coordinación violencia de xénero 22.124,78 € 9.534,80 € 31.659,58 € 

Corresponsabilidade 31.016,54 € 4.642,04 € 35.658,58 € 

Elaboración do PIOMH 106.064,60 € 53.949,26 € 160.013,86 € 

Empoderamento e liderado 40.384,43 € 485,45 € 40.869,88 € 

Formación para o emprego 355.301,60 € 0,00 € 355.301,60 € 

Intervención en violencia de xénero 112.376,77 € 43.532,21 € 155.908,98 € 

Sensibilización contra a violencia de xénero 452.343,89 € 92.589,32 € 544.933,21 € 

Autoemprego e emprendemento 63.603,82 € 0,00 € 63.603,82 € 

Mantemento do CIM 0,00 € 5.594.974,52 € 5.594.974,52 € 

Outras accións 164.630,18 € 0,00 € 164.630,18 € 

TOTAL 3.717.328,09 € 6.713.441,25 € 10.430.769,34 € 
 

► Fonte: elaboración propia a partir das resolucións das subvencións dirixidas a entidades locais da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación 
da Coruña. 

 
En termos absolutos, Deputación Provincial da Coruña e a Secretaría Xeral de Igualdade concederon un 
total de 856 subvencións entre 2012 e 2017 aos concellos da provincia da Coruña para a promoción da 
igualdade entre mulleres e homes. Concretamente, 451 foron concedidas pola Deputación Provincial da 
Coruña e 405 pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. No caso da Deputación Provincial 
da Coruña, máis da metade das subvencións solicitadas e concedidas polos concellos da provincia entre 
2012 e 2016 (55,7%) destináronse a accións de conciliación, seguido accións de sensibilización contra a 
violencia de xénero (11,1%) e de accións de coeducación (7,8%). Pola súa, parte, a Secretaría Xeral de 
Igualdade concedeu o 40,5% das súas subvencións entre 2012 e 2017 a accións para mantemento do CIM, 
seguido de subvencións para accións de conciliación (26,4%) e accións de coeducación (9,11%). 
 

  
Distribución das subvencións concedidas por Deputación Provincial da Coruña e Secretaría Xeral 
de Igualdade segundo tipoloxía das accións subvencionadas. Anos 2012-2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir das resolucións das subvencións dirixidas a entidades locais da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación 
da Coruña. 
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Na análise da distribución das subvencións concedidas segundo tipoloxía de acción nos diferentes tamaños 
de poboación dos concellos observamos dúas tendencias claras: unha maior concentración de subvencións 
destinadas a accións para conciliación conforme diminúe o tamaño de poboación dos concellos e unha 
maior concentración de subvencións destinadas a accións de mantemento dos CIM conforme aumenta o 
tamaño de poboación. Do mesmo xeito, vemos que existe unha maior variedade de accións 
subvencionadas nos concellos grandes que nos concellos pequenos, que concentran case a metade das 
subvencións recibidas en accións de conciliación. Estes datos veñen a reafirmar a hipótese realizada 
anteriormente, pois comprobamos efectivamente que aínda que os concellos pequenos contan con máis 
inversión por habitante, procedente maioritariamente de financiación externa, esta concéntrase 
principalmente en accións de conciliación, sen posibilidade en moitos casos de poder ofrecer unha maior 
diversidade de servizos co obxectivo de promover a igualdade entre mulleres e homes nos seus territorios. 
 

  
Distribución das subvencións concedidas pola Deputación Provincial da Coruña e a Secretaría Xeral 
de Igualdade segundo tipoloxía das accións subvencionadas e tamaño de poboación. Anos 2012-
2017 
 

TIPOLOXÍA DAS ACCIÓNS SUBVENCIONADAS 
Concellos grandes Concellos medianos Concellos pequenos 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Avaliación do PIOMH 1 0,7% 7 1,9% 9 2,7% 

Coeducación 19 13,3% 34 9,0% 29 8,7% 

Conciliación 36 25,2% 158 41,8% 164 49,0% 

Coordinación violencia de xénero 4 2,8% 2 0,5% 1 0,3% 

Corresponsabilidade 2 1,4% 1 0,3% 4 1,2% 

Elaboración do PIOMH 1 0,7% 18 4,8% 15 4,5% 

Empoderamento e liderado 0 0,0% 2 0,5% 9 2,7% 

Formación para o emprego 4 2,8% 15 4,0% 23 6,9% 

Intervención en violencia de xénero 7 4,9% 10 2,6% 5 1,5% 

Sensibilización contra a violencia de xénero 18 12,6% 32 8,5% 37 11,0% 

Autoemprego e emprendemento 1 0,7% 0 0,0% 6 1,8% 

Mantemento do CIM 47 32,9% 87 23,0% 30 9,0% 

Outras accións 3 2,1% 12 3,2% 3 0,9% 

TOTAL 143 100,0% 378 100,0% 335 100,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir das resolucións das subvencións dirixidas a entidades locais da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación 
da Coruña. 

 

  
Distribución das subvencións concedidas pola Deputación Provincial da Coruña e a Secretaría Xeral 
de Igualdade segundo tipoloxía das accións subvencionadas e área comarcal. Anos 2012-2017 
 

TIPOLOXÍA DAS ACCIÓNS 
SUBVENCIONADAS 

A Coruña 
Suroriental 

Área da 
Coruña 

Área da 
Costa da 

Morte 

Área de 
Santiago 

Barbanza-
Noia 

Ferrol-
Eume-
Ortegal 

Avaliación do PIOMH 0,8% 3,3% 1,1% 0,8% 1,1% 3,6% 

Coeducación 11,0% 14,4% 7,3% 4,1% 15,4% 6,7% 

Conciliación 61,0% 42,2% 39,7% 38,2% 26,4% 41,2% 

Coordinación violencia de xénero 0,0% 2,2% 1,1% 0,8% 0,0% 0,0% 

Corresponsabilidade 0,0% 1,1% 0,0% 2,4% 0,0% 1,2% 

Elaboración do PIOMH 3,4% 2,2% 3,9% 4,1% 5,5% 5,5% 

Empoderamento e liderado 1,7% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Formación para o emprego 3,4% 3,3% 2,2% 5,7% 8,8% 7,9% 

Intervención en violencia de xénero 0,0% 5,0% 3,4% 0,8% 2,2% 2,4% 

Sensibilización contra a violencia de xénero 6,8% 6,7% 14,0% 12,2% 12,1% 9,7% 

Autoemprego e emprendemento 0,8% 0,0% 0,0% 1,6% 1,1% 1,8% 

Mantemento do CIM 10,2% 16,7% 22,9% 27,6% 26,4% 13,9% 

Outras accións 0,8% 0,6% 4,5% 1,6% 1,1% 3,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir das resolucións das subvencións dirixidas a entidades locais da Secretaría Xeral de Igualdade e Deputación 
da Coruña. 
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Varios son os recursos, accións e programas que a maior parte dos concellos poñen a disposición da súa 
cidadanía co obxectivo de superar as desigualdades entre mulleres e homes. A variedade de recursos 
abarca dende servizos de información e asesoramento, pasando por actividades de conciliación, de 
empoderamento, de fomento do emprego, etc. Neste senso, a existencia de recursos de proximidade para 
as mulleres pode marcar unha situación diferencial de partida para conseguir superar determinadas 
situacións de desvantaxe polo mero feito de ser mulleres. 
  
Os Centros de Información á Muller consolídanse como un dos principais recursos dos concellos para 
ofrecer información e asesoramento a mulleres e homes en materia de igualdade, pero é un servizo de 
especial importancia para mulleres vítimas de violencia de xénero, pois articulan os mecanismos necesarios 
para contar cun asesoramento especializado, que lles permite superar esta situación. De acordo con isto, 
aínda que nalgúns concellos contan con acordos de colaboración cos CIM máis próximos para prestar 
servizos ás mulleres dos seus concellos, o certo é que non contar cun servizo de proximidade no propio 
concello pode ser un impedimento para que moitas mulleres accedan efectivamente a este tipo de servizos.  
 
A este respecto nos foros de diagnose comentouse a necesidade de que os servizos específicos se 
acompañen dun sistema de transporte público organizado para facilitar ás mulleres o acceso a estes 
servizos, xa que moitos dos concellos da provincia son de carácter eminentemente rural e a poboación ten 
dificultades para desprazarse, nomeadamente as mulleres que, como se viu no capítulo de territorio e 
mobilidade, son as que teñen un menor acceso ao vehículo privado. 
 
A través das entrevistas realizadas ao persoal técnico e político dos concellos comprobamos que un 31,1% 
dos concellos contan con Centros de Información á Muller (CIM), un 44,1% con atención psicolóxica e un 
36,6% con atención xurídica. Porén, estes datos varían de xeito significativo cando analizamos os datos 
por tamaño de poboación dos concellos, pois observamos que conforme diminúe o tamaño de poboación, 
diminúe a porcentaxe de concellos que contan con servizos de información e asesoramento especializados. 
 
 

  
Servizos de información e asesoramento en materia de igualdade e violencia de xénero por tamaño 
de poboación dos concellos. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Por área comarcal observamos tamén notables diferenzas, pois as áreas de Santiago e Barbanza-Noia son 
as que rexistran unha maior porcentaxe de concellos que contan con servizos de información e 
asesoramento xurídico e psicolóxico, mentres que as áreas comarcais da Coruña, da Coruña Suroriental e 
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de Ferrol-Eume-Ortegal son as que contan cun menor número de concellos que ofrecen estes servizos no 
seu territorio. 
 
Destacan especialmente as áreas comarcais da Coruña Suroriental e Ferrol-Eume Ortegal pois tan só un 
20% dos concellos destas áreas contan cun Centro de Información á Muller no seu territorio. 
Concretamente, Ordes e Ferrol son as comarcas que contan con menos CIM’s en relación ao número de 
concellos que conforman a comarca. Parece clara pois a necesidades de impulsar a creación de novos 
servizos de información e asesoramento nestes territorios, pois a proximidade deste tipo de servizos pode 
supor a diferenza entre que unha muller poida acceder a eles ou non, tendo en conta a repercusión que iso 
pode ter nas súas vidas. 
 

  
Servizos de información e asesoramento en materia de igualdade e violencia de xénero por área 
comarcal dos concellos. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Respecto dos programas e accións impulsadas polos concellos, vemos que catro son os tipos de acción 
máis realizadas: programas de coeducación ou de educación en igualdade, programas de conciliación e 
corresponsabilidade, actividades de sensibilización (campañas, charlas, etc.) e accións puntuais en datas 
conmemorativas. Cando lle preguntamos ao persoal técnico cales son as accións que teñen maior e menor 
impacto na poboación observamos que as accións valoradas como de maior impacto son as de 
coeducación ou educación en igualdade, seguido dos programas de conciliación e corresponsabilidade. No 
primeiro caso, existe a idea da persistencia de roles e estereotipos entre a mocidade, e nalgúns casos 
mesmo dun retroceso, polo que investir esforzos e recursos en programas de coeducación considérase 
“unha aposta segura” para erradicar entre as persoas máis novas a desigualdade entre homes e mulleres. 
No segundo caso, considéranse as accións de conciliación como unha solución necesaria dunha situación 
clara de desigualdade, pois son habitualmente as mulleres as encargadas dos coidados das fillas e dos 
fillos. En moitos casos mídese o impacto deste tipo de accións en base a demanda existente por parte da 
cidadanía, que adoita ser moi elevada. 
 
Pola contra, entre o persoal técnico sinálase en numerosas ocasións as actividades de sensibilización como 
as de menor impacto. Especialmente destaca o escaso impacto das charlas, sobre as que o persoal técnico 
sinala que é necesario ofrecer incentivos para que acuda a xente ou que as charlas sexan moi 
especializadas cara a un colectivo ou grupo específico, do contrario é probable que acudan “as mesmas 
persoas de sempre”, polo que o impacto é minoritario. Destaca ademais segundo o persoal técnico dalgúns 
concellos, principalmente pequenos e medianos, que naquelas actividades nas que se usen termos como 
“violencia” ou “igualdade” é probable que acuda pouca xente, pois dende a súa percepción existen un 
pensamento entre moitas mulleres de que acudir a este tipo de charlas “as marca ou etiqueta”, 
posiblemente como vítimas de violencia de xénero. 
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Na seguinte táboa agrúpanse as diferentes accións e programas impulsados polos concellos segundo a 
súa tipoloxía e o número de veces que foron mencionadas como accións ou programas de maior ou menor 
impacto. Entre todas elas destacan as actividades de coeducación ou de educación da igualdade, pois máis 
da metade dos concellos mencionaron este tipo de actividades como as de maior impacto, seguido dos 
programas de conciliación.  
 
Pola súa parte, vemos que segundo a percepción do persoal técnico e/ou político as accións de 
sensibilización da poboación si teñen bastante impacto cando se trata de accións puntuais en datas 
conmemorativas como o 8 de marzo ou o 25 de novembro. Non sucede así cando se trata de campañas 
de sensibilización ou de charlas ou xornadas, pois neste caso son mencionadas maioritariamente como 
accións de pouco impacto na poboación. 
 

  
Percepción entre o persoal municipal sobre as accións ou programas con máis ou menos impacto 
nos concellos da provincia da Coruña. Ano 2017 
 

Accións ou programas 

Nº de veces 
mencionada como 

acción ou programa 
de máis impacto 

Nº de veces 
mencionada como 

acción ou programa 
de menos impacto 

Saldo 

Coeducación ou educación en igualdade 53 3 50 

Conciliación e corresponsabilidade 40 1 39 

Accións puntuais en datas conmemorativas 38 10 28 

Programas formativos (fomento do emprego) 19 2 17 

Programas de empoderamento 15 3 12 

Asesoramento 6 0 6 

Desenvolvemento emocional, coaching, obradoiros terapéuticos 7 1 6 

Programas de promoción de hábitos de vida saudables 7 3 4 

Programas de violencia de xénero 4 2 2 

Programas para coidadoras 1 1 0 

De sensibilización (campañas, charlas, etc.) 9 34 -25 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Un dos puntos fundamentais para conseguir un maior impacto nas accións e programas desenvoltos polos 
concellos, e polo tanto, na implantación das políticas de igualdade na administración local, é a comunicación 
coa cidadanía. Neste sentido, o uso da Web, pero sobre todo das redes sociais (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.), leva consigo unha serie de beneficios tanto para a administración como para a propia 
cidadanía.  
Hoxe en día, cada vez son máis as persoas que se informan a través das redes sociais, en detrimento 
doutros canais de comunicación máis convencionais. Tanto a mocidade, como cada vez máis as persoas 
de máis idade, acceden as súas redes sociais para coñecer as novidades no seu entorno, polo que o uso 
das redes sociais por parte das administracións públicas atopa a súa principal vantaxe na posibilidade de 
ofrecer información de xeito rápido e actualizado.  
 
Por outra banda, nas redes sociais non só a administración consolídase como difusor das noticias e 
novidades do concello, neste caso en materia de igualdade, senón que os propios usuarios e usuarias das 
redes axudan a expandir mais a información, compartindo as publicacións en Facebook ou realizando 
retweet en Twitter. Grazas a iso, conséguese que a información chegue rapidamente a un amplo número 
de persoas, o que facilitará sen dubida un maior impacto das accións e programas a desenvolver. 
 
Neste sentido, cabe analizar os canais de comunicación empregados polos concellos da provincia para 
difundir a información relativa ás políticas públicas en materia de igualdade entre mulleres e homes. Así, 
no seguinte gráfico vemos que a web dos concellos (71%), as redes sociais (68,8%) e a cartelería (51,6%) 
son os canais de difusión máis empregados polos concellos da provincia para a difusión das políticas e 
accións en materia de igualdade. Destaca tamén que o boca a boca é un dos canais empregados polo 
21,5% dos concellos. 
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Canais ou mecanismos de difusión das políticas e accións impulsadas polos concellos en materia 
de igualdade na provincia da Coruña. Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Na análise por tamaño de poboación observamos que o uso da web é maior nos concellos grandes que 
nos medianos e pequenos, pero destaca especialmente a tendencia decrecente no uso das redes sociais 
conforme diminúe o tamaño da poboación dos concellos. Esta tendencia obsérvase tamén no uso da prensa 
e da radio, neste caso probablemente por unha maior dispoñibilidade de recursos económicos nos 
concellos grandes. 
 

  
Canais ou mecanismos de difusión das políticas e accións impulsadas en materia de igualdade na 
provincia da Coruña por tamaño de poboación dos concellos. Ano 2017 
 

Canais de difusión Concellos grandes 
Concellos 
medianos 

Concellos 
pequenos 

Web 81,8% 67,5% 71,4% 

Redes sociais 81,8% 72,5% 61,9% 

Cartelería 36,4% 60,0% 47,6% 

Boca a boca 36,4% 12,5% 26,2% 

Xornal ou revistas do Concello 9,1% 7,5% 26,2% 

Prensa (Xornais, TV, etc.) 36,4% 10,0% 7,1% 

Bandos 0,0% 5,0% 21,4% 

Chamadas 9,1% 15,0% 7,1% 

Centros educativos 9,1% 7,5% 11,9% 

Cartas 9,1% 10,0% 9,5% 

Radio 18,2% 5,0% 4,8% 

Movemento asociativo 18,2% 5,0% 2,4% 

CIM 9,1% 2,5% 2,4% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas a persoal técnico e/ou político. 

 
Parece clara pois a necesidade de fomentar o uso das redes socias nos concellos pequenos, pois 
consolídanse como canais de difusión de gran impacto, e teñen un coste económico mínimo. Aínda así, é 
necesario sinalar que axentes chave do territorio apuntan tamén a necesidade de establecer unha 
convivencia entre as novas ferramentas de comunicación e as formas tradicionais de difusión, como o “boca 
a boca”, publicación de bandos e cartelería en lugares estratéxicos de encontro da poboación, para 
fomentar a información e participación de todos os sectores de poboación. 
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Ao longo deste informe fomos realizando unha análise pormenorizada da situación dos concellos da 
provincia da Coruña en relación ao desenvolvemento das políticas públicas en materia de igualdade entre 
mulleres e homes. Para iso analizamos diversos aspectos como a incorporación das mulleres aos procesos 
de toma de decisión pública; o lugar que ocupa a igualdade nas estruturas de goberno; os instrumentos 
utilizados para o seu desenvolvemento; as características das organizacións e a súa incorporación da 
perspectiva de xénero; os recursos ofrecidos á cidadanía; e os recursos humanos e económicos destinados 
ás políticas de igualdade. 
 
A información recollida a través das enquisas e entrevistas realizadas ao persoal técnico e político dos 
concellos da provincia da Coruña, así como os diferentes foros de diagnose realizados, permítenos coñecer 
o grao de desenvolvemento das políticas de igualdade de xénero e o grao de incorporación da 
transversalidade de xénero na cultura de traballo de cada concello. Neste sentido, e coa información 
recollida, cabe someter aos concellos da provincia a exame co fin de avaliar sinteticamente a situación 
actual de cada un en base aos datos ofrecidos polo persoal dos propios concellos e a observación realizada 
en todo o proceso de investigación. O obxectivo non é outro que obter un indicador numérico que permita 
realizar análises comparativas e identificar aqueles territorios onde se rexistran amplas oportunidades de 
mellora de cara ao futuro. 
 
Por outra banda, a construción dun índice cuantitativo que mida o desenvolvemento das políticas de 
igualdade entre mulleres e homes no territorio permite analizar e poñer en relación outras variables 
territoriais e sociodemográficas. Neste sentido, é pertinente comprobar se as diferentes características 
sociais e demográficas dos concellos teñen algunha influencia no grao de desenvolvemento das políticas 
de xénero nos concellos da provincia da Coruña. 
 
Para a construción deste indicador tivéronse en conta aqueles aspectos que, segundo diversos organismos 
internacionais como as Nacións Unidas ou a Unión Europea, marcan o cumprimento dunha estratexia 
transversal por parte das administracións públicas, dos que destacan os seguintes: 
 

▪ A inclusión e a participación das mulleres nos procesos e lugares de toma de decisións 
públicas. 

▪ A incorporación de normativas, plans e sistemas de avaliación para o desenvolvemento das 
políticas públicas. 

▪ O compromiso, implicación e sensibilización das persoas implicadas na xestión das 
administración, tanto a nivel técnico como político. 

▪ O uso de estatísticas desagregadas por sexo e a utilización dunha comunicación inclusiva e 
non sexista. 

▪ A disposición de recursos humanos e económicos para a execución das políticas públicas en 
materia de igualdade. 

 
O método de construción do índice, ao que chamaremos “Índice de desenvolvemento das políticas de 
igualdade locais”, realízase mediante puntuacións ponderadas dentro de catro bloques de análise: a 
igualdade na representación e na estrutura política; os instrumentos de actuación; o xénero na 
organización; e os recursos humanos e económicos. Cada bloque supón o 25% da puntuación final do 
índice. Dentro de cada bloque establécese unha puntuación para cada variable, que representa unha 
dimensión de análise que pode cumprirse ou non en cada un dos concellos. O cumprimento supón a 
obtención da puntuación establecida. 
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A continuación detállanse as variables analizadas en cada bloque, xunto coa puntuación asignada a cada 
unha. 
 

1. A IGUALDADE NA REPRESENTACIÓN E NA ESTRUTURA POLÍTICA (25%) 
 

▪ Paridade na corporación (1 punto). 
▪ Paridade no goberno (1 punto). 
▪ Concellería con mención expresa á muller ou igualdade (0,5 puntos). 
▪ Concellería específica (0,5 puntos). 

 
2. INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN (25%) 

 
▪ Plan de igualdade en vigor (presente ou prorrogado) (1 punto). 
▪ Diagnóstico participativo (1 punto). 
▪ Traballo co movemento asociativo (1 punto). 
▪ Sistema de avaliación (1 punto). 
▪ Programación anual (1 punto). 

 
3. O XÉNERO NA ORGANIZACIÓN (25%) 

 
▪ Contempla unha estratexia transversal (1 punto). 
▪ Consegue unha estratexia transversal (1 punto). 
▪ Compromiso e implicación do persoal político (1 punto). 
▪ Compromiso e implicación do persoal técnico doutras áreas (1 punto). 
▪ Linguaxe inclusiva na área (0,5 puntos). 
▪ Linguaxe inclusiva no concello (0,5 puntos). 
▪ Datos desagregados na área (0,5 puntos). 
▪ Datos desagregados no concello (0,5 puntos). 

 
4. RECURSOS HUMANOS E ECONÓMICOS (25%) 

 
▪ Adecuación dos recursos humanos asignados (1 punto). 
▪ Persoal formado (0,33 puntos). 
▪ Persoal especializado (0,33 puntos). 
▪ Persoal específico (0,33 puntos). 
▪ Financiación interna (orzamento propio) (1 punto). 
▪ Recursos económicos por encima da media do territorio (1 punto). 

 

O resultado do índice deriva nunha puntuación para cada concello da provincia da Coruña que se situará 
nunha escala de 0 a 10 puntos, nos que o “0” significa unha nula implementación das políticas públicas de 
igualdade de xénero e da transversalidade de xénero nos concellos e “10” significa unha moi alta 
implementación das políticas de igualdade e unha consecución tamén moi alta da transversalidade de 
xénero nos concellos. 
 
Antes de comezar a realizar unha análise territorial dos resultados do índice de transversalidade, cabe 
realizar un primeiro achegamento aos resultados medios obtidos nos diferentes bloques analizados. Neste 
senso, é necesario sinalar que contamos cos resultados relativos a 92 concellos, pois nun deles non se 
conseguiu recoller a información suficiente para a elaboración dos índices. 
 
Como comprobamos a continuación, a media acadada polos 92 concellos da provincia da Coruña no índice 
de desenvolvemento das políticas de igualdade locais é de 4,6 puntos, con algunhas diferenzas nos 
distintos bloques de análise. Neste senso, observamos que a puntuación máis baixa rexístrase no bloque 
“a igualdade na representación e na estrutura política” (4,2), e no bloque “o xénero na organización” (4,4). 
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Resultados medios dos concellos da provincia da Coruña no Índice de desenvolvemento de 
políticas de igualdade locais e nos diferentes bloques que o conforman. Ano 2017 
 

A igualdade na 
representación e na 

estrutura política 

Instrumentos de 
actuación en materia 

de igualdade 

O Xénero na 
organización 

Recursos Humanos e 
económicos  

ÍNDICE  

4,2 4,9 4,4 5,0 4,6 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas e nos cuestionarios a persoal técnico e/ou político. 

 
Na análise dos resultados por tamaño de poboación dos concellos comprobamos unha clara distinción entre 
os concellos de máis de 20.000 habitantes (concellos grandes) e os concellos de menos de 20.000 
habitantes (medianos e pequenos) na maioría dos bloques de análise. No caso dos concellos grandes 
comprobamos que en 2 dos 4 bloques de análise acádase unha puntuación superior a 7, destacando 
especialmente o bloque “a igualdade na representación e na estrutura política”, para o que acadan un 7,9. 
Pola súa parte, a menor puntuación dos concellos grandes rexístrase no bloque de “recursos humanos e 
económicos”, algo que xa viramos no epígrafe de recursos humanos. En síntese, os concellos grandes 
rexistran unha puntuación global no índice de desenvolvemento de políticas públicas en materia de 
igualdade de 7,1 puntos.  
 

  
Resultados medios dos concellos da provincia da Coruña no Índice de desenvolvemento de 
políticas de igualdade locais e nos diferentes bloques que o conforman por tamaño de poboación. 
Ano 2017 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas e nos cuestionarios a persoal técnico e/ou político. 

 
Pola súa parte, nos concellos medianos e pequenos as puntuacións son moi similares salvo no bloque “a 
igualdade na representación e na estrutura política”, que se sitúa, no caso dos concellos pequenos nos 2,6 
puntos, e nos 4,9 puntos nos concellos medianos. Esta diferenza rexistrada neste bloque ten un impacto 
directo na puntuación global acadada no índice final, situando aos concellos medianos nos 4,6 puntos e 
aos concellos pequenos nos 4 puntos. Así, vemos que estes datos correspóndense co analizado en 
epígrafes anteriores, pois no epígrafe sobre a representación feminina nos gobernos e nas corporacións 
locais comprobamos a falta de paridade en moitos concellos pequenos.  
 
Por outra banda, cabe sinalar que o valor do índice varía significativamente en función do lugar que ocupa 
a área de igualdade nos gobernos municipais, pois mentres acada os 7 puntos nos concellos con 
concellerías específicas de igualdade, nos concellos con concellerías multicompetenciais o valor do índice 
de desenvolvemento de políticas de igualdade locais descende a 5,1. Ademais, nos concellos que sitúan a 
área de igualdade en servizos socias, sen facer mención á igualdade nas súas concellerías o índice 
presenta un valor de 3,7. 
 
Cabe destacar tamén que a conformación de gobernos paritarios tamén ten un efecto no desenvolvemento 
das políticas de igualdade locais, pois nos concellos con gobernos paritarios o valor do índice sitúase en 
5,5 puntos, mentres que nos concellos sen gobernos paritarios o valor redúcese ao 3,7. 
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A nivel comarcal rexístranse diferenzas destacables tanto nos distintos bloques de análise como no índice 
global. Comezando a análise do bloque “a igualdade na representación e na estrutura política” 
comprobamos que as comarcas que presentan os valores máis altos son Barbanza (7,1), Noia (6,7) e Terra 
de Soneira (6,7), mentres que Eume, O Sar e Ordes presentan os valores máis baixos (1,3, 2,2 e 2,6 
respectivamente). No caso dos “instrumentos de actuación en materia de igualdade” destacan 
especialmente a comarcas de Santiago, pois son é a que conta en maior medida con plans de igualdade 
en vigor, con sistemas de avaliación, programación anual, etc., mentres que en Muros e Arzúa rexístranse 
como as comarcas que ofrecen maiores oportunidades de mellora (1,3 e 2,4 respectivamente). 
 
Respecto á integración da perspectiva de “xénero na organización”, entendendo isto como a contemplación 
dunha estratexia transversal, o compromiso e implicación de persoal político e técnico, o uso de linguaxe 
inclusiva e a recollida de datos desagregados, observamos que as maiores oportunidades de mellora 
localízanse tamén nas comarcas de Muros e Xallas (2,3 e 2,7 respectivamente), mentres que destaca 
positivamente a comarca da Coruña (6,1). 
 
Por último, comprobamos que a comarca de Ordes é a que presenta os valores máis baixos no bloque 
“recursos humanos e económicos” (2,8), mentres que O Sar é a comarca que goza dunha mellor situación 
neste aspecto (7,2). 
 

  
Resultados medios dos concellos da provincia da Coruña no Índice de desenvolvemento de 
políticas de igualdade locais e nos diferentes bloques que o conforman por comarcas. Ano 2017 
 

Comarca 

A igualdade na 
representación 
e na estrutura 

política 

Instrumentos 
de actuación en 

materia de 
igualdade 

O Xénero na 
organización 

Recursos 
Humanos e 
económicos  

ÍNDICE  

A Barcala 4,2 3,8 4,2 5,8 4,5 

A Coruña 5,8 5,6 6,1 5,3 5,7 

Arzúa 3,3 2,4 3,0 5,2 3,5 

Barbanza 7,1 3,8 2,7 3,8 4,3 

Bergantiños 5,2 4,7 4,9 4,1 4,8 

Betanzos 2,7 5,2 4,6 4,3 4,2 

Eume 1,3 5,5 3,3 5,3 3,9 

Ferrol 5,3 4,3 4,3 5,8 4,9 

Fisterra 3,7 3,7 5,2 5,0 4,4 

Muros 4,2 1,3 2,3 6,7 3,6 

Noia 6,7 6,4 4,3 5,3 5,7 

O Sar 2,2 5,4 3,5 7,2 4,6 

Ordes 2,6 3,8 3,9 2,8 3,3 

Ortegal 2,9 6,5 3,5 4,0 4,2 

Santiago 3,6 9,4 5,6 6,3 6,2 

Terra de Melide 5,0 3,0 4,6 6,7 4,8 

Terra de Soneira 6,7 5,8 5,8 4,4 5,7 

Xallas 4,2 4,0 2,7 4,6 3,9 
 

► Fonte: elaboración propia a partir da información recollida nos entrevistas e nos cuestionarios a persoal técnico e/ou político. 

 

A nivel global, comprobamos que tan só 4 das 18 comarcas da provincia da Coruña contan cunha valoración 
superior a 5 puntos no índice de desenvolvemento das políticas de igualdade locais, que son as comarcas 
da Coruña, Noia, Santiago e Terra de Soneira. 
 
A nivel local as maiores puntuacións no índice de desenvolvemento de políticas de igualdade locais 
rexistráronse no concellos de San Sadurniño, Narón, A Laracha, A Coruña, Culleredo, Santiago de 
Compostela, Oleiros, Cambre, Betanzos, Ames, Coirós, Lousame, Cabana de Bergantiños, Ares, Ferrol, 
Noia e Muxía. En todos os casos a puntuación obtida por estes concellos supera os 7 puntos, polo que, 
aínda presentando tamén oportunidades de mellora, consolídanse como administracións locais referentes 
nas súas comarcas e na provincia da Coruña. 
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► Os concellos da provincia da Coruña suspenden en representación política das mulleres. 
 
Aínda que a representación equilibrada por sexos é un precepto marcado pola Lei 3/2007, neste capítulo 
vimos que a provincia da Coruña dista moito de atoparse nunha situación de equilibrio na representación 
política de mulleres e homes. Segundo os datos recompilados para a diagnose de Compartimos Plan, no 
ano 2017 tan só o 11,8% das alcaldías da provincia estaban representadas por mulleres. Este feito amosa 
que existe unha escasa aposta de liderado das mulleres fronte a candidatos masculinos por parte dos 
partidos ou agrupacións políticas, pero tamén vimos que entra en xogo a dificultade de conseguir que as 
mulleres asuman o liderado dos proxectos políticos locais. 
 
Tampouco na formación de gobernos conséguese unha representación equilibrada, pois das 598 persoas 
que forman parte dos equipos de goberno municipais da provincia da Coruña, 229 son mulleres (38,3%) e 
369 son homes (61,7%), non acadando o 40% de representación de mulleres. Ademais, das 1.245 persoas 
que no ano 2018 formaban parte dunha corporación local da provincia da Coruña como concelleiras e 
concelleiros, 486 eran mulleres (39%) e 759 homes (61%). É dicir, que aínda que a cifra sitúase preto do 
equilibrio tampouco acada o 40% de representación mínima de cada sexo que sinala a Lei de Igualdade. 
 
A situación non é igual en todos os concellos da provincia e coa análise realizada comprobamos que a 
representación política de mulleres é especialmente baixa nos concellos de menos de 5.000 habitantes, 
onde as mulleres apenas representan o 31% das concellerías de goberno e o 32,3% das concellerías das 
corporacións municipais. Incluso nos concellos con menos de 3.000 habitantes tan só o 14,3% dos cargos 
electos das corporacións locais son mulleres. Polo tanto, os datos apuntan cara a necesidade de impulsar 
accións de empoderamento e participación das mulleres, especialmente nos concellos máis pequenos, co 
obxectivo de conseguir unha maior participación das mulleres na política e nos procesos de toma de 
decisión. 
 
 
► A igualdade ocupa un papel secundario nas estruturas de goberno locais. 
 
O 51,6% das concellerías nas que se inscriben as competencias en materia de igualdade son de carácter 
multicompetencial, é dicir, a igualdade está agrupada con outros servizos e faise mención expresa a 
“igualdade”, “muller” ou “ambas” no nome das concellerías. O 36,6% dos concellos inclúen a igualdade 
como unha na área da Concellería de Servizos Sociais, sen facer mención a muller ou igualdade, mentres 
que tan só un 6,5% dos concellos contan cunha concellería de igualdade específica, polo que en moi poucos 
casos as políticas de igualdade contan con protagonismo nos gobernos municipais. 
 
Pola súa parte, nos concellos pequenos de menos de 5.000 a maior parte das concellerías nas que se 
inscriben as competencias en materia de igualdade son de servizos sociais ou non contan con concellería, 
polo que a área de igualdade atópase invisibilizada na estrutura de goberno.  

 
 

► Existe unha baixa planificación estratéxica da políticas de igualdade locais. 
 
Menos da metade dos concellos da provincia contaban no ano 2017 cun plan de igualdade en vigor (48,4%). 
Trátase dun total de 45 concellos dos cales 8 tiñan o plan de igualdade prorrogado. Se temos en conta os 
concellos que teñen plan de igualdade vixente dentro do período que contemplaba inicialmente o propio 
plan a cifra redúcese a 37 concellos, supoñendo o 39,8% dos concellos da provincia, porcentaxe que se 
reduce conforme diminúe o tamaño da poboación dos concellos.  
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Na provincia da Coruña realizouse ata o 2017 unha media de 2 plans de igualdade por Concello con 
escasas diferenzas segundo o tamaño de poboación. Porén, si atopamos diferenzas na análise comarcal 
dos datos, pois a comarca de Santiago destaca sobre todas as demais ao contar cunha media de 3 plans 
de igualdade nos seus concellos, mentres que polo lado contrario vemos que Fisterra conta de media con 
tan só 1 plan de igualdade. E ademais, comprobamos que entre os concellos sen plan en vigor tan só un 
12,2% chegou a ter un alto grao de implementación das accións contempladas e ata un 29,3% deles tiveron 
un desenvolvemento do plan baixo ou nulo, outro síntoma claro da escasa planificación das políticas de 
igualdade locais. 
 
 
► Participación de diferentes axentes na elaboración dos plans de igualdade. 
 
Unha das principais fortalezas observadas no deseño dos plans de igualdade dos concellos da provincia 
da Coruña é que a maioría contaron cun diagnóstico participativo, pois sabemos que o 58,1% dos concellos 
da provincia realizaron un diagnóstico previo á redacción do plan, no que participaron outras áreas do 
concello e diferentes axentes sociais. A porcentaxe dos concellos que non realizaron diagnóstico 
participativo previo á realización do plan redúcese ao 26,9%, mentres que descoñecemos o dato no 15,1% 
restante. 
 
 
► Existe unha baixa cultura de avaliación das políticas públicas en materia de igualdade. 
 
Como se comentou neste capítulo, o seguimento e a avaliación dos plans de igualdade son procesos que 
permiten examinar os progresos, e identificar e anticipar posibilidades de mellora de cara ao futuro. A 
existencia ou non dun sistema de avaliación e dunha programación anual pode determinar tamén en certa 
medida o éxito ou o fracaso do plan e das políticas de igualdade a implementar en cada concello. Pese á 
importancia de avaliar as políticas que se desenvolven en materia de igualdade tan só o 40,9% dos 
concellos da provincia contan con algún sistema de avaliación para o seguimento das políticas 
desenvolvidas. 
 
Esta baixa cultura da avaliación, sumada á inexistencia dunha programación anual estable en moitos dos 
concellos da provincia ten como consecuencia un menor desenvolvemento das políticas públicas en materia 
de igualdade, polo que cabe fomentar a aplicación e o desenvolvemento dos sistemas de avaliación como 
medida para favorecer unha mellor planificación estratéxica das políticas de igualdade. 
 
 
► Baixa colaboración e traballo en rede co tecido asociativo. 
 
Unha das principais debilidades observadas na implantación dos plans e das políticas de igualdade é a 
escasa colaboración co tecido asociativo que existe na maior parte dos concellos. A través das entrevistas 
a persoal das administracións locais identificáronse tan só 33 concellos (35,5%) que traballan en 
colaboración coas asociacións. E aínda que se presenta como unha das principais debilidades das políticas 
de igualdade local, é necesario sinalar que en moitos concellos non existen asociacións de mulleres que 
traballen en prol da igualdade. Por iso, unha necesidade clara de moitos concellos é fomentar a 
colaboración co tecido asociativo alí onde si existe e promover o asociacionismo de mulleres naqueles 
concellos nos que non está tan desenvolvido. 
 
 
► Escaso desenvolvemento da transversalidade de xénero. 
 
Cando analizamos entre o persoal municipal se a política de igualdade dos seus concellos contempla unha 
estratexia transversal e se esta chega a cumprirse. Os resultados son contundentes, pois aínda que un 
58,1% dos concellos contemplan unha estratexia transversal nas súas actuacións, tan só un 6,5% de 
concellos conseguen efectivamente a transversalidade. Ademais, destaca que a “transversalidade e 
mainstreaming de xénero” apareza como área específica de actuación tan só no 55,7% dos plans de 
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igualdade analizados, algo que probablemente dificultará en certa medida a implantación transversal do 
principio de igualdade entre homes e mulleres na actuación dos concellos, que recolle a Lei de Igualdade 
3/2007, tal e como viramos anteriormente. 
 
Este escaso desenvolvemento da transversalidade de xénero afecta especialmente aos concellos de 
menos de 20.000 habitantes, pois nos concellos medianos e pequenos tan só un 55% e un 50% 
respectivamente contemplan unha estratexia transversal, mentres todos os concellos grandes contemplan 
nas súas actuacións e nos plans de igualdade a transversalidade de xénero, aínda que en moi poucos se 
consegue. 
 
 
► Baixo compromiso e implicación do persoal político e do persoal técnico doutras.  
 
A percepción sobre o grao de compromiso e implicación do persoal político e técnico doutras áreas dos 
concellos coas políticas de igualdade é moi baixo segundo o persoal municipal das áreas de igualdade, 
pois tan só se identificaron un 30,1% e un 24,7% de concellos da provincia nos que existe, segundo a 
percepción do persoal da área, compromiso e implicación por parte persoal político e do persoal técnico 
doutras áreas respectivamente. 
 
 
► Escaso desenvolvemento de plans de igualdade internos e/ ou de protocolos de igualdade 

na xestión municipal ou contra o acoso sexual. 
 
Nas entrevistas realizadas ao persoal técnico e político tan só se identificaron dous concellos que contan 
con plan de igualdade interno para o persoal municipal. Ademais, moi poucos inclúen medidas específicas 
para a xestión interna dos recursos humanos ou medidas de conciliación da vida laboral e familiar para o 
persoal da administración. E tan só se identificaron 5 concellos con protocolos de actuación contra o acoso 
sexual e moral. Neste sentido, e como se sinalou no capítulo, parece clara a necesidade de impulsar a 
elaboración de plans de igualdade internos que recollan estas medidas para o persoal das administracións 
locais.  
 
 
► Baixa asignación de recursos humanos ás áreas de igualdade.  
 
Na análise realizada a través das entrevistas realizadas ao persoal das áreas de igualdade comprobamos 
que tan só un 31,2% dos concellos (29) contan con persoal suficiente para levar a cabo as accións 
necesarias para a implementación das políticas de igualdade, mentres que no 65,6% dos concellos da 
provincia (61%) os recursos humanos asignados non son percibidos como insuficientes. Situación que difire 
tamén segundo o tamaño de poboación dos concellos, pois nos concellos grandes preto de 1 de cada 2 
concellos contan con persoal suficiente, mentres que nos concellos pequenos e medianos tan só en torno 
a 1 de cada 3 concellos os recursos humanos adecúanse as necesidades. 
 
 
► Baixa profesionalización do persoal asignado ás áreas de igualdade. 
 
Na análise realizada das entrevistas ao persoal técnico e político dos concellos da provincia observamos 
que a maioría conta con algún tipo de formación, pois as categorías de persoal con formación aglutinan ao 
82,8% dos concellos. Porén, é relevante que nun 16,1% dos concellos ningunha das persoas que asumen 
as funcións da área de igualdade no seu concello conta con formación en igualdade. Ademais, ata nun 
20,4% dos concellos a formación coa que conta o persoal é básica. Pola súa parte, observamos que tan só 
un 10,9% dos concellos conta con persoal específico, é dicir, con axente ou técnica/o de igualdade.  
 
 
► As áreas de igualdade dos concellos contan cun perfil marcadamente asistencialista. 
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Os perfís profesionais máis habituais nas áreas de igualdade dos concellos son os de traballadoras/es 
sociais (46,7% dos concellos), psicólogas/os (44,6%), asesoras/es xurídicas/os (35,9%) e educadoras/es 
familiares (31,5%). Non obstante, os perfís profesionais das áreas de igualdade dos concellos varían de 
xeito relevante en función do tamaño de poboación dos concellos, pois mentres que nos concellos grandes 
destaca a presenza de psicólogas/os e asesoras/es xurídicas/os (81,8%), nos concellos pequenos o perfil 
profesional que máis destaca é o de traballadora/or social (69%), seguido de educadora/or familiar (45,2%).  
 
Neste sentido comprobamos que na maior parte dos concellos pequenos prevalece un enfoque de 
necesidades na aplicación das políticas públicas en materia de igualdade. É dicir, prioriza satisfacer as 
necesidades, e satisfai as necesidades sen empoderamento; céntrase no contexto social sen apenas 
priorizar a política; e o ámbito de actuación adoita ser sectorial.  
 
 
► Inestabilidade laboral das persoas que traballan en igualdade. 
 
O tipo de contrato maioritario entre o persoal municipal que se integra nas áreas de igualdade é o de persoal 
laboral temporal, pois 1 de cada 3 contratos das persoas que se integran nas áreas de igualdade é temporal; 
tan só 2 de cada 10 contratos son de funcionario (15,8% de carreira e 5,9% en interinidade); mentres que 
o 36,8% dos contratos son de persoal laboral fixo ou indefinido (19,1% e 17,8% respectivamente). Neste 
sentido, é importante que o persoal dedicado á area de igualdade teña estabilidade laboral, por dúas razóns 
básicas: por unha banda, para que as propias accións que se levan a cabo teñan unha continuidade no 
tempo, e por outra banda, para crear figuras de referencia para a poboación no traballo en igualdade en 
cada un dos concellos.   
 
 
► Dependencia económica de subvencións. 
 
Ningún concello da provincia conta con financiación exclusivamente interna, é dicir, derivada en exclusiva 
dos orzamentos propios. Porén, comprobamos que a maioría (64,5%) conta con financiación mixta derivada 
de orzamentos propios, subvencións, etc. Pola súa parte, observamos que o 34,4% dos concellos 
dependen exclusivamente de financiación externa, porcentaxe que varía significativamente segundo o 
tamaño de poboación dos concellos, pois aumenta ata o 42,9% nos concellos pequenos e redúcese ao 
9,1% nos concellos grandes. 
 
Destaca, tamén, que mentres nos concellos grandes máis do 70% dos recursos económicos proceden de 
financiación interna, nos concellos medianos e pequenos a financiación interna sitúase por debaixo do 30%. 
Ademais, a menor financiación interna rexístrase nas áreas da Barbanza-Noia, Costa da Morte e Coruña 
Suroriental. Esta dependencia económica das subvencións repercute nunha ampla vulnerabilidade das 
políticas de igualdade, pois ante a desaparición das subvencións, as accións e actividades que se realizan 
no ámbito da igualdade corren o risco de desaparecer. 

 
 

► Os concellos pequenos contan cunha inversión relativa á poboación superior á media 
provincial, aínda que esta en termos absolutos é insuficiente. 

 
Cando lle preguntamos ao persoal municipal a súa valoración sobre o nivel de recursos económicos 
asignados a favorecer a igualdade comprobamos que a percepción maioritaria é que son insuficientes 
(65,6%), tamén entre o persoal dos concellos pequenos (64,2%). Non obstante, na análise por tamaño de 
poboación dos datos económicos observamos que a maior inversión relativa á poboación realízase nos 
concellos pequenos.  
 
Aínda que os concellos pequenos contan relativamente con máis financiación por habitante, o certo é que 
o presuposto total do que dispoñen de media (8.226,1€), non permite desenvolver diferentes tipoloxías de 
accións, centrándose xeralmente en accións puntuais de conciliación durante períodos vacacionais. Pola 
contra, nos concellos grandes a capacidade para realizar accións de diferentes tipoloxías e para contar 
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cunha programación anual é moito maior, aínda que en termos relativos conten con menos financiación por 
habitante. Neste sentido, unha posible vía para mellorar a oferta de servizos a cidadanía pasa por impulsar 
a colaboración entre concellos pequenos nas diferentes comarcas co obxectivo de optimizar recursos e 
poder ofrecer conxuntamente unha tipoloxía de accións e actividades en materia de igualdade máis variada. 
 
 
► A maior parte das subvencións destínanse ao mantemento dos CIM e a accións de 

conciliación, seguido de accións de sensibilización contra a violencia de xénero e de 
coeducación. 

 
Na análise da inversión realizada segundo as tipoloxías de accións comprobamos que o 83% da cantidade 
subvencionada pola Secretaría Xeral de Igualdade destinouse a accións de mantemento dos Centros de 
Información á Muller e 55,7% das accións subvencionadas pola Deputación Provincial da Coruña 
destináronse a actividades de conciliación. En conxunto, o mantemento dos CIM e as accións de 
conciliación supuxeron o 53,6% e o 26,6% respectivamente, da cantidade total subvencionada aos 
concellos entre 2012 e 2017. A estas séguenlles as accións de sensibilización contra a violencia de xénero 
e de coeducación, con un 5,2% e un 4,1% respectivamente. 
 
 
► Escasa diversificación das accións e actividades realizadas en materia de igualdade, 

especialmente nos concellos de menos de 20.000 habitantes. 
 
Na análise da distribución das subvencións concedidas segundo tipoloxía de acción nos diferentes tamaños 
de poboación dos concellos observamos unha tendencias clara: unha maior concentración de subvencións 
destinadas a accións para conciliación conforme diminúe o tamaño de poboación dos concellos. Do mesmo 
xeito, vimos que existe unha maior variedade de accións subvencionadas nos concellos grandes que nos 
concellos pequenos.  
 
Respecto dos programas e accións impulsadas polos concellos vemos que catro son os tipos de acción 
máis realizadas: programas de coeducación ou de educación en igualdade, programas de conciliación, 
actividades de sensibilización (campañas, charlas, etc.) e accións puntuais en datas conmemorativas. Pola 
contra, moi poucos concellos desenvolven programas de empoderamento ou participación, de 
corresponsabilidade ou de fomento do emprego. 
 
A limitación orzamentaria coa que contan os concellos pequenos, aínda que en termos relativos sexa maior 
á dos concellos grandes, fai que as actuacións que se desenvolven concéntrense maioritariamente nos 
campos da conciliación e a coeducación ao percibirse como as accións que teñen máis impacto na 
cidadanía, polo que parece necesario impulsar dende outras administracións outra tipoloxía de accións 
neste concellos que satisfaga outro tipo de necesidades en materia de igualdade. 
 
 
► O desenvolvemento de políticas de igualdade locais é máis alto nos concellos grandes, con 

gobernos paritarios e con concellerías específicas. 
 
A través do cálculo do índice de desenvolvemento de políticas de igualdade locais comprobamos que existe 
un maior desenvolvemento nos concellos de máis de 20.000 habitantes, acadando unha puntuación no 
índice de 7,1 puntos, fronte aos 4,6 e 4 puntos acadados polos concellos medianos e pequenos. 
 
Pola súa parte, os datos amosan un maior desenvolvemento das políticas de igualdade locais nos concellos 
que contan con gobernos paritarios (5,5 puntos fronte a 3,7 dos concellos con gobernos non paritarios) e 
nos concellos que contan cunha concellería de igualdade individualizada ou específica (7 puntos fronte a 
5,1 dos concellos con concellerías multicompetenciais e 3,7 dos concellos que sitúan a igualdade nas 
concellerías de servizos sociais ou sen concellerías). 
 
 



Diagnose Compartimos Plan | | páxina 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Diagnose Compartimos Plan | | páxina 75 

 

 


