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INTRODUCIÓN 
 

A discriminación interseccional que sofre unha muller con discapacidade é maior que a suma 

das discriminacións por razón de xénero e por razón de capacidades, xa que a interrelación 

dos rexeitamentos e a infravaloración das súas características persoais ten como 

consecuencia a falta de representatividade na vida activa da sociedade, relegando a súa 

presenza ao eido familiar.  

 

É preciso ter presente a heteroxeneidade que supón a discapacidade das mulleres con 

relación a outras variables como a idade, a residencia ou o grao de autonomía que as 

dispoñen en situacións onde a discriminación pode multiplicarse, como pode ocorrer cando a 

muller vive nun entorno rural, cando falamos de mulleres con diversas discapacidades, na 

adolescencia ou na vellez, etc. 

 

A toma en consideración da dualidade muller e discapacidade ten como punto de partida a IV 

Conferencia Mundial sobre Muller de Beijing (1995), onde os gobernos se comprometen a 

traballar para que as recomendacións que afectan ás mulleres con discapacidade sexan unha 

realidade. En España, no ano 2003 celébrase o I Congreso Internacional Muller e 

Discapacidade onde son analizadas as necesidades reais das mulleres con discapacidade para 

acadar a integración e a igualdade de oportunidades en todas as dimensións da vida: 

económica, social, educativa, sanitaria, política e institucional, sexual, física e corporal.  

 

Segundo a Clasificación Internacional do Funcionamento, da Discapacidade e da Saúde (CIF) 

da OMS, a discapacidade é un termo xenérico que engloba deficiencias, limitacións de 

actividade e restricións para a participación. A discapacidade denota os aspectos negativos da 

interacción entre persoas cun problema de saúde e factores persoais como actitudes 

negativas ou a falla de apoio social unido a factores ambientais vinculados por exemplo ao 

transporte ou a accesibilidade a edificacións e servizos en xeral.  

 

O Manifesto Europeo de Mulleres con Discapacidade pon de manifesto que os roles asignados 

pola sociedade ás mulleres con discapacidade son máis restritivos que os que atribúe ao resto 

de mulleres, que non son resultado da suma das discriminacións por ser muller e por ter unha 

discapacidade, senón que ocasionan unhas discriminacións novas, orixinando menores 

oportunidades. 
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A Xunta de Galicia, realizou no ano 2011 un Estudo sobre Discapacidade e Xénero: 

Aproximación á situación das mulleres con discapacidade de Galicia, coordinado pola 

Secretaría Xeral da Igualdade e a Secretaría Xeral de Política social. Nel abordouse a 

realidade estatística das mulleres con discapacidade paralelamente coa entrevista a 12 

persoas que gardaban unha relación directa ou indirecta coa discapacidade.  

 

A Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020, tamén reflicte a necesidade de eliminar 

os atrancos existentes que dificultan a inclusión das persoas con discapacidade en todos os 

ámbitos da vida, sendo un instrumento de planificación ao servizo da comunidade para seguir 

avanzando na igualdade de oportunidades e na aceptación das diferenzas para un grupo de 

poboación heteroxéneo con necesidades e demandas diversas. 

 

A análise da discapacidade tendo en conta a perspectiva de xénero ten por finalidade 

visibilizar a unha parte da poboación que segundo a Convención Internacional dos Dereitos 

das Persoas con Discapacidade, aprobada pola ONU no ano 2006, aínda neste século precisa 

da execución de medidas que garantan e salvagarden os seus dereitos e liberdades 

fundamentais para acadar unha plena participación en igualdade. 

 

O presente informe estrutúrase en 3 partes nas que se recollen, a realidade das mulleres con 

discapacidade en Galicia, as áreas de traballo identificadas como prioritarias pola Comisión 

de Diversidade Funcional do Consello Galego das Mulleres e as conclusións derivadas do 

traballo realizado nos últimos meses grazas á colaboración das entidades que compoñen a 

Comisión.  
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1. CONTEXTO 

En Galicia hai 146.627mulleres con discapacidade, que representan o 53,23% do 

total de persoas con algún grao de discapacidade segundo o datos de 2014 do Censo de 

persoas con discapacidade. As mulleres con discapacidade son o 5,7% da poboación galega. 

Homes

47%
Mulleres

53%

Diversidade funcional por xénero. Ano 2014

 
Fonte: IGE. Explotación do Censo de persoas con discapacidade. Ano 2014 

 

Segundo a Enquisa de Discapacidade, Autonomía persoal e situacións de Dependencia (EDAD, 

2008), as comunidades situadas no oeste de España, teñen as maiores taxas de discapacidade, 

sendo Galicia a comunidade autónoma coa maior taxa ( 112,9 por cada mil habitantes). 

A poboación galega ten unha esperanza de vida de 82,92 anos (dato IGE do ano 2014). A 

esperanza de vida das mulleres galegas no ano 2014 é de 86,03 anos, fronte aos 83,15 anos 

no ano 2000, polo que en pouco máis dunha década, a esperanza de vida incrementouse en 

case 3 anos. 

Existe unha correlación directa entre a idade e o número de persoas con discapacidade 

representando a poboación maior de 65 anos o 53% da poboación con discapacidade. No 

caso da poboación maior de 50 anos tres de cada catro persoas con discapacidade.  

 As mulleres maiores de 65 anos representan o 59% do total de mulleres 

con discapacidade. 
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Persoas con discapacidade por tramo de idade. Ano 2014 

 
Fonte: IGE. Explotación do Censo de persoas con discapacidade. Ano 2014 

 

A distribución da poboación en Galicia por tipo de discapacidade segue a mesma tendencia 

que os datos de España e da Unión Europea en referencia a que unha maioría da 

discapacidade presentada é de tipo física (o 57% do total de discapacidades). 

As diferenzas entre mulleres e homes radica en que nas mulleres é maior a discapacidade 

psíquica (un 29% no caso das mulleres fronte ao 27% nos homes). No caso da discapacidade 

sensorial é maior a representatividade nos homes (un 15% de homes fronte a un 13% nas 

mulleres).  

Poboación con discapacidade en Galicia segundo sexo e tipo de discapacidade. Ano 

2014 

  Galicia Mulleres % Mulleres Homes 

Física 157.073 83.645 53,25% 73.428 

Psíquica 79.035 43.170 54,62% 35.865 

Sensorial 39.371 19.812 50,32% 19.559 

Totais 275.479 146.627 53,23% 128.852 

Fonte: IGE. Explotación do Censo de persoas con discapacidade. Ano 2014 
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A discapacidade con maior incidencia nas mulleres en Galicia é a física, 

afectando ao 57% das mulleres con discapacidade. 

 

A discapacidade física e sensorial ten un maior peso nas idades máis avanzadas, tanto para 

mulleres como para homes. No caso da discapacidade psíquica a poboación máis numerosa 

atópase no tramo de idade entre os 25 e os 55 anos.  

 

Atendendo ao grao de discapacidade, en termos xerais o 50% da poboación con 

discapacidade correspóndese coas persoas cun grao de discapacidade entre o 33% e o 64%.  

Unha de cada cinco persoas con discapacidade ten un grao de discapacidade maior do 75%. 

No caso das mulleres a porcentaxe daquelas que teñen un grao de discapacidade maior do 

75% é superior á media, representando o 22,53% do total das mulleres con discapacidade e 

as que teñen un grao de discapacidade entre o 33 e o 64%  son un 47,64% do total.  

 

Persoas con discapacidade segundo sexo e o grao de discapacidade. Ano 2014 

 

 Total Mulleres % Mulleres Homes 

Do 33% ao 64% 137.865 69.852 50,67% 68.013 

Do 65% ao 74% 80.023 43.744 54,66% 36.279 

Maior do 75% 57.591 33.031 57,35% 24.560 

Totais 275.479 146.627 53,23% 128.852 

Fonte: IGE. Explotación do Censo de persoas con discapacidade. Ano 2014 

 

 

O estudo sobre Discapacidade e Xénero do ano 2011 fai referencia á distribución territorial 

da poboación con discapacidade en Galicia, sendo na Coruña e Pontevedra as provincias nas 

que, na maioría de concellos, é maior o número de mulleres con discapacidade que o de 

homes. Pola contra, en Lugo e Ourense, é maior o número de concellos nos que a poboación 

masculina con discapacidade prevalece sobre a feminina. 

 

Na maioría dos concellos da Coruña e Pontevedra é superior o número de 

mulleres con discapacidade que o de homes, casuística contraria á 

reflectida nas provincias de Lugo e Ourense.  
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Clasificación dos concellos segundo as diferenzas por sexo na taxa de incidencia da 

discapacidade. Ano 2011 

 

 

Fonte: Xunta de Galicia. Estudo sobre Discapacidade e Xénero: aproximación á situación das mulleres 

con discapacidade en Galicia 

 

 

En termos absolutos, a provincia de Lugo é a única na que o número de mulleres con 

discapacidade é menor que o dos homes, nas restantes provincias a proporción de persoas 

con discapacidade aproxímase á proporción 54% homes e 46% mulleres. 

 

Persoas con discapacidade segundo sexo e provincia. Ano 2014 

Mulleres

Total

0

100.000

200.000

300.000

65.593

11.909 11.117 58.008
146.627

56.715

12.052 9.836
50.249

128.852

122.308

23.961 20.953

108.257

275.479

Mulleres Homes Total

 

Fonte: IGE. Explotación do Censo de persoas con discapacidade. Ano 2014 



 

7 
Informe Muller con Discapacidade. CGM 2016 

 

En termos xerais, a provincia da Coruña é a que conta cun maior número de mulleres con 

discapacidade de toda a Comunidade Autónoma. 

 

Mulleres con discapacidade segundo provincia. Ano 2014 

 
Fonte: IGE. Explotación do Censo de persoas con discapacidade. Ano 2014 

 

 

Mulleres con discapacidade segundo o tipo de discapacidade e provincia. Ano 2014 

                               
 

 
 

Fonte: IGE. Explotación do Censo de persoas con discapacidade. Ano 2014 
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Se facemos referencia á representatividade de cada tipo de discapacidade segundo a 

provincia, a discapacidade sensorial é similar en ambos sexos. Pola contra, o número de 

mulleres cunha discapacidade física ou psíquica é substancialmente maior que o dos homes, 

agás na provincia de Lugo onde é menor o número de mulleres cunha discapacidade física. 

 

 

A Consellería de Política Social ten rexistradas 870 entidades prestadoras 

de servizos a persoas con discapacidade. 

 

A poboación con discapacidade conta cun importante apoio nas entidades prestadoras de 

servizos especializados. No rexistro da Consellería de Política Social figuran 870 entidades 

prestadoras de servizos a persoas con discapacidade, sendo un 75% destas entidades públicas 

ou sociais.  

 

Entidades prestadoras de servizos para persoas con discapacidade. Ano 2014 

 Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

Total 870 303 177 206 184 

Privada con ánimo 

de lucro 
219 90 38 36 55 

Pública 348 108 70 105 65 

Social 303 105 69 65 64 

Fonte: IGE. Explotación do mapa de servizos da Consellería de Política Social  

 

 

Galicia conta con 8.824 prazas para persoas con discapacidade nos 

Centros Prestadores de servizos.   

 

 

En relación aos Centros prestadores de servizos para as persoas con discapacidade, a 

provincia da Coruña conta co 41,2% dos centros de Galicia, seguida de Pontevedra cun 30,2%, 

Lugo co 15,3% e Ourense co 13,2%. As 8.824 prazas a disposición das persoas con 

discapacidade seguen a mesma distribución porcentual que os centros.  
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Centros prestadores de servizos para persoas con discapacidade. Ano 2014 

  Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

  Centros Prazas  Centros Prazas  Centros Prazas  Centros Prazas  Centros Prazas  

Total 235 8.824 97 3.553 36 1358 31 1.156 71 2.757 

Privada con 

ánimo de lucro 
4 225 0 0 1 116 0 0 3 109 

Pública 20 1.268 13 869 2 124 0 0 5 275 

Social 211 7.331 84 2.684 33 1.118 31 1.156 63 2.373 

 

Fonte: IGE. Explotación do mapa de servizos da Consellería de Política Social  

 

 

O traballo que realizan as Entidades e os Centros prestadores de servizos son o principal 

punto de partida para coñecer a realidade das mulleres con discapacidade en todos os 

ámbitos: persoal, formativo, laboral, sanitario, de participación na sociedade, etc.  

 

 

O 98% dos Centros prestadores de servizos a persoas con discapacidade 

son entidades públicas ou sociais. 
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2. ÁREAS DE TRABALLO 
 

 

2.1. EDUCACIÓN E ACCESO Á CULTURA EN IGUALDADE 

 

A educación é unha ferramenta esencial para o empoderamento das mulleres. O dereito á 

educación é un dereito fundamental que facilita, entre outras cousas, o acceso ao emprego e 

a autonomía económica.  

 

As mulleres con discapacidade poden ser susceptibles dunhas necesidades formativas 

específicas nas diferentes etapas da súa educación.  

 

O ordenamento xurídico regula e presta especial atención ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo referíndose a aquel alumnado que precisa dun apoio ou de 

medidas de tipo extraordinario para que alcance o máximo desenvolvemento persoal, 

intelectual, social e emocional (Decreto 229/2011, do 7 de decembro polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia). O alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) require nun período 

determinado da súa escolarización ou durante todo o período, apoios e atencións educativas 

específicas derivadas da discapacidade ou dos trastornos graves de conduta.  

 

Segundo os datos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no curso 

2014-2015,  un 33,7% das persoas que tiveron necesidades educativas especiais, eran nenas 

ou mulleres.  

 

No curso 2014-2015, foron atendidas 2.686 alumnas con necesidades 

educativas especiais.  

 

 

O maior número de alumnas concentrouse na educación primaria (35,26%) e na ESO (28,41%). 

Cómpre sinalar que na educación especial atópase o 17,2% do total de nenas ou mulleres con 

discapacidade.  
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Alumnado do sistema educativo de Galicia con necesidades educativas especiais segundo a 

etapa. Centros de réxime xeral. Curso 2014/2015 (datos provisionais depurados)  

8
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Educación infantil en réxime xeral
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Mulleres Homes

 

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral Técnica. Ano 

2016 

Atendendo á etapa educativa e ao tipo de discapacidade, na educación infantil a maior 

porcentaxe de nenas con discapacidade sitúase en trastornos xeneralizados do 

desenvolvemento (28%) e no grupo de discapacidades motoras (20%). 

Na Educación Secundaria Obligatoria (ESO) e educación primaria a discapacidade máis 

presente nas mulleres é a discapadidade intelectual leve, representando na ESO o 27,9% e na 

educación primaria o 27,7%. 

No bacharelato as discapacidades motoras xunto coa discapacidade sensorial auditiva, 

hipoacusia media, son as máis maioritarias.  

No que se refire aos ciclos formativos, o 57% das alumnas presentan unha discapacidade 

física.  

   

Unha de cada catro alumnas de educación especial posúen varias 

discapacidades xunto cunha discapacidade motora. 
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No caso de educación de persoas adultas, o 55,5% das mulleres con discapacidade posúen 

discapacidade intelectual leve (8 mulleres) e a discapacidade intelectual moderada (7 

mulleres).  

 

Na actual sociedade do coñecemento, Galicia garante o dereito da cidadanía a contar cunhas 

competencias sociais e técnicas axeitadas que lle permitan participar activamente na 

sociedade. Co traballo que se desenvolve nos 34 centros de educación especial da 

Comunidade Autónoma, promóvese unha formación e capacitación apropiada ás necesidades 

das mulleres e homes con discapacidade.  

 

 

Centros de educación especial. Ano 2015 

 
 

Fonte: Xunta de Galicia. e-servizos. Servizos no mapa.  

  

 

Galicia conta con 34 centros de educación especial 
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No ano 2014, o alumnado matriculado en centros de educación especial sumaba 1.402 

persoas.  

 

Ademais da formación obrigatoria a Universidade ten un importante papel na contribución á 

igualdade de oportunidades e á integración social das mulleres con discapacidade.  

 

 

Na educación superior, todas as universidades galegas teñen un servizo 

de apoio e un protocolo de actuación para o estudantado con 

necesidades especiais.  

 

 

As universidades galegas contan cos seguintes servicios de atención ao alumnado con 

necesidades especiais.  

 A Universidade de Santiago de Compostela (USC) ten o “Centro de documentación 

para a vida independente” e o “Programa de aloxamento a estudantes con 

discapacidade”.  

 Na Universidade de Vigo (UVigo) o “S.I.O.P.E (Sección de Información, Orientación, 

Promoción do Estudante Voluntariado e Discapacidade)”.  

 Na Universidade da Coruña (UDC) contan coa “Unidade Universitaria de Atención á 

Diversidade (ADI)”, prestando apoio tanto no transporte adaptado coma a través de 

asistentes/as persoais que acompañan durante todo o horario lectivo ao alumnado. 

 

Nas tres universidades os servizos son prestados en todos os Campus Universitarios asociados 

a cada unha delas. 

 

No curso 2013 identificáronse 139 persoas, alumnas da UDC con necesidades especiais (un 

0,7% do total de alumnado da Universidade). Segundo os últimos datos desagregados por 

sexo do curso 2010-2011, das 150 persoas demandantes do servizo, 76 eran mulleres e 74 

eran homes. 

 

No curso 2010-2011 o alumnado da USC con necesidades especiais acadou as 225 persoas, 

un 0,7% do total de alumnado da Universidade,  das cales, 130  eran mulleres e 95 homes. O 

Servizo de Participación e Integración Universitaria atendeu a 21 alumnos/as e o número de 

estudantes con necesidades especiais aloxados/as no Servicio Universitario de Residencias foi 

de 27.  
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Na UVigo 141 persoas con discapacidade estaban matriculadas no curso 2010-2011, das cales 

73 eran mulleres e 68 homes.  

 

A porcentaxe de alumnado que solicita servizos de apoio especial é reducida, cun dato medio 

do 4,5% do alumnado con discapacidade.  

 

En relación á educación superior, un 4,77%  das mulleres con discapacidade, fronte a un 

5,83% dos homes accede ao nivel superior educativo. Non obstante, en termos de poboación, 

é maior o número de mulleres con estudos superiores, 8.600 mulleres, fronte a 6.500 homes.  

 

Máis do 61% das persoas con discapacidade que completaron estudos 

universitarios son mulleres. 

Segundo a EDAD  do 2008, o nivel formativo das mulleres, en termos xerais é inferior ao dos 

homes xa que representan preto dun 60% da poboación con discapacidade con estudos de 

educación secundaria de primeira etapa ou inferiores.  

 

Poboación con discapacidade por  nivel de estudos terminados e sexo. Ano 2008 

Unidades: milleiros de persoas  

 

 Total Mulleres Homes 

  Nº % Nº % Nº % 

 Total  292,9 100 181 100 112 100 

   Non procede, é menor de 10 anos 0,6 0,20 0,6 0,33 0 0 

   Non sabe ler ou escribir 30,5 10,43 21,2 11,73 9,3 8,33 

   Estudos primarios incompletos 112,1 38,29 76,5 42,33 35,5 31,77 

   Estudos primarios ou equivalentes 84,2 28,79 45,9 25,40 38,3 34,27 

   Educación secundaria de 1ª etapa 31,1 10,62 18,5 10,22 12,6 11,26 

   Estudos de bacharelato 11,9 4,07 5,8 3,20 6,1 5,48 

   Ensinanzas profesionais de grao    

medio ou equivalentes 

7,1 2,41 3,7 2,02 3,4 3,05 

   Ensinanzas profesionais de grao 

superior ou equivalentes 

7 2,40 3,6 2 3,4 3,05 

   Estudos universitarios ou 

equivalentes 

8,1 2,77 5 2,77 3,1 2,78 

   Non consta 0,3 0,10 0,2 0,11 0,1 0,09 

 

Fonte: elaboración propia a partir da EDAD 2008, INE, datos por CC.AA ( Galicia).  
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5.000 mulleres con discapacidade teñen estudos universitarios ou 

equivalentes.  

 

Nos datos do 2008 que facilita o INE para a poboación feminina con discapacidade, destácase 

que o 69,5% da poboación con discapacidade que non sabe ler ou escribir son mulleres. 
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2.2. TRABALLO E EMPREGO 

 

As mulleres con discapacidade precisan de medidas de acción positiva para a súa inserción 

laboral. 

Na última estatística publicada do informe “El empleo de las personas con discapacidad” do 

INE referente aos datos do ano 2013, en España 1.428.300 persoas en idade laboral tiñan 

certificado de discapacidade, o que representa un 4,7% do total da poboación. As mulleres 

representaban o 45,51% da cifra total das mulleres con discapacidade.  

 

En España, a taxa de actividade das mulleres con discapacidade é 5,6 

puntos porcentuais inferior á dos homes.   

 

A taxa de actividade da mulleres con discapacidade é 19,4 puntos inferior á taxa de 

actividade das mulleres. Aínda que cabe destacar que a taxa de actividade das mulleres con 

discapacidade aumentou respecto ás cifras do ano anterior, pasando do 33,7 ao 34,3.  

 

Taxa de actividade das persoas con discapacidade. Ano 2013 

 Galicia* España 

Taxa actividade total 30,5 37,4 

Mulleres - 34,3 

Homes - 39,9 

 

Fonte: SEPE. Observatorio de las Ocupaciones. Informe del mercado de trabajo de las personas con 

discapacidad 2015. Datos ano 2013 

* Este estudo non reflicte os datos desagregados por sexo para Galicia 

 

A taxa de actividade das persoas cun grado de discapacidade inferior ao 45% é dun 54,1%, 

case 40 puntos superior á das persoas cun grao de discapacidade do 75% ou superior (13,3%). 
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Os resultados da taxa de actividade mostran a relación positiva entre o nivel de formación e a 

taxa de actividade. As persoas con discapacidade que contan con estudos superiores teñen 

unha taxa de actividade que supera en máis de 20 puntos á media.  

 

No ano 2013 a taxa de actividade das mulleres con discapacidade 

aumentou un 0,6% con respecto ás cifras do ano anterior. 

 

O número de persoas con discapacidade inactivas aumenta notablemente coa idade. 

Con respecto á taxa de emprego, segundo o Observatorio das Ocupacións do SEPE o “Informe 

del mercado de trabajo de las personas con discapacidad 2015” que recolle os últimos datos 

publicados polo INE referentes ao ano 2013, a taxa de emprego das persoas con certificado 

de discapacidade é do 24,3%. As mulleres presentan unha taxa de emprego menor que a dos 

homes situándose no 22,19%.  

Na análise da taxa de paro das persoas con discapacidade  a porcentaxe é do 34,88%, sendo a 

diferenza entre a taxa masculina e a feminina de 0,5 puntos porcentuais.  

 

Persoas con discapacidade. Ano 2013 

 

Fonte: SEPE. Observatorio de las Ocupaciones. Informe del mercado de trabajo de las personas con 

discapacidad.2015. Datos ano 2013  
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Nas mulleres con discapacidade a taxa de emprego é dun 22,19%.  

 

Segundo o último dato de paro das persoas con discapacidade facilitado polo SEPE, a 31 de 

decembro de 2013, as persoas paradas con discapacidade rexistradas en España ascendían a 

138.444 persoas (un 2,94% do total de persoas paradas en España). En Galicia a cifra ascendía 

a 9.299 persoas (un 3,26% do total de persoas paradas en Galicia).   

Con respecto ao número de mulleres con discapacidade en situación de paro, no ano 2013 foi 

de 70.684 mulleres en España e 4.588 en Galicia (o 6,5 % das mulleres con discapacidade en 

España).  

 

Persoas con discapacidade demandantes de emprego. Ano 2013 

 Mulleres %  respecto do total de 

persoas demandantes en paro 

con discapacidade  

Demandantes de emprego en España 70.684 51,05 % 

Demandantes de emprego en Galicia 4.588 49,34% 

 

Fonte: SEPE. Observatorio de las Ocupaciones. Informe del mercado de trabajo de las personas con 

discapacidad 2015. Datos ano 2013  

 

Na distribución territorial o 43% das demandantes de emprego localízanse na provincia de 

Pontevedra, seguidas do 40% na Coruña, o 9,6% en Ourense e un 7,4% na provincia de Lugo. 

Pontevedra é a única provincia galega onde o número de mulleres con discapacidade 

demandantes de emprego é maior que o número de homes. 

 

En Galicia un 51% das persoas con discapacidade demandantes de 

emprego ten entre 25 e 45 anos. O 44% ten máis de 45 anos.  
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Persoas con discapacidade demandantes de emprego por provincia. Ano 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEPE. Observatorio de las Ocupaciones. Informe del mercado de trabajo de las personas con 

discapacidad 2015. Datos ano 2013  

 

Na provincia da Coruña reduciuse o paro das persoas con discapacidade nun 1,88% con 

respecto ao ano 2012. Pola contra, na provincia de Ourense subiu un 5,21% con respecto ao 

ano anterior e en Pontevedra incrementouse nun 3,3%. Os datos da provincia de Lugo son 

practicamente os mesmos.  

 

Contratacións a persoas con discapacidade  

Segundo o SEPE, no ano 2013 en Galicia realizáronse 9.610 contratos a persoas con 

discapacidade,  un 37,37%  dos cales foron para mulleres con discapacidade (3.592 contratos).  

Contratos a persoas con discapacidade segundo tipo de contrato. Ano 2013 

 Totais Homes Mulleres % Mulleres con 

respecto do total de 

contratos 

Contratación en España 171.185 101.802 69.381 40,53 % 

Contratación en Galicia 9.610 6.018 3.592 37,37% 

 

Fonte: SEPE. Observatorio de las Ocupaciones. Informe del mercado de trabajo de las personas con 

discapacidad 2015. Datos año 2013  
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Os contratos destinados a persoas con discapacidade supoñen un 1,36% do total de 

contratacións realizadas en Galicia no ano 2013.  

 

No ano 2013 celebráronse 3.592 contratos de mulleres con 

discapacidade.  

 

En España no ano 2013 foron contratadas 171.185 persoas con discapacidade (un 1,16% do 

total de contratos rexistrados no SEPE), cun incremento de case un 14% respecto ao ano 

anterior. En España, a contratación de mulleres supón un 40,53% do total de contratos 

realizados a persoas con discapacidade.  

Dos 3.592 contratos realizados en Galicia no 2013 a mulleres con discapacidade, a maior 

parte foron realizados na provincia da Coruña (43,5%), seguido de Pontevedra cun 41,2%, 

mentres que en Ourense asinaronse o 8,4% dos contratos e en Lugo un 6,9%. 

Do total de contratos subscritos en Galicia para persoas con discapacidade, un 91,09% tiveron 

carácter temporal e un 8,91% indefinido. 

Segundo os datos publicados polo SEPE, a maioría das persoas contratadas non declararon o 

tipo de discapacidade que padecían, o 41% restante repartiuse entre un 26,6% de contratos 

para persoas cunha discapacidade física, un 7,8% para persoas con discapacidade sensorial, 

un 6,1% para persoas con dificultades psíquicas e o 0,5% para persoas con dificultades de 

linguaxe.  

Esa mesma fonte fai referencia ao nivel formativo e as contratacións. As persoas con título de 

ESO representan o 40,2% das contratacións celebradas en Galicia no ano 2013, seguidas 

polas persoas cun título de FP nun 19% dos casos. As persoas universitarias representan o 

5,3% do total de contratacións. 

 

A poboación entre 25 e 45 anos é a destinataria do 65% das 

contratacións de persoas con discapacidade na nosa Comunidade. 
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En relación á distribución sectorial do emprego, o sector servizos empregou ao 86% das 

persoas contratadas, os restantes sectores teñen unha representación moi minoritaria (8,2% 

na industria, 3,7% no sector da construción e un 2,1% na agricultura e pesca).  

Segundo os últimos datos do ano 2012, unha de cada catro persoas con discapacidade que 

traballaban en centros ordinarios contaba con algunha dedución nas contribucións á 

Seguridade Social. Destas medidas de fomento do emprego das persoas con discapacidade, 

un 18,6% das mulleres ocupadas contaban con bonificacións/reducións nas cotizacións fronte 

ao 29,6% dos homes con discapacidade que tiñan estas bonificacións. 

 

Os ingresos das persoas con discapacidade  

Xunto coa busca da autonomía emocional, a autonomía económica é outro dos piares nos que 

se asenta a independencia das mulleres con discapacidade.  

En España, tres de cada catro mulleres con discapacidade contan con ingresos propios, destas 

o 66% percibe unha cantidade menor ao SMI polo que se mantén unha situación de 

dependencia económica. Unha porcentaxe tamén elevada, o 67% das mulleres, manifesta que 

non conta con liberdade para xestionar os seus propios ingresos e que estes son, en moitas 

ocasións, un complemento máis para a unidade económica familiar1.  

 

O INE, no último informe “El empleo de las personas con discapacidad” que presenta datos do 

ano 2013, sinala que o 57% das persoas con discapacidade en idade laboral percibe algunha 

prestación (pensión ou subsidio). Tamén reflicte que se incrementou a porcentaxe de 

mulleres que recibe prestacións con respecto ao ano anterior, pasando dun 49,9% no ano 

2012 a un 51,6% do total das mulleres con discapacidade no ano 2013. 

 

En relación aos salarios das persoas con discapacidade, a fenda salarial coas persoas sen 

discapacidade era do 16 % (Datos estatais do ano 2013).  

 

 

A fenda salarial entre as mulleres con e sen discapacidade situábase nun 

12% no ano 2013.  

 

 

                                                 
1
 Gómez Bernal, Vanessa; Análisis de la discapacidad desde una mirada crítica: las aportaciones de las teorías 

feministas, Estudios Pedagógicos XL, N ° 2: 373-389, 2014 
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As mulleres con discapacidade contan cunha ganancia anual bruta de 17.208,60 euros, 

mentres que no mesmo ano, 2013, en termos xerais, as mulleres sen discapacidade obtiveron 

unha ganancia anual bruta de 19.572,80 euros (un 12% de fenda salarial entre ambos casos). 

No caso dos homes, a fenda salarial entre homes con discapacidade ou sen ela é dun 20,5%. 

 

 

Ganancia (bruta) anual por persoa traballadora. Ano 2013 

 Persoas sen 

discapacidade 

Persoas con 

discapacidade 
Fenda 

Ambos sexos 22.801,60 € 19.138,60 € 16,06% 

Mulleres 19.572,80 € 17.208,60 €  12,07% 

Homes 25.844,0 €  20.532,40 € 20,55% 

Fonte: INE. El salario de las personas con Discapacidad. Datos 2013 

 

 

A fenda salarial de xénero tamén é unha realidade nas mulleres con 

discapacidade sendo dun 12%. 

 

 

O salario das persoas con discapacidade é diferente en función do grupo de idade. Se 

analizamos o caso concreto das mulleres, pode existir unha diferenza salarial de ata un 45% 

entre as persoas menores de 29 anos e os maiores de 45 anos. No caso das mulleres sen 

discapacidade esas diferenzas son como máximo dun 38%.  

 

 

Ganancia (bruta) anual das mulleres por idade . Ano 2013 

  Mulleres sen 

discapacidade 

Mulleres con 

discapacidade 

De 16 a 29 anos 13.303,20 € 10.124,50 € 

De 30 a 44 anos 19.420,20 € 15.345,00 € 

De 45 e máis anos 21.515,30 € 18.581,80 € 

Fonte: INE. El salario de las personas con Discapacidad. Datos 2013 
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Centros Especiais de Emprego (CEE). 

 

Galicia conta con 134 Centros especiais de emprego, que dan traballo a 

2.000 persoas.  

 

 

España contaba no ano 2012 con 490 CEE, que empregaban a 531.101 persoas con 

discapacidade. 

 

No ano 2013, constituíronse en Galicia 7 CEE, dando traballo a 52 persoas, das cales 3 son 

persoas sen discapacidade e as restantes son 29 traballadores e 20 traballadoras (un 38,4% 

do total de persoas empregadas). 

 

 

Cota de reserva de postos de traballo para persoas con discapacidade 

 

Segundo o artigo 42 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se  

aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 

inclusión social, as empresas públicas ou privadas que empreguen a 50 ou máis 

traballadores/as teñen como obriga que un 2% do seu persoal sexan persoas con 

discapacidade. De forma excepcional, estas empresas poderán quedar exentas desta obriga 

de forma parcial ou total a través de acordos recollidos na negociación colectiva sectorial de 

ámbito estatal e no seu defecto, de ámbito inferior segundo o disposto no artigo 83.2 e 3 do 

Texto Refundido da Lei de Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real Decreto 

Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, ben por opción voluntaria do empresariado, debidamente 

comunicada á autoridade laboral e sempre que en ambos supostos se apliquen as medidas 

alternativas que se determinen regulamentariamente (realización de doazóns para a inserción 

laboral ou creación de emprego para as persoas con discapacidade). Na Administración 

Pública, o 7% das prazas da oferta de emprego público deberán estar reservadas a persoas 

con discapacidade.  

 

A estatística Emprego das persoas con discapacidade do INE non facilita datos sobre a 

porcentaxe de empresas que cumpre coa cota de reserva legalmente establecida.  O que si 

afirma é que durante o ano 2013, en España, o 2,3% das persoas asalariadas que traballan en 

empresas ordinarias de 50 ou máis traballadores, teñen unha discapacidade recoñecida. Esta 

porcentaxe, no caso do sector privado, sitúase no 2%. No caso do sector público, tendo en 

conta que os datos da Seguridade Social exclúen ao funcionariado que cotiza ás 
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mutualidades, un 3% do persoal ten discapacidade. Nestes cálculos exclúense os Centros 

especiais de emprego.  

Nas ofertas de emprego público reservarase unha cota para ser cuberta por persoas con 

discapacidade nos termos establecidos na normativa reguladora da materia. 

 

Cómpre destacar que nos pregos de cláusulas administrativas particulares para a contratación 

coa Xunta de Galicia inclúen como criterio de desempate: 

 

“No seu caso, outros elementos a indicar sobre o proceso de valoración, para a situación de 

igualdade entre dúas ou máis proposicións, desde o punto de vista dos criterios obxetivos 

que serven de base para a adxudicación: 

 

- Terá preferencia na adxudicación do contrato a empresa que conte entre o seu persoal cun 

número de persoas traballadoras  con discapacidade fixas  superior ao 2%. 

- No caso de que varias empresas se encontren nas circunstancias expresadas no apartado 

anterior, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador/a que dispoña do maior 

porcentaxe de persoas  traballadoras fixas con discapacidade entre o seu persoal. 

- De subsistir o empate, este se resolve outorgándolle o contrato a aquel licitador/a que 

acredite a certificación da implantación dun plan de igualdade conforme ao establecido no 

artigo 11 do Decreto 33/2009, de 21 de xaneiro, que regula a promoción da igualdade nas 

empresas e a integración do principio de igualdade nas políticas de emprego. 

- De continuar o empate, outorgarase o contrato ao licitador/a que acredite a obtención da 

Marca Galega de Excelencia en Igualdade conforme ao artigo 22 Decreto 33/2009, de 21 de 

xaneiro , que regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de 

igualdade nas políticas de emprego.” 
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2.3. VIDA INDEPENDENTE E EMPODERAMENTO 

 

As estruturas sociais que conforman a nosa contorna e a cultura inflúen directamente na 

construción da identidade das persoas. Son moitos os estereotipos asociados ás mulleres 

tanto físicos coma psicolóxicos e vense acrecentados naquelas mulleres que posúen unha 

discapacidade considerándoas asexuadas, infantís e en moitos casos alleas ao ámbito laboral.  

 

Na actualidade, as mulleres con discapacidade teñen unha maior visibilidade no ámbito 

social e laboral, polo que a súa presenza contribúe á eliminación da discriminación.   

 

A vida afectiva das mulleres con discapacidade, nalgúns casos, está asociada á familia. Esta 

realidade crea o estereotipo de muller incapaz de establecer outros vínculos afectivo-sexuais 

distintos a este.  

Unha das demandas das mulleres con discapacidade é a toma de decisións sobre a súa propia 

vida. En moitas ocasións, a familia e a sociedade sobreprotexe á muller trabando así a súa 

posibilidade de decidir.  

En liña con esta reflexión, o empoderamento da muller con discapacidade é unha das 

principais vías de traballo para impulsar e incrementar a súa capacidade individual para ser 

máis autónoma e autosuficiente.  

 

A posición de liderado da muller con discapacidade está condicionada pola contorna social 

que a rodea e polas inferenzas enraizadas no sistema cognitivo das persoas, que supoñen 

unha incapacidade da persoa para asumir esta posición aínda que sexan condicións non 

asociadas a unha incapacidade ou discapacidade real para exercer ese liderado2.   

 

O empoderamento da muller con discapacidade incrementa a súa posición de liderado na 

vida pública e privada, fortalece o seu espírito emprendedor e a participación na toma de 

decisións.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 López Zafra, Esther; García-Retamero, Rocío, “Mujeres y liderazgo: discapacitadas para ejercer el liderazgo en el 

ámbito público”, ano 2009.   
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Situación familiar das persoas con discapacidade 

 

As persoas con discapacidade teñen os mesmos dereitos ao desenvolvemento dunha vida 

social activa, á participación na sociedade e ao emprego do tempo libre para o ocio, 

desempeño de hobbies ou outras actividades de lecer. 

 

No ano 2013, en Galicia un 9,5% dos fogares con persoas entre 16 e 64 anos, contaba con 

algún membro con discapacidade (79.900 fogares).  

 

O 15% das mulleres con discapacidade viven soas.  

Segundo a EDAD do 2008, en España a metade da poboación con discapacidade vive cun 

núcleo de parella, xa sexa con fillos/as (25,6%) ou sen fillos/as (25%). En Galicia o 20,8% dos 

fogares constitúense por unha parella soa sen fillos/as e o 19,5% dos fogares están formados 

por unha parella con fillos/as.  Pero a situación máis habitual é a de “outro tipo de fogar”, 

común para o 36,7% da poboación con discapacidade e a máis habitual para as mulleres con 

discapacidade (o 68,5% dos casos). 

Os fogares unipersoais teñen certa relevancia na poboación de maior idade, sendo esta 

circunstancia máis común entre mulleres con discapacidade (15% do total) que entre homes 

(9,2%).  

As condicións dos fogares, analizadas no “Observatorio de la accesibilidad universal en la 

vivienda en España 2013”, falan de que só un 2% das vivendas cumpre cos criterios de 

accesibilidade universal e un 18% dos garaxes e zonas de aparcamento son adecuados para 

calquera persoa.  

 

Mobilidade 

O 57,7% das persoas con discapacidade en Galicia manifestan ter dificultades para 

desenvolverse con facilidade na súa vivenda ou edificio, atopándose as principais barreiras, 

por orde de prioridade, nas escaleiras, o baño, a cociña e a porta de acceso á vivenda ou 

edificio.  

No ano 2008, no 48,2% dos fogares galegos das persoas con discapacidade existía algunha 

barreira de acceso á vivenda ( 117.000 fogares).  
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No 48,2% dos fogares galegos das persoas con discapacidade existía, no 

ano 2008, algunha barreira de acceso á vivenda.  

 

O estudo Observatorio da accesibilidade da vivenda en España 2013, realizado pola 

Fundación ONCE en colaboración co Cermi, conclúe que unicamente o 2% das vivendas 

existentes en España cumpren todos os requisitos de accesibilidade universal, mentres que é 

o interior da propia vivenda o espazo con menor problema de accesibilidade. Por exemplo, o 

56% das vivendas cumpren os criterios analizados para a zona de acceso ao seu interior. 

En relación aos medios de transporte empregados polas persoas con discapacidade, o  66% 

da poboación emprega un vehículo particular non adaptado, o 31,3% emprega un trasporte 

público, o 9,7% emprega transportes especiais e só o 5,5% contan cun vehículo propio 

adaptado.  

Mulleres e homes coinciden con esta clasificación a excepción do caso do transporte especial 

(ambulancias, autocares o microbuses específico para persoas con discapacidade) que é máis 

empregado polas mulleres que polos homes (un 10,8% das mulleres fronte ao 7,9% dos 

homes).  

As mulleres fan referencia a moitas máis barreiras de acceso no emprego dos transportes 

públicos que os homes, atopando as maiores barreiras para a accesibilidade do emprego do 

transporte público na subida ou baixada ao vehículo, no acceso ao asento e no acceso as 

estacións, paradas ou apeadeiros. No emprego de vehículo privado as dificultades son 

practicamente as mesmas, subir ou baixar do vehículo e acceder ao mesmo.  

 

Só o 5,5% das persoas con discapacidade contan cun vehículo propio 

adaptado.   

Nos desprazamentos na contorna urbana, o 61,5% das mulleres atopan con máis frecuencia 

dificultades de desprazamento fronte ao 48,8% dos homes. As principais barreiras 

arquitectónicas sitúanse na subida e baixada da beirarrúa, nos cruces de rúas e na 

identificación dos sinais.  

Segundo o informe de resultados de 2014, Actualización de base de datos de frota de taxis 

accesibles en municipios de más de 50.000 habitantes en España, realizado pola Fundación 

ONCE e o Cermi, ningunha das cidades galegas cumpre co 5 % da frota adaptada de taxis, 

sendo Santiago de Compostela a poboación que rexistra a proporción máis elevada (3,7 %).  
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A Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020 (ESGADI) conta cun obxectivo operativo 

asociado ao desenvolvemento de forma efectiva da normativa vixente en materia de 

accesibilidade, a súa aplicación e cumprimento. Seguindo esta liña de traballo, 

desenvolveranse sistemas de auditoría de accesibilidade en todos os ámbitos: accesibilidade 

en espazos públicos e privados, edificios, contorno web, aplicación de tecnoloxías da 

información e da comunicación, bens e servizos etc, para formular, cando proceda, medidas 

correctoras. 

 

 

Ocio 

O tempo dedicado ao ocio polas persoas con discapacidade está moi asociado a actividades 

no interior do fogar. Tres de cada catro persoas con discapacidade en España empregan o seu 

tempo libre vendo a televisión ou un DVD e unha de cada tres dedica o tempo libre a escoitar 

radio ou música. En Galicia é menor o número de persoas que optan por ver a televisión ou 

escoitar a radio ou música en comparación cos datos nacionais, xa que optan por actividades 

de exercicio físico (unha de cada tres persoas en Galicia), así como por realizar artesanía, 

traballos manuais ou visitar á familia ou amizades en maior medida que no resto do territorio 

español.  

Porcentaxe de persoas con discapacidade segundo as actividades ás que dedica 

principalmente o seu tempo libre. Comparativa Galicia-España. Ano 2008  

 

 

Fonte: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Persoal y Situaciones de Dependencia. EDAD 2008.  
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En Galicia, as mulleres e homes con discapacidade difiren principalmente en tres tipos de 

actividades. As mulleres con discapacidade optan en maior medida pola lectura e as relacións 

sociais, falar por teléfono coa familia ou visitar a familiares ou amizades. Os homes con 

discapacidade escoitan en maior medida a radio ou música e desenvolven máis actividades 

de exercicio físico.  

As mulleres con discapacidade prefiren realizar no seu tempo libre 

actividades sociais e familiares.  

 

Porcentaxe de mulleres e homes con discapacidade segundo as actividades ás que dedica 

principalmente o seu tempo libre.  Ano 2008 

 

Fonte: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Persoal y Situaciones de Dependencia. EDAD 2008.  

 

A maior idade, maior é o tempo destinado a ver televisión e menor o tempo empregado en 

traballos manuais ou hobbies. É destacable que a poboación con discapacidade en Galicia, a 

pesar da idade, segue empregando unha boa parte do seu tempo libre en actividades de 

exercicio físico, 10 puntos enriba da media española. 

As persoas con discapacidade, tanto en Galicia como en España, coinciden no gusto por 

realizar máis exercicio físico ou viaxar. Non obstante a oferta dispoñible no mercado en 

ambos os dous sectores (deporte e lecer), aínda precisa adaptarse ás características das 

persoas con discapacidade para que éstas poidan gozar deles en igualdade de condicións. En 

Galicia, ás mulleres gustaríalles participar máis en cursos ou actividades de artesanía, 
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traballos manuais ou lectura e os homes botan de menos poder navegar por Internet, asistir a 

eventos culturais ou deportivos ou visitar bibliotecas ou museos.  

Segundo a Secretaría Xeral para o Deporte, en Galicia, no ano 2015, un 49,5% das licenzas 

deportivas da Federación de deporte adaptado, son licenzas femininas.  

Nese mesmo ano, entre as persoas con discapacidade recoñecidas como DGAN ( Deportistas 

galegos de alto nivel), atópase unha muller, representando o 14% do total das persoas con 

discapacidade.  

En programas de innovación educativa tamén se fomenta o deporte, un exemplo son os plans 

específicos en centros de educación especial como son o Movete+ ou XOGADE desenvolvidos 

durante o curso 2015-2016 nos que o 50% das persoas participantes foron mulleres.  

En Galicia, as mulleres con discapacidade consideran máis doado facer 

novas amizades que os homes. 

 

Analizando as relacións sociais, en temos xerais as persoas con discapacidade seguen tendo 

moita relación coas amizades e persoas máis próximas pero encontran unha maior dificultade 

para dirixirse a persoas que non coñecen. En Galicia é moito máis acusada esta relación, xa 

que é maior o contacto que manteñen coas persoas próximas (4,5 puntos porcentuais máis 

que no resto de España) pero tamén é maior a dificultade que teñen para dirixirse a persoas 

que non coñecen ou facer novas amizades (un 7% máis de dificultades en Galicia que en 

España). 

Poboación con discapacidade segundo a posibilidade de relacións sociais  

nos últimos 12 meses. Ano 2008 

Unidades: milleiros de persoas  

     Dirixirse a persoas que 

non coñece 

   Relacionarse con amizades 

e persoas próximas 

Facer novas 

amizades 

 Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes 

      Total 181 112 181 112 181 112 

      Ningunha 43,7 19,5 11,6 5,1 64,2 32,4 

      Pouca 87 55 50 29,2 72 46,1 

      Moita 34,2 25,5 106,8 66,9 25,7 20,6 

      Non pode 

facelo 

9,1 4,3 5,6 3,3 12 5,2 

      Non consta 7 7,7 7 7,5 7,1 7,7 

Fonte: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Persoal y Situaciones de Dependencia. EDAD 2008.  
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No ano 2008, un 3,85% de persoas con discapacidade pertencían a unha ONG a causa da súa 

diversidade, sendo maior o número de homes que de mulleres socios dunha ONG. Na 

comparativa con España, esas cifras son maiores, o número de persoas pertencentes a ONG, 

supón un 5,65% do total da poboación con discapacidade.  

 

A pertenza a unha ONG a causa da súa diversidade é menor en Galicia 

que na media de España.  

 

En termos xerais, a poboación con discapacidade en Galicia non se sente discriminada nun 

89% dos casos e só un 3,1% sente discriminación moitas veces ou constantemente.  A maior 

idade, menor é o número de persoas que se sente discriminada.  

A principal causa de discriminación que identifican as persoas con discapacidade é nas 

relacións sociais e na participación social. En relación ás diferenzas en termos de xénero, as 

mulleres con discapacidade sentíronse menos discriminadas que os homes no ámbito escolar, 

na participación en actividades culturais ou de ocio e nas relacións sociais. Pola contra, é 

maior a súa percepción de discriminación na administración pública, no transporte e 

desprazamentos e na atención sanitaria e nos servizos especializados de apoio (asociacións, 

rehabilitación ou atención temperá). 

A atención sanitaria ten unha relevancia especial no caso de Galicia fronte ao total de España 

xa que supera en 3 puntos porcentuais a porcentaxe de mulleres que se sentiron 

discriminadas por causa da súa discapacidade. En Galicia 6.600 mulleres con discapacidade 

manifestan sentirse discriminadas na atención sanitaria e nos servizos especializados de 

apoio fronte a 2.700 homes na mesma situación.  

 

As mulleres con discapacidade perciben maior discriminación que 

os homes na administración pública, no transporte e 

desprazamentos e na atención sanitaria  
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Saúde e asistencia socio sanitaria 

As mulleres con discapacidade que valoran de forma negativa o seu estado de saúde superan 

nun 20,8 % ás que o valoran de forma positiva, esta é unha das conclusións da Enquisa de 
integración social e saúde de 2012  elaborada polo INE, segundo datos nacionais. A diferenza 

entre os homes é menor sendo a fenda entre os que consideran que a súa saúde é boa fronte 

aos que consideran que é mala dun 11%. 

 

A valoración do estado de saúde empeora a medida que avanza a idade. Entre as persoas con 

discapacidade de 15 a 44 anos, o 40,5 % sinala que é “bo” ou “moi bo”. Para as persoas 

maiores de 74 anos diminúe ao 10,2 %.  En canto a enfermidades ou problemas de saúde 

crónicos, nove de cada 10 persoas con discapacidade di padecer algunha, fronte a tres de 

cada 10 sen discapacidade. 

 

En Galicia un 72% das persoas con discapacidade precisaron apoios relacionados coa súa 

discapacidade. As mulleres con discapacidade representaron o 62% do total de poboación con 

discapacidade que demandou axuda (181.000 mulleres). 

 

Porcentaxe da poboación con discapacidade segundo o tipo de axuda percibida por sexo. Ano 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Persoal y Situaciones de Dependencia. EDAD 2008.  
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En Galicia o 33% das persoas con discapacidade requiren de máis de 8 horas de coidados 

diarios. No caso das mulleres con discapacidade, só un 0,71% recibe menos dunha hora de 

coidados diarios e na comparativa co resto da poboación con discapacidade, perciben, en 

maior medida que os homes, coidados entre 6 e 8 horas (un 13,15%) e menos coidados de 

máis de 8 horas.  

Poboación con discapacidade segundo as horas diarias de coidados recibidos por sexo. Ano 

2008 

Unidades: milleiros de persoas  

 Ambos sexos Mulleres Homes 

   Total 171 113,3 57,7 

   Menos de 1 hora 1,1 0,8 0,2 

   De 1 a 2 horas 31,2 19,2 12 

   De 3 a 5 horas 34,8 22,9 11,9 

   De 6 a 8 horas 21,7 14,9 6,8 

   Máis de 8 horas 57,1 37 20,1 

   Non consta 25,1 18,4 6,7 

 

Fonte: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. EDAD 2008.  

 

As persoas coidadoras das persoas con discapacidade son o/a cónxuxe ou parella (no 23% dos 

casos), as fillas (no 30% dos casos) e outro parente (17,6%). Existen importantes diferenzas 

entre o coidado de homes e mulleres con discapacidade. O 38% das persoas que coidan a 

homes con discapacidade son a súa parella, no 16% dos casos a filla e a nai nun 15% de 

casos. Nas mulleres con discapacidade as principais coidadoras son as fillas nun 37,7% dos 

casos, ou outro parente no 20% dos casos. O/a cónxuxe ou parella só coida ao 15% das 

mulleres con discapacidade. 

A idade tamén é un factor importante, xa que as persoas con discapacidade menores de 64 

anos son coidadas principalmente pola nai ou parella. Nos casos das mulleres con 

discapacidade, ademais da parella ou a nai, as fillas tamén se fan cargo deses coidados nun 

16% das situacións. 

A medida que avanza a idade faino tamén a responsabilidade doutro/a parente no coidado 

das persoas con discapacidade. As fillas ocúpanse en maior medida das nais con 

discapacidade e no caso dos homes con discapacidade estes coidados repártense entre as 

fillas e a parella. Pola contra, os homes entre 65 e 79 anos son coidados no 58% dos casos só 

pola súa parella. 
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As principais coidadoras das mulleres con discapacidade son as fillas, nun 

37,7% dos casos. 

Segundo a EDAD 2008, as persoas con discapacidade que tiveron que mudar de residencia a 

causa das súas dificultades persoais son 27.200 persoas, destas, o 68% son mulleres. A 

motivación principal para o cambio de domicilio é recibir atención familiar en tres de cada 

catro casos pero tamén é importante subliñar que máis do 13% da poboación con 

discapacidade múdase polas barreiras de acceso ao seu domicilio.  

No 2008, do total da poboación con discapacidade en Galicia un 32,15% non precisaron 

ningún servizo sanitario ou social. Entre a poboación que si os demandou,  é maior o número 

de mulleres que o de homes e só un 3,72% das mulleres con discapacidades non recibiron 

ese servizo.  

En Galicia, 120.100 mulleres con discapacidade percibiron un servizo 

sanitario ou social no ano 2008.  

En relación ás demandas das mulleres con discapacidade no total de España é maior o 

número de mulleres que non requiren servizos, pero no caso de solicitalas, tamén é maior no 

número de peticións non cubertas.  

Porcentaxe da mulleres con discapacidade segundo a necesidade e recepción de servizos 

sanitarios e sociais. Comparativa España-Galicia. Ano 2008 
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Fonte: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. EDAD 2008.  
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Persoas en situación de dependencia, recoñecidas e valoradas no último año  

Segundo a Base estatal de datos de persoas con valoración do grao de discapacidade do 

IMSERSO (actualizada a 31/12/2013), o histórico de valoracións de discapacidade en Galicia 

ascende a 231.930 (un 8,38% do total da poboación en Galicia), das cales 133.904 teñen 

recoñecida unha discapacidade, o que representa un 4,84% do total de poboación en Galicia.  

 

Axudas para as persoas con discapacidade 

Tanto na web da Xunta de Galicia, da Consellería de Política Social e doutros organismos 

públicos como a Seguridade Social, as persoas co certificado de discapacidade poden 

consultar os servizos a súa disposición:   

 

Webs de acceso:  

o Sede Xunta de Galicia:  

https://sede.xunta.es/resultados-da-busca-tramites?PR&gpc_pr_3=5 

o Axudas á dependencia:  

http://benestar.xunta.es/web/portal/dependencia/catalogo-de-servizos-

e-prestacions?d_m=360 

o Contratacións e Centros especiais de emprego: 

http://traballo.xunta.es/igualdade-no-traballo 

o Prestacións da Seguridade Social:    

http://www.segsocial.es/Internet_1/Pensionistas/Revalorizacion/Resum

encuantias2007/index.htm 

o Apoio ao emprego:    

http://imserso.gob.es/imserso_01/el_imserso/procedimientos_administr

ativos/prest/prestaciones_personas_con_discapacidad_as/index.htm 

 

 

 

https://sede.xunta.es/resultados-da-busca-tramites?PR&gpc_pr_3=5
http://benestar.xunta.es/web/portal/dependencia/catalogo-de-servizos-e-prestacions?d_m=360
http://benestar.xunta.es/web/portal/dependencia/catalogo-de-servizos-e-prestacions?d_m=360
http://traballo.xunta.es/igualdade-no-traballo
http://www.segsocial.es/Internet_1/Pensionistas/Revalorizacion/Resumencuantias2007/index.htm
http://www.segsocial.es/Internet_1/Pensionistas/Revalorizacion/Resumencuantias2007/index.htm
http://imserso.gob.es/imserso_01/el_imserso/procedimientos_administrativos/prest/prestaciones_personas_con_discapacidad_as/index.htm
http://imserso.gob.es/imserso_01/el_imserso/procedimientos_administrativos/prest/prestaciones_personas_con_discapacidad_as/index.htm
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Xustiza 

Tendo en conta as competencias que ten a Dirección Xeral de Xustiza relativas á xestión dos 

medios materiais e do persoal auxiliar ao servizo da Administración de Xustiza, para garantir 

o dereito a unha tutela xudicial efectiva este órgano mantén unha relación contractual coa 

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) e a Federación de Persoas 

Xordas de Galicia (FEXORGA). Estas entidades facilitan a interpretación da linguaxe de signos 

nas actuacións que se realicen ante os órganos xudiciais de Galicia en todos aqueles casos 

nos que o órgano xudicial así o require por solicitude da persoa interesada, asumindo este 

centro directivo o custo derivado da prestación de tal servizo. No ano 2014,  asistiuse a través 

da lingua de signos a 92 persoas en Galicia, das cales 36 eran mulleres, garantíndolles así 

unha información accesible nos procedementos xudiciais nos que foron parte procesual.  

 

Emprego das TIC 

As Tecnoloxías da Sociedade da Información e da Comunicación (TIC) son un dos ámbitos de 

maior interese pola súa consideración de ferramenta esencial para a consecución dos dereitos 

de homes e mulleres con discapacidade.  

Segundo a “Agenda Digital para Europa, da Estratexia Europa 2020”, as iniciativas de 

accesibilidade tecnolóxica teñen en consideración a accesibilidade tecnolóxica como 

instrumento óptimo para acadar unha sociedade inclusiva, cohesionada e avanzada en 

relación coas persoas con discapacidade.  

O informe “Investigación sobre Tecnologías de la Sociedad de la Información para todos” 

promovido polo CENTAC (Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad) para a 

avaliación e monitorización da e-accesibilidade na Unión Europea indica que España conta co 

grao máis alto de implementación de políticas sobre accesibilidade electrónica.   

A pesar das actuacións que dende o ámbito público se están implantando como o Plan de 

Banda-Larga de Galicia 2020 e coa actual presenza no 70% dos fogares galegos de conexión 

a Internet, as persoas con discapacidade seguen a ter barreiras para empregar as novas 

tecnoloxías.  

A modo de exemplo, en Galicia un 80% das persoas con discapacidade empregan Internet 

fronte ao 92% da poboación sen discapacidade, esta porcentaxe redúcese ata o 56% nos 

casos de persoas con discapacidade asociada a un ámbito intelectual. 
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En Galicia, o 80% das persoas con discapacidade emprega Internet. 

 

Porcentaxe de persoas usuarias de Internet 

 

Fonte: Encuesta tecnológica y discapacidad. Agilent y Fundación Adecco, 2014 

 

7 de cada 10 persoas con discapacidade confirman que as novas 

tecnoloxías melloraron a súa calidade de vida, permitíndolles 

comunicarse mellor, camiñar, escoitar, etc.  

 

Un 80% das persoas con discapacidade empregan habitualmente un teléfono móbil e máis 

dun 50% un smartphone e, como termo medio, un 15% empregan tablets e un 7% libros 

electrónicos.  

En relación ao emprego das Redes sociais, o 86% das persoas con discapacidade coinciden en 

que contribúen á normalización e á igualdade, sendo usuarias das redes sociais o 66% do 

total de persoas con discapacidade.  
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Contexto de emprego das redes sociais 
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Fonte: Encuesta tecnológica y discapacidad. Agilent y Fundación Adecco, 2014 

 

Segundo os resultados do III Informe de Tecnoloxía e discapacidade elaborado pola 

Fundación Adecco e Agilent Technologies, publicado no ano 2014, a fenda dixital das persoas 

con discapacidade asóciase principalmente con motivos económicos (31%), pero tamén se 

aprecia un importante descoñecemento do modo de uso das tecnoloxías (16,7%) e a ausencia 

de adaptacións que transformen as ferramentas en accesibles (13%).  

As TIC son un elemento esencial para a incorporación das persoas con discapacidade ao 

mercado laboral. Un 52% das persoas enquisadas aseguran que traballan grazas a algunha 

adaptación que emprega a diario no seu posto de traballo. Destacan os teclados con 

cobertores ou teclas de gran tamaño e ratos virtuais para persoas con discapacidade física; as 

pantallas de gran formato, as impresoras braille ou os lectores de pantalla para persoas con 

discapacidade asociada á visión así como as emisoras de frecuencia modulada, intérpretes de 

signos ou próteses auditivas para persoas con discapacidade sensorial (auditiva).  
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Segundo os datos do OSIMGA, das 6.233 mulleres dadas de alta na rede 

CeMIT en 2015, 243 son mulleres con discapacidade, é dicir, un 3,9% do 

total de usuarias.  

3. CONCLUSIÓNS 
 

O gran esforzo realizado por persoas e institucións públicas e privadas para acadar a 

igualdade de oportunidades das mulleres con discapacidade non debe ser desvalorizado, a 

pesar de ser conscientes de que a igualdade real aínda non é un feito. 

 

Na análise sobre a situación real das mulleres con discapacidade na sociedade actual, 

constatouse que as súas necesidades non foron cubertas na súa totalidade e aínda existen 

prexuízos e  atribucións, incluso nas propias mulleres con discapacidade, que fan que o 

avance lexislativo non se corresponda coa consecución e asunción de roles igualitarios 

dentro da sociedade. 

 

As recentes actuacións de apoio á muller con discapacidade están orientadas a visibilizar as 

súas capacidades e facilitar que presenten as súas demandas en primeira persoa como paso 

para acadar unha participación, autonomía e independencia real e efectiva.   

 

Tanto as administracións como o sector empresarial e os demais axentes sociais deben actuar 

de xeito coordinado para ofertar servizos e tecnoloxías que cheguen ás mulleres con 

discapacidade e lles presten apoio para o desenvolvemento da súa propia entidade, das súas 

aspiracións e tamén como fórmula de solución a necesidades específicas. 

 

Na actualidade recoñécese a importancia e relevancia dunha sociedade diversa, como punto 

de encontro entre as persoas e fonte de coñecemento e de riqueza económica, polo que se 

pon de manifesto que as mulleres con discapacidade forman parte desa pluralidade. 

 

A partir do traballo e as propostas recollidas na Comisión de Diversidade Funcional, 

identifícanse catro eixes fundamentais nos que afondar para acadar a igualdade efectiva das 

mulleres con discapacidade: a sensibilización, a formación, a investigación e a xeración de 

servizos e programas específicos.  

 

A sensibilización fai referencia á concienciación social das capacidades das mulleres.   
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En Galicia é elevado o número de mulleres con discapacidade que viven soas e teñen 

dificultades para a mobilidade dentro e fóra do seu fogar. A pesar diso, son moito máis 

activas socialmente que os homes con discapacidade. Con todo, a súa presenza no eido 

laboral é menor ou igual que no eido político. Aínda que somos conscientes das escasas 

referencias que temos de mulleres con discapacidade desenvolvendo postos públicos ou 

cargos relevantes no ámbito empresarial, as estatísticas públicas aínda non reflicten a súa 

representatividade en termos cuantitativos.  

 

Polo tanto, é preciso continuar traballando neste eido, desenvolvendo accións nas que se 

visibilice ás mulleres con discapacidade, así como realizar diferentes actividades para  que 

participen no eido público, profesional ou persoal.   

 

Neste senso é imprescindible incorporar a heteroxeneidade e o igual valor da discapacidade e 

asegurar que todas as mulleres estean incluídas en medidas e campañas de sensibilización 

que promovan a igualdade e favorezan a presenza da muller con discapacidade nos medios 

de comunicación, nas artes escénicas e na creación de formatos adecuados, tanto nestes 

medios como nas redes sociais, que faciliten a súa representatividade na sociedade.  

 

Noutro eido, cómpre incidir na necesaria incorporación da perspectiva de xénero na atención 

ás persoas con discapacidade en todos os ámbitos, con especial atención á contorna persoal, 

familiar e ao movemento asociativo.  

 

A maior lonxevidade das mulleres está tamén intimamente ligada coa discapacidade xa que 

supón un desequilibrio ascendente de xénero. É preciso ter presente a atención das 

demandas das mulleres maiores con discapacidade e o seu punto de vista como suxeitos 

activos da sociedade. 

 

No ámbito laboral, as políticas europeas, nacionais e autonómicas de inclusión das persoas 

con discapacidade teñen que ser difundidas entre o empresariado para acadar unha maior 

sensibilización na contorna empresarial das capacidades das mulleres con discapacidade.  

 

A formación da cidadanía na inclusión e comunicación coas persoas con discapacidade é 

unha fórmula efectiva para ter en conta os diferentes tipos de discapacidade e evitar as 

situacións de illamento das mulleres con discapacidade.  

 

A formación continuada na importancia da perspectiva de xénero das entidades e 

profesionais que asesoran e acompañan ás persoas con discapacidade é prioritaria. Do mesmo 
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xeito cómpre incorporar e priorizar as actividades formativas no ámbito sanitario, nos 

servizos de intervención e sociais e no ámbito xurídico e policial. 

 

No traballo da Comisión de Diversidade Funcional identificouse un factor que inflúe na 

participación da muller con discapacidade no ámbito educativo e laboral: a sobreprotección 

familiar que impide o desenvolvemento e a autonomía persoal das mulleres con 

discapacidade.  

 

Fronte a esta situación, proponse unha educación temperá en igualdade e a potenciación da 

igualdade de oportunidades dende todas as institucións e organizacións, tanto públicas como 

privadas, para evitar a percepción de diferentes roles en función do xénero e que as persoas 

con discapacidade teñan unha participación igualitaria tendo en conta as diferentes 

necesidades de homes e mulleres.  

 

Tamén é necesario o impulso da detección precoz das necesidades educativas especiais e a 

educación inclusiva en todas as etapas educativas, cos medios de apoio que sexan necesarios 

e a incorporación da perspectiva de xénero e discapacidade nos estudos en materia educativa.  

 

O profesorado3 tamén considera relevante recibir formación para atender mellor ao alumnado 

con discapacidade primando o acceso a estratexias didácticas para apoiar ao alumnado con 

discapacidade, a información sobre recursos específicos para atendelo na aula e o 

asesoramento respecto ás relacións de comunicación con persoas con discapacidade. 

 

Teñen unha importancia crecente as accións que capaciten ás mulleres na autonomía persoal,  

no desenvolvemento de destrezas para a xestión económica e o emprego de axudas 

tecnolóxicas que faciliten a súa independencia. 

 

No campo laboral, é necesario impulsar e consolidar os programas con itinerarios 

personalizados, para facilitar a inserción laboral das mulleres con discapacidade. A maior 

precariedade laboral das mulleres con discapacidade require da adecuación específica de 

diversos programas de capacitación con medidas de acompañamento, ademais das accións 

que na contorna da familia e o persoal educativo, poidan ser precisas para fortalecer a 

presencia da muller nas aulas.  

 

As administracións e as entidades e asociacións locais son un dos principais coñecedores das 

necesidades de inserción laboral das mulleres pola súa proximidade e actividade diaria. A súa 

                                                 
3
 “ Inclusión del alumnado con discapacidad en la Universidad: la opinión del profesorado” da Universidad Rovira i 

Virgili (2011) 
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implicación é vital no desenvolvemento de políticas activas que faciliten a presenza das 

mulleres con discapacidade no tecido empresarial da súa comarca. 

 

 

A investigación como ferramenta para mellorar o coñecemento da realidade das mulleres con 

discapacidade. 

 

É preciso continuar co impulso das investigacións en materia de xénero das persoas con 

discapacidade. Os estudos máis recentes mostran a continua incorporación de indicadores 

necesarios para cuantificar as necesidades e a visibilización das mulleres con discapacidade. 

Tanto as estatísticas como os estudos teñen que incluir os datos da actividade e presenza das 

mulleres con discapacidade. 

 

Tamén é importante a creación de canais axeitados para a difusión de información e consulta 

en formatos que sexan accesibles para as diferentes discapacidades: sistema braille, linguaxe 

de signos, videoconferencia, etc.. Outro apoio son os materiais sinxelos e con textos curtos, 

fáciles de recordar e con imaxes que faciliten a comprensión.  

 

Tamén é preciso reforzar a perspectiva de xénero e discapacidade de forma transversal en 

todos os estudos e estatísticas que analicen a situación da muller nos diferentes ámbitos da 

vida social.  

 

A xeración de servizos e programas específicos nos que a cidadanía poida participar e apoiar 

o empoderamento da muller con discapacidade. 

 

A democracia participativa demanda a incorporación de políticas de igualdade que favorezan 

a participación das mulleres con discapacidade nos procesos de toma de decisións e na vida 

social.  

 

O empoderamento da muller con discapacidade ten que vir asociada a unha metodoloxía de 

intervención na que, a través de diferentes ferramentas e recursos, as mulleres poidan acadar 

a inclusión e a equidade social.  

 

O empoderamento inflúe positivamente nas mulleres con discapacidade xa que fomenta a 

participación social, a inclusión e a libre elección como parte do crecemento humano.  
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A Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020 promove a participación das persoas con 

discapacidade e das entidades sociais que as representan en todos aqueles órganos da 

Administración autonómica que inclúan medidas das que poidan ser destinatarias.  

 

Esta Estratexia tamén fai referencia a unha demanda crecente, a creación de asociacións e 

plataformas de participación das mulleres con discapacidade, como vía de incorporación 

activa e empoderamento das mulleres e un xeito de facer visible e dar poder ás mulleres con 

discapacidade.  

 

No que se refire a saúde, é preciso continuar coas políticas de información sanitaria dirixida 

ás mulleres con discapacidade e desenvolver liñas de investigación que aproximen as súas 

particularidades ás esixencias da sociedade actual.  

 

Debido ao maior risco e vulnerabilidade das mulleres con discapacidade no ámbito afectivo e 

sexual é preciso o impulso de actuacións que garantan o asesoramento en cuestión de saúde 

sexual e reprodutiva, na xestión das emocións e a prevención de situación de explotación e 

da violencia de xénero.  

 

Neste ámbito é preciso contar cunha contorna que favoreza a saúde, o benestar, a dignidade 

e a autonomía das mulleres con discapacidade e acceso prioritario a medidas que faciliten a 

súa recuperación, rehabilitación e integración social física, cognitiva e psicolóxica  das 

mulleres. 

 

As políticas en materia de envellecemento activo teñen que ter en consideración á muller con 

discapacidade ofertando actividades que melloren a súa calidade de vida, dende accións de 

alfabetización dixital que favorezan a súa autonomía persoal ata a mellora da accesibilidade 

tanto na adaptación das vivendas particulares como nas contornas comunitarias. Ademais, a 

ampliación da oferta de actividades deportivas e de lecer adaptadas ás necesidades das 

persoas con discapacidade, facilitará a súa presenza na vida social das nosas vilas.  

 

Os recursos públicos e privados tamén deben orientarse ao aseguramento da plena 

accesibilidade urbanística, arquitectónica e da comunicación.  

 

As mulleres con discapacidade teñen un menor sentimento de discriminación que os homes 

cando realizan actividades de ocio, pero a súa presenza aínda é moi inferior á dos homes  con 

discapacidade. A sobreproteción é un dos principais aspectos negativos que se deben analizar 

tanto por parte das familias como da sociedade en xeral, para facilitar a participación activa e 

proactiva da muller en actividades lúdicas e a súa autonomía persoal. 
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No referente as novas tecnoloxías, estas son vitais para mellorar o acceso á información así 

como para incrementar o grao de autonomía e a comunicación das persoas con discapacidade. 

As TIC teñen que ser accesibles, adecuadas, coñecidas e aproveitadas por e para as mulleres 

con discapacidade polo que as barreiras e os problemas de accesibilidade deben ser paliados 

e as ferramentas de acceso á sociedade da información deben ser axeitadas para a realidade 

das mulleres con discapacidade.  

 

Ademais das TIC, outras medidas reducen a exclusión e o illamento da sociedade das 

mulleres con discapacidade, entre elas atópanse a existencia de escolas, institucións 

residenciais ou centros sociais nos que participen e convivan persoas con e sen discapacidade. 

 

No ámbito laboral, o desenvolvemento de programas que aumenten as habilidades persoais e 

profesionais das mulleres con discapacidade facilitarán o acceso das mulleres a profesións 

máis competitivas evitando os estereotipos de xénero e discapacidade vinculados ao mercado 

laboral.  

 

 A implicación de organizacións empresariais, axentes sociais e outras institucións de defensa 

dos dereitos das persoas traballadoras, é relevante no desenvolvemento de estratexias 

corporativas privadas que recollan nas súas políticas de responsabilidade social a 

incorporación e promoción das mulleres con discapacidade, así como o establecemento de 

políticas de integración máis eficientes e efectivas para incrementar a contratación das 

mulleres con discapacidade.  

 

Esta implicación ten relación directa coa incorporación nos convenios colectivos da 

singularidade específica das mulleres con discapacidade, na medida en que esta regulación 

incide na interpretación da normativa social co obxecto de facilitar así a igualdade dos 

dereitos sociais e laborais.  

 

Todas as entidades deben promover e velar polo cumprimento da cota de reserva mínima do 

2% prevista para as empresas con máis de 50 traballadores segundo o art. 42 do Real Decreto 

Lexislativo 1/2013 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral dos Dereitos das 

Persoas con Discapacidade e a  súa Inclusión Social. 

 

O traballo desenvolvido na Comisión de Diversidade Funcional do Consello Galego das 

Mulleres confirma a premisa de que as mulleres con discapacidade teñen que acadar a 

cidadanía plena exercendo e participando na demanda dos seus dereitos como parte activa 

da sociedade.  
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