
PERCEPCIÓNS ANTE AS DESIGUALDADES DE XÉNERO

• MENOR PERCEPCIÓN DAS DESIGUALDADES ENTRE OS GRUPOS CON 
MAIORES DESIGUALDADES. O índice de percepción das desigualdades é 
menor entre a poboación maior de 65 anos, residente en concellos de menos 

de 5.000 habitantes e entre a poboación sen estudos superiores. [Falta de 
sensibilización]

VIOLENCIA DE XÉNERO

• RESPOSTA INSTITUCIONAL DESIGUAL SEGUNDO AS FRANXAS DE IDADE. 
No 2017 as mulleres maiores de 65 anos representaron tan só o 8,6% do 
total das persoas que realizaron unha consulta nos Centros de Información ás 

Mulleres de Galicia (CIM). [Maior invisibilización da violencia de xénero 
entre as mulleres maiores]

• RECURSOS LIMITADOS NOS CONCELLOS QUE NON DISPOÑEN DUN CIM. 
Só 9 concellos sen CIM contan con atención psicolóxica e só 3 con asesoría 

xurídica. [Carencias nos servizos de atención nos concellos]
• ESCASA FORMACIÓN E COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. No 2017 

tan só 15 concellos tiñan operativas as súas Mesas Locais de Coordinación 

Interinstitucional. [Falta dunha resposta adecuada á violencia de 
xénero e invisibilización doutras violencias machistas]

RESPOSTA DOS CONCELLOS 

• ESCASA PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE. 
No 2017 tan só 1 de cada 2 concellos tiñan plan de igualdade en vigor. 
[Escaso desenvolvemento das políticas de igualdade locais]

• INSUFICIENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS E HUMANOS NAS ÁREAS 
DE IGUALDADE. Só 1 de cada 10 concellos conta con persoal específico 
para igualdade, e a maior parte dos concellos dependen economicamente 

das subvencións específicas. [Baixo compromiso coas políticas de 
igualdade]

Para máis información a DIAGNOSE E O PLAN DE ACCIÓN DAS 
POLÍTICAS DE IGUALDADE DE XÉNERO NA PROVINCIA DA CORUÑA 
están disponibles na páxina web de Compartimos Plan e da propia 

Deputación provincial.

www.compartimosplan.com 

https://www.dacoruna.gal/

DIAGNOSE 
E PLAN DE ACCIÓN DAS POLÍTICAS DE 
IGUALDADE DE XÉNERO NA PROVINCIA DA 
CORUÑA
[2019 — 2023]
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Compartimos Plan 
é o proxecto marco de planificación estratéxica para a articulación dos 
traballos de deseño da DIAGNOSE E PLAN DE ACCIÓN DAS POLÍTICAS 
DE IGUALDADE DE XÉNERO NA PROVINCIA DA CORUÑA  [2019-
2023]. Xorde da necesidade de afondar no coñecemento da situación 
das políticas de igualdade nos concellos da provincia, e de deseñar novas 
actuacións dirixidas a superar as desigualdades por razón de sexo e xénero.

O proxecto desenvolveuse ao longo de varias fases. A información que aquí 
se recolle é unha síntese do estudo de diagnose realizado para analizar a 
situación da realidade social das desigualdades de xénero entre mulleres e 
homes e das políticas de igualdade na provincia da Coruña.

Metodoloxía da diagnose

Durante os traballos para identificar as desigualdades de xénero presentes 
na provincia da Coruña e analizar a situación das políticas de igualdade nas 
entidades locais territoriais, analizouse información secundaria procedente 
de fontes estatísticas oficiais e aplicáronse diversas ferramentas e técnicas 
participativas para a obtención de información primaria.

FERRAMENTAS E TÉCNICAS DO PROCESO PARTICIPATIVO:

• Entrevistas | Realización de 93 entrevistas ao persoal técnico e/
ou político das áreas de igualdade dos concellos da provincia; 65 
entrevistas ao persoal das diferentes áreas da Deputación Provincial; e 
a axentes chave doutras Administracións.

• Enquisas | Realización de 2 enquisas, unha á poboación da provincia 
e outra ao tecido asociativo e entidades sociais; e distribución de 
cuestionarios entre o persoal das áreas de igualdade dos 93 concellos 
da provincia. 

• Foros e grupos de traballo | Celebración de 81 foros nos que 
participaron diferentes axentes chave da provincia, principalmente 
persoal técnico e político dos concellos, asociacións e entidades de 
iniciativa social, colexios profesionais, sindicatos, asociacións de 
empresariado, e veciñanza.

A diagnose contén 9 CAPÍTULOS E 18 INFORMES COMARCAIS. A continuación 
recóllense algúns dos aspectos máis destacables de cada capítulo para contextualizar a 
realidade sobre a que Compartimos Plan busca intervir nos próximos anos.

POBOACIÓN 

• ELEVADO ENVELLECEMENTO DA POBOACIÓN. No ano 2017 vivían na Coruña 

o dobre de persoas maiores de 64 anos que menores de 15 anos. [Incremento 
das situacións de vulnerabilidade das persoas maiores e das persoas 
coidadoras, maioritariamente mulleres]

• CAMBIOS NOS MODELOS DE FAMILIA. Do 2010 ao 2017 rexístranse na provincia 
5.500 mulleres separadas ou divorciadas máis, o que supón un incremento do 20%, 

e dende o ano 1981 o número de familias monomarentais duplicouse. [Incremento 
das situacións de vulnerabilidade das mulleres de familias monomarentais]

TERRITORIO E MOBILIDADE 

• DISPERSIÓN TERRITORIAL DA POBOACIÓN. 1 de cada 3 núcleos de poboación de 
España están en Galicia e 63 dos 93 concellos da provincia contan cunha urbanización 

baixa. [Illamento social de moitas mulleres do rural e dificultade no acceso 
aos recursos]

• MENOR ACCESO DAS MULLERES AO TRANSPORTE PRIVADO DE XEITO 
AUTÓNOMO. No ano 2016 o 84% dos homes maiores de idade contan con permiso 

ou licenza fronte ao 64% das mulleres. [Menores oportunidades laborais e 
aumento da dependencia]

EDUCACIÓN 

• MENOR NIVEL FORMATIVO DAS MULLERES MAIORES. No ano 2011 había un 
13,5% de mulleres analfabetas ou sen estudos na provincia da Coruña fronte a un 

8,3% de homes. [Menores oportunidades laborais]
• ITINERARIOS FORMATIVOS ESTEREOTIPADOS. As mulleres representan o 73,3% 

das persoas matriculadas en Ciencias da Saúde e en Arquitectura e Enxeñeira un 

28,1%. [Segregación ocupacional do mercado laboral]

TRABALLO REPRODUTIVO

• FALTA DE CORRESPONSABILIDADE. As mulleres da provincia dedican 

45 minutos ao día máis que os homes a tarefas domésticas. [Maiores 
dificultades de conciliación das mulleres e menor participación na 
esfera produtiva]

• FENDA DE XÉNERO NOS COIDADOS. No ano 2017 en Galicia había un 
69% máis de mulleres coidadoras de persoas dependentes que homes. 

[Repercusión no seu menor benestar físico, emocional e material]

TRABALLO PRODUTIVO 

• MENOR PARTICIPACIÓN DAS MULLERES NA ESFERA PRODUTIVA. A 
taxa de ocupación dos homes na provincia no 2017 era do 51,3% fronte 

ao 43,1% das mulleres. [Dependencia económica, menor benestar 
material e menor cobertura social]

• MAIOR PRECARIEDADE LABORAL DAS MULLERES. 3 de cada 4 
persoas ocupadas a tempo parcial na provincia no 2017 eran mulleres, e a 
temporalidade afectaba a un 29,4% das mulleres traballadoras fronte a un 

23,1% dos homes. [Menores ingresos e inestabilidade laboral]

BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

• MENOR BENESTAR MATERIAL DAS MULLERES. No 2016 en Galicia 1 de 
cada 5 mulleres non tiña ingresos fronte a 1 de cada 10 homes; e a fenda 

nos salarios entre homes e mulleres situouse nos 5.480€. [Maior risco de 
pobreza e de exclusión social]

• MENOR BENESTAR FÍSICO E EMOCIONAL DAS MULLERES. 1 de cada 3 
mulleres no 2014 en Galicia víronse limitadas pola saúde fronte a 1 de cada 4 

homes. [Problemáticas relacionadas con aspectos psicoemocionais]
• MENOR BENESTAR SOCIAL. No ano 2014 en Galicia o 20,1% das mulleres 

non quedaron con amizades no último mes fronte a un 15,5% de homes.  
[Maior illamento social das mulleres]
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