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INTRODUCCIÓN
A situación actual do mercado laboral fai que a muller que traballa dentro e fóra de casa teña
que buscar o xeito de conciliar a vida laboral coa familiar, por iso a dificultade para conciliar
é un tema que afecta en primeiro lugar ás mulleres. Este feito sucede en toda España, pero no
caso de Galicia estamos falando dun caso particular no que aínda quedan moitas mulleres por
incorporarse á vida laboral e coñecer os medios que ten ao seu alcance para facilitar a
conciliación da vida familiar e laboral.
Grazas á investigación sociolóxica podemos esbozar o panorama actual galego feminino con
respecto ao reto de afrontar a xornada laboral e a familiar, estudando a que grupo han de ir
dirixidas as políticas e a propaganda que se fai das mesmas, para que se faga máis efectivo a
mensaxe que mellore tanto as condicións para conciliar o traballo.
Somos conscientes, ademais, de que non só é tarefa das mulleres conciliar a súa vida laboral
cos quefaceres domésticos —entendidos estes tanto as tarefas propias da administración do
fogar como o coidado das persoas que o compón— por iso, un dos pasos máis importantes
que se ha de dar na sociedade galega é a verdadeira realización da corresponsabilidade entre o
home e a muller, asumindo que cada un deles ten roles diferentes pero complementarios e que
existen tarefas que poden ser desenvolvidas indistintamente tanto polo home como pola
muller.
Persisten certas actitudes que mostran a necesidade dunha maior sensibilización. Así mesmo,
as dificultades cotiás para a conciliación son percibidas en maior grao polas mulleres fronte
aos homes e as dificultades para iso e as súas consecuencias negativas na familia fanse máis
evidentes para as mulleres.
O que nós pretendimos con esta investigación foi realizar un estudo acerca da poboación
feminina galega maior de idade ao cargo dunha familia ou de persoas dependentes ou que
poidan estalo e que traballen, ou desexen facelo, fóra do fogar. Quixemos obter unha
perspectiva real sobre a situación da muller galega que se enfronta ante o reto da conciliación
da súa vida laboral coa familiar.
Para iso comezamos o estudo cun análise demográfico da poboación galega, para así ter unha
perspectiva real sobre a situación da muller galega que se enfrenta ante o reto da conciliación
da súa vida laboral coa familiar. Para iso estudamos variables básicas da poboación femenina,
a composición dos fogares a maila situación do emprego feminino galego.
Seguimos o estudo cun apartado adicado a repasar esquematizar as políticas existentes na
Comunidade Autónoma de Galicia sobre conciliación e corresponsabilidade na repartición de
tarefas, así coma un estudo sobre as leis nacionáis e autonómicas máis actual sobre a materia.
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No último apartado estudamos as particularidades do caso galego con respecto á conciliación
mediante o uso de ferramentas sociolóxicas e grazas a mostras específicas tomando datos de
fontes primarias, xa que fomos nós quenes elaboramos o deseño e análise do traballo de
campo. Para elo tivemos en especial consideración o hábitat como variable de influencia e as
redes informais de apoio, a repartición do tempo da muller e o home galegos e as
consecuencias e repercusións dunha mala conciliación da vida familiar e laboral e o seu
impacto na sociedade galega. Tamén quixemos analizar a situación sobre o coñecemento das
medidas de conciliación e tratar de achegarnos a que público han de estar dedicadas as
campañas de sensibilización e coñecemento para así facelas máis efectivas, determinando
cales son os aspectos que hai que estudar para a promoción do coñecemento e uso das
medidas de conciliación. Con este apartado o que tentamos facer foi acadar unhas estimacións
máis correctas da realidade e profundizar no tema da conciliación.

6

VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral da Igualdade

I.- POBOACIÓN
I.1- ESTUDO DA POBOACIÓN FEMININA
Neste apartado imos analizar as características da poboación galega. Tanto a idade como o
sexo preséntanse como variables indispensables en calquera estudo demográfico, e neste
traballo cobran especial protagonismo xa que nos imos a deter na análise da muller galega en
idade de traballar e que está ó cargo dunha familia ou desexa estalo. Para iso imos comezar
este apartado cunha das representacións gráficas máis útiles en demografía: a pirámide de
poboación.

I.1.1.- PIRÁMIDE DE POBOACIÓN, OS CASOS DE GALICIA E ESPAÑA
Como adiantabamos na introdución, é de gran utilidade a representación da composición por
idade e sexo dunha poboación nun momento e lugar determinados nunha pirámide de
poboación. Este instrumento ofrécenos neste estudo —de xeito rápido e consiso— unha
aproximación á realidade poboacional de Galicia. Como vemos no gráfico I, á esquerda
sitúanse os homes e á dereita as mulleres; na base do histograma reflíctense as xeracións máis
novas e a medida que se ascende van aparecendo os grupos quinquenais de idade.
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«Gráfico I» Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia

O anterior gráfico, referido a Galicia no ano 2006 tamén reflexa que Galicia posúe unha
poboación regresiva, con baixos niveis de natalidade, polo que o peso da poboación madura e
anciá é moi forte —o que nos permite inferir que existirá unha forte dependencia das
poboación anciá con respecto ás súas familias.—
A pirámide do gráfico II garda estreita relación coa representación gráfica referida a Galicia
para o mesmo ano. Con todo, no caso español obsérvase que a pirámide ten unha forma máis
acampanada. Esta forma indica certo equilibrio entre os grupos de idade; unha natalidade que
7
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aínda que siga sendo débil é superior á galega; certo equilibrio entre nacementos e defuncións
e taxas de dependencia igualmente centradas na poboación anciá pero inferiores que no caso
galego.
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«Gráfico II» Fonte: Instituto Nacional de Estadística, elaboración propia

Ao tratarse dunha poboación máis nova que a galega obsérvase que os grupos de idade
delimitados polas frechas son superiores aos do caso galego.

I.1.2.- DETALLE DA POBOACIÓN. INDICADORES DEMOGRÁFICOS BÁSICOS.
A continuación expomos os datos en detalle da poboación galega para aproximarnos ao tema
do noso estudo. Segundo o censo do ano 2001 a poboación en Galicia era de 2.767.524
habitantes, dos cales 1.433.727 eran mulleres. A poboación obxecto deste estudo comprende á
poboación feminina en idade de traballar ata a idade da xubilación, espectro de idade que
segundo o censo supuxo en Galicia un total de 921.408 mulleres.
— Proporción de feminidade/razón de feminidade
A proporción de feminidade dinos o peso que representan as mulleres dentro do conxunto
total da poboación. No caso de Galicia é de 51,8 % (segundo datos do padrón do ano 2006.)
Se atendemos exclusivamente ás porcentaxes da poboación obxecto do noso estudo,
deducimos que do total de mulleres que viven en Galicia, un 64,27 % corresponden a ese
tramo de idade.
Por razón de feminidad entendemos o número de mulleres que hai nunha poboación por cada
100 homes. No caso de Galicia esa razón é de 107,5 (segundo datos do padrón do ano 2006),
o que nos indica que as mulleres son o sexo máis numeroso.
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— Poboación clasificada pola idade
O estudo da idade é un aspecto importante para este apartado ao tratarse dun aspecto central
en demografía; isto é así debido a que tanto os fenómenos demográficos, económicos e
sociais están estreitamente relacionados coa estrutura de idade dunha poboación. No caso de
Galicia entendemos que se trata dunha poboación con estrutura envellecida, na cal non hai un
gran grupo de poboación nova debido aos escasos valores dos índices de natalidade. Xa que
logo, o estudo da estrutura por idades é indispensable para resolver as necesidades e
prioridades da poboación.
A idade media da muller galega é de 45,7 anos; a pesar de que se trata dun índice pouco
explicativo, podemos telo presente neste traballo de investigación xa que vén reflectir que as
mulleres en idade de maternidade e de traballar cobran, na Galicia actual, un especial
protagonismo.
Outros indicadores para o estudo da idade son o índice de envellecemento e o de mocidade,
que teñen como finalidade o estudo das poboacións teoricamente dependentes; o primeiro
refírese á proporción de persoas maiores dentro dunha poboación; como punto de referencia
utilízase os 65 anos, idade na que en gran parte dos países comeza a xubilación. Para o caso
de Galicia este índice era no ano 2006 de 21,5 % mentres que para España reducíase a un 16,7
%.
O índice de mocidade, que no ano 2006 supuña un 12,2 % no caso de Galicia e un 14,5 %
para o caso de España. Isto reflicte os menores índices de natalidade que ten a poboación
galega con respecto a España.
Para pór en relación as poboacións anteriores coa poboación activa estudaremos o índice de
dependencia —que pon en relación a toda a poboación teoricamente dependente coa
poboación activa—, e concretamente a infantil e a senil, posto que son as que observaremos
no contido deste traballo. O índice de dependencia para Galicia é de 50,7 % e para España é
de 43,3 %. Como se observa, existe máis dependencia na comunidade galega con respecto ao
total nacional.
En canto ao índice de dependencia infantil deducimos que en Galicia é dun 18,4 % mentres
que para o total nacional supón un 21,1 % no ano 2006. O índice de dependencia senil é dun
32,4 % para Galicia e un 24,3 % para o caso español. Xa que logo, Galicia ten un índice de
dependencia infantil inferior ao da senil mentres que no caso de España esa relación
prodúcese á inversa.
— Natalidade, fecundidade, nupcialidade e ruptura matrimonial
A natalidade é a frecuencia dos nacementos que se producen nunha poboación. A taxa bruta
de natalidade consiste na relación entre o número absoluto de nacementos no ano
9
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expresándose o resultado en tantos por mil. No caso de Galicia, para o ano 2006, foi de 7,89
por mil e no caso de España de 10,92.
O número medio de fillos por muller foi en Galicia 1,033 mentres que para España a cifra
ascendeu a 1,373. A idade media á maternidade foi de 31,26 anos de media para a muller
galega, mentres que a estimación para o total nacional foi de 30,90.
Relaciona o número de nacementos coas mulleres en idade de procrear, de 15 a 49 anos,
dentro dunha poboación. No caso de Galicia a taxa de fecundidade, nacidos por cada mil
mulleres, foi no ano 2006 de 32,30, mentres que o total nacional era de 42,84 por mil.
O número de matrimonios en Galicia no ano 2006 foi de 10.646, o que supuxo unha taxa
bruta de nupcialidade —matrimonios por cada mil habitantes— de 4,42. O total español foi
bastante similar xa que a cifra alcanzou 4,70 puntos por mil. A idade media ao primeiro
matrimonio tamén é bastante similar para o caso galego e o español: en Galicia, a idade media
ao matrimonio para as mulleres foi de 29,4 anos e en España foi de 29,37.
Os casos de ruptura matrimonial foron en aumento en Galicia nos últimos anos, pero a súa
subida máis notable deuse no paso do ano 2005 a ano 2006 pola aparacición dunha nova
lexislación respecto diso e pasouse de 5.644 divorcios no ano 2005 a 8.148 no ano 2006.
Traducidos eses datos ao número de divorcios por cada 1.000 habitantes deuse un aumento
dende a cifra de 20,4 divorcios no ano 2005 por mil habitantes a 29,4 divorcios por mil
habitantes no ano 2006.
Se comparamos o caso galego co español respecto ao divorcio a primeira diferenza é clara: a
porcentaxe de divorcios é sempre inferior no caso galego. Como anteriormente diciamos no
ano 2006 déronse en Galicia 29,4 divorcios por cada 1.000 habitantes, pero agora engadimos
os datos do total nacional que ascenden a 31,6 divorcios por cada 1.000 habitantes.

I. 2.- COMPOSICIÓN DOS FOGARES
Segundo os datos do Censo de 2001 existen en Galicia 1.308.386 vivendas, das cales son
principais 900.376, secundarias 166.711, e baleiras 229.360. A composición das vivendas
principais se desglosan no gráfico III no que observamos que os fogares máis numerosos son
os compostos por dous, catro e tres persoas.
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«Gráfico 3» Fonte: Instituto Nacional de Estadística, Enquisa de Fecundidade, ano 1999.
Elaboración propia

Tradicionalmente Galicia era unha comunidade autónoma que se caracterizaba polo elevado
número de xeracións que convivían baixo un mesmo teito, con todo podemos observar
importantes variacións respecto diso: no ano 2002 os fogares de 3 ou máis xeracións supuñan
o 10,89 % e no 2004 esa porcentaxe pasou a ser de 9,54 % (datos da Enquisa de condicións de
vida das familias, IGE.) A poboación que vive en fogares de cinco ou máis acodes tamén vai
en descenso; se comparamos de novo os anteriores anos observamos que no ano 2002 estes
fogares supuñan un 25,64 % mentres que no 2004 era un 23,31 %. No caso galego os fogares
unipersonais son máis escasos —a poboación que vive en fogares unipersonais só supuxo un
6,63 % da poboación— e as variacións interanuais son variantes.

I. 3.- EMPREGO
É importante que sinalemos neste apartado datos básicos sobre o mercado laboral. Por iso,
comezamos co paro rexistrado no ano 2006: as mulleres galegas en paro menores de 25 anos
supuñan o 55,09 %; no caso doutras idades a porcentaxe ascende a un 64,02 % (datos da
Consellería de Traballo).
Segundo o Censo de 2001 (fonte: Instituto Nacional de Estatística) a taxa de actividade total
en Galicia era de 50,7 %, porcentaxe que representaba un 62,1 % para os homes e descendía a
un 40,3 %.
En canto á ocupación por sectores (graficos IV e V) establécese unha marcada feminidade do
sector servizos xa que do total das mulleres traballadoras un 72,07 % desenvolve a súa
actividade profesional neste sector, seguido da industria cun 14,01 % e a agricultura cun 9,95
%.
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«Gráfico IV» Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001. Elaboración propia
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«Gráfico V» Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Censo 2001. Elaboración propia
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II.- LEXISLACIÓN E POLÍTICAS
II.1.- PLANS GALEGOS EXISTENTES E A SÚA RELACIÓN COA CONCILIACIÓN
En Galicia estase a dar cada vez máis unha relevancia ó que se refire á vida familiar e laboral.
Isto reflésaxe na elaboración e posta en marcha de plans que conteñen actuacións e reflexións
que atinxen á situación actual acerca do tema que nos ocupa. Galicia conta na actualidade con
plans de emprego, de igualdade, de familia e de inclusión social.

II.1.1.- O PLAN DE FOMENTO DA CORRESPONSABILIDADE
Este plan, editado pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar —Secretaría Xeral da
Igualdade– data do ano 2007. Nel menciónanse dende o principio que a clave para a igualdade
tamén está na corresponsabilidade e se mencionan puntos e claves para chegar a ela.
O plan se divídese en cinco áreas:
- Cambio de papeis e estereotipos sociais
- Conciliación dos tempos persoais e sociais
- Extensión dos servizos comunitarios
- Recursos complementarios de conciliación
- A conciliación como depósito do emprego
En la introducción de este plan se describe el uso democrático del tiempo por parte de
hombres y mujeres como una tarea a resolver en el tiempo actual, ya que es la población
femenina la que asume en mayor medida la conciliación de la vida familiar y laboral. Se
señala además la gran importancia y valor de las tareas domésticas y del cuidado y atención
de los niños y las personas dependientes. El plan menciona que tanto la población gallega, las
administraciones públicas, los sindicatos y las empresas son los agentes implicados en el
diseño de las políticas públicas con miras a asumir la importancia del ámbito privado. Por
todo ello, el plan que estamos describiendo tiene como objetivo implicar a todos los actores
sociales en las áreas de actuación prioritarias en las que se pueden asumir las
responsabilidades.
— Primeira área, o cambio de papeis
Asúmese neste apartado a diferenza das actividades segundo o sexo e a recente incorporación
da muller ó mundo laboral e o desequilibrio do reparto das funcións dentro do fogar. O plan di
que para aumentar o benestar da cidadanía compre traballar para producir un cambio nos
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comportamentos. Polo tanto, o primeiro obxetivo xeral neste senso xira ó redor da promoción
deste cambio de papeis e de estereotipos e se desglosa en tres obxetivos concretos:
— Visibilizar as diferenzas entre homes e mulleres no uso dos tempos.
— Concienciar ós axentes sociais da necesidade da corresponsabilidade compartida.
— Promover a corresponsabilidade nas tarefas de coidado dende o sistema educativo.
O segundo obxetivo xeral dentro desta área versa sobre o fomento da corresponsabilidade
entre as persoas que viven no fogar o baséase nos datos empíricos referidos ó reparto dos
tempos entre homes e mulleres que indican unha maior dedicación das mulleres ás tarefas do
fogar e coidado dos membros da familia. Segundo o plan, esta desigualdade nos tempos
conleva a unha participación escasa ou marxinal das mulleres no mundo laboral e unha
situación dentro dél en desvantaxe con respecto ós homes. Os obxetivos concretos son os
seguintes:
— Fomentar a corresponsabilidade dos homes nas tarefas do fogar e do coidado.
— Modificar o reparto do traballo doméstico nos fogares.
— Promover o recoñecemento do valor económico do traballo doméstico.
— Segunda área, conciliación dos tempos persoais e sociais
Esta segunda área divídese en obxetivos xerais. O primeiro trata sobre o fomento do uso
corresponsable das medidas de conciliación. Descríbese no plan que na poboación galega
existe unha percepción negativa acerca da posibilidade de compatibilizar a vida familiar coa
laboral xa que se observa coma algo «complicado.» Ísto é, segundo podemos ler no plan, xa
que non se coñecen as medidaes que se poden pór en práctica para levalo a cabo. No mesmo
senso, sinálse que as responsabilidades familiares son concebidas na meirande parte dos casos
como propias das mulleres. Segundo o plan, son os poderes públicos os que ostentan á
responsabilidade de adoitar medidas que favorezan o gozo de permisos familiares. Os
obxetivos concretos para acadar esta idea son os que seguen:
— Difundir as normas e otras medidas que facilitan o emprego de permisos, licenzas e
excedencias por coidados.
— Implicar ós pais —varóns— no coidado dos fillos dente o nacemento destes
O segundo obxetivo xeral xira ó redor da promoción da reorganización de horarios na
administración pública galega e o que trata é de promover a negociación para conseguir unha
maior flexibilidade horaria. O plan reflexa neste senso que existe una concienciación sobre a
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dificultade que existe hoxe en día de acceder ós horarios de atención ó público, ademáis
refírese ós problemas do persoal da Administración para conciliar os tempos de traballo e de
familia. Suliña a Administración como o ámbito que debe ser pioneiro no desenvolvemento de
actuacións que resolvan os problemas de conciliación que ten a cidadanía.
O terceiro obxetivo xeral refírese ó fomento da reorganización de tempos nas empresas.
Sinala que o tecido empresarial galego o forman as pequenas e medianas empresas e que ístas
non coñecen aínda a corresponsabilidade, asimesmo móstrase atención a falta de atención por
parte da negociación colectiva ós factores relacionados coa mellora da conciliación dos
traballadores. As consecuencias que sinala ó plan con respecto a iso son baixas taxas de
natalidade, baixa ocupación feminina e un progresivo envellecemento da poboación. Os
obxetivos que se describen para ataxar a situación son os seguintes:
— Coñecer a situación da corresponsabilidade social en Galicia.
— Sensibilizar á sociedade.
— Capacitar ó entorno empresarial e sindical.
— Terceira área, extensión dos servizos comunitarios
Ista área ten tres obxetivos xerais. O primeiro deles é a mellora dos servizos para a infancia,
por medio da creación de servizo flexibles de atención á infancia que permitan compatibilizar
a vida familiar, persoal e laboral. Segundo o plan, dase un déficit de prazas públicas na
primeira etapa da educación escolar, e que son precisamente estas prazas as que ademáis de
ser un recurso educativo, son un elemento importante para conciliar a vida laboral e familiar
dos pais. Os obxetivos que se propoñen no plan son:
— Incrementar a oferta de prazas públicas nun 60 % para a etapa que vai dende os cero ata os
tres anos, así como a calidade das xa existentes.
— Ofertar servizos para o coidado dos menores como apoio á conciliación.
O segundo obxetivo xira sobre a mellora e ampliación dos servizos das personas dependentes
e para iso se propón o aumento da corresponsabilidade da Administración no coidado das
personas. O plan refírese a este obxetivo xa que, tal e como se suliña no seu contido, o
envellecemento da poboación galega trae consigo un aumento don número de personas
dependentes. Sen embargo, dise que o índice de cobertura é baixo ou inexistente, segundo ós
casos. A muller aparece neste punto coma a persoa que asume o coidado das persoas
dependentes e mais da familia extensa, o cal repercute nas posibilidades de participación no
eido social, laboral, formativo e sanitario. Os obxetivos concretos son os seguintes:
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— Aumentar a cobertura dos centros de día para personas dependentes en mil cincocentas
prazas, en horario e en servizos prestados nas áreas xeográficas máis envellecidas e máis
desprovistas de recursos.
— Potenciar a autonomía persoal e darlles cobertura ás actividades instrumentais relacionadas
coa alimentación.
— Facilitar o acceso das personas coidadoras e das coidadas ós servizos, programas e
recursos.
O terceiro obxetivo refírese ó fomento dos servizos de apoio comunitario, mediante a
potenciación e creación de redes de apoio social para o coidado. Este obxetivo baséase na
necesidade do desenvolvemento de estratexias encamiñadas a articular fontes formais e
informais de axuda e apoio á comunidade. Segundo o plan, en Galicia están moi debilitadas as
redes de apoio social informal que existían de xeito tradicional. Os obxetivos específicos son
os seguintes:
— Promover espazos de intercambio non remunerado de servizos.
— Fomentar a creación de redes solidarias de apoio ás personas dependentes e ás coidadoras.
— Cuarta área, recursos complementarios de conciliación
O primeiro obxetivo xeral da penúltima área comprendida no plan refírese ós recursos
complementarios á formación, e o que trata é de evitar o impacto das tarefas de coidado na
inserción laboral das persoas. Segundo o que aparece reflexado no plan isto é necesario xa
que a formación contínua presentáse coma un elemento básico ara manter unha posición
competitiva no mercado laboral. O colectivo prioritario de atención é o que atinxe ás persoas
con dificultades no acceso ás accións formatvas por mor das responsabilidades familiares e o
problema é a non contemplación de horarios nin servizos específicos para a atención das
personas ó cargo por parte da actual oferta formativa. O obxetivos concreto é o apoio á
creación de recursos complementarios para á formación.
O segundo obxetivo trata sobre os recursos complementarios ó emprendemento, e o que se
trata é de evitar que a maternidade supoña un obstáculo para a traxectoria profesional das
mulleres emprendedoras. O plan di que avanzar na igualdade dentro do ámbito laboral implica
tamén o establecemento de medidas de apoio para as mulleres emprendedoras, no réxime
especial de autónomas, e que son as que atopan dificultades para ter o permiso que lles
corresponde pola maternidade ó non ter compensación económica. O obxetivo concreto é o
apoio á creación de recursos complementarios para o emprendemento.
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— Quinta área, a conciliación coma depósito do emprego.
O obxetivo xeral desta área trata sobre o fomento da creación de recursos para a conciliación,
por medio da promoción da inserción laboral das mulleres a través de novas ocupacións
relacionada co coidado das personas dependentes. Segundo o plan, as novas necesidades
sociais fan que os servizos para a conciliación e o coidado doutras persoas se constitúan como
un depósito de emprego que está xerando postos de traballo, que en moitos casos son
ocupados por peroas sen formación inicial específica. Por iso sinala como necesario contar
cunha formación que garanta un servizo de calidade para as personas usuarias e en condicións
dignas. O obxetivo concreto nesta área é promover o emprego e o autoemprego en recursos de
conciliación a través da formación.

II.1.2.- V PLAN DO GOBERNO GALEGO PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES
Este plan foi realizado pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar —Secretaría Xeral da
Igualdade— Xunta de Galicia no ano 2007. O propósito deste plan é ofrecer respostas e
adaptarse á realidade galega do século XXI en termos da desigualdade, en concreto na
repartición asimétrica de oportunidades e recoñecemento. Trátase dun plan consensuado no
eido institucional e que se centra en tódala sociedade, tendo en conta os intereses estratéxicos
das mulleres. Polo tanto, o ámbito das actuacións deste plan se centrará tanto en promover ás
mulleres e o seu avance e a desmantelar as desvantaxes e desigualdades o que ó plan se refire,
entre outras, con respecto á conciliación da vida familiar e laboral. O plan presenta catro liñas
estratéxicas:
— Participación e empoderamento
Nesta liña agrúpanse os obxetivos específicos e actuacións relacionadas co fomento da
participación da propia Administración autónoma galega en temas de igualdade e o fomento
da participación diversificada e non estereotipada de mulleres e homes no eido público.
— Acceso á información e aos recursos
Nesta liña se agrupan os obxetivos e actuacións relacionadas co fomento do acceso en
equidade de mulleres e homes á información e ós recursos públicos e privados, pero
especialmente do acceso das mulleres ó emprego.
— Formación en igualdade entre mulleres e homes
Nesta liña agrúpanse obxetivos específicos e actuacións relacionadas exclusivamente coa
formación en materia de igualdade excepto violencia, pois outro tipo de formacións son
incluidas no acceso ós recursos.
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— Abordaxe integral da violencia de xénero
Agrúpanse nesta liña obxetivos específicos e todas as actuacións relacionadas exclusivamente
cá violencia de xénero dun xeito integral e a formaciñon de tódolos axentes implicados na súa
erradicación.
O plan establece un conxunto de obxetivos específicos para cada unha das anteriores liñas
estratéxicas, xunto con unha serie de actuacións. Trátase de obxetivos dirixidos a tódala
poboación.
Nós imos a prestar interese nas propostas ás que se refiren directamente as liñas estratéxicas e
ós obxetivos xerais con relación ó tema da conciliación da vida familiar e laboral:
— A conciliación da vida familiar e laboral aparece no plan coma un indicador importante.
Concretamente o plan menciona que é preciso ter un coñecemento da realidade, non só
cuantitativo e que saber se se teñen en conta medidas de conciliación axuda a elaboración da
medición.
— Asemande, o plan contempla que dentro dos indicadores (que poden ser de tipo
cuantitativo, cualitativo, de contexto, de realización e de xénero) a existencia de medidas de
conciliación pode ser un medio que facilite a identificación dos protagonistas, tipoloxías de
actuación e gastos das políticas de igualdade.
— Aparece no plan que participar é ter en conta aspectos relacionados có exercicio do dereito
e potenciar a existencia de mecanismos, sistemas ou medidas que garantan o exercicio
efectivo dos dereitos por parte das mulleres, coma así se recolle nas actuacións dos obxetivos
específicos do plan. A conciliación propónse neste apartado coma unha das medidas
necesarias.
— Sinálase que entre o plan do 2007 e o anterior existe una complementariedade xa que o
precedente recolle, entre outros obxetivos e actuacións as medidas da conciliación e a
valoración da ética do coidado e o seu recoñecemento o que, segundo o plan, será un dos
aspectos que terá un impacto directo das mulleres e na igualdade.
— Na primeira liña estratéxica (participación e empoderamento) aparece coma un obxetivo
específico a creación de seminarios de cidadanía mixtos que fomenten a reflexión e
valoración da democracia igualitaria (1.2.4), equitativa e participativa. As medidas de
conciliación dispoñibles e empregadas segundo o sexo aparecen neste senso coma uns dos
indicadores para levar a cabo esta actuación.
— Na segunda liña estratéxica (acceso á información e ós recursos) a xustificación do
contexto mostra existen desequilibrios, e que por iso compre ampliar as políticas e actuacións
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de igualdade no acceso ó recurso de emprego. Con relación a iso o plan recolle que aínda se
están a observar o feito de que as mulleres teñen dificultades para conciliar emprego e vida
privada e, en xeral vense obligadas a elexir unha soa das opcións. Asemesmo xeraliza dicindo
que «os homes non están interesados na conciliación e presentan un grande absentismo nas
responsabilidades reproductoras» o que segundo o plan «afecta dun xeito directo e negativo
todos os aspectos da vida das mulleres(saúde, ingresos, tempo de lecer, desenvolvemento da
súa carreira laboral...).»
— O plan sinala tamén que no eido estatal cabe destacar, en materia de emprego, a
oportunidade que da a promulgación da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo sobre a
igualdade efectiva de mulleres e homes. Di que o citado proxecto de lei (que modifica as leis
estatais afectadas pola inclusión do principio da igualdade real) ademáis de referirse ás
medidas de carácter transversal, en todas as ordes da vida política (xurídica, social e laboral)
destaca outras dentro do ámbito da vida laboral; o recoñecemento do dereito á conciliación e
o fomento dunha maior responsabilidade entre mulleres e homes na asunción das obrigas
familiares é o que destaca plan, con respeto á Lei 3/2007.
— Na segunda liña tamén aparece reflexada a conciliación coma un indicador, concretamente
a existencia de medidas de conciliación, e ten relación coa actuación 2.4.5., que se dirixe a
desenvolver e divulgar programas de alfabetización, de desenvolvemento de habilidades
sociais para mulleres inmigrantes co propósito de contrarrestar a dobre situación de
desvantaxe social na que poden atoparse.
— A actuación 2.6.12. dirísexe a orientar, facilitar e divulgar ás mulleres inactivas todo tipo
de información, asesoramento, sobre o mundo laboral (información que trata entre otras sobre
as medidas de conciliación existentes) e que as motive a iniciar o proceso de inserción por
conta propia ou allea.
— A actuación 2.7.2. trata de fomentar a elaboración de diagnoses en organizacións, empresas
e administracións, que identifiquen os procesos laborais que poden someterse a revisión e
reorganización para implementar novas formas de traballo que favorezan a conciliación e
diminúan a rotación ou abandono laboral, vinculados á necesidade de conciliación e teñan en
conta a especial circunstancia da dispersión do hábitat poboacional galego (coma o
teletraballo, horarios flexibles, quendas rotativas...) atendendo á importancia da incorporación
das novas tecnoloxías da información e das comunicacións que o faciliten, estendendo as
fórmulas do teletraballo máis alá das persoas autónomas.
— A actuación 2.7.14 trata de desenvolver especificamente para mulleres programas de
orientación e formación para o acceso e a incorporación ao mercado laboral, mediante
itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, plans de acción individuais que inclúan
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reciclaxe sobre a obsolescencia de coñecementos, rescate de habilidades e aprendizaxes
informais derivadas do papel de xénero tradicional, transferibles ao mundo do emprego,
prácticas en empresas, medidas de acompañamento, titorización e de conciliación,
compromisos de contratación e todo tipo de información e asesoramento sobre o mundo
laboral.
— No plan tamén se teñen en consideración outros aspectos relativos á formación, á parte dos
contidos propiamente ditos abordados naquelas e, por outra banda, as ditas actuacións
cínxense ao recollido nos marcos lexislativos: Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a
igualdade de mulleres e homes, sobre todo ao abeiro dos Arts. 18, 22 e 41; e dos Arts. 33
(«Contidos obrigatorios nas actividades de formación») e Art. 34 («Medidas de conciliación
nas actividades de formación»), da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das
mulleres de Galiza.
—Dentro do obxetivo específico 3.2. dise que se busca «levar a cabo procesos de formación e
actualización de coñecementos, en perspectiva de xénero e igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes que faciliten e operativicen o cambio cultural cara á implementación dunhas
políticas públicas máis igualitarias en termos de equidade de xénero» de tal xeito que «se
coloque a estrutura e a xestión do proceso da maquinaria que move o sistema de formación ao
servizo do ben común da igualdade, promovendo un cambio cultural que garanta a inclusión
da perspectiva de xénero nos aspectos relacionados coa xestión de procesos, no ámbito da
formación da Xunta de Galicia, e que as ditas formacións se axusten o máximo posible ao
horario laboral, para que non interfiran na vida privada das persoas e pondo ao seu dispor
servizos de axuda á conciliación.»
— A actuación 3.1.4. trata de velar por que a formación das administracións públicas galegas
se axuste o máximo posible ao horario laboral; que conte con servizos de axuda á
conciliación; que se leve a cabo en instalacións que permitan a accesibilidade de persoas con
mobilidade reducida e que ofreza modalidades non presenciais.

II.2.- LEXISLACIÓN NACIONAL E AUTONÓMICA
II.2.1.- LEI 39/1999, DO 5 DE NOVEMBRO
(Para promove-la conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras)
A lei que estamos a tratar agora fai mención na exposición de motivos, que a Constitución
española recolle no Art. 14 o dereito á igualdade ante a lei e o principio de non-discriminación
por razón de nacemento, raza, sexo, relixión ou opinión ou de calquera outra condición.
Asemade, no Art. 39.1, a Carta Magna establece o deber dos poderes públicos de aseguraren a
protección social, económica e xurídica da familia e, no Art. 9.2, atribúelles ós poderes
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públicos o deber de promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e
dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas e de removeren os obstáculos que
impidan ou dificulten a súa plenitude facilitando a participación de tódolos cidadáns na vida
política, económica, cultural e social.
Asemesmo sinala que a incorporación da muller ó traballo motivou un dos cambios sociais
máis profundos do século vinteún, o que fixo necesario configurar un sistema que tivese en
conta as relacións sociais xurdidas e un novo modo de cooperación e compromiso entre
mulleres e homes que permitise un reparto equilibrado de responsabilidades na vida
profesional e na privada. Como sinala a Lei 39/1999 a necesidade de conciliación do traballo
e a familia foi xa formulada a nivel internacional e comunitario como unha condición
vinculada de forma inequívoca á nova realidade social. Mediante esta lei complétase a
transposición á lexislación española das directrices marcadas pola normativa internacional e
comunitaria superando os niveis mínimos de protección previstos nelas, introducindo cambios
lexislativos no eido laboral para que os traballadores poidan participar da vida familiar. Trata
asemade de gardar un equilibrio para favorece-los permisos por maternidade e paternidade
sen que iso afecte negativamente ás posibilidades de acceso ó emprego, ás condicións do
traballo e ó acceso a postos de especial responsabilidade das mulleres. Ó mesmo tempo
facilítase que os homes poidan ser copartícipes do coidado dos seus fillos desde o mesmo
momento do nacemento ou da súa incorporación á familia.
Introdúcense ademáis no texto modificacións no Estatuto dos traballadores no relativo a
permisos e excedencias relacionadas coa maternidade, paternidade e o coidado da familia, co
que se da una mellora no contido da normativa comunitaria e un axuste dos permisos á
realidade social. Do mesmo xeito amplíase o dereito á reducción de xornada e excedencia ós
traballadores que teñan que ocuparse de persoas maiores e enfermas, en liña cos cambios
demográficos e o envellecemento da poboación. Como novidade importante, cabe destacar
que a lei lles facilita ós homes o acceso ó coidado do fillo dende o momento do seu
nacemento ou da súa incorporación á familia. Nesta liña, introdúcense importantes
modificacións na regulación dos permisos por adopción e acollemento permanente e
preadoptivo. Establécese no texto a aplicación da reducción da xornada ou excedencia para
atende-lo coidado de familiares que por razón de idade, accidente ou enfermidade non poidan
valerse por si mesmos e non desempeñen actividade retribuída, configurándose este dereito
como individual dos traballadores.
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Modificacións da Lei do Estatuto dos traballadores (RD 1/1995, do 24 de marzo):
— Permisos retribuídos e reducción da xornada por motivos familiares
Daranse dous días polo nacemento de fillo ou polo falecemento, accidente ou enfermidade
graves ou hospitalización de parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.
Cando con tal motivo o traballador necesite facer un desprazamento para o efecto, o prazo
será de catro días. Asemade, as traballadoras, por lactación dun fillo menor de nove meses,
terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións.
Segundo a lei a muller, por propia vontade, poderá substituír este dereito por unha reducción
da súa xornada en media hora coa mesma finalidade. Este permiso poderá ser gozado
indistintamente pola nai ou polo pai no caso de ambos traballasen. Tamén se regula no texto
que quen por razóns de garda legal teña ó seu coidado directo algún menor de seis anos ou un
minusválido físico, psíquico ou sensorial, que non desempeñe unha actividade retribuída, terá
dereito a unha reducción da xornada de traballo, coa diminución proporcional do salario entre,
polo menos, un tercio e un máximo da metade da duración daquela.
Neste senso terá o mesmo dereito quen precise encargarse do coidado directo dun familiar, ata
o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou
enfermidade non poida valerse en por si, e que non desempeñe actividade retribuída. A
reducción de xornada recollida amósase coma un dereito individual dos traballadores, homes
ou mulleres.
— Excedencia por coidado de familiares
A Lei 39/1999 cambia neste eido a anterior regulación dicindo que os traballadores terán
dereito a un período de excedencia de duración non superior a tres anos para atender ó
coidado de cada fillo, contados dende a data de nacemento ou, se é o caso, dende a resolución
xudicial ou administrativa. Tamén di que terán dereito a un período de excedencia, de
duración non superior a un ano, agás que se estableza unha duración maior por negociación
colectiva, os traballadores para atenderen o coidado dun familiar, ata o segundo grao de
consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou enfermidade non poida
valerse en por si, e non desempeñe actividade retribuída. A excedencia regulada constitúe un
dereito individual dos traballadores, homes ou mulleres. Segundo a lei o período en que o
traballador permaneza en situación de excedencia conforme o establecido neste artigo será
computable para efectos de antigüidade e o traballador terá dereito á asistencia a cursos de
formación profesional.
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— Suspensión con reserva de posto de traballo
A Lei 39/1999 modifica á anterior, entre outras accións, no senso de que no suposto de parto,
a suspensión terá unha duración de dezaseis semanas, que se gozarán de forma
ininterrompida, ampliables no suposto de parto múltiple en dúas semanas máis por cada fillo a
partir do segundo. O período de suspensión segundo o texto distribuirase segundo opción da
interesada sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ó parto. Os períodos ós
que se refire o artigo poderán gozarse segundo a lei en réxime de xornada completa ou a
tempo parcial, logo de acordo entre os empresarios e os traballadores afectados, nos termos
que regulamentariamente se determinen.
Asemade, no suposto de risco no embarazo, introdúcese na lei que a suspensión do contrato
finalizará o día en que se inicie a suspensión do contrato por maternidade biolóxica ou
desapareza a imposibilidade da traballadora de se reincorporar ó seu posto anterior ou a outro
compatible co seu estado.
— Extinción do contrato de traballo
A lei di que non se computarán como faltas de asistencia ó traballo as ausencias debidas a
folga legal polo tempo da súa duración, o exercicio de actividades de representación legal dos
traballadores, accidente de traballo, maternidade, risco durante o embarazo, enfermidades
causadas por embarazo, parto ou lactación, licencias e vacacións, nin enfermidade ou
accidente non laboral, cando a baixa fose acordada polos servicios sanitarios oficiais e teña
unha duración de máis de vinte días consecutivos. Asemade, protexe ás traballadoras no senso
de que se regula as actuacións cara o empresariado que non cumprise o artigo.

Modificacións que se introducen no texto refundido da Lei de procedemento laboral (RD
2/1995, do 7 de abril):
— Extinción do contrato de traballo
A Lei 39/1999 di que será nulo o despedimento que teña como móbil algunha das causas de
discriminación previstas na Constitución ou se produza con violación de dereitos
fundamentais e liberdades públicas do traballador. Será tamén nulo o despedimento nos
supostos dos traballadores durante o período de suspensión do contrato de traballo por
maternidade, risco durante o embarazo, adopción ou acollemento; o das traballadoras
embarazadas, dende a data de inicio do embarazo ata o comezo do período de suspensión; e o
dos traballadores que solicitasen un dos permisos ós que se refiren os números 4 e 5 do artigo
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37 do Estatuto dos traballadores, ou estean gozando deles, ou solicitasen a excedencia
prevista no número 3 do artigo 46 do Estatuto dos traballadores.
— Permisos de lactación e reduccións de xornada por motivos familiares
A Lei 39/1999 di que o procedemento para a concreción horaria e a determinación do período
de desfrute nos permisos por lactación e por reducción de xornada por motivos familiares
rexeranse polas regra de que o traballador disporá dun prazo de vinte días, a partir de que o
empresario lle comunique a súa desconformidade coa concreción horaria e o período de
desfrute proposto por aquel, para presentar demanda ante o xulgado do social (este
procedemento será urxente e daráselle tramitación preferente.)

Modificacións que se introducen na Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de
riscos laborais
— Protección da maternidade.
Dise que a avaliación dos riscos deberá comprende-la determinación da natureza, o grao e a
duración da exposición das traballadoras en situación de embarazo ou parto recente a axentes,
procedementos ou condicións de traballo que poidan influír negativamente na saúde das
traballadoras ou do feto, en calquera actividade susceptible de presentar un risco específico.
Se os resultados da avaliación revelasen un risco para a seguridade e a saúde ou unha posible
repercusión sobre o embarazo ou a lactación das citadas traballadoras, o empresario adoptará
as medidas necesarias para evita-la exposición ó dito risco, a través dunha adaptación das
condicións ou do tempo de traballo da traballadora afectada. Estas medidas incluirán, cando
resulte necesario, a non-realización de traballo nocturno ou de traballo a quendas.
Cando a adaptación ás condicións ou do tempo de traballo non resultase posible ou, a pesar de
tal adaptación, as condicións dun posto de traballo puidesen influír negativamente na saúde da
traballadora embarazada ou do seu fillo, e así o certifiquen os servicios médicos do Instituto
Nacional da Seguridade Social ou das mutuas, co informe do médico do Servicio Nacional da
Saúde que asista facultativamente a traballadora, esta deberá desempeñar un posto de traballo
ou función diferente ou compatible có estado. O empresario deberá determinar, logo de
consulta cos representantes dos traballadores, a relación dos postos de traballo exentos de
riscos para estes efectos.
O cambio de posto ou función levarase a cabo de conformidade coas regras e criterios que se
apliquen nos supostos de mobilidade funcional e terá efectos ata o momento en que o estado
de saúde da traballadora permita a súa reincorporación ó anterior posto. No suposto de que,
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mesmo aplicando as regras sinaladas no parágrafo anterior, non existise posto de traballo ou
función compatible, a traballadora poderá ser destinada a un posto non correspondente ó seu
grupo ou categoría equivalente, se ben conservará o dereito ó conxunto de retribucións do seu
posto de orixe. O disposto será tamén de aplicación durante o período de lactación, se as
condicións de traballo puidesen influír negativamente na saúde da muller ou do fillo e así o
certificase o médico que, no réxime de Seguridade Social aplicable, asista facultativamente a
traballadora.
Asemesmo dise que as traballadoras embarazadas terán dereito a se ausentaren do traballo,
con dereito a remuneración, para a realización de exames prenatais ou técnicas de preparación
ó parto, logo de aviso ó empresario e xustificación da necesidade da súa realización dentro da
xornada de traballo.

Modificacións que se introducen no texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social,
aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño
— Acción protectora do sistema da Seguridade Social
A Lei 39/1999 di que modifícase a Lei xeral da Seguridade Social, nos termos de prestacións
económicas nas situacións de incapacidade temporal; maternidade; risco durante o embarazo;
invalidez, nas súas modalidades contributiva e non contributiva; xubilación, nas súas
modalidades contributiva e non contributiva; desemprego, nos seus niveis contributivo e
asistencial; morte e supervivencia; así coma as que se outorguen nas continxencias e
situacións especiais que regulamentariamente se determinen por real decreto, por proposta do
ministro de Traballo e Asuntos Sociais.
— Situacións protexidas
Dise que para efectos da prestación por maternidade, considéranse situacións protexidas a
maternidade, a adopción e o acollemento, tanto preadoptivo como permanente, durante os
períodos de descanso que por tales situacións se gocen, de acordo co previsto no número 4 do
artigo 48 do texto refundido do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, e no número 3 do artigo 30 da Lei 30/1984, do 2 de
agosto, de medidas para a reforma da función pública. Para os efectos da prestación
económica por risco durante o embarazo, considérase situación protexida o período de
suspensión do contrato de traballo nos supostos en que, debendo a muller traballadora
cambiar de posto de traballo por outro compatible.
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Modificacións que se introducen na Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a
reforma da función pública
— Excedencia por coidado de familiares
Dise que os funcionarios terán dereito a un período de excedencia de duración non superior a
tres anos para atender o coidado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza como por
adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo, contado desde a data de nacemento ou,
se é o caso, desde a resolución xudicial ou administrativa. Tamén terán dereito a un período
de excedencia, de duración non superior a un ano, os funcionarios para atenderen o coidado
dun familiar que se encontre ó seu cargo, ata o segundo grao inclusive de consanguinidade ou
afinidade, que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non se poida valer en por si, e
non desempeñe actividade retribuída.
— Permiso por maternidade e paternidade
Queda dito na lei que no suposto de parto, a duración do permiso será de dezaseis semanas
ininterrompidas, ampliables no caso de parto múltiple en dúas semanas máis por cada fillo a
partir do segundo. O permiso distribuirase segundo opción da funcionaria sempre que seis
semanas sexan inmediatamente posteriores ó parto. No caso de falecemento da nai, o pai
poderá facer uso da totalidade ou, se é o caso, da parte que falte do permiso. Sen prexuízo das
seis semanas inmediatas posteriores ó parto de descanso obrigatorio para a nai, no caso de a
nai e o pai traballaren, aquela, ó se inicia-lo período de descanso por maternidade, poderá
optar por que o pai goce dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso
posterior ó parto, ben de forma simultánea ou sucesiva co da nai, agás que no momento da súa
efectividade a incorporación ó traballo da nai supoña un risco para a súa saúde.
Nos supostos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente, de menores
de ata seis anos, o permiso terá unha duración de dezaseis semanas ininterrompidas,
ampliables no suposto de adopción o acollemento múltiple en dúas semanas máis por cada
fillo a partir do segundo, contadas segundo elección do funcionario, ben a partir da decisión
administrativa ou xudicial de acollemento, ben a partir da resolución xudicial pola que se
constitúa a adopción. A duración do permiso será, así mesmo, de dezaseis semanas nos
supostos de adopción ou acollemento de menores, maiores de seis anos de idade, cando se
trate de menores discapacitados ou minusválidos ou que polas súas circunstancias e
experiencias persoais ou que, por provir do estranxeiro, teñan especiais dificultades de
inserción social e familiar, debidamente acreditadas polos servicios sociais competentes.
Nos casos de desfrute simultáneo de períodos de descanso, a suma deles non poderá exceder
das dezaseis semanas previstas nos números anteriores ou das que correspondan en caso de
parto múltiple.
26

VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral da Igualdade

Nos supostos de adopción internacional, cando sexa necesario o desprazamento previo dos
pais ó país de orixe do adoptado, o permiso previsto para cada caso no presente artigo poderá
iniciarse ata catro semanas antes da resolución pola que se constitúe a adopción.»

Modificacións que se introducen na Lei 28/1975, do 27 de xuño, sobre Seguridade Social
das Forzas Armadas, e na Lei 29/1975, do 27 de xuño, de Seguridade Social dos
Funcionarios Civís do Estado
— Situación de risco durante o embarazo no mutualismo administrativo
Neste eido dise que terá a mesma consideración e efectos cá situación de incapacidade
temporal a situación da muller funcionaria que obtivese licencia por risco durante o embarazo
nos termos previstos no Art. 69 da Lei 28/1975. Ademáis se menciona que poderán acollerse
ós beneficios establecidos nesta lei os socios traballadores ou socios de traballo das
sociedades cooperativas e traballadores das sociedades laborais, durante os períodos de
descanso por maternidade, risco durante o embarazo, adopción e acollemento, con
independencia do réxime de afiliación da Seguridade Social en que estivesen incluídos, coas
peculiaridades propias da relación societaria.
O marxe do anterior e segundo o que di a lei, o Goberno, no marco das súas competencias, e
de acordo cos axentes sociais, comprométese a impulsar campañas de sensibilización pública
co obxecto de conseguir que os homes asuman unha parte igual das responsabilidades
familiares, e de maneira especial se acollan, en maior medida, ás novas posibilidades que esta
lei ofrece para comparti-lo permiso parental. Para os efectos do establecido nesta lei,
consideraranse xuridicamente equiparables á adopción e o acollemento preadoptivo ou
permanente, aquelas institucións xurídicas declaradas por resolucións xudiciais ou
administrativas estranxeiras, a finalidade e efectos xurídicos das cales sexan os previstos para
a adopción e o acollemento preadoptivo ou permanente, calquera que for a súa denominación.
Segundo a Lei 39/1999 quedan derrogadas cantas disposicións se opoñan ó establecido nela e
autorízase ó Goberno para dictar cantas disposicións fosen necesarias para o desenvolvemento
e execución da lei.
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II.2.2.- LEI 3/2007, DO 22 DE MARZO
(Para a igualdade efectiva entre mulleres e homes)
Pasamos agora ó estudo desta lei con relación ó tema da conciliación. Comezamos coa
exposición de motivos do citado texto, no que se di que a conciliación entre a vida persoal,
laboral e familiar é, entre outras, unha «tarefa pendente que precisa de novos instrumentos
xurídicos» resultando necesaria unha «acción normativa dirixida a combater todas as
manifestacións aínda subsistentes de discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo e
a promover a igualdade real entre mulleres e homes, con remoción dos obstáculos e
estereotipos sociais que impiden alcanzala. Esta exixencia deriva do noso ordenamento
constitucional e integra un xenuíno dereito das mulleres, pero é pola súa vez un elemento de
enriquecemento da propia sociedade española, que contribuirá ao desenvolvemento
económico e ao aumento do emprego.»
Esta lei presta especial atención á corrección da desigualdade no ámbito específico das
relacións laborais, polo que mediante dunha serie de previsións, recoñécese o dereito á
conciliación da vida persoal, familiar e laboral, fomentándose unha maior corresponsabilidade
entre mulleres e homes na asunción de obrigas familiares.
Sinálase tamén a conciliación con relación ás subvencións públicas, e di ó respecto que as
administracións públicas, nos plans estratéxicos de subvencións que adopten no exercicio das
súas competencias, determinarán os ámbitos en que, por razón da existencia dunha situación
de desigualdade de oportunidades entre mulleres e homes, as bases reguladoras das
correspondentes subvencións poidan incluír a valoración de actuacións de efectiva
consecución da igualdade por parte das entidades solicitantes, sinalando que para os
anteriores efectos poderanse valorar, entre outras, as medidas de conciliación da vida persoal,
laboral e familiar.
O Cap. II da Lei 3/2007 refírese a igualdade e conciliación máis en concreto e fala no seu Art.
44 dos dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral e que estes
recoñeceránselles ós traballadores e ás traballadoras de xeito que fomenten a asunción
equilibrada das responsabilidades familiares, evitando toda discriminación baseada no seu
exercicio. Asemade di que o permiso e a prestación por maternidade concederanse nos termos
previstos na normativa laboral e de Seguridade Social. Conclúe o artigo especificando que
para contribuír a unha repartición máis equilibrada das responsabilidades familiares,
recoñéceselles ós pais o dereito a un permiso e a unha prestación por paternidade, nos
termosde Seguridade Social.
Dentro do Tít. V (o principio de igualdade do emprego público) dise que as administracións
públicas, no ámbito das súas respectivas competencias e en aplicación do principio de
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igualdade entre mulleres e homes deberán, entre outros, de facilitar a conciliación da vida
persoal, familiar e laboral, sen menoscabo da promoción profesional.
No Cap. II deste mesmo título establécense asemade medidas de igualdade no emprego para a
Administración xeral do Estado e para os organismos públicos vinculados ou dependentes
dela. Con relación coa conciliación fálase dos permisos e beneficios de protección á
maternidade e á conciliación da vida persoal, familiar e laboral afirmando que, sen prexuízo
das melloras que puidesen derivar de acordos subscritos entre a Administración xeral do
Estado ou os organismos públicos vinculados ou dependentes dela cos representantes do
persoal ao servizo da Administración pública, a normativa aplicable a estes establecerá un
réxime de excedencias, reducións de xornada, permisos ou outros beneficios co fin de
protexer a maternidade e facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Coa
mesma finalidade recoñecerase un permiso de paternidade, nos termos que dispoña a
devandita normativa.
Tamén se establece no mesmo capítulo con respecto á conciliación e provisión de postos de
traballo que nas bases dos concursos para a provisión de postos de traballo, computarase para
os efectos de valoración do traballo desenvolvido e dos correspondentes méritos, o tempo que
as persoas candidatas permanecesen nas situacións a que se refire o anterior. Establécese con
respecto á licenza por risco durante o embarazo e lactación que cando as condicións do posto
de traballo dunha funcionaria incluída no ámbito de aplicación do mutualismo administrativo
puidesen influír negativamente na saúde da muller, do fillo e da filla, poderase conceder
licenza por risco durante o embarazo, nos mesmos termos e condicións previstas na normativa
aplicable. Neses casos segundo o que di a lei, garantirase a plenitude dos dereitos económicos
da funcionaria durante toda a duración da licenza, de acordo co establecido na lexislación
específica. O anterior será tamén de aplicación durante o período de lactación natural.
No Cap. IV, adicado ás Forzas Armadas, dise que as normas referidas ao persoal ao servizo
das administracións públicas en materia de igualdade, prevención da violencia de xénero e
conciliación da vida persoal, familiar e profesional, serán de aplicación nas forzas armadas,
coas adaptacións que resulten necesarias e nos termos establecidas na súa normativa
específica e que os custos relacionados co embarazo e o parto non xustificarán diferenzas nas
primas e prestacións das persoas consideradas individualmente, sen que se poidan. O mesmo
se reflexa no caso das forzas e corpos de seguranza do Estado.
Coma reformas ás leis anteriores dise que os xuíces e maxistrados terán dereito a permisos e
licenzas para a conciliación da vida persoal, familiar e laboral e que o traballador terá dereito
a adaptar a duración e distribución da xornada de traballo para facer efectivo o seu dereito á
conciliación da vida persoal, familiar e laboral nos termos que se establezan na negociación
colectiva ou no acordo a que chegue co empresario respectando, se é o caso, o previsto
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naquela. Asemade dise que cómpre colaborar coa dirección da empresa no establecemento e
posta en marcha de medidas de conciliación.
Engádese tamén na Lei 3/2007 unha nova disposición adicional no que atinxe ás
discrepancias en materia de conciliación. Promúlgase que as que xurdan entre empresarios e
traballadores, en relación co exercicio dos dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e
laboral recoñecidos legal ou convencionalmente, serán resoltos pola xurisdición competente a
través do procedemento establecido no artigo 138 bis da Lei de procedemento laboral.

Novidades da Lei 3/2007 con respecto á materia de conciliación
Unha vez citada a lei, poderemos extraer as novidades para os traballadores afectados polo
Estatuto dos Traballadores máis relevantes con respecto á nosa materia de estudo:
— Xornada de traballo e permisos
Recoñécese o dereito a adaptar a duración e distribución da xornada de traballo para conciliar
a vida personal y familiar con la laboral, que se realizará do xeito no que se estableza na
negociación colectiva o polo acordo coa empresa. Créase un novo permiso remunerado de
dous días, nos casos de intervención quirúrxica se hospitalización de parentes ata o segundo
grao de consanguinidade ou afinidade, sempre que cómpre o reposo domiciliario. Cando sexa
necesario un desprazamento aumentarase a carto días. A duración do permiso de lactación
incrementarase proporcionalmente nos casos de parto múltiple e se poderá disfrutar
acumuándoo en xornadas compretas nos termos previstos na negociación colectiva ou por un
acordo coa empresa. Asemade, poderase reducir a xornada laboral entre un oitavo e a metade
para o coidado dun menor de oito anos ou persoa con discapacidade coa disminución
proporcional do salario.
— Vacacións
Poderase disfrutar das vacacións con data distinta, aínda que finalizase ó ano natural a que
correspondan, se coinciden cunha incapacidade temporal derivada do embarazo, o parto ou a
lactación ou co descanso por maternidade.
— Excedencias
Os traballadores con a lo menos un ano de antigüedade na empresa, poderán pedir unha
excedencia voluntaria por un prazo mínimo de catro meses. Recoñécese a posibilidade de
disfrutar de forma fraccionada a excedencia polo coidado dos fillos e dun familiar ata o
segundo grao por consanguineidade ou afinidade. A excedencia polo coidado dos fillos
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exténdese ós supostos do acollemento provisional. Asemade, a excedencia polo coidado dun
familiar pode ser de ata dous anos.
— Suspensión do contrato de traballo
Introdúcense como novas causas de suspensión do contrato de traballo o permiso de
paternidade, a situación de risco durante a lactación dun menor de nove meses, o permiso por
acollemento simple non inferior a un ano e os permisos por adopción e acollemento dos
menors de máis de seis anos en caso de seren discapacitados ou que teñan dificultades
especiais de inserción social ou laboral debidamente acreditadas.
— Permiso por maternidade
Este permiso por parto poderase disfrutar polo pai si falece a nai, aínda se ela non realizase
ningún traballo remunerado. A nai poderá continuar disfrutando do permiso de maternidade
por parto ata concluir as dezaséis semanas en caso de falecer o seu fillo. Establécese a
posibilidade de ampliar o permiso de maternidade ata trece semanas nos casos de parto
prematuro e de recén nacidos que necesiten hospitalización superior a sete días despois do
parto. O permiso por maternidade amplíase en dous semanas para os supostos de
discapacidade do fillo ou do menor adoptado ou acollido.
Asemade, flexibilízanse os requisitos de cotización para o recoñecemento da prestación
económica por maternidade, non exixíndose un periodo mínimo de cotización para os
traballadores menores de vinteún anos; para os traballadores entre vinteún e vinteséis anos só
se lles exixe noventa días de cotización dentro dos sete últimos anos ou cento oitenta días
citizados en tódala súa vida laboral. No caso de seren maiores de vinteséis anos exixénse
cento oitenta días nos sete anos inmediatos anteriores ou trescentos sesenta días en tódala súa
vida laboral. As traballadoras que no reunisen no periodo de cotización exixido segundo a súa
idade terán dereito no caso de parto a unha prestación económica por maternidade de corenta
e dous días. Cando se esté a disfrutar do permiso de maternidade e se extinga o contrato de
traballo continuarase percibindo a prestación por maternidade ata a súa finalización. Cando se
esté en situación de desemprego, o teempo de permiso por maternidade non se desconta da
prestación por desempreo.
— Permiso de parternidade
Recoñécese o dereito a un permiso de paternidade, autónomo do da nai, de trece días
initerrumpidos nos supostos de nacemento do fillo, adopción ou acollemento, que súmase ó
permiso xa vixente de dous días ou á mellora do mesmo establecida por convenio colectivo.
Nos supostos de parto, adopción ou acollemento múltiple apliarase en dous días máis por cada
fillo a partir do segundo. Transcorridos seis anos dende a entrada en vigor desta lei o permiso
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por paternidade será de catro semanas. A prestación económica por paternidade consiste nun
subsidio equivalente ó cento por cento da base reguladora correspondente.
En calquera caso, para ter dereito á prestación económica por paternidade, exíxese ter
acreditado un periodo de cotización mínimo de cento oitenta días nos sete anos anteriores ou
trescentos sesenta días ó longo de toda a súa vida laboral, con independencia da idade.
Durante o permiso por paternidade seguirase cotizando á Seguridade Social.
— Risco durante o embarazo e a lactación
Mellórase a prestación económica por risco durante o embarazo, que pasa a ser do 75 % ó 100
% da base reguladora. Recoñécese a situación de risco durante a lactancia natural do fillo
menor de nove meses cando as condicións de traballo poideran influir negativamente na saúde
da nai ou do fillo e así conste. Esta situación pode dar lugar ó cambio do posto de traballo ou
á suspensión do contrato do mesmo (para o cal créase unha prestación económica que consiste
nun subsidio equivalente ó previsto para a prestación por risco durante o embarazo. O tempo
que a nai esté percibindo esta prestación, seguirá cotizando á Seguridade Social.)

II.2.3.- LEI 2/2007, DO 28 DE MARZO
(Do traballo en igualdade das mulleres de Galicia)
Segundo o que di esta lei no preámbulo, a resposta á desigualade entre mulleres e homes non
se atopa soamente na conciliación da vida laboral e familiar, xa que segundo o texto «non se
trata só dun cambio nos «tempos de traballo» nin do repartimento do emprego», a proposta
segundo a lei «ten que ir moito máis alá que un asunto de «horas»» O preámbulo expón que
se trata dalgo «máis que un reconto das achegas duns e doutras.» Por iso se di no mesmo
apartado que, a presenza do home e da muller exixe que as estratexias de intervención deban
ser múltiples, e o deseño das políticas debe prever a necesaria coordinación entre a
distribución do traballo remunerado, as necesidades de atención ás persoas dependentes e o
repartimento igualitario dos recursos politicos, económicos e sociais destinados á poboación.
Comezando có capítulo I do título I vemos, ademáis doutras medidas, o recoñecemento a
conciliación da vida persoal, familiar e laboral como o dereito de homes e mulleres á
configuración do seu tempo buscando a corresponsabilidade, e ademáis promóvense accións
de sensibilización social.
No título IV establécese a integración da igualdade no emprego, e, en concreto, na formación
profesional e nas políticas activas de emprego, facendo que en calquera actividade formativa
se poderán implantar medidas de acción positiva, se introducirán contidos obrigatorios sobre
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igualdade de oportunidades e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, con profesorado
especializado, e, en todo caso, fomentarase a conciliación da vida persoal, familiar e laboral
do alumnado, no ámbito de actuación do departamento da Administración autonómica
competente en materia de traballo. As actividades formativas, segundo a lei, procurarán
axeitar os seus horarios e a súa localización ás necesidades de conciliación da vida persoal,
familiar e formativa do alumnado ao que fosen dirixidas.
O título VI regula os bancos municipais de tempo e os plans de programación do tempo da
cidade, medidas cuxa xestión será municipal e que contarán co apoio do departamento da
Administración autonómica con competencias en materia de traballo, e coas cales se pretende
mellorar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Asemesmo di a lei que os bancos
municipais de tempo nutriranse a través de redes comunitarias de apoio á conciliación ou, nos
casos excepcionais, a través de persoal municipal ou contratado para o efecto. Neses casos,
destaca o vinculado ao descanso de quen coida persoas dependentes. Refléxase tamñen no
texto que os plans de programación do tempo da cidade pretenden, mediante a función dunha
persoa responsable e dunha mesa de concertación, con ampla participación de actores sociais,
coordinar os horarios da cidade coas exixencias persoais, familiares e laborais da cidadanía.
Xa de xeito máis pormenorizado destacamos os seguintes artigos:
— Dentro do Tit. I (instrumentos para a consecución da igualdade no traballo) atópase o Cap.
II (Unidade Administrativa de Igualdade do departamento da Administración autonómica
competente en materia de traballo) o Art. 8, que trata sobre as funcións. O Art. 8. 4ª di que a
Unidade Administrativ de Igualade do departamento da Administración autonómica
competetnte en materia de traballo terá, coma órgano encargado de integrar a dimensión de
xénero no ámbito do citado departamento a función (entre outras) de deseñar a formación
específica en materia de igualdade dirixida ao persoal do departamento da Administración
autonómica competente en materia de traballo segundo as funcións de cada posto de traballo e
revisar os programas de formación dirixidos ao citado persoal para introducir neles a
perspectiva de xénero, favorecendo unha composición equilibrada de participación de
alumnas e alumnos e mais a adecuación dos horarios e a localización dos cursos aos dereitos
de conciliación.
— No Tit. IV (Integración da igualdade na política de emprego) se di no Art. 33.2 que a
contratación do profesorado dos módulos de igualdade de oportunidades e de conciliación da
vida persoal, familiar e laboral, que estará acreditado, nos termos establecidos
regulamentariamente, polo departamento da Administración autonómica competente en
materia de traballo, será subvencionada por este, nos termos regulamentarios establecidos, na
contía íntegra dos custos salariais e das cotizacións por continxencias comúns.
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— Tamén no Tit. IV, o Art. 34 se refire ás medidas de conciliación nas actividades de
formación. O Art. 34.1 di que os centros públicos destinados a impartiren actividades
formativas de carácter ocupacional e continua procurarán que o alumnado dispoña, nas súas
instalacións ou en instalacións concertadas dentro dunha área de cincocentos metros do local
onde se imparte a actividade, dun servizo de gardería con comedor e dunha sala de lactación,
dirixidos á atención dos seus fillos ou menores acollidos ou conviventes menores de tres anos.
No caso de centros privados acreditados para a formación, de cara á súa adaptación ás
mesmas condicións que no caso dos centros públicos, o departamento da Administración
autonómica competente en materia de traballo apoiará economicamente, nos termos que serán
establecidos regulamentariamente, aqueles centros que promovesen a posta en marcha das
condicións materiais e persoais necesarias para facilitarlle ó alumnado os coidados dos
menores de tres anos ó seu cargo. Nos mesmos termos actuarase con respecto ó alumnado que
ten persoas dependentes ao seu cargo.
O Art. 34.2. di que os centros acreditados para actividades formativas procurarán adecuar a
localización do lugar onde se fosen realizar estas actividades e os seus horarios ás necesidades
de conciliación da vida persoal, familiar e formativa do alumnado ó que fosen dirixidas.
— O Tit. VI (promoción autonómica das medidas municipais de conciliación) comprende no
seu Art. 42 a promoción autonómica das medidas municipais de conciliación. O Art. 4.1 di
que as medidas adoptadas polos concellos coa finalidade de facilitaren a conciliación da vida
persoal, familiar e laboral das persoas traballadoras, constitúan ou non un plan local de
conciliación, serán promovidas polo departamento da Administración autonómica competente
en materia de traballo, en coordinación co departamento da Administración autonómica
competente en materia de igualdade. Para o asesoramento aos concellos, constituirase unha
comisión de persoas expertas, entre outras materias que se consideren convenientes, en
socioloxía, en economía, en dereito, en igualdade de oportunidades e en comunicación social.
O Art. 42.2 sinala que a promoción autonómica das medidas municipais de conciliación
desenvolverase regulamentariamente, despois de ser oída a Federación Galega de Municipios
e Provincias, e preverá a implantación de bancos municipais de tempo e de plans de
programación do tempo da cidade.
O Art. 42. 3 di que os plans locais de conciliación executaranse buscando a colaboración entre
as entidades locais e autonómica, nos termos convenientes, atendendo ás particularidades de
cada concello, para o que se habilitarán as subvencións e transferencias correspondentes.
— Regúlanse tamén no Tit. VI os bancos municipais de tempo e os plans de programación do
tempo da cidade. O Art. 43. especifica que os bancos municipais de tempo facilitaranlles ás
persoas empadroadas no correspondente concello a conciliación da súa vida persoal, familiar
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e laboral mediante a realización de labores domésticos concretos, en especial aqueles que
exixan desprazamentos, como a realización da compra diaria ou de xestións de índole
administrativa, e mais de labores de coidado ou mera compaña de menores de idade e de
persoas dependentes (segundo o artigo será o concello o que xestionará unha base de datos de
persoas demandantes dos referidos labores, onde se reflexarán os datos persoais e as
necesidades de tempo.)
As redes comunitarias de apoio á conciliación, que serán xestionadas polos concellos segundo
a Lei 2/2007, consisten nunha base de datos na que, de xeito voluntario, se inscribirán as
persoas que, no termo municipal ou noutro termo veciño, teñan unha dispoñibilidade para
realizar algunhas labores comunitarias. As labores prestadas a través das redes comunitarias
de apoio á conciliación non poderán en ningún caso constituír o obxecto propio dun contrato
de traballo, nin as redes comunitarias de apoio á conciliación poderán, segundo a lei,
substituír nunca o traballo retribuído. As persoas voluntarias terán os dereitos e os deberes
previstos na normativa aplicable sobre voluntariado social, establecidos na lexislación
vixente.
O banco de tempo ofertaralles a aquelas os labores demandados para os que se ofrecesen e
estean capacitadas, poñéndoas en contacto con estas para alcanzar a recíproca aceptación. Sen
prexuízo das competenci as dos servizos sociais, os concellos galegos poderán,
excepcionalmente, prestar servizos a través de persoal propio ou contratado para o efecto
cando concorra algunha das circunstancias sinaladas no artigo.
Os plans de programación de tempo na cidade pretenden unha coordinación dos horarios da
cidade coas exixencias persoais, familiares e laborais da cidadanía, o que obriga a unha
permanente revisión e adaptación de tales horarios. Para os efectos desta lei, considéranse
horarios da cidade os horarios de apertura e pechamento de oficinas públicas, comercios e
servizos públicos ou privados con atención ao público, incluíndo actividades culturais,
bibliotecas, espectáculos e transportes.

35

VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral da Igualdade

III.- METODOLOXÍA, ANÁLISE E COMENTARIO DE RESULTADOS
O itinerario do estudo con respecto ó traballo de campo seguiu os seguintes métodos e
técnicas:
•

Análisis das fontes documentais e estadísticas de carácter nacional e autonómico (tal e
como quedou reflectido no primeiro apartado do presente traballo)

•

Grupo de discusión con poboación en idade laboral e con expertas na temática da
conciliación.

•

Enquisas estadísticas

Todo iso fíxose dende a revisión dos datos acerca da temática da conciliación da vida familiar
e laboral no eido galego, así como có análisis das fontes estadísticas máis relevantes para o
estudo, co cal quixemos aproximarnos ó estado da cuestión.

III.1.- ENQUISAS
As fases do proceso de enquisa foron as seguintes: deseño mostral, deseño dos cuestionarios,
admisnistración dos cuestionarios, explotación estadística e análise.
III.1.1.- DESEÑO MOSTRAL
Tomamos coma referencia mulleres en idade laboral, con ou sen cargas familiares, dos
ámbitos rural e urbano de Galicia tratando de que existira un equilibro entre ámbolos eidos. O
tamaño mostral foi de 16 enquisas. A táboa 1 amosa a distribución segundo a idade das
Gráfico 1 Distribución segundo a idade das mulleres enquisadas
mulleres enquisadas.

Número de mulleres
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
Total

16

Idade (en anos)
21
24
28
30
34
35
36
41
42
44
55
56
27.88
(Idade Media da mostra)

«Táboa 1» Distribución segundo a idade das mulleres enquisadas

Á vista dos datos podemos deducir que trátase dunha mostra xove.
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Número de fillos
0
0
1
1
2
2

6
6
6
6
4
4

Na análise dos
datos
das enquisas compre
o tipo
de
cargas familiares ás que se refiren
Ningún
fillo
Un suliñar
fillo
Dous
fillos
Ningún fillo
Un fillo
Dous fillos
6
6
os gráfico II e III. Como venos 6
no gráfico 6II a maior parte da 4mostra
ten fillos ó cargo,
4
resultando que
só un 37 %de
nonfillos
ten fillos
cargo. Observamos
no gráfico
II podemos observar
Número
óócargo
(total
da
mostra)
Número
de fillos
ó cargo
(total
da
mostra)
coma a mostra non ten, de xeito maioritario, ningún maior ao seu cargo.

Dous fillos
Dous fillos
25%
25%

Ningún fillo
Ningún fillo
37%
37%

Un fillo
Un fillo
38%
38%

«Gráfico II» Fillos ó cargo das mulleres enquisadas

Número
dede
maiores
ó cargo
Número
maiores
ó cargo
Tres maiores
Tres maiores
6%
6%
Dous maiores
Dous maiores Un maior
Ningún maior
6%
Ningún maior
Un maior
6%
12
2
2
Un maior 12
Un maior
13%
13%

Dous maiores Tres maiores
Dous maiores Tres maiores
1
1
1
1

Ningún maior
Ningún maior
75%
75%

«Gráfico III» Maiores ó cargo das mulleres enquisadas

A distribución segundo lugar de vivenda correspóndese co gráfico IV. Nel óbsérvase unha
lixeira diferencia entre o ámbito rural e urbano, sen embargo, neste senso, a mostra é moi
equilibrada.

37

VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral da Igualdade

Ámbito de procedencia das entrevistadas
Rural

Urbano
9

7

Urbano
44%
Rural
56%

«Gráfico IV» Lugar da vivenda das mulleres enquisadas

Na táboa II vemos a procedencia das entrevistadas.
Gráfico 4 Porcedencia da enquisada

Concello
A Coruña
Culleredo
Sarria
Lugo

Número de persoas
6
1
8
1

Ámbito de procedencia das entrevistadas

Casada

Solteira

Viuva

Separada

Urbano das mulleres enquisadas
«Táboa II»Rural
Concello de residencia

10

9

7

5

1

1

Urbano

O estado civil das enquisadas amósase
44% no gráfico V. Nel se reflexa a maior presenza de
Rural
56%
mulleres casadas na nosa mostra.

Estado civil

Separada
6%
Viuva
6%

Gráfico 5

Solteira
29%

Casada
59%

Casada

Solteira
10

Viuva
5

Separada
1

1

«Gráfico V» Estado civil das mulleres enquisadas
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En activo

En paro

Estudantes

13

1

2

situación laboral

A situación laboral reflíctese no gráfico VI.

Estudantes
13%
En paro
6%

Gráfico 6 Situación laboral
En activo

En paro
13

Estudantes
1

2

situación laboral

Estudantes
13%
En paro
6%

En activo
81%

«Gráfico V1» Situación laboral das mulleres enquisadas

Horarios laborais
Horario
de mañá
e dede
Horario
tarde
de das
mañá
O gráfico
VII amosa
os tipos
horarios
mulleres
En activoque traballan e que foron enquisadas.
7
7 Gráfico
81%7
Neste apartado é onde atopamos un maior equilibrio.
Horario de mañá e de Horario
tarde de mañá
7
7 Gráfico 7

Horario de
mañá
50%

Horarios laborais

Horario de
mañá e de
tarde
50%

«Gráfico VI1» Horario das mulleres enquisadas en activo

III.1.2.- DESEÑO DOS CUESTIONARIOS
Horario d
Coa información que obtivemos tralo estudo da poboación galega e dos plans e leis existentes
Horario de
mañá e d
na actualidade fixemos o deseño dos cuestionarios. O cuestionario, dirixido a mulleres en
mañá
idade de traballar e/ou con fillos e/ou maiores ao seu50%
cargo ou que podeiresen estalo nun tarde
50%
futuro, ten os seguintes agrupamentos de preguntas:
1.- Datos básicos da entrevistada
2.- Opinión sobre as dificultades de conciliar a vida familiar e a laboral
3.- Opinión sobre as posibles solucións á dificultade de conciliar a vida familiar e o traballo
4.- Opinión sobre as propias capacidades
5.- Bloque de preguntas pechadas
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III.1.3.- CONCLUSIÓNS DAS ENQUISAS
a) Dificultades para conciliar a vida familiar e a laboral
Sobre a opinión sobre as dificultades de conciliar a vida laboral e a familiar preguntamos
como se reparten as tarefas no fogar, o modo de compaxinar a atención ao coidado da casa e
do traballo ao mesmo tempo e tamén lles pedimos ás enquisadas que describisen de xeito
breve que dificultades atopaban para compaxinar traballo e familia.
Sobre a repartición de tarefas as respostas maioritarias centráronse en que as mulleres
repartían os labores entre a familia (41,7 % das enquisadas) e con outras persoas. Esta última
resposta era de tipo aberta, có que as mulleres que elixían esta opción mencionaban de xeito
directo quen era a persoa que se encargaba. A este respecto só dous das enquisadas afirmaron
realizar elas mesmas as tarefas, mentres que a gran maioría contaba con axuda externa de
mulleres contratadas. A repartición das tarefas có esposo tan só marcouse nun 11,76 % dos
casos, co que observamos que na nosa mostra a repartición das tarefas domésticas có cónxuxe
é moi desigual.
En canto ao modo de compaxinar a atención ao coidado da casa e ao traballo ao mesmo
tempo o 40 % da nosa mostra afirmou que eran elas as que asumían enteiramente ambas as
responsabilidades mentres que só un 20 % dixo que tiña xornada compartida e outro tanto
dixo contar cunha persoa externa que lle axudase. En canto á pregunta «outras», que era de
tipo aberto, só contestou un 15 %, que respondeu o seguinte: «Comparto as tarefas domésticas
en base ás quendas e xornada laboral de ambos os» «axuda do cónxuxe e da familia» e
«axuda de familiares.»
A pregunta acerca das dificultades que atopan as entrevistas para compaxinar o seu traballo co
coidado dos fillos era na súa totalidade de tipo aberto, é polo que transcribimos a continuación
algunhas das respostas: «horarios», «falta de tempo, de garderías nos centros de traballo e a
dependencia de familiares para o coidado dos fillos», «pouco tempo para compartir xogos e
paseos cos fillos. É necesaria a axuda externa do núcleo familiar (pai-nai-fillos). Horarios ao
longo do ano e especialmente horarios reducidos do colexio, vacacións, pontes...», «a
dificultade estriba sobre todo na falta de tempo para realizar a compra, a comida do día
seguinte...», «falta de tempo para realizar as tarefas domésticas e para estar coas miñas fillas,
aínda que prefiro descoidar algo máis a casa e atender algo máis ás fillas (facer distintas
actividades con elas; educativas, lúdicas, primarias) O que implica non poder ter a casa como
realmente me gustaría, en canto a limpeza», «falta de tempo para dedicarllo a eles», «se
traballas, desatendes aos fillos, pero o diñeiro tamén se necesita para cubrir as necesidades
dos fillos e as propias», «horarios, compaxinarme cos meus fillos. Desprazamento ao centro
de traballo (dúas horas diarias). Profesionalmente. Cos fillos adoitamos ser as mulleres as que
renunciamos a crecer profesionalmente en favor dos nosos fillos». Resumindo as anteriores
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respostas podemos obter a seguinte lista de dificultades a ter en conta por mor do exposto
polas mulleres enquisadas nesta pregunta:
•

Tempo e horarios.

•

Falta de axudas nos centros de traballo.

•

Desprazamentos ao traballo e para as tarefas cotiás.

•

Facer fronte aos imprevistos.

•

Renuncias profesionais.

•

Axuda imprescindible da familia, e nalgúns casos dificultade de atopar axuda externa
cando non se pode acceder ás redes familiares.

b) Opinión sobre as posibles solucións ante a dificultade de conciliar
En canto á opinión sobre as posibles solucións as respostas foron bastante variadas (habemos
de ter en conta que as posibilidades de resposta eran múltiples e que as entrevistadas podían
elixir entre unha ou máis opcións.) A opinión maioritaria foi nun 25 % dos casos que unha
posible solución para compaxinar mellor o traballo e a familia sería a axuda proporcionada
por garderías gratuítas ou alcanzables. A seguinte resposta máis elixida, 21,85 %, foi a de
contar con axuda externa retribuida. Resumimos a continuación, por orde preferente de
elección, as respostas:
•

Garderías gratuítas ou alcanzables para os fillos.

•

Contar con axuda externa retribuida.

•

Centros xerontológicos gratuítos ou subvencionados.

•

Maior participación.

•

Axuda domiciliaria por parte das administracións.

•

Exencións fiscais

Así mesmo, recompilamos respostas das entrevistadas a este respecto que contestaron na
pregunta aberta «outros.» Parte das entrevistadas suxeriu poder contar con persoal de limpeza,
con axuda domiciliaria para o coidado dos maiores, adaptación dos horarios aos postos de
traballo e as garderías, educación no fogar e en familia para a repartición de tarefas tanto para
os homes como para as mulleres, baixa maternal obrigatoria durante o primeiro ano de vida
do fillo e posibilidade de elixir o horario laboral durante os primeiros anos de vida,
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achegamento do posto de traballo ao domicilio familiar e realizar parte do horario laboral
desde casa grazas ao achegue das novas tecnoloxías.
c) Opinión sobre as propias capacidades
Expuxemos ás enquisadas o xeito de como elas resolven os problemas cando teñen que ir
traballar pero é, á vez, necesaria en casa. A resposta amplamente maioritaria foi a de que os
avós fanse cargo (47 %), co cal vemos como a rede familiar ten vital importancia na vida das
nais traballadoras. A seguinte resposta máis contestada foi a de que se fai cargo o cónxuxe,
pero a porcentaxe de elección desta resposta é moito menor (29,4 %.) Tan só un 11,7 % das
enquisadas di poder adaptarse ben a iso ou pedir permiso no traballo.
Preguntamos tamén (de xeito aberto) o que achega a muller á organización do fogar. As
conclusións, que ofrecemos a continuación, son un bo referente da realidade actual:
•

Organización compartida en poucos casos. «Na miña casa cóntase comigo na medida
das miñas posibilidades e as miñas tarefas e estudos e cousas varias. Son unha máis e
hai que repartir o tempo, axudo no que se poida» (estudante, 24 anos) «A organización é
de xeito compartido, así que o meu parte supón un 50 %» (en activo, 28 anos) «Con
axuda externa levo o control xeral da casa (compra, comida, deberes dos nenos,
actividades?)» (en activo, 44 anos)

•

Organización exclusiva da muller na maioría deles. «O tempo que me queda fóra da
xornada laboral» (traballadora, 34 anos) «Tempo, diñeiro e esforzo. Coidar, comprar,
lavar, pasar o ferro, recoller, cociñar, limpar, tender, vestir, varrer, sacar o po, sacar o
lixo, economizar, planificar, visitar médicos, levar o control de revisións-vacúas» (en
activo, 36 anos) «Fágoo practicamente todo: compra, banco, roupa. Suponse que sei de
Economía, Dereito. Teño que saber se falta leite, se hai deterxente.» (en activo, 41 anos)

Tamén preguntamos que é o que podería facer a muller con relación a mellorar a situación das
mulleres que tratan de compatibilizar o seu traballo coa vida familiar. As respostas (pregunta
aberta) viraron ao redor de:
•

Sensibilización sobre a materia.

•

Información sobre os recursos dispoñibles no territorio.

•

Campañas publicitarias.

•

Mellora dos salarios das mulleres e facer os horarios máis axustados ás súas vidas.

•

Axuda por parte dos órganos gobernamentais e empresariais.

•

Apoio a políticas que favorezan a conciliación da vida familiar e laboral.
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•

Iniciativas e organizacións.

•

Concienciar e educar ás novas xeracións acerca da necesidade e responsabilidade nas
tarefas propias do fogar. Mellorar a actitude dos membros da familia respecto das
tarefas da casa.

•

Valoración dos traballos domésticos por parte da sociedade.

•

Cotización á seguridade social e remuneración do traballo doméstico.

•

Permitir horarios flexibles para as nais con fillos pequenos e con maiores dependentes.

•

Axudas económicas a nais e coidadoras traballadoras fora do fogar.

En canto á opinión de como deberían distribuírse as tarefas dentro e fóra do fogar, as mulleres
enquisadas responderon maioritariamente que esta repartición debería facerse cunha maior
participación da familia (47,8 % das enquisadas), resposta seguida pola axuda económica á
contratación de persoas (26,1 %). Sinalouse no apartado «outras» a necesidade de valoración
das necesidades de cada familia.
d) Conclusións a partir do cuestionario
A primeira cuestión atinxe ao grado de dificultade para compaxinar a vida familiar coa
laboral. Imos ver os resulados da enquisa:

En qué medida é difícil para vostede
compaxinar a vida familiar coa
laboral?
70.0

Porcentaxe

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Moito

Pouco

Bastante

Nada

«Gráfico I»

Coma podemos ver no «gráfico I» a meirande parte das enquisadas decantouse pola resposta
«bastante» nun 60 % polo que podemos dicir que foi a meirande parte das mulleres as que a
elexiu. Por orde de elcción as seguintes respostas foron «pouco» «nada» e «moito.» Desta
pregunta podemos extrapolar os datos e concluír que para as mulleres galegas é aínda un
problema compaxinar a vida familiar e a laboral. Estes datos poden ser confrontados coa
seguinte pregunta:
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Conciliar a vida familiar e laboral
parécelle:
60.00
Porcentaxes

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Moi fácil, non
ten
dificultades

Fácil

Moi difícil

Difícil

«Gráfico II»

O grao de dificultade para conciliar a vida familiar e a laboral segundo o que se desprende no
gráfico II é moi alto, xa que o 53,33 % di que lle parece «difícil» e un 33,33 % «moi difícil»,
resultados que teñen correspondencia cós expostos no gráfico 1.
A seguinte pregunta refírese ao feito de si as mulleres enquisadas deixaron de traballar a causa
de motivos familiares. Vemos os resultados do grafico III:
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«Gráfico III»

Preto dun 70 % das enquisadas afirma non ter deixado de traballar por motivos familiares.
Sen embargo, á vista dos resultados anteriores podemos deducir que das mulleres que non
deixaron de traballar sí que atoparon dificultades no seu traballo. As mulleres que afirman sí
ter deixado de traballar forman o 33,3 % da mostra, o que podemos decir que é unha alta
porcentaxe.
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En canto a opinión sobre a responsabilidade sobre a repartición das tarefas fixemos a seguinte
pregunta no gráfico IV:
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«Gráfico IV»

O cento por cento das enquisadas elexiu as respotas «moi de acordo» e «bastante de acordo»,
sendo maioritaria a primeira das eleccións. Destas respostas, e tendo en conta a variedade de
idades e situacións laboral de nosa mostra, podemos dicir que está extendida entre as mulleres
a idea de corresponsabilidades entre o home e a muller e a concieciación sobre o reparto das
tarefas.
No que respecta o deber de contribuir ingresos familiares as respostas gardan estreita relación
coa pregunta atenrior. Imos ver isto no gráfico V:

Porcentaxe

Ante a seguinte afirmación: «tanto o
home como a muller deben contribuír
aos ingresos familiares» vostede
móstrase:
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Moi de acordo

Bastante de
acordo

Moi en
desacordo

Bastante en
desacordo

«Gráfico V»
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Como vemos no gráfico V o 75 % das enquisadas afirmou estar «moi de acordo» ante a
afirmación de que «tanto o home coma a muller deben contribuir aos ingresos familiares»,
mentres que tan só un 6,25 % decantouse pola resposta «bastante en desacordo.» A resposta a
esta pregunta pódenos levar a pensar que a consideración da corresponsabilidade exténdese
ademáis fora do ámbito doméstico, e que tamén é responsabilidade da muller aportar ó fogar,
sempre dentro posible, parte do sustento económico.
Complementaria á anterior afirmación é a seguinte pregunta que vemos no gráfico VI:
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«Gráfico VI»

O gráfico VI reflexa que o 68,75 % mostrouse «bastante en desacordo» mentres que o 31,25
restante decantouse pola opción «moi en desacordo.» Ninguén respondeu ás restantes opcións
(«moi de acordo» e «bastante de acordo») Como dicíámos, esta pregunta ven a reflexar ó
igual que a anterior a opinión das mulleres sobre a repartición de tarefas entre o home e a
muller.
Interesámonos tamén polo grao de satisfacción coa entorna familiar e laboral, xa que un grao
baixo podería indicar que se atopan dificultades en ámbolos eidos. As respostas foron as
seguintes:
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«Gráfico VII»

Coma vemos no gráfico VII, no caso da contorna familiar, a opción máis elexida foi
«moito» (62,5 %) co que podemos calificar de boa a situación familiar da mostra, aínda a
pesar de ter dificultades na hora de compaxinar a vida de familia coa laboral.
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«Gráfico VIII»

Cando as enquisadas están a falar da satisfacción coa contorna laboral observamos (gráfico
VIII) unha maior repartición entre as variables «moito» e «bastante» e un baixo 12,5 % na
opción «pouco.»
Noutra pregunta de opinión tratamos de averiguar coma pensaban as enquisadas que debería
ser o reparto das tarefas da casa (gráfico IX):
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«Gráfico IX»

Vemos no gráfico IX que segundo o 66,67 % das enquisadas «a muller e o home deberían
facer de xeito conxunto as tarefas da casa, segundo acorde» ó cal séguelle a opción «os fillos
terían que axudar» (29,17%) Estas respostas dan conta do carácter familiar das tarefas
domésticas e, de novo, sobre a necesidade e idoneidade de que esas tarefas se compartan. Tan
só un 4,17 % das enquisadas declarou que «o home tería que facer todas as tarefas da casa.»
Atopamos tamén interesante o feito de coma se toman as decisións na casa, xa que iso é un
punto clave para facilitar a conciliación e a toma de conciencia da corresponsabilidade na
casa. Por iso preguntamos como se toman as decisións:
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«Gráfico X»
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Segundo o que podemos observar no gráfico X, preto dun 90 % das enquisadas (en concreto o
88,24 %) declarou a repartción das decisións elixindo a opción «as decisións se comparten
entre nós» mentres que tan só o 11,76 % restante afirmou que «un dos membros da familia
toma as decisións sempre.» Podemos definir este dato coma alentador, xa que o feito de que a
toma de decisións esté compartida leva consigo a existencia dun diálogo previo e o interese
tanto do home coma da muller polo fogar.
En canto o que as enquisadas pensan que é máis difícil de conciliar a vida familiar e laboral
vemos o seguinte no gráfico XI:

Porcentaxes

O máis complicado de conciliar a vida
familiar coa laboral é:
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
O coidado das
A realización das Elexior o traballo e
persoas da miña tarefas domésticas o posto que máis
familia que non
me gustan
poden valerse por
elas mesmas
(maiores, fillos…)

«Gráfico XI»

O que as enquisadas atopan máis complicado é o coidado das persoas das súas familias que
non poden valerse por elas mesmas (resposta elexida polo 63,16 % da mostra), seguido pola
dificultade de elexir o traballo da súa preferencia (21,05 %) e, finalmente, a dificultade nas
tarefas domésticas (15,79 %) Estes datos poden ser de gran importancia á hora da realización
de propostas e actuación de cara a axudar a unha boa compatilización da vida familiar e
laboral, xa que queda claro que ó máis complicado é a atención á familia.
Sobre a elección do posto de traballo interesounos averiguar se a compatibilización da vida
familiar e laboral era un dos factores determinantes para elexir un traballo. Vemos os
resultados no gráfico XII:
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«Gráfico XII»

Coma vemos no gráfico XII as respostas a esta pregunta están moi repartidas, pero destaca o
dato de que a pregunta menos elexida foi «retribución enconómica» o cal nos leva a afirmar
que os factores económicos non son para as mulleres os que sexan os primordiais. Por orde de
elección a categoría máis elexida foron coa misma porcentaxe (26,92 %) «interese polo
posto» e mais as «condicións de traballo». Seguido delas aparece a proximidade ao domicilio
e a posibilidade de compatibilizar o traballo coas tarefas e horarios familiares. En vista dos
anteriores resultados podemos chegar a afirmar que a situación familiar é determinante para
as mulleres cando teñen que elexir un posto de traballo.
Coa realización do cuestionario tamén quixemos aproximarnos ó grao de coñecemento que
tiña a nosa mostra sobre as políticas para axudar á conciliación da vida laboral e a familiar.
Refléxanse as respostas no gráfico XII.
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«Gráfico XIII»

A mostra estudiada no noso traballo de investigación dixo coñecer de xeito maioritario «algo»
as políticas de conciliación (40 %) e un 26,67 % declarou coñecer «bastante» as políticas de
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conciliación. O 33,33 % dixo non coñecer «nada» as políticas de conciliación. Á vista dos
resultados poderemos dicir que a difusión para o coñecemento das políticas sobre conciliación
é aínda unha asignatura pendente, ou ben que éstas teñen que ser ampliadas para chegar a
máis parte da poboación.
A seguinte pregunta responde á nosa inquedanza por saber o tipo de redes familiares de axuda
ás mulleres. Vémolo no gráfico XIV:
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«Gráfico XIV»

A meirande maioría (81,25 %) dixo acudir «á familia» cando se lle presentan dificultades no
fogar no caso de presentarse dificultades nun día laborable. As redes educativas preséntanse
nos resultados desta enquisa coma algo nada usual e as redes veciñaís coma algo minoritario.
Tan só un 12,5 % declara pedir permiso para faltar ao traballo. Desta pregunta podemos
deducir dous datos fundamentais: as redes familiares son as maiores prestadoras de axuda e as
máis accesibles e non se adoita a pedir permiso no traballo (o cal pode significar que non
exista a flexibilidade desexada no mundo laboral fronte os imprevistos familiares.)
Tamén prestamos atención ó tipo de horario laboral da poboación activa da nosa mostra,
vémolo no gráfico XVI:
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«Gráfico XV»

Vemos no gráfico XV que a meirande parte da mostra en activo traballa «a tempo
completo» (73,33 %) e só un 20 % o fai «a tempo parcial» e un escaso 6,67 % realiza
traballos esporádicos. Estes datos veñen a reflexar a actual situación galega e nacional que
amosa un panorama laboral moi marcado en que consiste e que un escaso número de personas
(concretamente as mulleres) traballa a tempo parcial, o que sí acontece pola contra en gran
parte dos países europeos que veñen a promover este tipo de horarios para facilitar a
conciliación da vida laboral e familiar por parte das mulleres.
No gráfico XVI vemos a opinión sobre cal sería o traballo que mellor se adaptaría ás
circunstancias das entrevistadas:
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«Gráfico XVI»

Paradóxicamente vemos no gráfico XVI que a pesar de que as entrevistadas declararon ter
dificultades á hora de conciliar a vida familiar e laboral, opninan na maioría dos casos que o
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seu traballo actual se adapta ben as súas circunstancias (64,28 %) mentres que só un 28,57 %
afirma que «necesitaría un traballo que requirise menos tempo.» A opción menos elexida foi a
de «ter un traballo máis estable» que podería “adxudicarse” ás traballadoras que afirmaron ter
traballos temporais. Quizáis esta resposta podería axudar a ver a necesidade de concienciación
acerca dos horarios laborais e ver que a súa reduzcción podería ser un dos grandes pasos a dar
para promover unha verdadeira e máis sinxela conciliación da vida familiar coa laboral.
O gráfico XVII responde tamén ó noso interese de coñecer a situación da muller, nai e
traballadora, no mundo laboral:
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«Gráfico XVII»

A maior parte da mostra respondeu afirmativamente (gráfico XVII) cando se lle preguntou se
sentía que no seu traballo lle apoian na tarefa de nai e traballadora. Sen embargo esta maioria
non é moi satisfactoria xa que só supón un 57,14 % do total das respotas. O porcentaxe de
«non» e «ás veces» supoñe o restante a partes iguais. Isto significa que as enquisadas
mostraron que no seu traballo reciben escaso apoio ó seu papel de nais e traballadoras. De
novo, aínda queda moito por facer.

III.2.- GRUPO DE DISCUSIÓN
O eixo central do grupo de discusión elaborado centrouse no diálogo de seis mulleres
habéndolles proposto o tema da conciliación, co que xurdiron os seus intereses, inquietudes,
opinións e preocupacións.
Este grupo de discusión permitiunos identificar as actitudes e opinións da muller galega cara á
conciliación da vida familiar e laboral.
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III.2.1.- DESEÑO DA MOSTRA PARA O GRUPO DE DISCUSIÓN
O grupo realizouse exclusivamente con mulleres, cinco en total, con diferenzas nas súas
cargas familiares (con ou sen fillos ó cargo), tipos de traballo (estudantes, mulleres en activo e
desempregadas) e idades (vinte e dous e máis anos.)

II.2.2.- REALIZACIÓN DO GRUPO DE DISCUSIÓN
O grupo de discusión celebrouse o día 5 de novembro na Coruña. O grupo aportounos datos e
opinións de interese para perfilar ás conclusións do noso traballo. Ademáis serviunos para
aproximarnos de primeira man á problemática.

III.2.3.- ANÁLISE DA TRANSCRIPCIÓN
O grupo deu resposta aos seguites interrogantes:
•

1.- Xeitos de conciliar a vida familiar e laboral

•

2.- Diferenzas segundo o ámbito de residencia

•

3.- Cambios no xeito de manter as familias

•

4.- Propostas e solucións

•

5.- Empresa e familia

•

6.- Experiencias propias fronte a conciliación

Comezamos o grupo expondo ás participantes o tempo de duración que iamos empregar, que
sería unha hora aproximadamente. O tema que propuxemos foi o que dá título a este traballo
de investigación e explicámoslles en que consistía a nosa tarefa, facéndolles partícipes de que
a súa opinión acerca da conciliación da vida laboral era moi importante para a nosa
investigación. Así mesmo expuxemos o ámbito de investigación (Galicia) e resumimos
brevemente a situación laboral e familiar das participantes. Seguindo as técnicas do grupo de
investigación a directora do mesmo fixo de guía do diálogo, pero non participou expondo as
súas opinións. Así mesmo, intentouse crear un ambiente expresivo e de diálogo e sen
condicionantes, animándolles a dar opinións persoais e a dar conta da súa situación
profesional e familiar.
As participantes comezaron a expresar as súas opinións acerca das diferenzas entre o modo de
conciliar entre o rural e o urbano:
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«E logo creo que iso, que a conciliación tampouco ou sexa, que é distinta, eh... segundo sexa no
ámbito rural ou no ámbito urbano. No ámbito urbano pois contamos cunha serie de recursos que
evidentemente a Galicia rural é máis difícil» (En activo, 28 anos solteira)
«Eu no que estaba pensando no que a... é a miña aldea, por exemplo e na... a muller que se levanta
ás seis da mañá ten que dar para comer e cear ao seu marido, aos seus fillos, ten que atender á avoa
que está moi mala, nonseique... estaba centrando, pois non sei, estaba vendo a miña aldea, unha
montaniña con catro casas e claro, que a situación dista moito á a nosa porque... porque... porque
non a... non a vivimos.» (Estudante, 24 anos, solteira)

A primeira das achegas explica que existe unha diferenza en canto ao acceso ás facilidades
para conciliar, xa que no ámbito rural é máis difícil que no urbano, por carecer o primeiro de
recursos. Con todo, habemos de entender que no ámbito rural existen outra series de redes de
apoio máis próxima que nas cidades. A segunda achega explícanos o feito de que a muller
rural realiza un gran número de actividades que, en ocasións, son diferentes ás que se dan na
cidade. As participantes do grupo coincidiron en unanimidade que o máis complicado era a
conciliación no rural:
«Aquí temos garderías, temos centros para maiores, centros de día, centros de tarde... centros
sociais, actividades... *um lúdicas para maiores ou pequenos... (silencio) así de todo. (Silencio) Os
colexios, ou sexa, xa só sexa o levar aos nenos aos colexios, á gardería no rural se
cadra...» (Estudante, 24 anos, solteira)

Ademais subliñaron como importantes nestas diferenzas a accesibilidade aos servizos de
transporte e ás comunicacións, pero sinalaron posibles saídas fronte os problemas.
«No rural téñense que se cadra... se conforman con... agrupándose en pequenos concellos para dar
servizos a uns e outros...» (En activo, 28 anos solteira)
«Pero, con todo, contan co apoio... veciñal que eu entendo por apoio social que é tan importante.
Aquí, nas cidades, um as familias teñen a... pois a un maior dependente e... e é na unha porcentaxe
moi elevado a muller a que ten que asumir o coidado e non conta xeralmente con ningún tipo,
ningún apoio. Todo o mundo está moi ocupado, pois todo o mundo ten o seu... pois a súa vida
laboral... o seu e... e non hai ese arroupe social que adoita haber nos pobos non? é unha cousa que
eu creo que... que na cidade non existe. De maneira que, bo...» (En activo, 55 anos, viúva)

Unha das mulleres do grupo falou das diferenzas en canto as actividades entre o rural e
urbano, sinalando que podería ser que o feito de non ter moita actividade fóra da casa fixese
que a conciliación non se vira coma un problema, ou polo menos que se fixese dende outra
perspectiva:
«Nada, eu o que penso é que tamén eh, ao meu modo de ver, por exemplo, eu o que vexo na miña
aldea é que a xente que vive no pobo non é xente con tan... con tanta actividade externa fóra de
casa. Por exemplo, a muller, a muller no pobo, cada vez menos, pero sigue quedándose moito en
casa. Non traballa fóra de casa, entón, máis ou menos está xa afeita ter aos nenos en casa, a coidar
da súa nai que vén da casa de á beira entón, que vale, conciliar para unha persoa por exemplo,
como eu que me caso e voume fóra a un pobo, pois vale, pero para unha persoa como a... como os
meus pais, por exemplo non é tan... ou os meus avós, por exemplo, non é tan complicado. Non por
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que o sexan, senón porque están afeitos. E nas cidades sempre hai máis actividade, máis cousas,
haber, máis sitios aos que ir, máis leas de cafés...» (Estudante, 21 anos, solteira)

Unha das preguntas que fixemos o grupo tratou sobre a opinión de se as mulleres deixan de
traballar por ter unha familia. As respostas foron todas positivas:
«Si, en moitísimos casos, si, porque, ou sexa, en moitos casos renuncian a aspectos da vida
profesional que che custou tanto alcanzar para por coidar da familia. Iso séguese dando.» (En
activo, 28 anos, solteira)

Moitas das veces as participantes do grupo de discusión queixábanse de que a vida «estaba
cara», e co que antes vivía unha familia non chegaba para os tempos de hoxe. Ante isto,
preguntamos que por que creían que isto era dese xeito es responderon do seguinte xeito:
«Que está cara a vida.» (Ama de casa, 30 anos, casada)
«Non, eu creo que é que nos buscamos necesidades onde non as hai. A sociedade é moi consumista
e facemos do querer ter... agora é cómprome unha casa e pido un crédito para o coche. E eu o vivo
porque traballei nun banco. E eu, ou sexa, eu falo da miña experiencia. E onte sen ir máis lonxe lin
unha reportaxe sobre unha familia eh, sevillana, que tiña dez fillos e co soldo dos dous que non
alcanzaba máis de tres mil e pico euros vivían dez nenos, ou sexa, e gastan unha chea en leite,
zapatos, pasta de dentes, pasta…. Eu creo que segundo o o o carácter de... de cada un. Antes cun
soldo, que é o que che dixen, cun só soldo que non é nin o que é un soldo agora aforraban, vivían
ben, os nenos ían a un colexio bo, tiñan unha boa educación, tíñano todo. O que pasa é iso, a
sociedade, ou nós mesmos, creámonos unhas expectativas de vida e creámonos unhas necesidades
que en realidade non son talles. Non necesitas porque comprar unha vivenda.» (Estudante, 24
anos, solteira)
«A xente ten que hipotecarse ou porse... ao meu dáme igual, ou hipoteca ou aluguer, porque agora,
aínda que vaia haber axudas ou o que sexa unha, un aluguer non é rendible, a como están agora os
alugueres. Non é rendible.» (Ama de casa, 30 anos, casada)
«É cuestión da mentalidade tamén eh?, eu imos, eu vivo de aluguer e véxome neste piso dentro de
trinta anos e con e con familia e todo, é que depende, é todo educacional. Completamente.» (En
activo, 28 anos, solteira)
«É que é o materialismo que hai, ui, perdoa, que ten todo o mundo o extrapolas ao plano familiar.
Ou sexa, quero dicir, entón o egoísmo propio pasa a ser un egoísmo de dous, ao final.» (En activo,
55 anos, viúva)

Ante os anteriores comentarios expostos propúxolles ás mulleres integrantes do grupo que
desen solucións dende diversos ámbitos. Algunhas delas xiraron en torno ó tema económico,
ante o cal mostraron un certo desencanto:
«Pois a subvención que teñen eh, esta de cen euros ás mulleres que traballan pois lla daría ás
mulleres que non traballan porque as que traballan poden permitirse os trescentos sesenta euros
que che dá... trescentos cincuenta que dá… pois no canto de darllo ás mulleres traballadoras
daríallos ás mulleres que non traballan, porque para min non ten lóxico que ao meu cando estaba
traballando désenme unha axuda de cen euros ou de trescentos cincuenta euros e que agora non ma
dean, pero é que se eu antes non a necesitaba. E suponse que se traballas pois podes permitirche
unhas cousas que unha xente que non traballa e... non se pode permitir, entón a, eu creo que ás
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mulleres que non traballasen habería que darlles máis axudas e... familiares que a outras persoas a
outra muller que que que traballe porque llo pode permitir.» (Ama de casa, 30 anos, casada)
«Eu é que as medidas económicas véxoas pouco efectivas porque ao a longo prazo ou o que é a
realidade e o que nos demostrou o tempo é que esas medidas non chegan, é dicir, non deixan de ser
sempre como propostas electoralistas non?» (Estudante, 24 anos, solteira)
«Non son efectivas (as axudas económicas). Digo que é máis efectivo e... e... recortes
fiscais.» (Estudante, 24 anos, solteira)
«Claro, se subvencionasen o leite e os cueiros tamén estaría ben.» (Ama de casa, 30 anos, casada)

Ante a afirmación de que si era una situación inevitable que a muller tivese que elexir entre o
mundo laboral e o familiar unha muller dixo o seguinte:
«Eu ata certo punto enténdoo, porque todos sabemos que a muller non non non se vai a resignar
certa parte da súa vida por un posto de traballo e un home, si. É moi triste, porque ao meu
encántame traballar e gustaríame chegar moi alto, pero pero sei que chegado o momento se temos
que elixir movémonos co corazón e imos preferir estar en casa cos nosos fillos e atendendo ao
noso marido que non...» (Estudante, 24 anos, solteira)
«Gústame moito traballar, e... gústame moito ter responsabilidades, e espero que o meu futuro
marido saiba... el vaino a entender, porque o entende xa agora pero, eu creo que si, que a persoa
que comparta comigo a súa vida vai a vai, vai á pensar igual que eu no sentido de que eu vou ter as
miñas responsabilidades, el vai ter as súas, pero vai haber outras responsabilidades que son, pois, a
familia. Entón, claro, haberá que compaxinalo un pouco máis. Tamén creo que o home ten que dar
máis do que está dando e... nestes momentos. Eu creo que as mulleres estamos dando ao máximo
posible.» (Estudante, 24 anos, solteira)
«Eu creo que chegado un momento se... eu creo que é tamén cuestión de educación como dicías ti.
Pois asumo un compromiso un compromiso de ter unha familia ou o que sexa se eu, por exemplo
véxome nunha situación favorable pois preferiría prescindir de certas cousas que teño agora e estar
na miña casa e coidar aos meus fillos. E o de coidar ao meu marido non o vexo tanto como coidar
ao meu marido como de en o sentido da súa nai, como antes que pasaba da súa nai á súa muller,
pero si que é certo que... aínda que se di somos iguais homes e mulleres en todo, eu creo que en
todo, non somos exactamente iguais e... que o home se vai traballar fóra de casa evidentemente
non se lle vai a poder esixir o mesmo dentro de casa non? ou sexa, eu sacrifico o que ao meu
gústame que é o traballo libremente por coidar aos meus fillos...» (Estudante, 21 anos, solteira)

No grupo de discusión tamén falouse sobre o diálogo entre o home e a muller coma
fundamental na toma de decisións e de configurar unha boa conciliación da vida familiar e
laboral.
«Porque se eu agora cásome sei con quen me caso, e hai cousas que hai que falar antes, entón, se o
meu marido di traballo fóra de casa e podémonos permitir que ti non traballes para coidar aos
nenos, por exemplo, eu asúmoo, e no momento en que eu decida que eu non vou traballar fóra de
casa pois eu creo que estamos nunha sociedade bastante permisiva que di pois volvo traballar,
sabes? pero...» (Estudante, 21 anos, solteira)
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Tamén saiu no grupo unha cuestión interesante, que foi a da valorización do traballo
doméstico e do papel da nai, e suliñouse que esas opcións son libres e deber ser respetadas e
valoradas.
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IV.- CONCLUSIÓNS
O interese social sobre o tema da conciliación da vida familiar e laboral, que tratamos neste
traballo de investigación ten unha gran importancia. Para facer unha primeira aproximación
ao tema que nos ocupa realizamos no primeiro apartado un resumo dos indicadores básicos
sobre a sociedade feminina galega. Iso permitiunos facer un breve retrato da situación da
sociedade feminina galega para coñecela me xeito máis concreto. Grazas aos datos expostos
puidemos ter un coñecemento previo, que nos axudase a lograr unhas estimacións máis
correctas da realidade e a profundar na identidade da muller galega de hoxe en día. Temos que
ser conscientes de que cada persoa é única e irrepetible, e que grazas ao estudo demográfico
podemos ter unhas pautas xerais de coñecemento dunha poboación concreta e, no noso caso,
poder axudar e esbozar unha serie de melloras e axudas e facer unha aproximación aos
problemas existentes para chegar a solucionalos.
O estudo das variables ás que nos referimos foron as seguintes:
•

Estudo de pirámides de poboación, grazas ás cales puidemos facer un rápido estudo e
unha breve exposición acerca da realidade poboacional galega, podendo identificar así a
poboación obxecto do noso estudo.

•

Comparación entre a pirámide de poboación galega e a española, co que puidemos
observar as particularidades do caso galego.

•

Indicadores demográficos básicos, que nos permitiron analizar o peso das mulleres
galegas dentro do conxunto total de poboación; a idade media e índices de
envellecemento e xuventude, para o estudo das poboacións dependentes fundamental no
tema da conciliación; o estudo da natalidade, a fecundidade, nupcialidad e ruptura
matrimonial mediante o cal obtivemos o panorama xeral e o concocimiento das
situacións difíciles ante as cales as nais teñen que afrontar ela soa as dificultades;a
composición dos fogares, que nos permitiu reflexionar achega do tipo de fogar máis
numeroso en galicia; o estudo do emprego e taxas de paro que mostran a difícil
situación laboral da muller.

O estudo da lexislación e os plans sobre conciliación existentes na actualidade levounos ás
seguintes conclusións:
•

O modelo actual de conciliación céntrase en que tanto o pai como a nai traballan fóra de
casa pola necesidade de manter dous soldos e o desexo por parte da muller de
desenvolver a súa profesión.
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•

O modelo ideal é o que deixaría elixir a cada familia as súas preferencias en relación ao
seu perfil, necesidades e desexos nas diferentes etapas do seu ciclo, xa que a familia e o
traballo son dous escenarios complementarios, pero diferentes.

•

As leis actuais mostran especial atención aos primeiros días do fillo e aos meses de
embarazo da nai, con todo neste sentido aínda quedan situacións por solucionar con
referencia a outras idades e necesidades dos fillos. Así mesmo, hai ámbitos laborais nos
que as leis non chegan ou non se tivo en conta as peculiaridades de distintos campos.

•

Anteriormente falamos da libre elección no modo de elixir o modelo de conciliación, é
polo que tamén concluímos que o modo de repartición de tarefas debe facerse entre o
home e a muller, promovendo sempre o valor humano do traballo doméstico.

•

Deberíase facer máis énfase na posibilidade de conciliar a vida familiar e laboral e non
«etiquetala» como algo negativo, senón como unha tarefa alcanzable coa axuda e
implicación dos axentes sociais e a voluntade propia.

•

Sempre respectando o ámbito familiar privado, as autoridades gobernamentais han de
pór a maior facilidade ao alcance das familias para que exista unha verdadeira
conciliación.

•

Segundo o visto no traballo feito, as redes familiares son un importante apoio á hora de
conciliar a vida familiar e laboral. Polo tanto estas han de ser recoñecidas como unha
verdadeira axuda á hora de compatibilizar as tarefas domésticas e as laborais. Por iso, a
axuda familiar ha de ser tida en conta nas políticas sociais que poidan ser deseñadas.

•

A educación primaria é tarefa da familia, antes de pertencer a calquera outro axente
educativo. É por iso polo que ha de terse en conta que a educación en valores ha de
transmitirse dentro do núcleo familiar e é nela sobre a que recae, de modo maioritario, a
educación en corresponsabilidade. Por iso, é de gran importancia que as familias sexan
conscientes da súa responsabilidade e autonomía.

•

É importante promover os indicadores de conciliación dentro das empresas e
organismos públicos. Fomentar as medidas de conciliación dentro do ámbito laboral e
«premiar» aos colectivos laborais pola súa eficiente axuda para a conciliación da vida
familiar e laboral.

•

A incompatibilidade de horarios preséntase como un gran conflito á hora de conciliar,
pero para conciliar hai que facer máis cosas que axustar os horarios ás necesidades. Por
iso, hai que ter en conta outras suxestións, necesidades e solucións.
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•

As políticas sobre a conciliación son políticas familiares, polo que han de estar tratadas
desde unha perspectiva máis ampla incorporando dereitos, necesidades e coidados.

•

Hase de facer máis fincapé na flexibilidade do traballo.

•

Hase de ter en conta o punto de vista da nai á hora da elaboración de plans, políticas e
leis.

No apartado que dedicamos ao estudo de campo, por medio da elaboración de enquisas e dun
grupo de discusión, obtivemos unha serie de conclusións:
•

Na actualidade, a repartición de tarefas é mellorable. A muller segue sendo a
protagonista principal no traballo doméstico xa que é ela quen organiza o fogar, de xeito
exclusivo, na maioría dos casos.

•

As dificultades para compaxinar a vida familiar e a laboral preséntanse no día a día.

•

Faltan axudas nos centros de traballo e para facer fronte aos imprevistos.

•

A familia preséntase como unha axuda imprescindible.

•

As mulleres nais e traballadoras son unha importante fonte de posibles solucións, polo
que a súa opinión ha de ser valorada de xeito especial.

•

A sensibilización sobre a materia é un aspecto no que se ha de mostrar un especial
interese xa que, a pesar de avanzar neste campo, non todo o mundo é consciente da
dificultade e das solucións para conciliar.

•

Os horarios e traballos flexibles aparecen como unha constante, polo que hai que prestar
especial interese neste asunto.

•

Na actualidade, é difícil compaxinar a vida familiar coa laboral.

•

Na actualidade, compaxinar a vida familiar e laboral enténdese como «unha cuestión
das mulleres.»

•

A elección do traballo garda para a muller unha especial relación coas obrigacións
domésticas.

•

Os contratos de traballo maioritarios son os de tempo completo. Os contratos a tempo
parcial preséntanse como unha posible vía para mellorar a vida familiar coa laboral.
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V.- ANEXO (ENQUISA)
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Enquisa conciliación

páxina 1 de 5

Estamos a realizar un estudo
subvencionado pola Consellería da
Igualdade e do Benestar —Xunta de Galicia
— acerca da situación da muller galega en
relación coa dificultade de conciliar a vida
familiar coa laboral. Para iso necesitamos a
súa colaboración; por favor, encha o
seguinte cuestionario:

1.- DATOS DA ENTREVISTADA
Idade:____________

Concello: __________________________________________

Situación laboral: _________________________________

Número de fillos ó seu cargo: _______________________

Horario laboral: ___________________________________

Número de persoas maiores ó seu cargo:___________
Estado civil: _______________________________________

2.- OPINIÓN SOBRE AS DIFICULTADES DE CONCILIAR A VIDA FAMILIAR e LABORAL
a) a) Indique como se reparten as tarefas do seu fogar. (Rodee a/s opción/s)
b) As reparto co meu esposo
c) As reparto cos meus fillos
d) As reparto coa miña familia
e) As reparto con outras persoas : (Sinale quen: ____________________ )

b) Exponga como compaxina a atención ó coidado da súa casa e ó trabajo ó mesmo tempo.
(Rodee a/s opción/s)
a) Tengo xornada partida
b) Conto con axuda dunha persoa externa
c) Asumo eu ambas responsabilidades
d) Outras: (Indique cales: __________________________________________________________ )
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c) Describa, brevemente, as dificultades que atopa para compaxinar o seu trabajo có
cuidado da casa e dos fillos.

3.- OPINIÓN SOBRE AS POSIBLES SOLUCIÓNS Á DIFICULTADE DE CONCILIAR A VIDA
FAMILIAR E O TRABALLO
a) Indique posibles solucións para compaxinar mellor o trabajo e a familia
a) Maior participación
b) Contar con axuda externa retribuida
c) Axuda domiciliaria por parte das administracións
d) Garderías gratuitas ou asequibles para os fillos
e) Centros xerontológicos gratuitos ou subvencionados
f) Outros: (Indique cales:
__________________________________________________________________ )

4.- OPINIÓN SOBRE AS PROPIAS CAPACIDADES
a) ¿Cómo resolve os problemas cuando ten que ir a traballar pero a necesitan na casa (por
exemplo, cando un neno se pon enfermo, cando ten que ir a unha reunión do colexio...)?
(Rodee a/s opción/s)
a) Se fai cargo meu marido/outro
b) Se fan cargo os avós
c) Conto con unha axuda externa
d) Outras: (Indique cales: __________________________________________________________ )

b) Describa qué aporta vostede á organización do seu fogar.
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c) Describa qué podría facer vostede con relación a mellorar a situación das mulleres que
tratan de compatibilizar o seu trabajo coa vida familiar.

d) ¿Cómo cree que se terían que distribuir as tarefas dentro e fora do fogar? (Rodee a/s
opción/s)
a) Maior participación dos miembros da familia
b) Axuda económica para a contratación de persoas
c) Atención domiciliaria
d) Outras: (Indique cales: __________________________________________________________ )
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Cuestionario
1.

¿En qué medida é difícil para vosstede
compaxinar a vida familiar coa laboral?

e)

Moito

f)

Pouco
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6.

a)

2.

c)

7.

Sí

3.

Deixei de traballar por outros motivos (indique
cales: _______________________ )

8.

Moi dacordo

Moi dacordo

Segundo a súa opinión, o reparto das tarefas na
casa debería ser:

A muller debería facer todas as tarefas da casa

O hombre tería que facer tódaslas tarefas da
casa

d) Os fillos deberían axudar
e)
9.

Outros (indique):
_________________________

¿Cómo tómanse as decisións no seu fogar?

b) Bastante dacordo

a)

c)

b) Un dos membros da familia toma as decisións
sempre (Indique quen: _________ )

Moi en desacordo

d) Bastante en desacordo
5.

Pouci

c)

Moi en desacordo

Ante a siguiente afirmación «Tanto o home coma
a muller deben contribuir ós ingresos familiares»
vostede móstrase

a)

f)

b) A muller e máís o home deberían facer de xeio
conxunto as tarefas da casa, segundo acorden
ámbolos

d) Bastante en desacordo
4.

Moito

a)

b) Bastante dacordo
c)

e)

h) Nada

Ante a seguinte afirmación: «as tarefas da casa
son responsabilidade do hombe e da muller»
vostede se mostra:

a)

¿Está costede satisfeita co seu entorno laboral?

g) Bastante

b) Non
c)

Bastante

d) Nada

¿Deixou de traballar algunha vez por motivos
familiares?

a)

Moito

b) Pouco

g) Bastante
h) Nada

¿Está vostede satisfeita co seu entorno familiar?

Ante esta afirmación: «o home debe gañar
diñeiro e o deber dunha muller é quedarse na
casa» vostede se mostra

a)

Moi dacordo

b) Bastante dacordo
c)

As decisións se comparten entre nós

10. Conciliar a vida familiar e laboral parécelle:

a)

Moi fácil, non ten dificultades

b) Fácil
c)

Moi difícil

d) Difícil

Muy en desacordo

d) Bastante en desacordo
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Cuestionario
11. O máis compricado de conciliar a vida familiar
coa laboral é:

a)

O coidado das personas da miña familia que non
poden valerse por elas mismas (maiores, fillos...)

b) A realización de tarefas domésticas
c)

Elexir o traballo e posto que máis me gustan

d) Outros (indique cales: __________________ )
12. Conciliar a vida familiar e laboral parécelle

a)

Moi difícil

d) Difícil
13. Os factores determinantes polos que elixiu o seu
actual posto de traballo foron:

a)

16. ¿Cómo é o seu contrato de traballo?

a)

Parecíame compatible coas tarefas e horarios
familiares

A tempo compreto

b) A tempo parcial
c)

Realizo traballos esporádicos

d) Outros (indique cuales: __________________ )
17. ¿Cál cree que é o traballo que millor se adaptaría as súas circunstancias

a)

Moi fácil, sen dificultades

b) Fácil
c)
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O traballo que tengo xa se adapta ben ás miñas
circunstancias

b) Necesitaría un traballo que requirise menos
tempo
c)

Un traballo máis estable

d) Outros (indique cuales: _________________)
18. ¿Encontra no seu entorno familiar opinións contrarias a que trabaje fora da casa?

a)

Sí

b) Proximidade ó domicilio

b) Non

c)

c)

Condicións do traballo

d) Interése polo posto
e)

Retribución económica

f)

Outros (indique cales:____________________)

14. Indique o seu coñecemento acerca das políticas
que axudarían ás mulleres a conciliar a súa vida
profesional coa laboral:

a)

Non coñezo nada as políticas de conciliación

15. ¿A quén sole acudir cando se lle presentan
certas dificultades no fogar e é un día laborable

a)

19. ¿Sinte que no seu traballo lle apoian na súa tarefa de nai e traballadora?

a)

Sí

b) Non
c)

Ás veces

Coñezo bastante as políticas de conciliación

b) Coñezo algo as políticas de conciliación
c)

Ás veces

Á familia

O carácter desta enquisa é totalmente ANÓNIMO, en
calquiera caso, agradeceríamoslle que nos facilitase un
número de teléfono có fin de comprobar a veracidade
deste cuestionario:
Télf.: _________________________________________

b) A centros escolares, garderías...
c)

Ós veciños

d) Cando se me presentan dificultades solo pedir
permiso para fallar ó traballo

MOITAS GRAZAS POLA SÚA
COLABORACIÓN
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