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I N TRO D UCI ÓN  

A Secretaría Xeral da Igualdade da Presidencia da Xunta de Galicia iniciou este ano os traballos para a 

elaboración do VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes co propósito de definir a Estratexia a 

seguir nesta materia polo Goberno galego no período 2012-2015. O OBXECTIVO XERAL deste Plan é avanzar 

na construción dunha sociedade máis próspera, plural e cohesiva, na que a igualdade formal entre mulleres e 

homes sexa cada vez máis unha realidade efectiva en todos os espazos da vida pública e privada de Galicia. 

A renovación deste reto é continua e leva ao VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes a 

reforzar e evolucionar no deseño e aplicación das medidas de sensibilización, difusión e coordinación 

orientadas a vencer os obstáculos culturais que provoca o ‘espellismo da igualdade conseguida’, ao igual que 

aquelas destinadas a mobilizar o proceso de toma de conciencia social sobre a problemática da violencia de 

xénero. Igualmente importante é o progreso no eido das medidas de acción positiva e de transversalidade de 

xénero dirixidas a estimular os cambios necesarios na vida económica, social, política e cultural de toda a 

cidadanía galega a favor da equidade, así como para conseguir novos logros no desenvolvemento integral de 

mulleres e homes en Galicia e nas relacións entre uns e outras −  porque son xustos e tamén porque son 

economicamente rendibles  – e no tratamento da problemática da violencia de xénero en calquera das súas 

modalidades e consecuencias. 

Este documento recolle a estrutura matriz do VI Plan e as actuacións previstas polo Goberno galego na súa 

versión actual co fin de articular o procedemento de consulta pública, polo que non ten carácter definitivo. O 

deseño desta nova estratexia responde a análise da situación actual e dos retos para o futuro en materia de 

equidade xénero, así como das fortalezas e os aspectos de mellora dos plans de igualdade anteriores; e tamén, 

moi especialmente, á vocación do VI Plan de ser unha iniciativa marco orientada a sumar esforzos de cara a 

unha abordaxe integral e transversal do principio de igualdade de trato e de recoñecemento entre mulleres e 

homes sexa unha maior realidade.  

Polo tanto, o contido do presente documento é o resultado dun proceso de reflexión e compromiso no que 

participou a totalidade de órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do sector público 

autonómico e, neste senso, recolle as actuacións que cada un deles se comprometeu a desenvolver durante o 

tempo de vixencia do VI Plan atendendo ao panel de obxectivos estratéxicos e operativos. De feito, cómpre 

destacar a implicación amosada polos distintos departamentos e entidades autonómicas, o que ten permitido 

configurar máis trescentas actuacións para a posta en marcha desta Estratexia 2012-2015 e constatar a 

vontade de recompilar novas propostas a favor da igualdade de xénero nos próximos anos. 

Agora, como se acaba de apuntar, ábrese a quenda de participación ao movemento asociativo de mulleres e 

de igualdade, así como aos axentes sociais, para que realicen as consideracións oportunas sobre o programa 

de actuacións deseñado para o VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes.Estratexia 2012-2015 

co fin de sometelas á súa análise por parte do equipo de traballo encargado da coordinación na súa 

elaboración e á valoración posterior do departamento ou entidade a quen competa a súa execución, na 

procura do mellor encaixe, se procede.  
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Durante o seu inicio a dinámica de elaboración deste VI Plan asegurou a imprescindible cooperación de toda a 

Administración autonómica e correspóndelle neste momento − fase de consulta pública − asegurar tamén a 

participación doutras entidades e organismos relevantes en Galicia e que apostan pola igualdade entre 

mulleres e homes, para conseguir unha Estratexia 2012-2015 sustentada nun espírito de coordinación e 

consenso institucional e social. O obxectivo é presentar o documento resultante ao Parlamento galego no mes 

de setembro para iniciar o seu estudo e debate de cara á súa aprobación, o máis pronto posible, por parte do 

Consello da Xunta de Galicia. 

De maneira paralela o equipo técnico responsable da coordinación da elaboración do VI Plan Galego para a 

Igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2012-2015 seguirá traballando para ampliar os contidos relativos 

ao marco conceptual e de traballo desta planificación. Contémplase a incorporación dun capítulo de directrices 

básicas para o seguimento e avaliación, que levará asociada unha relación de indicadores, da que xa se conta 

cun avance. Non obstante, disporase da  versión definitiva unha vez finalizado o proceso de consulta pública, 

analizadas as achegas recibidas e realizadas as modificacións oportunas no programa de actuacións, de xeito 

que o sistema de indicadores recollerase no documento final do Plan.  
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PRO CESO DE ELABO RACI Ó N  

Metodoloxía 

A situación de desigualdade que viven as mulleres é unha realidade complexa e multidimensional que esixe un 

maior fomento do traballo en pro da igualdade de xénero desde un enfoque integrador e colaborativo. Neste 

contexto, resulta esencial para o Goberno galego o deseño e a planificación dunha nova estratexia dirixida a 

avanzar na configuración dunha sociedade máis inclusiva para todas as galegas e galegos, unida á coordinación 

dun conxunto amplo e renovado de actuacións que permitan o logro de obxectivos comúns para o presente e o 

futuro; e, en cuxa selección e implantación, participen tanto os distintos ámbitos das administracións, como 

outros axentes. 

Por esta razón, a elaboración do VI Plan galego para a igualdade entre homes e mulleres se abordou baixo o 

paradigma da colaboración de todos os órganos e entidades dependentes da Administración autonómica, 

tanto no traballo que recolle este documento, dedicado á xeración de contidos para a Estratexia 2012-1015, 

como no compromiso de seguir e velar pola súa execución a través dunha actuación coordinada. O propósito 

deste enfoque é dobre, por un lado, procurar a integración da perspectiva de xénero no conxunto das políticas 

que levará a cabo o Goberno galego, e por outro, sumar esforzos e evitar duplicidades en favor dunha maior 

efectividade dos recursos dispoñibles, dando visibilidade a todo o conxunto.  

O proceso de elaboración do VI Plan ata á redacción deste documento que presenta o programa de actuacións 

deseñado pola Administración autonómica para o seu desenvolvemento, tivo lugar nas seguintes fases: 

 CREACIÓN DUN EQUIPO TÉCNICO DE XESTIÓN E COORDINACIÓN. Coa implicación e tutela directa da Secretaría Xeral 

da Igualdade, organizouse un equipo mixto de traballo para o deseño, organización e programación das tarefas 

correspondentes á elaboración do VI Plan durante todo o período de desenvolvemento. Así mesmo, debido á 

especificidade do programa de intervención en violencia de xénero, se creou un equipo de traballo dedicado en 

exclusiva á definición e creación dos contidos nesta materia coa participación das persoas responsables neste 

departamento.  

 DESEÑO DA ESTRUTURA MATRIZ.- A ambos equipos de traballo correspondeu a determinación dos principios 

reitores do VI Plan, así como a definición da súa estrutura básica para dotar de actualidade e coherencia á 

acción pública do Goberno galego en igualdade. O modelo, formado por un conxunto coherente de áreas, 

obxectivos estratéxicos e operativos – que se presenta no apartado seguinte  – responde a unha análise da 

situación respecto ás igualdade e desigualdades entre mulleres e homes, ao igual que das fortalezas e dos 

aspectos de mellora dos plans anteriores, pero sobre todo ao propósito de priorizar determinadas áreas de 

intervención en función das necesidades e da previsión de recursos dispoñibles.  

 DEFINICIÓN DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS.- Establecida a estrutura matriz do VI Plan, baixo a coordinación e 

supervisión da Comisión de Secretarías Xerais Técnicas, desenvolveuse un proceso aberto de consulta e de 

recompilación de información sobre as actuacións que cada departamento e entidade da Administración  
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galega podía incluír para dotar de contido a esta iniciativa marco do Goberno galego, a través de medidas 

concretas e medibles en relación cos obxectivos estratéxicos e operativos propostos.  

Esta consulta articulouse a través do uso de instrumentos, documentos e pautas metodolóxicas deseñadas 

especificamente para orientar e recompilar a información sobre as propostas de actuación, tanto das que xa 

estaban en marcha ou previstas antes da elaboración do VI Plan, como daquelas outras que diferentes 

departamentos e entidades aceptaron poñer en marcha durante o seu horizonte temporal, é dicir, ata finais de 

2015, para completar e mellorar a realización dos obxectivos nestes catro anos. 

De feito, para que este proceso fose o máis áxil e frutífero posible, celebráronse xuntanzas con cada 

Consellería e  Secretaría Xeral da Presidencia durante a primeira quincena de abril co propósito de informar e 

explicar a filosofía e os principios do VI Plan, así como guiar e reflexionar sobre as ideas de actuación e a súa 

descrición.  

 ELABORACIÓN DOS CONTIDOS ESPECÍFICOS. –Trala recompilación da información ofrecida polos departamentos 

e entidades da Administración autonómica, iniciouse un laborioso proceso de gravación, tratamento, análise e 

validación das propostas recibidas de cara a elaboración dun programa coherente de actuacións. Polo tanto, na 

realización deste traballo tívose moi en conta as prioridades e obxectivos formulados para o VI Plan, de tal 

xeito que cada unha das medidas finalmente incorporadas responden realmente ao obxectivo no que se 

encadra, e a súa descrición permite unha lectura é comprensiva e suficiente.  

As novas propostas de actuacións e os borradores de traballo creados co programa de actuación foron 

intercambiándose cos departamentos e entidades da Administración galega implicados de cara a súa revisión e 

validación previa á fase de consulta. 

 PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA. – Finalizado o deseño do programa de actuacións proposto para o VI plan, o 

seguinte paso é abrir a consulta pública como canal para a participación de asociacións de mulleres e de 

igualdade, axentes sociais e a cidadanía en xeral, co obxectivo de que poidan realizar as súas achegas.  

Para este fin elaborouse o presente documento que se difunde para o seu coñecemento na web da Secretaría 

Xeral da Igualdade e a consulta directa mediante correo electrónico a un conxunto de organizacións e 

entidades de especial relevancia pola súa vinculación con algunhas das áreas de intervención que conformen o 

VI Plan. 

 

Principios Reitores 

A elaboración do VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2012 -2015 inspírase nos 

seguintes principios reitores: 

 ARTICULACIÓN DUNHA INICIATIVA MARCO EN IGUALDADE DE XÉNERO PARA O CONXUNTO DA CIDADANÍA. O VI Plan é 

unha estratexia coordinada e compartida por todo o Goberno galego que busca sumar esforzos e vontades de 

todos os departamentos e entidades dependentes da Administración autonómica para seguir adiante na 

consolidación dunha sociedade máis equitativa e próspera. Polo tanto, este programa de actuacións ten como 
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público destinatario ao conxunto da cidadanía porque o seu obxectivo é a igualdade real e efectiva de 

oportunidades, dereitos e obrigas das mulleres e dos homes galegos.  

A posta en práctica deste enfoque significa que as iniciativas que se presentan neste documento parten do 

recoñecemento da existencia de mulleres e de homes como persoas integrantes da sociedade e, desde esta 

óptica, buscan dar resposta ás realidades, oportunidades, necesidades e expectativas duns e doutras. Neste 

sentido, cabe insistir en que a igualdade de xénero non beneficia en exclusiva ás mulleres, senón que se trata 

dun requisito imprescindible para a consecución dun modelo social igualitario baseado na calidade de vida de 

todas as persoas. Polo tanto, o VI Plan aspira a converterse un elemento impulsor da igualdade de xénero 

orientando a acción dos poderes públicos e dinamizando a sociedade cara a esta mesma meta. 

 REFORZAMENTO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E DE TRATO ENTRE MULLERES E HOMES. O principio de igualdade 

de trato e de oportunidades determinado polo marco normativo vixente é aplicable en todas as situacións de 

discriminación ou desvantaxe das mulleres en relación cos homes. Convértese por iso nunha dimensión de 

análise das actuacións que se emprenden no marco desta estratexia 2012-2015.  

Ademais de corrixir as situacións de discriminación que, desafortunadamente, aínda se seguen a producir por 

razón de xénero, o VI Plan defende a aplicación dun marco xeral para a igualdade entre mulleres e homes que 

recoñece o mesmo valor a todas as persoas, xunto co dereito ás diferenzas nas aspiracións e necesidades duns 

e doutras na sociedade, de tal maneira que todas as persoas obteñan o mesmo beneficio ou equivalente das 

políticas públicas.  

Nesta concepción da igualdade, a diferenza entre mulleres e homes non se entende como desigualdade, senón 

como un recoñecemento das condicións específicas de partida delas e deles, necesario para emprender as 

medidas oportunas na consecución desta igualdade. 

 PROMOCIÓN DA TRANSVERSALIDADE DA PERSPECTIVA DE XÉNERO. O VI Plan ten entre os seus fins o de impulsar e 

fortalecer a consideración da igualdade de xénero como un elemento transversal en todas as políticas e accións 

da administración pública galega e, polo tanto, non abordar este tema unicamente baixo un enfoque de 

accións directas e específicas a favor das mulleres. A transversalidade de xénero é un imperativo legal, pero 

sobre todo é unha ferramenta esencial no deseño de políticas públicas non discriminatorias nas que se atende 

ás diferenzas entre homes e mulleres e se avalía os seus efectos en función do xénero.  

A transversalización da dimensión de xénero, como estratexia de mellora das políticas públicas, implica que 

ningún aspecto da realidade económica, social, cultural e política, e en consecuencia tampouco ningunha 

intervención desde os poderes públicos, é alleo ás persoas, polo que a análise da realidade debe ter en conta 

esta dimensión que deriva de coñecer a situación, as necesidades, as achegas e saberes de mulleres e de 

homes. 

 CONSIDERACIÓN DA DIVERSIDADE DAS MULLERES. As mulleres non conforman un grupo homoxéneo, senón que, 

ao igual que os homes, forman un grupo moi heteroxéneo e diverso, tanto en relación coa súa posición social e 

a experiencia vivida, como desde o punto de vista da procedencia ou contexto cultural, a orientación sexual, o 

estado de saúde, as aspiracións e os proxectos de vida. Polo tanto, a visualización da diversidade das mulleres é 

un dos fíos condutores para articular as medidas que conforman este Plan.  
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Este Plan elaborouse desde a perspectiva desta diversidade, mostra diso son as medidas definidas nos 

diferentes eixes estratéxicos nas que se contemplan circunstancias específicas que marcan a situación e 

posición das mulleres e dos homes. 

 IMPULSO Á PARTICIPACIÓN DOS HOMES COMO COACTORES DO CAMBIO. Igualmente importante para o VI Plan é a 

articulación de fórmulas e espazos que favorezan o incremento do número de homes que, no espazo público e 

privado, cuestionan o modelo tradicional de masculinidade e se comprometen, xunto coas mulleres, nunha 

participación máis activa e visible no desenvolvemento integral de todas as persoas e na consecución dunha 

sociedade máis xusta e igualitaria, que resulte beneficiosa para mulleres e homes. Existen razóns políticas, 

ideolóxicas e éticas que levan á sociedade a esperar, demandar e apoiar que moitos homes opten por 

actitudes, posicionamentos e prácticas máis igualitarias porque a igualdade é un valor de convivencia e un 

dereito das persoas.  En definitiva,  o reto é construír un modelo social máis democrático, onde mulleres e 

homes compartan espazos e responsabilidades, e para iso é fundamental que sexan cada vez máis os homes 

dispostos a liberarse dunha masculinidade mal entendida e a comprometerse, xunto coas mulleres, de forma 

activa na consecución dun mundo mellor para todas as persoas.  

 INTERVENCIÓN BASEADA NA COOPERACIÓN E COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. Dada a dificultade de xestionar as 

políticas de igualdade, conforme aos principios anteriormente mencionados, é  importante lograr unha maior 

colaboración e coordinación interdepartamental e interinstitucional. Esta ten lugar a partir de procedementos 

de traballo conxuntos nos que cada organización achega as súas experiencias, coñecementos e capacidades de 

intervención e do establecemento dun sistema de intercambio de información eficaz sobre a situación en 

materia de igualdade, para optimizar os mecanismos de seguimento e avaliación. 

No deseño e elaboración do Plan contouse por iso coa participación de todos os órganos da administración 

autonómica e entes do sector público autonómico con competencias nas diferentes materias que o integran. 

Este traballo colaborativo continuará durante o proceso de execución, de seguimento e avaliación para 

optimizar os recursos dispoñibles. 
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ESTRU TURA MATRI Z 

Descrición Xeral 

 

A elaboración do VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2012 -2015 partiu da 

consideración da operatividade como PREMISA BÁSICA DE DESEÑO, polo que neste documento se presenta un 

modelo de estrutura sinxela e de fácil comprensión e manexo dos datos, configurado polos elementos que de 

seguido se describen −  do máis xeral ao máis específico  −: 

 EIXES ESTRATÉXICOS.- Definen cales son as grandes áreas de intervención e, polo tanto, as cuestións de maior 

prioridade para a Administración autonómica en materia de igualdade de xénero no cuadrienio. 

 OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS.- Asociado univocamente un a cada eixe, representan a meta ou propósito xeral 

pretendido en cada área de intervención e, neste senso, coinciden cos cambios estruturais que se quere 

incentivar no conxunto da sociedade galega.  

 OBXECTIVOS OPERATIVOS.- Son as metas concretas que axudan a conseguir o obxectivo estratéxico e que, 

polo tanto, deben posibilitar a súa realización a través dun conxunto integrado de actuacións.  

 ACTUACIÓNS.- Constitúen as medidas ou propostas concretas de acción para o desenvolvemento dos eixes 

estratéxicos a través do logro dos seus obxectivos, polo que estas están dotadas dunha lóxica e coherencia 

interna que as conecta entre si. 

Así mesmo, para cada unha das actuacións que configuran o VI Plan inclúese a información descritiva referida 

aos seguintes aspectos: 

RESPONSABLE.- Refírese ao departamento ou entidade da Administración autonómica que, en función das súas 

competencias, se ocupa de facer efectiva a actuación e velar polo seu seguimento. 

 HORIZONTE TEMPORAL. Indica o prazo no que se debe cumprimentar o compromiso da actuación, é dicir, a 

anualidade ou anualidades nas que se prevé o seu desenvolvemento1. 

 PERSOAS/ENTIDADES DESTINATARIAS. Describe ao colectivo ou colectivos de persoas e/ou de entidades aos 

que se dirixe máis directamente a actuación.  

 
  

                                                      
1
 No caso dalgunhas actuacións está pendente a validación do prazo de execución por parte do órgano responsable, de aí que 

aparezan sen horizonte temporal definido. 
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ILUSTRACIÓN 1: ELEMENTOS QUE CONFIGURAN A ESTRUTURA DO VI PLAN GALEGO PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES 
 

 
 
 

Eixes Estratéxicos e Operativos 

O VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes presenta un deseño por eixes e obxectivos, nunha 

liña de continuidade pero tamén de mellora respecto ao  anterior Plan para a igualdade. 

Estrutúrase en seis EIXES DE INTERVENCIÓN que, tal e como se avanzou no apartado anterior, conectan 

directamente cos cambios globais e estruturais que se desexan consolidar desde a Administración autonómica, 

tanto na sociedade como no propio modelo de acción pública, cun horizonte temporal de traballo fixado en 

2015: 

 EIXE 1: MELLORA DA GOBERNANZA A FAVOR DA IGUALDADE. 

 EIXE 2: CAMBIO DE VALORES E MODELOS PARA A IGUALDADE. 

 EIXE 3. APROVEITAMENTO DO TALENTO FEMININO. 

 EIXE 4. CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE E CALIDADE DE VIDA. 

 EIXE 5. PARTICIPACIÓN ACTIVA DAS MULLERES EN TODOS OS ÁMBITOS DA SOCIEDADE. 

 EIXE 6. ACCIÓN INTEGRAL PARA COMBATER A VIOLENCIA DE XÉNERO. 

OBXECTIVO  ESTRATÉXICO

EIXE

OBXECTIVOS OPERATIVOS

ACTUACIÓNS

 Responsable/s

 Persoae/ou entidades destinatarias

 Temporalización
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O compromiso do VI Plan polo desenvolvemento da transversalidade de xénero nas políticas despregadas pola 

Administración galega recóllese no EIXE 1 DE ‘MELLORA DA GOBERNANZA A FAVOR DA IGUALDADE’. Trátase 

dun propósito renovado e máis ambicioso que o albergado en plans anteriores xa que, a través das actuacións 

que se executarán nestes catro anos, quérese consolidar a posición de ‘administración exemplar’ do Goberno 

galego no deseño, execución e seguimento de políticas das que mulleres e homes se beneficien de forma 

equivalente, contribuíndo ao progreso e benestar do conxunto da sociedade galega.  

Polo tanto, os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de intervención céntranse en conseguir un 

maior impacto e eficacia da acción pública en pro da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes. De feito, os diferentes departamentos e entidades da Administración autonómica dan un paso adiante 

á hora de aumentar e diversificar as actividades para que un maior número de iniciativas − plans, programas, 

contratos, subvencións ou servizos, entre outras  − consideren de maneira adecuada a diferente situación de 

homes e de mulleres e perfeccionar os procesos de identificación, comprensión e satisfacción da diversidade 

existente, posto que é un elemento enriquecedor para o desenvolvemento persoal e colectivo da sociedade se 

se xestiona debidamente. A elaboración de novas instrucións e instrumentos, a formación especializada do 

persoal ao servizo da Administración e a colaboración serán as claves desta estratexia. 

Tendo en conta o anteriormente descrito definíronse un total de oito obxectivos operativos para dar contido a 

este eixe, a partir dos que se deseñaron as actuacións a emprender: 

1. Reforzar a integración da perspectiva de xénero nos programas orzamentarios, normativa e plans 

da Administración autonómica. 

2. Mellorar a aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes no deseño, xestión e 

seguimento dos contratos, subvencións e convenios da Administración autonómica.  

3. Desenvolver unha oferta máis ampla e visible dos indicadores de xénero, así como de estudos e 

contidos da Administración autonómica que integren a perspectiva de xénero. 

4. Promover un mellor uso da linguaxe e imaxes inclusivas desde a Administración autonómica de 

xeito que se visibilice por igual ás mulleres e aos homes, especialmente no eido da comunicación. 

5. Reforzar as competencias do persoal ao servizo da Administración autonómica en materia de 

igualdade de xénero a través dun novo modelo formativo máis intensivo e específico.   

6. Desenvolver medidas que favorezan á mellora da acción pública en materia de igualdade de 

xénero entre o persoal ao servizo da Administración autonómica e con efecto exemplar na 

sociedade. 

7. Impulsar as políticas de igualdade e a transversalidade de xénero no eido local, cunha atención 

especial á formación dos seus recursos humanos e á creación de novos espazos de interacción e 

experiencias.  

8. Fortalecer a colaboración interdepartamental e institucional a favor da igualdade entre mulleres e 

homes así como no labor de cooperación exterior da Administración autonómica. 

Noutra banda, a través do EIXE 2 DE ‘CAMBIO DE VALORES E MODELOS PARA A IGUALDADE’ o VI Plan seguirá 

a traballar para remover os valores, actitudes e estereotipos que aínda sustentan un clima social tolerante 

coas desigualdades entre mulleres e homes, así como con calquera acción ou inacción que teña como 

consecuencia un acto discriminatorio ou violento por razón de sexo. Con esta finalidade, a Administración 
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autonómica promoverá, coa colaboración doutros axentes – moi especialmente da comunidade educativa  −, 

toda clase de actividades de difusión, sensibilización e aprendizaxe que sirvan para concienciar á poboación en 

xeral, e a mocidade en particular, sobre a necesidade de comprometerse cun modelo social máis equitativo 

en xénero e adoptar unha actitude proactiva na súa cimentación por parte de todos e todas. 

Nesta área de intervención tamén é importante a acción dirixida a velar por unha imaxe igualitaria, plural e 

non estereotipada das mulleres e dos homes nos medios de comunicación e na publicidade, ao igual que a 

destinada a potenciar a conciencia de xénero, a autonomía persoal e o autocoidado nas mulleres, a través de 

actuacións positivas de estímulo así como de supervisión e control.  

En resposta á finalidade deste eixe estratéxico, as actuacións definíronse en base aos seguintes obxectivos 

operativos: 

1. Promover a sensibilización a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes en todos os ámbitos 

da vida persoal, social, laboral e familiar. 

2. Reforzar a igualdade de xénero no ámbito da educación non universitaria e no desenvolvemento da 

orientación académica e profesional do alumnado. 

3. Impulsar a perspectiva de xénero e das mulleres na formación, docencia e investigación universitaria. 

4. Velar por unha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das mulleres e dos homes nos medios de 

comunicación e na publicidade. 

5. Potenciar a conciencia de xénero, a autonomía persoal das mulleres e a adopción de prácticas 

habituais de autocoidado. 

6. Promover actitudes e valores que consoliden modelos igualitarios nas relacións afectivo sexuais. 

7. Mobilizar a toma de conciencia social sobre a problemática da violencia de xénero e a responsabilidade 

compartida da cidadanía na súa erradicación. 

En sintonía cos tempos actuais o EIXE 3 DE ‘APROVEITAMENTO DO TALENTO FEMININO’ busca outorgar un 

maior protagonismo ás actuacións que contribúan á facilitar a autonomía económica das mulleres galegas, o 

que leva a fomentar o seu acceso ao mercado laboral así como o seu desenvolvemento profesional e a posta 

en valor da súa iniciativa emprendedora. Tal e como recolle a Estratexia para a igualdade entre mulleres e 

homes 2010-2015, “a independencia económica é un requisito previo para que mulleres e homes poidan 

controlar as súas vidas e teñan unha auténtica liberdade para elixir”, e unha maneira de lograr esta propósito 

básico é a través do exercicio dunha actividade profesional. 

As actuacións do VI Plan para esta área de intervención van desde sensibilizar sobre a necesidade colectiva de 

avanzar nunha plena participación das mulleres no mercado laboral e profesional para progresar en todo o 

potencial da sociedade galega, ata o deseño de axudas que sirvan de estímulo a súa incorporación ao 

mercado do traballo e á consolidación da igualdade de trato e oportunidades neste ámbito, pasando pola 

actualización ou reforzamento das competencias profesionais mediante a formación. O enfoque seguido é 

novamente dual, polo que se combinan medidas de acción positiva e específicas dirixidas á poboación activa 

feminina con outras centradas en manter ou ampliar a perspectiva de xénero en axudas e instrumentos xerais 

da Administración autonómica. 
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A realización deste propósito deséñase establecendo lazos co obxectivo xeral de “crecemento sustentable e a 

creación de emprego, aumentando a cohesión social e o equilibrio territorial” do Plan Estratéxico de Galicia 

2010-2014. Neste eido, existen actuacións dirixidas de xeito prioritario a impulsar a participación das mulleres 

nos ámbitos académico, científico, tecnolóxico, creativo e deportivo, así como ás profesións nas que estas 

teñan unha menor presenza coa fin de promover á diversidade de opcións profesionais.  

As actuacións propostas buscan a consecución dos seguintes obxectivos operativos: 

1. Reforzar as competencias das mulleres en relación cos requirimentos do mercado laboral e profesional 

ao longo da vida activa no traballo. 

2. Promover o espírito emprendedor e a actividade empresarial das mulleres, cunha especial atención aos 

sectores vinculados á tecnoloxía, o coñecemento e a creatividade. 

3. Consolidar a igualdade de trato e de oportunidades no ámbito laboral, apoiando medidas que faciliten 

o acceso das mulleres a empregos de calidade e a súa estabilidade e desenvolvemento profesional. 

4. Impulsar de xeito prioritario a incorporación das mulleres nos ámbitos académico, científico, 

tecnolóxico, creativo e deportivo, así como ás profesións nas que teñen unha menor presenza. 

5. Potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das mulleres rurais en todos os posibles 

ámbitos da actividade económica. 

6. Fomentar a dimensión da igualdade de xénero nas accións de responsabilidade social das 

organizacións. 

Así mesmo, o VI Plan continuará adiante coas actuacións de estímulo á corresponsabilidade na conciliación de 

vida profesional, familiar e persoal das mulleres e dos homes, agrupadas no EIXE 4 DE ‘CONCILIACIÓN 

CORRESPONSABLE E CALIDADE DE VIDA’. Polo tanto, as actuacións deste área de intervención oriéntanse a 

promover unha asunción equilibrada entre ambos sexos dos tempos dedicados ás tarefas domésticas e 

familiares cos tempos dedicados ao traballo remunerado e á formación, así como ao ocio e á vida social. O 

propósito xeral é progresar no desenvolvemento dun modelo de organización social máis aberto e proclive á 

corresponsabilidade, xa que − ademais dos beneficios que a conciliación xera na saúde e no benestar das 

traballadoras e dos traballadores, e entre as persoas da súa contorna familiar e social  − son ferramentas de 

plena actualidade de cara á mellora do compromiso e da produtividade con respecto ao traballo. 

Inclúense actuacións dirixidas a estimular á racionalización de horarios e outras formas de organización dos 

tempos de traballo, facéndoos máis equitativos, flexibles e humanos para facilitar a conciliación de homes e 

mulleres. Igualmente importante son as medidas destinadas a adecuar e potenciar os servizos 

sociocomunitarios de xeito que permitan esta conciliación, con especial atención as persoas en situación de 

vulnerabilidade, e a promover o mantemento dunha organización territorial e de infraestruturas orientada a 

mellora da calidade de vida de cidadanía cun enfoque de igualdade de xénero. 

En definitiva, os obxectivos que orientan as actuacións que integran este eixe son os que de seguido se 

describen:  
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1. Poñer en valor as tarefas doméstico - familiares e de coidado das persoas no marco dunha nova cultura 

dos traballos e da corresponsabilidade. 

2. Reforzar os modelos de organización social corresponsable que inclúan á racionalización de horarios e 

favorezan o equilibrio entre a vida profesional, familiar e persoal de mulleres e homes. 

3. Potenciar o desenvolvemento e adecuación dos servizos sociocomunitarios que facilitan a conciliación 

con especial atención ás situacións de vulnerabilidade. 

4. Manter unha organización territorial e de infraestruturas orientada a mellorar a calidade de vida da 

cidadanía cun enfoque de igualdade de xénero. 

No EIXE 5 DE ‘PARTICIPACIÓN ACTIVA DAS MULLERES’ o VI Plan recolle actuacións para facer máis visible a 

presenza feminina nos diferentes ámbitos da vida pública e social, a través dunha maior difusión das 

vantaxes da diversidade e da colaboración en igualdade, así como das experiencias e capacidades reais de 

liderado das mulleres. A sociedade actual, aínda ten retos pendentes en relación coa eliminación de 

estereotipos sobre o talento e a dedicación das mulleres para o exercicio de tarefas de alto nivel e, polo tanto, 

á hora de conseguir unha participación plena das mulleres en todas as esferas e estruturas da sociedade. 

Neste contexto, as medidas articuladas diríxense tamén ao fortalecemento da participación equilibrada de 

mulleres e homes nos organismos de representación política, social, económica e profesional ao igual que en 

órganos consultivos e decisorios promovidos desde a Administración autonómica; e das propias asociacións de 

mulleres e a súa integración en igualdade de condición no movemento asociativo en xeral. 

O fomento do coñecemento e o uso avanzado das tecnoloxías da información e comunicacións, en tanto que 

é un instrumento clave na vida cotián e de participación na sociedade actual e de futuro, tamén é obxecto de 

atención neste área de intervención. Para esta finalidade inclúense medidas centradas en diminuír a fenda 

dixital de xénero e promover o uso máis amplo e diverso das tecnoloxías dixitais ao considerar as necesidades 

especiais dos grupos de mulleres que presenta un maior descoñecemento ou dependencia das mesmas. 

No caso deste eixe, estes son os obxectivos operativos en base aos que se elaboraron as diversas propostas de 

actuación: 

1. Promover unha participación equilibrada de mulleres e homes nos diferentes ámbitos da vida pública 

e social, a través dunha maior visibilidade das vantaxes da diversidade. 

2. Potenciar a participación das mulleres nos organismos de representación política, social, económica e 

profesional así como en institucións de especial relevancia, procurando unha presenza máis equitativa 

nos postos de responsabilidade.  

3. Estimular un crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas tecnoloxías por parte das 

mulleres e diminuír a fenda dixital existente en relación cos homes. 

4. Fortalecer o tecido asociativo feminino de cara a propiciar a súa adaptación aos retos actuais e de 

futuro da participación das mulleres e a súa integración en igualdade de condicións no movemento 

asociativo xeral.  

5. Impulsar a participación das mulleres en situacións de vulnerabilidade tomando en consideración as 

súas necesidades específicas e aplicando novas formas de estímulo. 
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O EIXE 6 DE ‘ACCIÓN INTEGRAL PARA COMBATER A VIOLENCIA DE XÉNERO’ recolle todas as medidas que se 

prevén para avanzar na erradicación da violencia exercida contra as mulleres –coa excepción das actuacións 

relativas á concienciación cidadá, xa que estas se integran no eixe 2 dedicado ao cambio de valores e modelos 

para a igualdade-. Neste sentido, o VI Plan amosa o esforzo por ofrecer unha resposta global e contundente a 

esta lacra social en calquera das súas modalidades e consecuencias, mediante accións de prevención e unha 

asistencia integral e coordinada a favor das mulleres vítimas e das persoas ao seu cargo, así como a través do 

apoio á súa independencia e integración social.  

No desenvolvemento desta acción coidaranse aspectos como a investigación, a formación e a colaboración e 

coordinación entre as diferentes entidades e profesionais que se implican máis directamente no tratamento 

da violencia de xénero, co propósito de conseguir unha maior eficacia e calidade na resposta ás necesidades 

das mulleres vítimas de violencia e das persoas ao seu cargo. Así mesmo, a diferenza de plans anteriores, esta 

estratexia presta unha especial atención á necesidade de visibilizar e reforzar as medidas destinadas a previr 

a trata de mulleres con fins de explotación sexual e asistir ás súas vítimas. 

A partir destas premisas, definíronse ata sete obxectivos operativos como metas a seguir a través das 

actuacións especificamente propostas para tal fin: 

1. Estimular a observación e investigación para mellorar o coñecemento sobre a problemática da 

violencia de xénero en todas as súas manifestacións e identificar boas prácticas e novas posibilidades 

de intervención. 

2. Mellorar a formación das e dos profesionais implicados na prevención, atención e integración das 

mulleres vítimas de violencia de xénero.  

3. Impulsar a prevención e detección precoz de situacións xeradoras de violencia de xénero en todas as 

súas formas e ámbitos. 

4. Reforzar a protección e a atención integral das mulleres vítimas de violencia de xénero e das persoas 

ao seu cargo a través dunha rede de recursos especializados capaz de xerar unha reposta adecuada ás 

súas necesidades. 

5. Facilitar a integración social e laboral e independencia económica das mulleres vítimas de violencia de 

xénero.  

6. Aumentar a coordinación de esforzos públicos en aras dunha maior eficacia e a complementariedade 

dos recursos destinados a ofrecer unha intervención integral ás mulleres vítimas da violencia de 

xénero. 

7. Outorgar unha atención integral e específica ás mulleres vítimas da trata de seres humanos, 

fundamentalmente ás que o son con fins de explotación sexual. 

A modo de resumo dos contidos descritos, o seguindo cadro representa os tres primeiros elementos 

estruturais do VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2012-2015: os eixes 

prioritarios de intervención, xunto cos respectivos obxectivos estratéxicos e a relación de obxectivos operativos 

definidos en cada un. 
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CADRO RESUMO: EIXES , OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E OBXECTIVOS OPERATIVOS (I) 
 
 

EI XE 

O bxectivo Estratéxico 
O bxectivos O perativos 

Eixe 1.  M ellora da Gobernanza 

a favor da igualdade 

Reforzar a integración do principio de 

transversalidade de xénero na actuación xeral da 

administración pública galega de cara a conseguir 

unha maior eficiencia na intervención a favor da 

igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes, fomentando así mesmo as 

políticas de igualdade no seo desta administración 

e o seu efecto exemplar. 

1.1. Reforzar a integración da perspectiva de xénero nos programas 

orzamentarios, normativa e plans da Administración autonómica. 

1.2. Mellorar a aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes 

no deseño, xestión e seguimento dos contratos, subvencións e 

convenios da Administración autonómica.  

1.3. Desenvolver unha oferta máis ampla e visible dos indicadores de 

xénero, así como de estudos e contidos da Administración autonómica 

que integren a perspectiva de xénero. 

1.4. Promover un mellor uso da linguaxe e imaxes inclusivas desde a 

Administración autonómica de xeito que se visibilice por igual ás 

mulleres e aos homes, especialmente no eido da comunicación. 

1.5. Reforzar as competencias do persoal ao servizo da Administración 

autonómica en materia de igualdade de xénero a través dun novo 

modelo formativo máis intensivo e específico.   

1.6. Desenvolver medidas que favorezan á mellora da acción pública en 

materia de igualdade de xénero entre o persoal ao servizo da 

Administración autonómica e con efecto exemplar na sociedade. 

1.7. Impulsar as políticas de igualdade e a transversalidade de xénero no 

eido local, cunha atención especial á formación dos seus recursos 

humanos e á creación de novos espazos de interacción e experiencias.  

1.8. Fortalecer a colaboración interdepartamental e institucional a favor da 

igualdade entre mulleres e homes así como no labor de cooperación 

exterior da Administración autonómica. 

Eixe 2.  Cambio de valores e 

modelos para igualdade 

Remover os valores, actitudes e estereotipos que 

sustentan un clima social tolerante coa 

desigualdade entre mulleres e homes así como 

con calquera acción ou inacción que teña como 

consecuencia un acto discriminatorio ou violento 

por razón de sexo, afianzando a toma de 

conciencia da sociedade sobre a necesidade de 

traballar na consolidación dun modelo social máis 

equitativo en xénero. 

2.1. Promover a sensibilización a favor da igualdade efectiva entre mulleres 

e homes en todos os ámbitos da vida persoal, social, laboral e familiar. 

2.2. Reforzar a igualdade de xénero no ámbito da educación non 

universitaria e no desenvolvemento da orientación académica e 

profesional do alumnado. 

2.3. Impulsar a perspectiva de xénero e das mulleres na formación, 

docencia e investigación universitaria. 

2.4. Velar por unha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das 

mulleres e dos homes nos medios de comunicación e na publicidade. 

2.5. Potenciar a conciencia de xénero, a autonomía persoal das mulleres e a 

adopción de prácticas habituais de autocoidado. 

2.6. Promover actitudes e valores que consoliden modelos igualitarios nas 

relacións afectivo sexuais. 

2.7. Mobilizar a toma de conciencia social sobre a problemática da violencia 

de xénero e a responsabilidade compartida da cidadanía na súa 

erradicación. 
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CADRO RESUMO: EIXES , OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E OBXECTIVOS OPERATIVOS (II) 
 

EI XE 

O bxectivo Estratéxico 
O bxectivos O perativos 

Eixe 3.  Aproveitamento do 

talento feminino 

Potenciar unha participación máis ampla e diversa 

das mulleres no desenvolvemento económico e 

social de Galicia, aproveitando o talento, a 

experiencia e a visión deste valioso capital 

humano para aumentar as bases dun tecido 

produtivo máis innovador e competitivo e cada 

vez máis internacionalizado; fomentando ao 

mesmo tempo unha organización empresarial 

máis comprometida coa igualdade de xénero. 

3.1. Reforzar as competencias das mulleres en relación cos requirimentos 

do mercado laboral e profesional ao longo da vida activa no traballo. 

3.2. Promover o espírito emprendedor e a actividade empresarial das 

mulleres, cunha especial atención aos sectores vinculados á tecnoloxía, 

o coñecemento e a creatividade. 

3.3. Consolidar a igualdade de trato e de oportunidades no ámbito laboral, 

apoiando medidas que faciliten o acceso das mulleres a empregos de 

calidade e a súa estabilidade e desenvolvemento profesional. 

3.4. Impulsar de xeito prioritario a incorporación das mulleres nos ámbitos 

académico, científico, tecnolóxico, creativo e deportivo, así como ás 

profesións nas que teñen unha menor presenza. 

3.5. Potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das 

mulleres rurais en todos os posibles ámbitos da actividade económica. 

3.6. Fomentar a dimensión da igualdade de xénero nas accións de 

responsabilidade social das organizacións. 

Eixe 4.  Conci l iación 

corresponsable e cal idade de 

vida 

Reforzar unha asunción equilibrada entre mulleres 

e homes dos tempos dedicados ás tarefas 

domésticas e familiares e dos tempos dedicados 

ao traballo remunerado e a formación, así como 

ao ocio e á vida social, de xeito que se reduza a 

fenda de xénero e se avance nun modelo de 

organización social que facilite unha boa calidade 

de vida para todas as persoas e unha maior 

produtividade e satisfacción respecto ao traballo. 

4.1. Poñer en valor as tarefas doméstico - familiares e de coidado das 

persoas no marco dunha nova cultura dos traballos e da 

corresponsabilidade. 

4.2. Reforzar os modelos de organización social corresponsable que inclúan 

á racionalización de horarios e favorezan o equilibrio entre a vida 

profesional, familiar e persoal de mulleres e homes. 

4.3. Potenciar o desenvolvemento e adecuación dos servizos 

sociocomunitarios que facilitan a conciliación con especial atención ás 

situacións de vulnerabilidade. 

4.4.  Manter unha organización territorial e de infraestruturas orientada a 

mellorar a calidade de vida da cidadanía cun enfoque de igualdade de 

xénero. 

Eixe 5.  Participación act iva das 

mul leres en todos os ámbitos 

da sociedade 

Promover a plena participación das mulleres en 

condicións de igualdade cos homes en todas as 

esferas e estruturas da sociedade, así como o 

equilibrio entre sexos en materia de representación 

e influencia en todos os niveis dos procesos de 

toma de decisións, favorecendo o intercambio de 

experiencias, a colaboración mutua e o uso das 

novas tecnoloxías. 

5.1. Promover unha participación equilibrada de mulleres e homes nos 

diferentes ámbitos da vida pública e social, a través dunha maior 

visibilidade das vantaxes da diversidade. 

5.2. Potenciar a participación das mulleres nos organismos de 

representación política, social, económica e profesional así como en 

institucións de especial relevancia, procurando unha presenza máis 

equitativa nos postos de responsabilidade.  

5.3. Estimular un crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas 

tecnoloxías por parte das mulleres e diminuír a fenda dixital existente 

en relación cos homes. 

5.4. Fortalecer o tecido asociativo feminino de cara a propiciar a súa 

adaptación aos retos actuais e de futuro da participación das mulleres 

e a súa integración en igualdade de condicións no movemento 

asociativo xeral.  

5.5. Impulsar a participación das mulleres en situacións de vulnerabilidade 

tomando en consideración as súas necesidades específicas e aplicando 

novas formas de estímulo. 
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CADRO RESUMO: EIXES , OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E OBXECTIVOS OPERATIVOS (III) 
 

EI XE 

O bxectivo Estratéxico 
O bxectivos O perativos 

Eixe 6.  Acción integral  para 

combater a violencia de xénero 

Articular unha resposta global á problemática da 

violencia de xénero en calquera das súas 

modalidades e consecuencias a través dunha 

asistencia integral ás mulleres vítimas e ás persoas 

ao seu cargo, así como fortalecendo a prevención 

para avanzar na paulatina redución desta lacra 

social ata a súa erradicación. 

6.1. Estimular a observación e investigación para mellorar o coñecemento 

sobre a problemática da violencia de xénero en todas as súas 

manifestacións e identificar boas prácticas e novas posibilidades de 

intervención. 

6.2.  Mellorar a formación das e dos profesionais implicados na prevención, 

atención e integración das mulleres vítimas de violencia de xénero.  

6.3.  Impulsar a prevención e detección precoz de situacións xeradoras de 

violencia de xénero en todas as súas formas e ámbitos. 

6.4.  Reforzar a protección e a atención integral das mulleres vítimas de 

violencia de xénero e das persoas ao seu cargo a través dunha rede de 

recursos especializados capaz de xerar unha reposta adecuada ás súas 

necesidades. 

6.5.  Facilitar a integración social e laboral e independencia económica das 

mulleres vítimas de violencia de xénero.  

6.6.  Aumentar a coordinación de esforzos públicos en aras dunha maior 

eficacia e a complementariedade dos recursos destinados a ofrecer 

unha intervención integral ás mulleres vítimas da violencia de xénero. 

6.7.  Outorgar unha atención integral e específica ás mulleres vítimas da 

trata de seres humanos, fundamentalmente ás que o son con fins de 

explotación sexual. 
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EI XE 1.  M ELLORA D A GO BERN AN ZA A 

FAVOR DA I GUALDADE 
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Eixe 1. Mellora da Gobernanza a favor da igualdade 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO:  

Reforzar a integración do principio de transversalidade de xénero na actuación xeral da administración 

pública galega de cara a conseguir unha maior eficiencia na intervención a favor da igualdade de trato e 

de oportunidades entre mulleres e homes, fomentando así mesmo as políticas de igualdade no seo 

desta administración e o seu efecto exemplar. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.1.  

Reforzar a integración da perspectiva de xénero nos programas orzamentarios, normativa e plans da 

Administración autonómica. 

ACTUACIÓNS: 

 

1.1.1. Fortalecemento do proceso de avaliación do impacto de xénero na elaboración e seguimento dos 

orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia coa introdución dunha nova metodoloxía de traballo.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Orzamentos. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 

1.1.2. Impulso á igualdade de oportunidade entre mulleres e homes e á integración da dimensión de xénero 

na programación, xestión e seguimento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e do Fondo 

Social Europeo (FSE), especialmente en relación co próximo período 2014−2020. 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Planificación e 

Fondos. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 

1.1.3. Atención ao impacto de xénero na programación, xestión e seguimento do Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía (FEAGA) e do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER).  

 

 

Responsable/s: Fondo Galego de Garantía Agraria. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 

1.1.4. Establecemento dun procedemento e pautas de orientación que melloren e normalicen a realización 

do informe de impacto de xénero nos proxectos de leis e regulamentos previstos na lexislación vixente. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 
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1.1.5. Revisión e visibilidade da aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes na 

programación, xestión e seguimento do Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, Horizonte 2020. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Planificación e 

Fondos. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.2.  

Mellorar a aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes no deseño, xestión e seguimento 

dos contratos, subvencións e convenios da Administración autonómica. 

 

1.2.1. Elaboración de criterios e pautas para orientar a incorporación da promoción da igualdade entre 

mulleres nos pregos e procedementos de contratación pública. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral Técnica e do 

Patrimonio e Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 

1.2.2. Avance na aplicación práctica da perspectiva de xénero nos contratos da Administración autonómica e 

do seu sector público co obxectivo de que o seu uso estea normalizado no horizonte de 2015. 
 

 

Responsable/s: Todos os órganos da 

Administración xeral e do sector público 

autonómico. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Unidades de contratación. 

 

1.2.3. Redacción de directrices e orientacións para facilitar a introdución de medidas de estímulo á igualdade 

de xénero na concesión de subvencións e nos convenios de colaboración promovidos pola administración.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma.  

 Entidades do sector público autonómico.  

 

1.2.4. Fomento do uso de medidas de promoción da igualdade entre mulleres e homes no deseño e 

concesión de axudas da Administración galega e do seu sector público, así como na formalización do seus 

convenios de colaboración. 

 

Responsable/s: Todos os órganos da 

Administración xeral e do sector público 

autonómico. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Unidades responsables de elaboración, revisión e/ou 

autorización de convocatorias de axudas.  

 Unidades responsables de elaboración, revisión e/ou 

autorización de convenios de colaboración. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 1.3.  

Desenvolver unha oferta máis ampla e visible dos indicadores de xénero, así como de estudos e contidos da 

Administración autonómica que integren a perspectiva de xénero. 

 

1.3.1. Consolidación do panel de indicadores de xénero que forman parte do sistema estatístico da 

Comunidade Autónoma. 
 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Estatística. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 Sociedade en xeral. 

 

1.3.2. Mantemento da actividade estatística dirixida a representar a realidade da muller galega e a comparar 

a súa situación coa dos homes. 

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Estatística. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 Sociedade en xeral. 

 

1.3.3. Mellora da visibilidade dos indicadores de xénero e sobre a realidade da muller galega dispoñibles na 

Web do organismo estatístico da Comunidade Autónoma. 

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Estatística. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

1.3.4. Reforzo da perspectiva de xénero no portal estatístico para o mundo educativo coa orientación de 

avanzar no coñecemento da importancia e necesidade dos indicadores de xénero e da súa aplicación práctica.  

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Estatística. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal docente do ensino non universitario. 

 Poboación escolar. 

 Sociedade en xeral. 

 

1.3.5. Establecemento dos criterios que fomenten a consideración da perspectiva de xénero e o uso de datos 

desagregados por sexo nos contidos publicados pola Administración autonómica.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Cultura. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 
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1.3.6. Desenvolvemento da perspectiva de xénero e fomento do uso de datos desagregados por sexo nos 

estudos, informes, estatísticas e outros materiais publicados pola Administración autonómica.  

 

 

Responsable/s: Todos os órganos da 

Administración xeral e do sector público 

autonómico. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas coordinadoras das publicacións. 

 

1.3.7. Reorganización paulatina dos contidos relacionados coa igualdade entre mulleres e homes e/ou que 

integren a perspectiva de xénero existentes na Rede de portais da Administración xeral e do sector público 

autonómico de Galicia. 

 

Responsable/s: Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.4.  

Promover un mellor uso da linguaxe e imaxes inclusivas desde a Administración autonómica de xeito que 

se visibilice por igual ás mulleres e aos homes, especialmente no eido da comunicación. 

 

1.4.1. Realización de accións formativas de carácter práctico para contribuír ao uso dunha linguaxe inclusiva 

nas publicacións da administración autonómica e a incorporación da perspectiva de xénero nas accións de 

comunicación. 
 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal con tarefas de asesoramento lingüístico.  

 Persoal implicado na revisión e aprobación das publicacións.  

 

1.4.2. Coordinación das accións publicitarias da Administración autonómica de cara a reforzar a súa 

sensibilidade respecto ao uso dunha linguaxe e imaxes inclusivas.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Medios. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Gabinetes de comunicación. 

 

1.4.3. Desenvolvemento de pautas de supervisión e orientación para facilitar e estimular un mellor uso 

dunha linguaxe e imaxes inclusivas nas publicacións da Administración galega.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Cultura. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 
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1.4.4. Aplicación de medidas orientadas a asegurar unha linguaxe e imaxes máis inclusivas nos textos 

normativos publicados pola Administración galega. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico.  

 

1.4.5. Proxección dunha linguaxe e imaxes máis inclusivas na Rede de portais da Administración xeral e do 

sector público autonómico de Galicia. 

 

 

Responsable/s: Todos os órganos da 

Administración xeral e do sector público 

autonómico. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal implicado na redacción e/ou revisión dos contidos Web. 

 Persoas responsables do seguimento da Rede de portais.  

 

1.4.6. Utilización dunha linguaxe e imaxes inclusivas nas actuacións de investigación e asesoramento 

realizadas polo departamento competente en política lingüística.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política 

Lingüística. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 

1.4.7. Desenvolvemento de actuacións de divulgación e/ou información para promover o uso dunha linguaxe 

inclusiva na cidadanía galega.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política 

Lingüística. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Profesorado do ensino non universitario. 

 Poboación escolar. 

 Sociedade en xeral. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.5.  

Reforzar as competencias do persoal ao servizo da Administración autonómica en materia de igualdade de 

xénero a través dun novo modelo formativo máis intensivo e específico. 

 

1.5.1. Desenvolvemento do programa de formación en materia de igualdade de xénero sobre a base dun 

enfoque especializado na oferta de formación básica. 
 

 

Responsable/s: Escola Galega de Administración 

Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade 

Autónoma. 
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1.5.2. Realización dun programa de formación específica e avanzada para os/as profesionais da 

Administración autonómica cunha relación máis directa co desenvolvemento da perspectiva de xénero na 

acción e nos servizos públicos.  

 

Responsable/s: Escola Galega de Administración 

Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo da Administración pública xeral da 

Comunidade Autónoma. 

 

1.5.3. Desenvolvemento dun programa de capacitación en xénero para o persoal integrante do grupo técnico 

de traballo de coordinación, dinamización e seguimento das políticas de igualdade e da estratexia de 

transversalidade de xénero da Administración autonómica. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal integrante do grupo técnico de traballo.  

 

1.5.4. Realización de actividades de sensibilización e capacitación específicas para dotar ao persoal dos 

gabinetes das ferramentas necesarias para incorporar a perspectiva de xénero no desempeño das súas 

funcións. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal dos gabinetes dos departamentos da Administración 

autonómica.  

 

1.5.5. Lanzamento dun plan de formación sobre a incorporación da perspectiva de xénero na planificación e 

xestión de fondos europeos cara ao próximo período de programación 2014−2020. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Planificación e 

Fondos. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal xestoras de fondos FEDER e FSE.  

 

1.5.6. Organización de accións de formación en materia de xénero e igualdade para o persoal ao servizo da 

Administración de xustiza dependente da Comunidade Autónoma. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xustiza e Escola 

Galega de Administración Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo da Administración de xustiza dependente da 

Comunidade Autónoma. 

 

1.5.7. Desenvolvemento dun programa de formación continua e especialización en xénero do persoal ao 

servizo do órgano de dirección competente en políticas de igualdade.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal técnico da  Secretaría Xeral da Igualdade. 
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1.5.8. Inclusión da perspectiva de xénero e reforzo das competencias en materia de igualdade entre mulleres 

e homes na oferta formativa promovida polos órganos e unidades administrativas da Administración 

autonómica. 

 

Responsable/s: Todos os órganos da 

Administración xeral e do sector público 

autonómico. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo da Administración autonómica. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.6.  

Desenvolver medidas que favorezan á mellora da acción pública en materia de igualdade de xénero entre o 

persoal ao servizo da Administración autonómica e con efecto exemplar na sociedade. 

 

1.6.1. Mantemento da normativa en materia de igualdade de xénero nos programas dos procesos selectivos 

para o acceso aos corpos ou escalas de funcionariado e para o ingreso nas categorías de persoal laboral da 

Administración autonómica. 
 

Responsable/s: Dirección Xeral de Función 

Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal funcionario e laboral ao servizo da Administración xeral 

da Comunidade Autónoma.  

 

1.6.2. Valoración dos cursos en materia de igualdade de xénero nos concursos para a provisión de postos 

vacantes dos corpos, escalas e categorías de emprego público. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Función 

Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal funcionario e laboral ao servizo da Administración xeral 

da Comunidade Autónoma.  

 

1.6.3. Difusión da presenza feminina e masculina en cada corpo, escala ou categoría de emprego público a 

través das convocatorias de procesos selectivos para o acceso á Administración autonómica. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Función 

Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal funcionario e laboral ao servizo da Administración xeral 

da Comunidade Autónoma.  

 

1.6.4. Fomento da flexibilidade horaria e do teletraballo atendendo aos dereitos do persoal da 

Administración autonómica e aos dereitos da cidadanía como receptora do servizo público desenvolvido por 

esta. 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Avaliación e 

Reforma Administrativa. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal funcionario e laboral ao servizo da Administración xeral 

da Comunidade Autónoma.  
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1.6.5. Avance na implantación de medidas de estímulo para unha crecente e efectiva igualdade entre 

mulleres e homes no sector público autonómico. 

 

 

Responsable/s: Sector público autonómico. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo das entidades públicas e outras entidades 

instrumentais. 

 

1.6.6. Desenvolvemento dunha oferta anual de actividades formativas na modalidade de teleformación ou 

mixta  que facilite ao persoal ao servizo da Administración autonómica a conciliación coa vida familiar e laboral.  

 

 

Responsable/s: Escola Galega de Administración 

Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo da Administración galega. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.7.  

Impulsar as políticas de igualdade e a transversalidade de xénero no eido local, cunha atención especial á 

formación dos seus recursos humanos e á creación de novos espazos de interacción e experiencias. 

 

1.7.1. Concienciación e información para promover unha plena aplicación da igualdade e da transversalidade 

de xénero na formulación das políticas locais. 
 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Administración 

Local. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal directivo e de representación de concellos, 

mancomunidades de municipios e consorcios locais.  

 

1.7.2. Realización dun programa de formación específico en políticas e actuacións públicas con perspectiva 

de xénero dirixido ao persoal das entidades locais. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Administración 

Local e Escola Galega de Administración Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal de concellos, mancomunidades de municipios e 

consorcios locais. 

 

1.7.3. Desenvolvemento dun programa de formación continua e especializada en xénero, principalmente na 

modalidade virtual, para fortalecer as competencias e destrezas do persoal vinculado ao traballo pola igualdade 

nas entidades locais. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal técnico ao servizo da Administración local que traballe 

no ámbito da igualdade. 
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1.7.4. Reforzamento do papel dos centros de información ás mulleres como axentes dinamizadores da 

igualdade entre homes e mulleres no ámbito local. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Concellos, mancomunidades de municipios ou consorcios locais.  

 

1.7.5. Habilitación dun espazo web colaborativo destinado aos/ás profesionais da igualdade das entidades 

locais para fomentar a posta en común e a transferencia de experiencias e boas prácticas en aras dunha maior 

calidade e innovación no desenvolvemento destas políticas. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal técnico ao servizo da Administración local que traballe 

no ámbito da igualdade.  

 

1.7.6. Apoio ás entidades locais no deseño e realización de programas de promoción da igualdade entre 

mulleres e homes. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Concellos, mancomunidades de municipios ou consorcios locais.  

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.8.  

Fortalecer a colaboración interdepartamental e institucional a favor da igualdade entre mulleres e homes 

así como no labor de cooperación exterior da Administración autonómica. 

 

1.8.1. Creación dun grupo técnico de traballo para a coordinación, dinamización e seguimento das políticas 

de igualdade e da estratexia de transversalidade de xénero na Administración autonómica. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma.  

 Entidades do sector público autonómico.  

 

1.8.2. Revisión e aprobación anual dos avances en pro da igualdade de xénero polo Consello da Xunta de 

Galicia, especialmente nos ámbitos cubertos polo presente plan, seguida da posta en valor e difusión pública 

das boas prácticas. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas membro do Consello da Xunta.  

 Sociedade en xeral. 
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1.8.3. Organización bianual dunha Conferencia de Alto Nivel sobre a Igualdade de Xénero para estimular o 

debate e o intercambio de experiencias entre as administracións públicas e para promover a adopción de 

fórmulas de cooperación que enriquezan unha intervención integrada. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 Administracións locais. 

 

1.8.4. Organización e asistencia a conferencias, encontros, foros de debate a nivel nacional e internacional 

que contribúan a difundir o papel destacado das políticas de igualdade en Galicia e ao desenvolvemento de 

novas colaboracións institucionais. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 

1.8.5. Participación en proxectos e iniciativas de cooperación rexional, transfronteiriza e internacional 

dirixidos ao deseño e exploración de novos modelos e programas de intervención en relación coa estratexia 

para a igualdade entre mulleres e homes. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 

 

1.8.6. Estímulo á consideración de xénero e o empoderamento das mulleres nos proxectos e microproxectos 

de cooperación para o desenvolvemento no exterior apoiados pola Administración galega.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Relacións 

Exteriores e coa Unión Europea. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento.  

 Axentes de cooperación. 

 

1.8.7. Apoio á execución de actividades de educación para o desenvolvemento e proxectos para a 

consolidación e fortalecemento de organizacións non gobernamentais que integren a perspectiva de xénero. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Relacións 

Exteriores e coa Unión Europea. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento. 
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EI XE 2.  CAM BIO  DE VALO RES E M O D ELO S 

PARA A I GUALD ADE 
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Eixe 2. Cambio de valores e modelos para a igualdade 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO:  

Remover os valores, actitudes e estereotipos que sustentan un clima social tolerante coa desigualdade 

entre mulleres e homes así como con calquera acción ou inacción que teña como consecuencia un acto 

discriminatorio ou violento por razón de sexo, afianzando a toma de conciencia da sociedade sobre a 

necesidade de traballar na consolidación dun modelo social máis equitativo en xénero. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.1.  

Promover a sensibilización a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes en todos os ámbitos da 

vida persoal, social, laboral e familiar. 

ACTUACIÓNS: 

 

2.1.1. Creación dunha canle temática que reúna os contidos emitidos pola Televisión de Galicia relacionados 

coa a igualdade de xénero e cunha especial atención aos ámbitos do presente plan. 

 

 

Responsable/s: Compañía de Radio e Televisión 

de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.1.2. Desenvolvemento dun programa periódico na Radio Galega de contido social e dotado dunha especial 

sensibilidade para transmitir os valores dunha sociedade en igualdade entre mulleres e homes. 

 

 

Responsable/s: Compañía de Radio e Televisión 

de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.1.3. Emisión na Radio Galega e na Televisión de Galicia de noticias, reportaxes e programas que promovan 

o cambio cultural e de valores en relación coa igualdade de xénero. 

 

 

Responsable/s: Compañía de Radio e Televisión 

de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.1.4. Realización de accións de sensibilización dirixidas a promover a igualdade de xénero no ámbito 

familiar e a participación de nais, pais, avós e avoas na difusión de valores libres de estereotipos sexistas.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Pais e nais ou titores con fillos ou fillas menores ao seu cargo, 

principalmente homes.  

 Avós a avoas coidadores/as.  
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2.1.5. Deseño e organización de accións de sensibilización orientadas á toma de conciencia e interiorización 

dos novos modelos de masculinidade, baseados nas relacións entre sexos en clave de igualdade.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Homes, principalmente mozos.  

 

2.1.6. Promoción da concienciación e sensibilización a favor da igualdade efectiva entre a mocidade no 

ámbito persoal, social e familiar. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mozos e mozas. 

 Centros de ensino, asociacións de nais e pais de alumnos/as, 

universidades, escolas de formación profesional. 

 Asociacións xuvenís e concellos. 

 

2.1.7. Incorporación dunha acción formativa específica sobre a igualdade de xénero no programa anual de 

formación do voluntariado. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia. 

 Persoas voluntarias das entidades inscritas. 

 Sociedade en xeral. 

 

2.1.8. Reflexión e análise dos procesos que sustentan a actividade de consumo desde unha perspectiva de 

xénero como estímulo á mellora das actitudes de respecto aos dereitos das persoas. 

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Consumo. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de persoas consumidoras e usuarias. 

 Asociacións de mulleres, preferentemente do ámbito rural. 

 Asociacións de veciñanza e outras. 

 

2.1.9. Apoio á realización de actividades de coeducación dende as entidades locais dirixidas á poboación 

infantil e xuvenil. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades locais.  

 

2.1.10. Inclusión de contidos sobre igualdade entre mulleres e homes no marco das accións formativas 

dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Formación e 

Colocación. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres e homes. 
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2.1.11. Impulso á realización e difusión de estudos e investigacións sobre cuestións de xénero e/ou que 

integren a perspectiva de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organismos, entidades e persoas expertas.  

 Sociedade en xeral. 

 

2.1.12. Promoción e publicación preferente de investigacións e estudos sobre os obstáculos que dificultan 

unha igualdade de xénero efectiva e real entre mulleres e homes e as mellores medidas para resolvelo. 

 

 

Responsable/s: Escola Galega de Administración 

Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Consellos editoriais das publicacións. 

 Sociedade en xeral. 

 

2.1.13. Aumento da visibilidade dos fondos documentais e bibliográficos relacionados coas cuestións de 

xénero na Biblioteca e Arquivo de Galicia. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Cultura. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas usuarias ou visitantes. 

 Sociedade en xeral. 

 

2.1.14. Inclusión de contidos dirixidos a conciencia e promover a igualdade de xénero na formación 

desenvolvida para as galegas e os galegos residentes no exterior. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Emigración. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades galegas do exterior. 

 Cidadanía galega residente no exterior. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.2.  

Fortalecer a colaboración interdepartamental e institucional a favor da igualdade entre mulleres e homes 

así como no labor de cooperación exterior da Administración autonómica. 

 

2.2.1. Formación do profesorado sobre a igualdade entre mulleres e homes como valor básico para a vida e a 

convivencia. 
 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal docente dos centros educativos de ensino non 

universitario.  
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2.2.2. Realización de accións de formación e capacitación do profesorado de niveis non universitarios en 

xénero e igualdade nas que se aborde a coeducación dun xeito integral para a súa introdución no labor 

docente. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal docente dos centros educativos de ensino non 

universitario.  

 

2.2.3. Desenvolvemento de ferramentas, materiais e outras iniciativas de información e orientación dirixidas 

ao deseño e implantación piloto dunha estratexia coeducativa integral para os centros educativos de niveis non 

universitarios de Galicia. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal docente dos centros educativos de ensino non 

universitario.  

 

2.2.4. Lanzamento dunha liña de asesoramento online en materia de igualdade e coeducación. 

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Comunidade educativa dos niveis non universitarios.  

 

2.2.5. Desenvolvemento dunha plataforma colaborativa para facilitar a posta en común de coñecementos e 

o intercambio de experiencias e boa prácticas coeducativas entre o profesorado de niveis non universitarios.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal docente dos centros educativos do ensino non 

universitario.  

 

2.2.6. Fomento e traballo en valores, actitudes e estereotipos que favorezan a igualdade de xénero nos 

centros de ensino non universitario mediante os Plan de Acción Titorial. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Centros educativos de ensino non universitario.  

 Alumnado de ensino non universitario. 

 

2.2.7. Desenvolvemento de accións de sensibilización e orientación dentro dos Plans de Orientación 

Académica e Profesional para promover actitudes e valores favorables á diversificación académica e 

profesional que non limiten o acceso aos estudos universitarios, nin ao mercado laboral por razón de xénero. 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Centros educativos que impartan ensino secundario.  

 Alumnado de ensino secundario. 
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2.2.8. Empuxe á incorporación da coeducación na determinación e avaliación da calidade nos centros 

educativos mediante a formación do persoal da inspección educativa e outras estratexias de promoción.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal da inspección técnica de educación.  

 

2.2.9. Colaboración para facilitar a inclusión da perspectiva coeducativa e do enfoque de xénero na 

formación do futuro profesorado. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Profesorado do Máster Universitario en Profesorado de 

Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación 

Profesional e Ensino de Linguas.  

 

2.2.10. Impulso da coeducación e a igualdade de oportunidades entre nenos e nenas no desenvolvemento de 

programas de actividades físicas e deportivas dirixido á poboación escolar.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral para o Deporte. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Centros educativos, asociacións de nais e pais de alumnos/as, 

agrupacións deportivas escolares. 

 Clubs, concellos e outras entidades.  

 Poboación escolar.  

 

2.2.11. Utilización dunha exposición itinerante sobre educación, deportes e valores como unha plataforma de 

divulgación e promoción de condutas baseadas na igualdade de nenas e nenos entre a poboación escolar.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral para o Deporte. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Centros educativos.  

 Poboación escolar.  

 

2.2.12. Formación continua para o persoal docente do ensino público dirixida a concienciar sobre a influencia 

do xénero nos hábitos de consumo e os principais elementos propulsores. 

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Consumo. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mestres e mestras de educación infantil. 

 Persoal docente de educación secundaria. 

 

2.2.13. Realización do obradoiro ‘Xogando en Igualdade’ entre a alumnado de educación infantil para 

desmitificar as crenzas sobre os xoguetes de nenos e os xoguetes de nenas.  

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Consumo. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Centros educativos. 

 Poboación escolar infantil.    
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2.2.14. Desenvolvemento de cursos de formación para persoas monitoras e directoras de tempo libre en 

materia de igualdade entre homes e mulleres como iniciativa de concienciación na educación non formal.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Monitores/as e directores/as de tempo libre.  

 

2.2.15. Introdución da igualdade de xénero como contido transversal a desenvolver nas escolas infantís a 

través de todo tipo de documentación que facilite e mellore o traballo que xa se ven realizando. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Escolas infantís 0-3 anos dependentes da Administración 

autonómica.  

 Persoal que traballa nestas escolas, nenos e nenas usuarias así 

como ás súas familias.  

 

2.2.16. Introdución da igualdade de xénero como contido transversal a desenvolver nos centros de menores a 

través de todo tipo de documentación que facilite e mellore o traballo que xa se ven realizando.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Centros de menores dependentes da Administración 

autonómica. 

 Persoal que traballa nos centros, nenos e nenas usuarias así 

como ás súas familias.  

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.3.  

Impulsar a perspectiva de xénero e das mulleres na formación, docencia e investigación universitaria. 

 

2.3.1. Elaboración dun informe da situación en Galicia sobre o tratamento da igualdade nas titulacións do 

Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas responsables das políticas universitarias. 

 Comunidade do Sistema Universitario de Galicia.  

 

2.3.2. Revisión dos novos currículos de todas as disciplinas e estudos desde un enfoque de xénero para a 

incorporación á docencia das modificacións pertinentes. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas responsables das políticas universitarias. 

 Comunidade do Sistema Universitario de Galicia. 
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2.3.3. Creación de materiais que faciliten a introdución da perspectiva de xénero e a construción das novas 

masculinidades nos graos e postgraos universitarios. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal docente do Sistema Universitario de Galicia.  

 

2.3.4. Apoio ao desenvolvemento de másteres específicos de formación en perspectiva de xénero.  

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Alumnado do Sistema Universitario de Galicia. 

 

2.3.5. Apoio ao desenvolvemento de proxectos de investigación que teñan en conta a perspectiva de xénero. 

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Responsables do deseño das bases das convocatorias públicas 

de prazas e axudas á investigación. 

 Persoas integrantes dos comités e grupos de avaliación.  

 Grupos de investigación do Sistema Universitario de Galicia. 

 

2.3.6. Formación en coeducación dirixida ao persoal docente universitario, especialmente dos estudos de 

maxisterio e de ciencias da educación. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal docente do Sistema Universitario de Galicia. 

 

2.3.7. Análise dos contidos curriculares e formativos dos estudos relacionados coa comunicación para 

incorporar a perspectiva de xénero e das mulleres na docencia. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas responsables das políticas universitarias. 

 Comunidade do Sistema Universitario de Galicia.  

 

2.3.8. Promoción de programas de mobilidade para o persoal que leve a cabo estudos de xénero.  

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal docente e investigador do Sistema Universitario de 

Galicia. 
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2.3.9. Coordinación das unidades de igualdade (observatorios de xénero ou equivalentes) das universidades 

galegas en pro dun mellor aproveitamento dos recursos cara ao cumprimento do principio de igualdade entre 

mulleres e homes no seo do Sistema Universitario de Galicia.  

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Universidades galegas. 

 Comunidade do Sistema Universitario de Galicia. 

 

2.3.10. Colaboración coas Oficinas de Igualdade do Sistema Universitario de Galicia para promover accións de 

impulso da transversalidade de xénero no ámbito universitario.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Universidades galegas. 

 Comunidade do Sistema Universitario de Galicia. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.4.  

Velar por unha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das mulleres e dos homes nos medios de 

comunicación e na publicidade. 

 

2.4.1. Promoción de acordos cos principais medios de comunicación de ámbito galego para garantir a 

transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres e homes no tratamento das 

noticias e na publicidade. 
 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Medios de comunicación de ámbito galego. 

 

2.4.2. Elaboración de ferramentas e asesoramento para fomentar a eliminación do sexismo nas mensaxes 

publicitarias. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades, asociacións e axentes publicitarios con sede principal 

en Galicia. 

 

2.4.3. Realización de obradoiros prácticos dirixidos ás e aos profesionais dos principais medios de 

comunicación de ámbito galego para garantir a transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada 

de mulleres e homes no tratamento das noticias e na publicidade.  

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Profesionais dos medios de comunicación de ámbito galego. 
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2.4.4. Desenvolvemento de accións de formación  para redactores/as, locutores/as e presentadores/as sobre 

o uso dunha comunicación inclusiva.  

 

 

Responsable/s: Compañía de Radio e Televisión 

de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Redactores/as, locutores/as e presentadores/as da compañía. 

 

2.4.5. Estímulo da reflexión sobre a publicidade desde unha perspectiva de xénero e creación dun espírito 

crítico en relación cos estereotipos sexistas que se seguen a utilizar neste medio a través dos obradoiros de 

Linguaxe Publicitaria. 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Consumo. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de consumidores e consumidoras. 

 Calquera outro tipo de entidades que o soliciten. 

 

2.4.6. Realización dunha xornada de formación especializada en materia de igualdade entre mulleres e 

homes e o tratamento da violencia de xénero dirixida a profesionais e estudantes da comunicación.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Medios. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Profesionais da comunicación.  

 Alumnado da facultade de Ciencias da Comunicación. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.5.  

Potenciar a conciencia de xénero, a autonomía persoal das mulleres e a adopción de prácticas habituais de 

autocoidado. 

 

2.5.1. Desenvolvemento dun programa de actividades para promover a autonomía persoal, a toma de 

conciencia de xénero e unha maior calidade de vida nas mulleres coa colaboración do tecido asociativo. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de mulleres. 

 Mulleres. 

 

2.5.2. Construción de redes para potenciar a participación das mulleres na práctica da actividade física e no 

deporte. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral para o Deporte e 

Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres. 
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2.5.3. Realización de accións de orientación e formación que contribúan á mellora do coidado da saúde das 

mulleres. 

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres. 

 Sociedade en xeral. 

 

2.5.4. Elaboración de materiais divulgativos en relación cos aspectos específicos da saúde das mulleres.  

 

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres con residencia en Galicia. 

 Sociedade en xeral. 

 

2.5.5. Promoción de hábitos saudables e de autocoidado entre as mozas e a toma de conciencia da 

diversidade corporal de xeito que sintan o seu corpo e a súa imaxe de forma satisfactoria e positiva.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mozas. 

 Centros de ensino, asociacións de nais e pais de 

alumnos/as,universidades, escolas de formación profesional. 

 Asociacións xuvenís e concellos. 

 

2.5.6. Apoio aos programas de atención á etnia xitana que inclúan accións de fomento da saúde reprodutiva 

nas mulleres. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Corporacións locais.  

 Mulleres xitanas. 

 

2.5.7. Realización de talleres sobre o autocoidado dirixidos as mulleres que coidan de persoas dependentes 

no ámbito familiar para mitigar as consecuencias físicas e psicolóxicas derivadas desta actividade.  

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres coidadoras informais.  

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.6.  

Promover actitudes e valores que consoliden modelos igualitarios nas relacións afectivo sexuais. 
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2.6.1. Desenvolvemento de accións de sensibilización que fomenten na sociedade actitudes de respecto e 

tolerancia á diversidade de opción sexual. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.6.2. Realización de accións de concienciación dirixidas á mocidade para promover a adopción de modelos 

igualitarios nas relacións de parella así como a paternidade corresponsable.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mozos e mozas. 

 

2.6.3. Promoción da educación sexual e as relacións afectivas tolerantes, igualitarias e responsables entre a 

mocidade. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mozas e mozos. 

 Centros de ensino, asociacións de nais e pais de alumnos/as, 

universidades, escolas de formación profesional. 

 Asociacións xuvenís, asociacións de persoas con discapacidade 

funcional. 

 Concellos. 

 

2.6.4. Organización de campañas de sensibilización sobre a violencia de xénero nas relacións de parella entre 

adolescentes e mozos e mozas, utilizando as novas tecnoloxías e os novos soportes de información e 

comunicación. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mozas e mozos. 

 

2.6.5. Ofrecemento de accións formativas en materia de coeducación afectivo-sexual dirixidas ao 

profesorado de niveis non universitarios que fomenten o respecto e a tolerancia á diversidade de opción sexual 

entre o alumnado. [ID.186]  

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Profesorado de nivel non universitario. 

 

2.6.6. Impulso da reflexión entre o profesorado sobre o tratamento do amor e a sexualidade na educación 

como vía de prevención e eliminación da violencia de xénero, ao abeiro do proxecto Relaciona.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Profesorado de nivel non universitario. 
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2.6.7. Organización de actividades de orientación e educación sexual e en valores contra a violencia de 

xénero nos centros de intervención educativa en medio aberto.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Menores que realizan as medidas xudiciais de medio aberto. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.7.  

Mobilizar a toma de conciencia social sobre a problemática da violencia de xénero e a responsabilidade 

compartida da cidadanía na súa erradicación. 

 

2.7.1. Realización de campañas de información, sensibilización e concienciación cidadá para fomentar a toma 

de conciencia sobre as diferentes formas de violencia de xénero e a necesidade de participar de maneira activa 

na súa eliminación. 
 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.7.2. Desenvolvemento dun programa especial de actividades arredor do Día Internacional para a 

Eliminación da Violencia contra as Mulleres dirixida a resaltar os valores de igualdade de xénero e concienciar á 

cidadanía sobre este problema social. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.7.3. Realización de accións de comunicación específicas para sensibilizar á sociedade contra a trata de 

persoas con fins de explotación sexual e aumentar a súa percepción como unha manifestación de violencia de 

xénero e de conculcación dos dereitos humanos.  

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.7.4. Divulgación de experiencias de mulleres que superaron situacións de malos tratos para que sirvan de 

exemplo e aprendizaxe a outras mulleres e á sociedade no seu conxunto.  

 

 

Responsable/s: Compañía de Radio e Televisión 

de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.7.5. Realización de accións formativas sobre violencia de xénero e como previla.  

 

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de mulleres. 

 Sociedade en xeral, sinaladamente mulleres. 
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2.7.6. Organización de actividades de discusión e reflexión que fomenten os valores da igualdade entre 

mulleres e homes, as relacións respectuosas, a resolución pacífica dos conflitos e o cuestionamento do modelo 

de masculinidade tradicional hexemónico como un factor de risco da violencia contra as mulleres.  

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Homes. 

 

2.7.7. Utilización das redes sociais como ferramenta específica para informar, sensibilizar e concienciar sobre 

a identificación da violencia de xénero coa fin de promover posturas de rexeitamento e denuncia activa ante 

ela. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.7.8. Realización de campañas de sensibilización sobre as consecuencias e o impacto da violencia de xénero 

nos e nas menores, sobre todo baseadas no uso das novas tecnoloxías e dos novos soportes da información e a 

comunicación. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

2.7.9. Impulso dunha mellora continuada no tratamento axeitado da información referida á violencia de 

xénero por parte dos medios de comunicación. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Medios. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Medios de comunicación e seus equipos humanos. 

 Sociedade en xeral, sinaladamente mulleres. 

 

2.7.10. Difusión de materiais que aborden o tratamento informativo da violencia de xénero, incluíndo 

aspectos relativos á prevención. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Equipos humanos dos medios de comunicación. 

 

2.7.11. Establecemento dun recoñecemento anual que promova, fomente e recoñeza as boas prácticas no 

tratamento informativo da violencia de xénero nos medios de comunicación e/ou na industria cultura e dos 

contidos. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresas e profesionais dos medios de comunicación. 

 Empresas e profesionais do sector cultura e audiovisual. 
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2.7.12. Realización de obradoiros para reflexionar sobre a violencia de xénero implícita na publicidade, como 

vía de transmisión de valores e socialización diferencial.  

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Consumo. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de persoas consumidoras e usuarias. 

 Asociacións de mulleres, preferentemente do ámbito rural. 

 Asociacións de veciñanza e outras. 

 

2.7.13. Seguimento da erradicación do sexismo nas mensaxes publicitarias para evitar a utilización de 

contidos, conceptos e/ou imaxes degradantes ou discriminatorios para as mulleres, especialmente daquelas 

que banalicen, xustifique ou inciten a violencia contra as mulleres.  

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Cidadanía en xeral. 

 

2.7.14. Deseño e divulgación de materiais didácticos para o ámbito educativo (infantil, primaria e secundaria) 

que incidan na prevención e detección de situacións de violencia de xénero.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Comunidade educativa. 
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EI XE 3.  APROVEI TAM EN TO DO  

TALEN TO  FEM IN I N O  
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Eixe 3. Aproveitamento do talento feminino 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO:  

Potenciar unha participación máis ampla e diversa das mulleres no desenvolvemento económico e 

social de Galicia, aproveitando o talento, a experiencia e a visión deste valioso capital humano para 

aumentar as bases dun tecido produtivo máis innovador e competitivo e cada vez máis 

internacionalizado; fomentando ao mesmo tempo unha organización empresarial máis comprometida 

coa igualdade de xénero. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.1.  

Reforzar as competencias das mulleres en relación cos requirimentos do mercado laboral e profesional ao 

longo da vida activa no traballo. 

ACTUACIÓNS: 

 

3.1.1. Impulso ao desenvolvemento da marca persoal como ferramenta para transmitir as competencias e os 

valores das mulleres no mercado de traballo e/ou na actividade empresarial. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres empresarias e emprendedoras. 

 Poboación activa feminina.  

 

3.1.2. Creación dunha comunidade virtual para mulleres profesionais e empresarias dirixida a orientar e 

asesorar nos ámbitos relacionados coa mellora da competitividade.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres profesionais e empresarias. 

 

3.1.3. Desenvolvemento dun espazo anual de encontro de mulleres empresarias e profesionais, aberto aos 

homes, para o recoñecemento mutuo dunha relación baseada na suma de capacidades en igualdade.  

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Promoción 

Económica. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres e homes dos ámbitos profesional e empresarial. 

 

3.1.4. Promoción da vocación tecnolóxica e emprendedora entre as alumnas da escola secundaria 

obrigatoria. 

 

 

Responsable/s: Fundación Centro Tecnolóxico de 

Supercomputación de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Rapazas que cursan estudos de secundaria obrigatoria.  
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3.1.5. Creación dun premio que estimule o desenvolvemento de ideas innovadoras e creativas entre as 

alumnas de formación profesional. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mozas estudantes de formación profesional.  

 

3.1.6. Desenvolvemento dunha iniciativa orientada á mellora da empregabilidade e á promoción das 

mulleres profesionais galegas, potenciando o liderado feminino. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Formación e 

Colocación. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres profesionais que necesitan potenciar o seu liderado.  

 

3.1.7. Celebración dunha xornada dirixida a analizar a situación das mulleres nas empresas TIC e propoñer 

solucións para as barreiras que dificultan a súa presenza en profesións relacionadas coas novas tecnoloxías.  

 

 

Responsable/s: Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Poboación activa feminina.  

 Mulleres profesionais do sector. 

 Asociacións empresariais do sector.  

 

3.1.8. Emisión na Radio Galega e na Televisión de Galicia de informacións ou reportaxes nos que se destaque 

a figura de emprendedoras e profesionais galegas nos distintos ámbitos de actividade. 

 

 

Responsable/s: Compañía de Radio e Televisión 

de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral.  

 

3.1.9. Consideración preferente das mulleres para participar nas accións formativas dirixidas 

prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Formación e 

Colocación. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres desempregadas.  

 

3.1.10. Desenvolvemento dos programas combinados de formación e emprego, prácticas profesionais, 

programas para a adquisición de experiencia e dinamización do emprego con perspectiva de xénero.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Promoción do 

Emprego. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades locais, órganos e organismos das administracións 

públicas distintas da local. 

 Universidades e entidades sen ánimo de lucro.  

 Mulleres desempregadas, preferentemente colectivos con 

especiais dificultades de inserción laboral. 
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3.1.11. Mantemento dunha atención preferente ás mulleres nos criterios de financiamento de plans de 

formación intersectoriais e sectoriais dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Formación e 

Colocación. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres traballadoras ocupadas.  

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.2.  

Promover o espírito emprendedor e a actividade empresarial das mulleres, cunha especial atención aos 

sectores vinculados á tecnoloxía, o coñecemento e a creatividade. 

 

3.2.1. Estímulo da posta en marcha de iniciativas empresariais de mulleres e da creación de emprego 

feminino vinculado aos novos proxectos de empresa. 
 

 

Responsable/s: Secretaria Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres emprendedoras e desempregadas con residencia en 

Galicia. 

 

3.2.2. Creación dun incentivo ao traballo cooperativo ou asociado entre as mulleres emprendedoras como 

estratexia para mellorar o acceso ao mercado de traballo nun contexto económico globalizado.  

 

 

Responsable/s: Secretaria Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres profesionais emprendedoras. 

 

3.2.3. Apoio á introdución de melloras innovadoras e creativas nos proxectos de desenvolvemento 

empresarial liderados por mulleres. 

 

 

Responsable/s: Secretaria Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres empresarias con residencia en Galicia.  

 

3.2.4. Acompañamento en proxectos de renovación e relanzamento empresarial liderados por mulleres que 

estean orientados ao mantemento e promoción da competitividade. 

 

 

Responsable/s: Secretaria Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres empresarias con residencia en Galicia. 

 

3.2.5. Promoción do asociacionismo e cooperativismo entre as mulleres emprendedoras mediante accións de 

sensibilización e a visibilidade de casos de éxito. 

 

 

Responsable/s: Secretaria Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións sociais e profesionais. 
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3.2.6. Continuidade das medidas de fomento do emprendemento e do autoemprego entre as mulleres.  

 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Promoción do 

Emprego. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres desempregadas ou con emprego en precario. 

 

3.2.7. Respaldo á participación das mulleres no desenvolvemento de iniciativas de emprego de base 

tecnolóxica. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Promoción do 

Emprego. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres desempregadas, con atención especial aquelas que 

teñen título universitario. 

 Empresas privadas, incluídas persoas autónomas, cualificadas 

como Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica. 

 

3.2.8. Inclusión de criterios preferentes a favor das novas emprendedoras nas axudas para proxectos de 

creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas 

empresas novas. 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Promoción 

Económica. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Pequenas e medianas empresas coa participación de mulleres 

emprendedoras. 

 

3.2.9. Aplicación da perspectiva de xénero nos materiais e nas accións de formación e asesoramento 

dirixidas ás persoas emprendedoras, especialmente en relación coa creación de empresas tecnolóxicas e 

innovadoras.  

 

Responsable/s: Instituto Galego de Promoción 

Económica. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres emprendedoras e empresarias. 

 

3.2.10. Impulso entre o empresariado feminino da colaboración na xestión dos procesos de organización, 

produción e distribución como unha estratexia de optimización de recursos e incremento da competitividade.  

 

 

Responsable/s: Secretaria Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres profesionais e empresarias. 

 

3.2.11. Deseño dun programa de fomento da creación de empresas no sector das tecnoloxías da información e 

das comunicacións lideradas por mulleres. 

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Promoción 

Económica. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres emprendedoras.  
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3.2.12. Favorecemento da participación das mulleres no desenvolvemento do sector artesanal galego.  

 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Comercio 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres titulares de obradoiros artesáns inscritos no Rexistro 

Xeral de Artesanía de Galicia.  

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.3.  

Consolidar a igualdade de trato e de oportunidades no ámbito laboral, apoiando medidas que faciliten o 

acceso das mulleres a empregos de calidade e a súa estabilidade e desenvolvemento profesional. 

 

3.3.1. Concienciación dos equipos de recursos humanos das empresas galegas sobre a aplicación de técnicas 

de selección de persoal dende unha perspectiva de igualdade de oportunidades. 
 

 

Responsable/s: Secretaria Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Equipos de recursos humanos das empresas.  

 Consultoras de selección de persoal. 

 

3.3.2. Visibilidade entre o empresariado galego das capacidades e habilidades que distinguen o talento 

feminino e a súa contribución á competitividade empresarial. 

 

 

Responsable/s: Secretaria Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresariado. 

 

3.3.3. Apoio á contratación das mulleres en aras de estimular unha participación en igualdade no mercado 

de traballo. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Promoción do 

Emprego. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresas, entidades e persoas empregadoras. 

 Mulleres desempregadas ou con emprego en precario. 

 

3.3.4. Estímulo á contratación de mulleres a través do financiamento de proxectos de investimento para a 

reorientación e competitividade das pequenas e medianas empresas. 

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Promoción 

Económica. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Pequenas e medianas empresas. 

 Persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, 

comunidades de bens, agrupacións de interese económico. 
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3.3.5. Acreditación da implantación de plans de igualdade nas empresas para a verificación da idoneidade e 

da realización das actuacións previstas. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresas con domicilio social en Galicia. 

 

3.3.6. Elaboración dunha guía de boas prácticas en materia de igualdade de trato e oportunidades para a 

negociación colectiva. 

 

 

Responsable/s: Consello Galego de Relacións 

Laborais. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas negociadoras dos convenios colectivos.  

 Empresas, asociacións empresariais e organizacións sindicais. 

 

3.3.7. Organización dunha xornada anual sobre a igualdade de xénero no ámbito das relacións laborais.  

 

 

 

Responsable/s: Consello Galego de Relacións 

Laborais. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas vinculadas ao mundo laboral. 

 Alumnado das facultades de Dereito e Relacións Laborais.  

 Organizacións empresariais e sindicais. 

 

3.3.8. Impulso da análise e reflexión sobre a situación da negociación colectiva en materia de igualdade de 

trato e oportunidades no ámbito laboral e as medidas para contribuír a súa consecución.  

 

 

Responsable/s: Consello Galego de Relacións 

Laborais e Secretaría Xeral Técnica da Consellería 

de Traballo e Benestar. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas negociadoras dos convenios colectivos.  

 Empresas, traballadores e traballadoras. 

 Asociacións empresariais e organizacións sindicais. 

 

3.3.9. Elaboración dun informe anual sobre a situación das mulleres no mundo laboral que sirva á 

identificación de medidas para reducir as desigualdades no acceso e mantemento do emprego.  

 

 

Responsable/s: Consello Galego de Relacións 

Laborais. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas profesionais vinculadas co mundo laboral.  

 Empresas, traballadores e traballadoras. 

 Asociacións empresariais e organizacións sindicais. 

 Sociedade en xeral. 

 

3.3.10. Organización dunhas xornadas técnicas sobre o xénero na prevención de riscos laborais. 

 

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Seguridade e 

Saúde Laboral. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral.  
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3.3.11. Desenvolvemento da perspectiva de xénero na formación para a prevención de riscos laborais. 

 

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Seguridade e 

Saúde Laboral. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral.  

 

3.3.12. Análise e orientación sobre os aspectos relacionados coa integración da igualdade entre mulleres e 

homes nas políticas de prevención de riscos laborais e impulso de medidas que faciliten a súa aplicación 

práctica. 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Seguridade e 

Saúde Laboral. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres traballadoras.  

 Empresas, asociacións empresariais e organizacións sindicais. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.4.  

Impulsar de xeito prioritario a incorporación das mulleres nos ámbitos académico, científico, tecnolóxico, 

creativo e deportivo, así como ás profesións nas que teñen unha menor presenza. 

 

3.4.1. Impulso á visibilidade das achegas das mulleres ao desenvolvemento económico e social, cunha 

especial atención aos sectores vinculados á tecnoloxía, ao coñecemento e á creatividade. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres. 

 Sociedade en xeral. 

 

3.4.2. Revisión dos procedementos de contratación e de promoción no Sistema Universitario de Galicia para 

identificar posibles requisitos, cláusulas e/ou situacións de discriminación, directa ou indirecta, co fin de 

elaborar propostas de modificación das cláusulas ou situacións detectadas como discriminatorias ou de 

desigualdade por razón de xénero. 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Universidades galegas. 

 Persoal docente e investigador contratado. 

 

3.4.3. Realización das accións necesarias para aumentar o número de mulleres dedicadas á investigación, o 

desenvolvemento e a innovación. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades 

e Axencia Galega de Innovación. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas responsables do deseño das bases das convocatorias 

públicas de axudas aos grupos de investigación. 

 Persoas integrantes dos comités e grupos de avaliación.  

 Grupos de investigación. 
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3.4.4. Aplicación de accións positivas para a realización de investigacións cuxa/s titular/es sexan mulleres. 

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas responsables do deseño das bases das convocatorias de 

axudas á investigación. 

 Persoas integrantes dos comités e grupos de avaliación.  

 Investigadoras e grupos de investigación do Sistema 

Universitario de Galicia. 

 

3.4.5. Estímulo á participación das mulleres nos equipos de desenvolvemento de proxectos de innovación 

empresarial. 

 

 

Responsable/s: Axencia Galega de Innovación. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresas, preferentemente pequenas e medianas, que 

desenvolvan os proxectos en Galicia. 

 

3.4.6. Deseño e realización de estudos bibliométricos que analicen a produtividade e o impacto da actividade 

científica das investigadoras a través das publicacións.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Universidades. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas responsables do deseño das políticas de promoción 

científica universitaria. 

 Comunidade científica universitaria. 

 

3.4.7. Recoñecemento das mulleres científicas e tecnólogas galegas e promoción da súa imaxe na sociedade 

como referentes femininos (Premio María Josefa Wonenburger Planells). 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres galegas con traxectorias notables no ámbito da ciencia 

e tecnoloxía. 

 Sociedade en xeral. 

 

3.4.8. Estímulo de dinámicas que faciliten unha maior representación das mulleres no emprego do sector das 

tecnoloxías da información e das comunicacións, principalmente a través da formación.  

 

 

Responsable/s: Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Poboación activa feminina.  

 Mulleres profesionais do sector. 

 Asociacións empresariais do sector. 
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3.4.9. Formación, orientación e creación de solucións de autoemprego dirixidas ás mulleres desempregadas 

para a súa incorporación no mundo empresarial utilizando servizos dixitais no campo da fotografía.  

 

 

Responsable/s: Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres desempregadas.  

 Mulleres do medio rural ou procedentes de barrios obreiros ou 

periféricos con cargas familiares.  

 Asociacións de mulleres do rural. 

 

3.4.10. Fomento da participación feminina nos equipos creativos das producións e coproducións audiovisuais 

en lingua galega. 

 

 

Responsable/s: Axencia Galega das Industrias 

Culturais. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas físicas ou xurídicas constituídas como produtoras 

audiovisuais independentes. 

 

3.4.11. Colaboración na visibilidade da presenza das mulleres galegas no ámbito da creación cultural e 

artística. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Creadoras culturais e artísticas. 

 

3.4.12. Fomento da dirección feminina na produción de espectáculos de artes escénicas.  

 

 

 

Responsable/s: Axencia Galega das Industrias 

Culturais. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas físicas ou xurídicas dedicadas profesionalmente á 

actividade escénica. 

 

3.4.13. Impulso da participación das mulleres no deporte galego de alto nivel con especial incidencia no 

deseño e aplicación de medidas para remover os obstáculos por razón de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral para o Deporte. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres deportistas galegas. 

 

3.4.14. Identificación das profesións con subrepresentación feminina en Galicia coa fin de articular iniciativas 

que contribúan ao incremento da presenza das mulleres.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Formación e 

Colocación. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Poboación activa feminina. 

 Comunidade empresarial e axentes sociais. 
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3.4.15. Apoio económico para os investimentos tendentes á eliminación da infrarrepresentación feminina nos 

eidos laborais ocupados predominantemente por homes. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Relacións 

Laborais. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Pequenas e medianas empresas con domicilio social en Galicia 

ou con calquera outra representación, sempre que teñan 

contratado un 10% do seu persoal e, cando menos, 10 persoas. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.5.  

Potenciar o desenvolvemento profesional e o empoderamento das mulleres rurais en todos os posibles 

ámbitos da actividade económica. 

 

3.5.1. Realización dun estudo que analice o potencial de diversificación da actividade económica no rural 

como oportunidade de negocio para as mulleres emprendedoras e empresarias. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións e asociacións do medio rural.  

 Sociedade en xeral. 

 

3.5.2. Desenvolvemento dun proxecto para ofrecer solucións de autoemprego e emprendemento ao colectivo 

de mulleres rurais. 

 

 

Responsable/s: Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres do medio rural con inquietudes ou ideas de 

emprendemento. 

 

3.5.3. Fomento do coñecemento e implantación da titularidade compartida das explotacións agrarias como 

medida para recoñecer e dar visibilidade á participación feminina no desenvolvemento rural. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Produción 

Agropecuaria. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres que comparten con seus cónxuxes ou parellas as 

tarefas agrarias.  

 Organizacións de mulleres do medio rural, organizacións 

profesionais agrarias, grupos de desenvolvemento rural. 

 Oficinas Agrarias Comarcais.  

 

3.5.4. Apoio ás mulleres para o acceso á terra con vocación agraria e mellora das súas capacidades produtivas.  

 

 

 

Responsable/s: Axencia Galega de 

Desenvolvemento Rural. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres do medio rural, con especial atención ás 

emprendedoras que desexen incorporarse ao sector primario. 
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3.5.5. Apoio á realización de proxectos empresariais e ao desenvolvemento profesional das mulleres do medio 

rural en todos os posibles ámbitos de actividade. 

 

 

Responsable/s: Axencia Galega de 

Desenvolvemento Rural. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres do medio rural, con especial atención a 

emprendedoras e empresarias. 

 

3.5.6. Potenciamento do comercio electrónico e de novas formas de distribución como ferramenta que 

garanta a viabilidade das iniciativas económicas das mulleres no rural. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres profesionais e empresarias do medio rural. 

 

3.5.7. Consideración da perspectiva de xénero e/ou de medidas de acción positiva para as mulleres nos 

criterios de recoñecemento de iniciativas de desenvolvemento rural (Premios AGADER). 

 

 

Responsable/s: Axencia Galega de 

Desenvolvemento Rural. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres do medio rural, con especial atención a 

emprendedoras e empresarias. 

 

3.5.8. Fomento de programas integrais de base comunitaria en zonas rurais que favorezan a inclusión social e 

laboral das mulleres. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades de iniciativa social. 

 Mulleres en exclusión social ou en risco de padecela do medio 

rural. 

 

3.5.9. Apoio ao desenvolvemento profesional das mulleres na posta en práctica dos plans estratéxicos para o 

desenvolvemento sostible das zonas costeiras a través da incorporación da perspectiva de xénero, con especial 

atención as áreas rurais. 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Pesqueiro. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas e entidades promotoras de proxectos. 

 Confrarías de pescadores, concellos, asociacións declaradas de 

utilidade pública e empresas. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.6.  

Fomentar a dimensión da igualdade de xénero nas accións de responsabilidade social das organizacións. 
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3.6.1. Difusión de ferramentas con pautas e orientacións respecto á incorporación da igualdade de xénero 

como unha estratexia en materia de Responsabilidade Social Empresarial. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresas con sede social en Galicia. 

 

3.6.2. Impulso da Marca Galega de Excelencia en Igualdade como recoñecemento e posta en valor de 

empresas e estratexias empresariais destacables na aplicación de políticas de igualdade. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresas con domicilio en Galicia ou representación sempre e 

cando contrate persoal. 

 

3.6.3. Apoio á implantación de plans de igualdade nas pequenas e medianas empresas.  

 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Relacións 

Laborais. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Pequenas e medianas empresas con domicilio social en Galicia 

ou con calquera outra representación, sempre que teñan 

contratado un 10% do seu persoal e, cando menos, 10 persoas. 

 

3.6.4. Aplicación da perspectiva de xénero nas accións de divulgación, formación e asesoramento dirixidas ás 

empresas para fortalecer a igualdade de xénero no desenvolvemento das medidas de responsabilidade social 

empresarial. 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Relacións 

Laborais. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresas, especialmente pequenas e medianas.  

 Organizacións empresariais e sindicais. 
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EI XE 4.  CO NCILI ACI Ó N CO RRESPO NSABLE 

E CALI DADE DE VI DA 
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Eixe 4. Conciliación corresponsable e calidade de vida 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO:  

Reforzar unha asunción equilibrada entre mulleres e homes dos tempos dedicados ás tarefas 

domésticas e familiares e dos tempos dedicados ao traballo remunerado e a formación, así como ao 

ocio e á vida social, de xeito que se reduza a fenda de xénero e se avance nun modelo de organización 

social que facilite unha boa calidade de vida para todas as persoas e unha maior produtividade e 

satisfacción respecto ao traballo. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 4.1.  

Poñer en valor as tarefas doméstico - familiares e de coidado das persoas no marco dunha nova cultura dos 

traballos e da corresponsabilidade. 

ACTUACIÓNS: 

 

4.1.1. Desenvolvemento de iniciativas de concienciación cidadá para visibilizar os beneficios da convivencia 

familiar en igualdade e do reparto equitativo das tarefas domésticas e de coidado. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

4.1.2. Realización de accións de sensibilización dirixidas a promover a corresponsabilidade dos homes no 

fogar. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Homes. 

 

4.1.3. Lanzamento dun programa integral de actividades para a posta en valor das tarefas doméstico-

familiares e para a promoción da autonomía persoal e da corresponsabilidade no ámbito privado.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades sociais e locais. 

 Sociedade en xeral. 

 

4.1.4. Posta en marcha de talleres de formación orientados a facilitar o desempeño do rol de pai coidador 

que demandan os cambios sociais e culturais.  

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Pais e nais. 
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4.1.5. Recoñecemento do labor desempeñado por coidadores/as non profesionais das persoas en situación 

de dependencia mediante a libranza desta tarefa no contorno familiar e con atención á súa formación.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas coidadoras non profesionais. 

 

4.1.6. Desenvolvemento de medidas de estímulo á participación dos homes no labor de coidado das persoas 

en situación de dependencia. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Homes. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 4.2.  

Reforzar os modelos de organización social corresponsable que inclúan á racionalización de horarios e 

favorezan o equilibrio entre a vida profesional, familiar e persoal de mulleres e homes. 

 

4.2.1. Recompilación e difusión de estudos, materiais ou boas prácticas para o favorecemento da conciliación 

corresponsable no marco das relacións laborais. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións sindicais e empresariais. 

 Empresariado, traballadores e traballadoras. 

 

4.2.2. Organización de actividades de sensibilización dirixidas ao empresariado que visualicen o impacto dun 

contorno organizacional flexible en termos de produtividade e competitividade.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresas con sede en Galicia. 

 Persoas con cargos directivos ou de responsabilidade en 

recursos humanos. 

 

4.2.3. Elaboración e divulgación dun acordo de conciliación tipo dirixido a microempresas e pequenas 

empresas que recolla sistemas flexibles de organización de tempos e espazos adecuados ás súas dimensións e 

características. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Microempresas e pequenas empresas. 

 Cadros de persoal destas empresas. 
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4.2.4. Recoñecemento das empresas que destaquen por boas prácticas na conciliación e na 

corresponsabilidade entre o seu persoal a través do Premio empresa a favor da familia.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas físicas ou xurídicas que exerzan unha actividade 

mercantil en Galicia.  

 Comunidade empresarial e sociedade en xeral. 

 

4.2.5. Apoio ao establecemento de medidas de flexibilidade horaria e espacial, nomeadamente o teletraballo, 

como medidas de apoio á conciliación da vida persoal, familiar e laboral.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres emprendedoras e empresarias con residencia en 

Galicia. 

 Cadros de persoal destas empresas.  

 

4.2.6. Apoio á conciliación do exercicio profesional das mulleres emprendedoras e empresarias coa vida 

persoal e familiar. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres emprendedoras e empresarias. 

 

4.2.7. Realización de accións de información e concienciación sobre o desfrute de permisos e medidas para a 

conciliación por parte dos homes. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Homes traballadores e empresarios. 

 

4.2.8. Concesión de axudas económicas para promover o desfrute de permisos e medidas de conciliación que 

fomenten a corresponsabilidade por parte dos homes. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Homes traballadores por conta allea. 

 

4.2.9. Estímulo á realización de programas e medidas de conciliación desde as entidades locais. 

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades locais. 

 Sociedade en xeral. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 4.3.  

Potenciar o desenvolvemento e adecuación dos servizos sociocomunitarios que facilitan a conciliación con 

especial atención ás situacións de vulnerabilidade. 

 

4.3.1. Estímulo dun nivel adecuado de servizos sociais de carácter público ou privado na planificación e 

ordenación das áreas empresariais, principalmente de atención e coidado de nenos, nenas e persoas maiores. 
 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Vivenda e 

Solo. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Concellos e entidades promotoras. 

 Poboación potencial das áreas empresariais. 
 

4.3.2. Concesión de axudas ás pequenas e medianas empresas para favorecer a conciliación da vida familiar e 

laboral  das persoas traballadoras a través da habilitación de servizos ou instalacións axeitadas. 
 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Relacións 

Laborais. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Pequenas e medianas empresas con domicilio social en Galicia 

ou con calquera outra representación, sempre que teñan 

contratado un 10% do seu persoal e, cando menos, 10 persoas.  
 

4.3.3. Desenvolvemento dun plan de adecuación e racionalización de horarios e prazas nas escolas infantís 

de 0 a 3 anos. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas con fillas/os de 0-3 anos. 
 

4.3.4. Outorgamento de prioridade e bonificación do prezo ás familias monoparentais nas escolas infantís de 

0 a 3 anos. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Familias monoparentais con menores de 0 a 3 anos ao seu 

cargo. 
 

4.3.5. Apoio á organización de servizos, recursos e actividades complementarias que faciliten a adecuación 

dos horarios escolares cos horarios laborais das familias.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de nais e pais de alumnos/as. 

 Pais e nais con fillas e fillos en idade escolar. 
 

4.3.6. Promoción de programas e recursos complementarios de conciliación dirixidos a mulleres en situación 

de vulnerabilidade a través das entidades de iniciativa social.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades de iniciativa social. 

 Mulleres en situación de vulnerabilidade. 
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4.3.7. Mantemento das axudas á conciliación nas accións formativas para o emprego dirixidas ás persoas 

traballadoras desempregadas e con rendas baixas.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Formación e 

Colocación. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas desempregadas con fillos/fillas menores de 6 anos ou 

familiares dependentes ata o segundo grao, no seno de familias 

con rendas baixas. 

 

4.3.8. Configuración dunha oferta cultural infantil que sirva de maneira efectiva á conciliación da vida 

familiar e laboral de nais e pais ou persoas titoras, especialmente nos períodos de vacacións.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Cultura. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Nenas e nenos. 

 

4.3.9. Programación das actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo e formativo durante o verán 

desde a perspectiva de favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das familias.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mozas e mozos. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 4.4.  

Manter unha organización territorial e de infraestruturas orientada a mellorar a calidade de vida da 

cidadanía cun enfoque de igualdade de xénero. 

 

4.4.1. Integración da perspectiva de xénero nos programas dirixidos á dotación de equipamentos públicos e 

de mellora de contornas urbanas. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Ordenación do 

Territorio e Urbanismo. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Concellos e entidades promotoras. 

 Sociedade en xeral. 

 

4.4.2. Desenvolvemento de actividades de debate e formativas sobre a introdución da perspectiva de xénero 

na planificación urbanística e do territorio. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Ordenación do 

Territorio e Urbanismo. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas profesionais ligadas ao urbanismo.  

 Persoas responsables da planificación urbana e do territorio. 
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4.4.3. Consideración da diversidade das mulleres e das súas necesidades na planificación e prestación dos 

servizos de transporte, especialmente no medio rural. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Mobilidade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Compañías de transporte públicas e privadas. 

 Sociedade en xeral, sinaladamente ás mulleres. 

 

4.4.4. Elaboración de estudos sobre a mobilidade feminina no medio rural en aras de promover a súa mellora.  

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Infraestruturas 

Agrarias. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres do medio rural. 

 Concellos e compañías de transporte. 
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EI XE 5.  PARTICI PACI Ó N ACTIVA D AS 

M ULLERES N A SO CIED AD E 
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Eixe 5. Participación activa das mulleres na sociedade 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO:  

Promover a plena participación das mulleres en condicións de igualdade cos homes en todas as esferas 

e estruturas da sociedade, así como o equilibrio entre sexos en materia de representación e influencia 

en todos os niveis dos procesos de toma de decisións, favorecendo o intercambio de experiencias, a 

colaboración mutua e o uso das novas tecnoloxías. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 5.1.  

Promover unha participación equilibrada de mulleres e homes nos diferentes ámbitos da vida pública e 

social, a través dunha maior visibilidade das vantaxes da diversidade. 

ACTUACIÓNS: 

 

5.1.1. Realización de campañas que promovan na sociedade un cambio de paradigma cara ao 

empoderamento e á participación social, política, económica e cultural das mulleres en condicións de 

igualdade. 
 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres. 

 Sociedade en xeral. 

 

5.1.2. Desenvolvemento de accións de divulgación que poñan en valor as contribucións das mulleres á 

configuración e desenvolvemento da sociedade contemporánea.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións públicas e privadas. 

 Sociedade en xeral.  

 

5.1.3. Difusión de experiencias e boas prácticas relacionadas coa participación e promoción das mulleres nos 

ámbitos político, sindical, empresarial, profesional e cultural, entre outros. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións públicas e privadas. 

 Sociedade en xeral.  

 

5.1.4. Organización de actividades para a análise e o debate sobre os impedimentos en relación ao xénero 

que atopan as mulleres nos ámbitos de decisión e nas estratexias de actuación e mellora.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións públicas e privadas. 

 Sociedade en xeral.  
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5.1.5. Participación en exposicións e outras manifestacións similares para dar visibilidade aos aspectos 

políticos, económicos, sociais e culturais nos que as mulleres desempeñaron un papel importante. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Cultura. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

5.1.6. Apoio prioritario ás iniciativas xuvenís orientadas a dinamizar a participación activa e eficaz das mozas 

no desenvolvemento político, social, económico e cultural. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións xuvenís ou prestadoras de servizos con seccións 

xuvenís nas que participen mozas. 

 Mozas que se xunten como grupo informal para o 

desenvolvemento dun proxecto.  

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 5.2.  

Potenciar a participación das mulleres nos organismos de representación política, social, económica e 

profesional así como en institucións de especial relevancia, procurando unha presenza máis equitativa nos 

postos de responsabilidade. 

 

5.2.1. Realización de iniciativas de sensibilización sobre a participación das mulleres nas esferas de toma de 

decisións, espazos públicos e consultivos de todos os ámbitos. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións públicas e privadas. 

 Sociedade en xeral.  

 

5.2.2. Consolidación de fórmulas de presenza equilibrada de mulleres e homes nos órganos consultivos e 

decisorios impulsados pola Administración autonómica. 

 

 

Responsable/s: Todos os órganos da 

Administración xeral e do sector público 

autonómico. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas encargas de seleccionar a composición dos órganos.  

 Órganos consultivos e decisorios. 

 

5.2.3. Desenvolvemento de formación específica en liderado dirixida ás mulleres para promover a súa 

presenza nos órganos de decisión e responsabilidade, tanto no sector público como no privado.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres 
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OBXECTIVO OPERATIVO 5.3.  

Estimular un crecemento máis rápido no coñecemento e uso das novas tecnoloxías por parte das mulleres e 

diminuír a fenda dixital existente en relación cos homes. 

 

5.3.1. Organización de accións de divulgación sobre os beneficios e as posibilidades que ofrecen as 

tecnoloxías dixitais e Internet para que máis mulleres tomen conciencia das vantaxes do seu manexo. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres, especialmente os colectivos afectados pola fenda 

dixital de xénero. 

 

5.3.2. Programación do catálogo de servizos e actividades da Rede de Centros para a Modernización e 

Inclusión Tecnolóxica de Galicia tomando en consideración as necesidades e usos diferentes das mulleres 

respecto ás novas tecnoloxías. 

 

Responsable/s: Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres. 

 Sociedade en xeral. 

 

5.3.3. Capacitación das mulleres no uso avanzado das novas tecnoloxías na súa vida cotián e como 

instrumento de participación social.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres, especialmente mulleres do medio rural. 

 

5.3.4. Realización de accións formativas en materia de novas tecnoloxías considerando as necesidades 

especiais dos grupos de mulleres que presenta un maior descoñecemento ou dependencia das mesmas coa 

implicación do voluntariado dixital. 

 

Responsable/s: Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres maiores, mulleres con dependencia, mulleres 

desempregadas, mulleres do medio rural. 

 

5.3.5. Promoción dun uso responsable e seguro das novas tecnoloxías coa fin de evitar os posibles riscos por 

razón de xénero. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mozas e mozos. 

 Centros de ensino, asociacións de nais e pais de alumnos/as, 

universidades, escolas de formación profesional. 

 Asociacións xuvenís e concellos. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 5.4.  

Potenciar a participación das mulleres nos organismos de representación política, social, económica e 

profesional así como en institucións de especial relevancia, procurando unha presenza máis equitativa nos 

postos de responsabilidade. 

 

5.4.1. Atención ao tecido asociativo feminino nas emisións da Radio Galega e da Televisión de Galicia e a súa 

necesaria adaptación aos retos actuais e de futuro da participación das mulleres na sociedade. 
 

 

Responsable/s: Compañía de Radio e Televisión 

de Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 

 

5.4.2. Apoio económico ao tecido asociativo feminino e impulso da articulación de accións conxuntas ou 

redes activas de colaboración. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de mulleres. 

 Mulleres. 

 

5.4.3. Fomento de programas de actividades por parte do movemento asociativo feminino que reforcen o 

principio de igualdade e favorezan o empoderamento e a participación das mulleres.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de mulleres. 

 Mulleres. 

 

5.4.4. Inclusión dunha valoración positiva da participación das mozas no movemento asociativo nas axudas 

dirixidas ás asociacións de mulleres. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de mulleres. 

 Mozas. 

 

5.4.5. Creación dun espazo virtual de colaboración e intercambio entre as asociacións de mulleres para 

facilitar o seu papel como catalizador da participación feminina e a visibilidade perante a sociedade.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de mulleres. 

 Mulleres. 
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5.4.6. Impulso á creación de áreas, vogalías, comisións específicas de igualdade ou muller en asociacións 

mixtas e/ou entidades de iniciativa social. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións mixtas e entidades de iniciativa social. 

 Mulleres. 

 

5.4.7. Desenvolvemento de medidas de fomento dunha participación das mulleres e/ou das súas asociacións 

no tecido asociativo galego. 

 

 

Responsable/s: Todos os órganos da 

Administración xeral e do sector público 

autonómico. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Tecido asociativo en xeral. 

 Mulleres. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 5.5.  

Impulsar a participación das mulleres en situacións de vulnerabilidade tomando en consideración as súas 

necesidades específicas e aplicando novas formas de estímulo. 

 

5.5.1. Desenvolvemento de programas de estímulo á participación social e visibilidade das mulleres en 

situación de especial vulnerabilidade. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades de iniciativa social e asociacións de mulleres. 

 Mulleres en situación de vulnerabilidade. 

 

5.5.2. Apoio preferente aos programas de atención á etnia xitana con accións de orientación e 

acompañamento que favorezan a inclusión social e laboral das mulleres. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Corporacións locais. 

 Mulleres xitanas. 

 

5.5.3. Consideración da perspectiva de xénero nos proxectos destinados ao asesoramento e á formación da 

poboación inmigrante extracomunitaria. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Emigración. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Concellos, mancomunidades de concellos e consocios locais.  

 Mulleres inmigrantes. 
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5.5.4. Desenvolvemento de accións de formación que contribúan a incrementar a participación das persoas 

inmigrantes e retornadas no mundo laboral, con atención especial ás mulleres. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Emigración. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades sen ánimo de lucro e especializadas no sector.  

 Mulleres inmigrantes e retornadas. 

 

5.5.5. Realización de actividades para informar dos dereitos sanitarios e sociais das mulleres en situación de 

vulnerabilidade. 

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres, especialmente as mulleres en situación de 

vulnerabilidade.  
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Eixe 6. Acción integral para combater a violencia de xénero 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO:  

Articular unha resposta global á problemática da violencia de xénero en calquera das súas modalidades 

e consecuencias a través dunha asistencia integral ás mulleres vítimas e ás persoas ao seu cargo, así 

como fortalecemento a prevención para avanzar na paulatina redución desta lacra social ata a súa 

erradicación. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 6.1.  

Estimular a observación e investigación para mellorar o coñecemento sobre a problemática da violencia de 

xénero en todas as súas manifestacións e identificar boas prácticas e novas posibilidades de intervención. 

ACTUACIÓNS: 
 

6.1.1. Desenvolvemento do Observatorio Galego da Violencia de Xénero para estimular o estudo, 

avaliación e seguimento das políticas contra a violencia de xénero en Galicia. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Organizacións e equipos humanos que participan na loita contra 

a violencia de xénero. 

 Sociedade en xeral. 

 

6.1.2.  Realización dun estudo experimental sobre as características psicosociais xenéricas que se poden 

atopar nos agresores de violencia de xénero en Galicia para planificar novas estratexias de prevención e 

intervención. 
 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Organizacións e equipos humanos que participan na loita contra 

a violencia de xénero. 

 Sociedade en xeral. 

 

6.1.3. Promoción de estudos e investigacións diversas que afonden no coñecemento da violencia de xénero 

en todas as súas manifestacións e da súa magnitude segundo as características das mulleres, así como na 

identificación e deseño de fórmulas de intervención. 
 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Organizacións e equipos humanos que participan na loita contra 

a violencia de xénero. 

 Sociedade en xeral. 
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6.1.4. Realización de estudos e investigacións sobre a situación da trata de persoas en Galicia, con especial 

atención aos casos de mulleres e menores. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Organizacións e equipos humanos que participan na loita contra 

a violencia de xénero. 

 Sociedade en xeral. 

 

6.1.5. Realización de sondaxes de opinión para coñecer a percepción social da violencia de xénero en Galicia.  

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Organizacións e equipos humanos que participan na loita contra 

a violencia de xénero. 

 Sociedade en xeral. 

 

6.1.6. Avaliación dos niveis de satisfacción das persoas beneficiarias dos servizos de carácter social 

dispoñibles no ámbito da violencia de xénero na Comunidade galega. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Organizacións e equipos humanos que participan na loita contra 

a violencia de xénero. 

 Sociedade en xeral. 
 

6.1.7. Constitución dun grupo de traballo focalizado na análise, seguimento e avaliación dos recursos e 

programas existentes para combater a violencia de xénero e na elaboración de propostas de mellora.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Entidades do sector público autonómico. 
 

6.1.8. Creación dun foro de debate e reflexión entre as distintas administracións e entidades implicadas na 

loita contra a violencia de xénero para fomentar o intercambio de información e boas prácticas na intervención 

neste área, coa participación de profesionais expertos/as de referencia e forzas e corpos de seguridade.  

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Administración xeral do Estado. 

 Administracións locais. 

 Outras entidades e profesionais expertas/os. 
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6.1.9. Consolidación da operación estatística relativa á violencia de xénero dentro dos programas estatísticos 

da Comunidade Autónoma. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Sociedade en xeral. 

 

6.1.10. Elaboración e difusión anual dun informe sobre a violencia de xénero en Galicia coas achegas de todos 

os órganos da Administración autonómica implicados na prevención e no tratamento desta problemática.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Parlamento de Galicia. 

 Sociedade en xeral. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 6.2.  

Mellorar a formación das e dos profesionais implicados na prevención, atención e integración das mulleres 

vítimas de violencia de xénero. 

 

6.2.1. Realización de accións de formación e actualización de coñecementos en violencia de xénero dirixidas 

a profesionais dos servizos sociais e de atención ás mulleres, principalmente na modalidade virtual. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal dos equipos dos servizos de información e atención ás 

mulleres. 

 Persoal dos equipos dos servizos sociais. 

 

6.2.2. Organización de formación específica sobre o impacto que a violencia de xénero ten sobre nenos, 

nenas e adolescentes a través dun maior uso da modalidade virtual. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal dos equipos dos servizos de información e atención ás 

mulleres. 

 Persoal dos equipos dos servizos sociais. 

 
 

6.2.3. Organización de formación específica sobre a violencia sexual, o acoso sexual e o acoso por razón de 

sexo no ámbito laboral preferentemente na modalidade virtual. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal dos equipos dos servizos de información e atención ás 

mulleres. 

 Persoal dos equipos dos servizos sociais. 
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6.2.4. Organización de formación específica sobre a trata de seres humanos, con especial fincapé na trata 

con fins de explotación sexual, a través dun maior uso da modalidade virtual.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal dos equipos dos servizos de información e atención ás 

mulleres. 

 Persoal dos equipos dos servizos sociais. 

 

6.2.5. Promoción de formación especializada sobre as necesidades específicas das mulleres con 

discapacidade que son vítimas de violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal dos equipos dos servizos de información e atención ás 

mulleres. 

 Persoal dos equipos dos servizos sociais. 

 

6.2.6. Colaboración co Consello Xeral do Poder Xudicial na formación en violencia de xénero do persoal das 

carreiras xudicial e fiscal. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Xuíces, xuízas, maxistradas e maxistrados. 

 

6.2.7. Promoción da formación das e dos profesionais do dereito que integran a quenda de oficio 

especializada en violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Profesionais do dereito que integran a quenda de oficio 

especializada. 

 
 

6.2.8. Desenvolvemento de programas de formación en materia de tramitación dos procedementos de 

violencia de xénero e familiar. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xustiza e Escola 

Galega de Administración Pública. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo da Administración de xustiza dependente da 

Comunidade Autónoma. 

 

6.2.9. Realización de cursos de formación en prevención e atención ás mulleres en situacións de violencia de 

xénero. 

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Profesionais sanitarios e sanitarias da rede sanitaria galega. 
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6.2.10. Realización de cursos de formación sobre o manexo do parte de lesións nos casos de violencia de 

xénero. 

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal facultativo da rede sanitaria galega. 

 

6.2.11. Organización de formación para a atención específica das mulleres vítimas de trata de persoas con fins 

de explotación sexual. 

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal facultativo da rede sanitaria galega. 

 

6.2.12. Desenvolvemento de accións de prevención e tratamento do síndrome de bournout para o persoal 

técnico que atende ás vítimas de violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo da Administración autonómica e local. 

 

6.2.13. Mantemento do programa de formación e actualización de coñecementos en violencia de xénero para 

o conxunto do persoal ao servizo da Administración autonómica. 

 

 

Responsable/s: Escola Galega de Administración 

Pública e Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade 

Autónoma. 

 
 

6.2.14. Elaboración de guías de boas prácticas no tratamento e abordaxe da violencia de xénero, dirixidas a 

profesionais das diversas áreas de intervención (servizos sociais, saúde, educación e medios de comunicación, 

entre outros). 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Organizacións e equipos humanos que participan na loita contra 

a violencia de xénero. 

 Sociedade en xeral. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 6.3.  

Impulsar a prevención e detección precoz de situacións xeradoras de violencia de xénero en todas as súas 

formas e ámbitos. 
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6.3.1. Elaboración, en distintos idiomas, de materiais informativos que faciliten a identificación de situacións 

de violencia de xénero e proporcionen pautas de intervención, principalmente mediante o uso de contidos 

dixitais. 
 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres. 

 Sociedade en xeral. 
 

6.3.2. Realización de xornadas, charlas, obradoiros, exposicións e outras actividades que acheguen ao 

conxunto da cidadanía información sobre a violencia de xénero e as súas manifestacións, así como pautas para 

a súa detección. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral, especialmente poboación moza. 

 

6.3.3. Apoio ao desenvolvemento de accións de información e orientación por parte da Administración local 

que contribúan a aumentar a percepción e o rexeitamento social da violencia de xénero e a implicación da 

cidadanía na súa prevención e erradicación. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Concellos, mancomunidades de municipios ou consorcios locais. 

 Sociedade en xeral. 
 

6.3.4. Fomento de iniciativas de prevención de situacións de violencia de xénero desenvolvidas desde o tecido 

asociativo. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de mulleres. 

 Sociedade en xeral. 
 

6.3.5. Elaboración de materiais informativos específicos sobre o acoso sexual e o acoso por razón de sexo no 

ámbito laboral e as estratexias para a súa prevención. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas negociadoras dos convenios colectivos. 

 Empresas, asociacións empresariais e organizacións sindicais. 
 

6.3.6. Recoñecemento público e visualización do compromiso firme e das boas practicas desenvolvidas polo 

tecido social e empresarial galego con relación á erradicación da violencia de xénero e apoio ás vítimas.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de mulleres. 

 Empresas con sede en Galicia. 
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6.3.7. Reforzamento do programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control da violencia no 

ámbito familiar (Abramos o Círculo). 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Homes con problemas de control da violencia. 

 

6.3.8. Elaboración de materiais informativos específicos sobre agresións sexuais con recomendacións para a 

súa identificación e prevención. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres. 

 Sociedade en xeral. 
 

6.3.9. Estímulo para o desenvolvemento de programas nos centros educativos que se dirixan á identificación e 

prevención da violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal docente dos centros educativos de ensino non 
universitario. 

 Alumnado de todas as etapas e ensinanzas. 
 

 

6.3.10. Participación da rede de servizos de información e asesoramento afectivo-sexual para á mocidade na 

prevención e detección precoz de posibles situacións xeradoras de violencia e na identificación de necesidades 

de derivación. 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mozas e mozos. 

 Centros de ensino, asociacións de nais e pais de alumnos/as, 
universidades, escolas de formación profesional. 

 Asociacións xuvenís e concellos. 
 

6.3.11. Prestación de información desde os servizos de apoio e asesoramento ás familias sobre os dereitos das 

mulleres vítimas de violencia de xénero e os recursos existentes para o seu apoio.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 
 

6.3.12. Atención especial ás persoas maiores ou con discapacidade vítimas de violencia de xénero.  

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas maiores e/ou en situación de dependencia vítimas de 
violencia de xénero. 

 

  

2012 

2013 

2014 

2015 

2012 

2013 

2014 

2015 

2012 

2013 

2014 

2015 

2012 

2013 

2014 

2015 

2012 

2013 

2014 

2015 

2012 

2013 

2014 

2015 



VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2012 -2015 

Borrador consulta pública programa de actuacións 

 

81  |  P á x i n a  

 

6.3.13. Fomento da participación das persoas con responsabilidades políticas en campañas e actividades 

contra a violencia de xénero, nas que se visualice publicamente a súa implicación e compromiso. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 6.4.  

Reforzar a protección e a atención integral das mulleres vítimas de violencia de xénero e das persoas ao seu 

cargo a través dunha rede de recursos especializados capaz de xerar unha reposta adecuada ás súas 

necesidades. 

 

6.4.1. Implantación dun plan personalizado para a atención integral das mulleres vítimas da violencia de 

xénero e das súas fillas e fillos, en colaboración con todas as administracións implicadas. 
 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Administración xeral do Estado. 

 Administracións locais. 

 
 

 

6.4.2. Reforzamento do papel dos centros de información ás mulleres na prestación de servizos de orientación 

e asesoramento para as vítimas de violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Concellos, mancomunidades de municipios ou consorcios locais. 

 Sociedade en xeral, sinaladamente mulleres. 

 

6.4.3. Divulgación da adaptación do teléfono de Información ás Mulleres para facilitar o acceso ás vítimas de 

violencia de xénero con dificultades auditivas ou persoas inmigrantes no seu propio idioma.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres, sinaladamente as que posúen necesidades especiais 

de comunicación. 

 Sociedade en xeral. 

 

6.4.4. Inclusión do teléfono 016 nas informacións da Radio Galega e da Televisión de Galicia sobre casos de 

violencia de xénero para favorecer a prevención e detección precoz de situacións de risco.  

 

 

Responsable/s: Compañía de Radio Televisión de 

Galicia. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 
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6.4.5. Reforzo do servizo de asesoramento xurídico virtual para as mulleres que sofren violencia de xénero. 

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 
 

6.4.6. Garantía no acceso das vítimas de violencia de xénero ás quendas de oficio especializadas para a 

asistencia letrada inmediata en dilixencias policiais e a tramitación da orde de protección e outros 

procedementos administrativos relacionados. 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xustiza. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero con rendas baixas. 
 

6.4.7. Mellora dos procedementos de actuación do Punto de Coordinación das Ordes de Protección, así como 

da súa coordinación con centros penitenciarios existentes en Galicia, para asegurar unha atención integral ás 

mulleres con medidas de protección. 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xustiza e 

Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero con medidas de 

protección. 

 

6.4.8. Mellora das directrices de organización e funcionamento dos centros de acollida e estímulo de novos 

programas especializados de intervención coas mulleres vítimas da violencia de xénero.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Profesionais dos centros da Rede Galega de Acollemento. 

 Vítimas usuarias dos centros de acollida. 

 

6.4.9. Colaboración na posta en funcionamento do novo Centro de Recuperación Integral para mulleres 

vítimas de violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal ao servizo do centro. 

 Vítimas usuarias do centro. 

 

6.4.10. Tratamento de urxencia dos casos de violencia de xénero a través dos recursos destinados a persoas 

maiores e persoas con discapacidade. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres maiores e/ou mulleres con discapacidade vítimas de 

violencia de xénero. 
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6.4.11. Prioridade dos casos de violencia de xénero na tramitación dos expedientes de dependencia.  

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral de Política Social. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres solicitantes do recoñecemento de dependencia vítimas 

de violencia de xénero. 

 

6.4.12. Colaboración co tecido asociativo e coas entidades de iniciativa social para a realización de programas 

de apoio e acompañamento dirixidos a vítimas de violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Asociacións de mulleres. 

 Entidades de iniciativa social. 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 
 

6.4.13. Identificación das entidades que realizan programas de voluntariado para vítimas de violencia de 

xénero coa fin de promover os programas de acompañamento. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia. 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 
 

6.4.14. Impulso e aplicación dun protocolo en Galicia para proceder de xeito unificado e baixo os mesmos 

criterios no proceso de derivación e mobilidade xeográfica das vítimas de violencia de xénero en casos nos que 

exista risco para a súa integridade físico e/ou psíquica. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Órganos da administración autonómica con competencias na 

materia. 

 Administración local. 

 Organizacións vinculadas ao traballo con mulleres vítimas de 

violencia. 

 Rede de centros de acollida. 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 

6.4.15. Elaboración dunha guía informativa sobre os dereitos e recursos para as vítimas de violencia de xénero 

e recomendacións sobre o modo de actuación en situacións deste tipo. 

 

 

Responsable/s: Servizo Galego de Saúde. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Traballadoras da rede sanitaria pública. 

 Sociedade en xeral. 
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6.4.16. Perfeccionamento do programa de atención psicolóxica ás vítimas de violencia de xénero, ás súas fillas 

e fillos e a outras persoas dependentes destas mulleres. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 Fillas e fillos e outras persoas dependentes. 

 

6.4.17. Realización de cursos de autoprotección e defensa persoal para vítimas de xénero.  

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 

6.4.18. Desenvolvemento de accións específicas para a atención especializada dos casos de agresións sexuais.  

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de agresións sexuais. 

 
6.4.19. Desenvolvemento de programas de actuación específicos dirixidos a fillos e fillas menores de mulleres 

vítimas de violencia de xénero, incluíndo a colaboración cos Puntos de Encontro Familiar existentes en Galicia.  

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade e 

Secretaría Xeral de Política Social. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Fillos e fillas menores de mulleres vítimas de violencia de 

xénero. 

 

6.4.20. Adopción de medidas de atención educativa para o alumnado afectado por violencia de xénero. 

 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Centros educativos de ensino non universitario. 

 Alumnado afectado por situacións de violencia de xénero. 

 

6.4.21. Reserva de prazas nos campamentos de verán para os fillos e as fillas das mulleres vítimas de violencia 

de xénero para facilitarlles unha experiencia de ocio e de convivencia enriquecedora.  

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Fillas e fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 6.5.  

Facilitar a integración social e laboral e independencia económica das mulleres vítimas de violencia de 

xénero. 

 

6.5.1. Elaboración de materiais informativos sobre os servizos e recursos existentes en Galicia para as vítimas 

de violencia de xénero, adaptados a mulleres con dificultades de tipo sensorial e en distintos idiomas e sobre a 

base dos novos soportes dixitais de comunicación e lectura. 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres. 

 Sociedade en xeral. 

 
 

6.5.2. Reforzamento das axudas económicas dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero.  

 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 

6.5.3. Mellora do sistema de seguimento das perceptoras das axudas económicas dirixidas ás vítimas de 

violencia de xénero de cara a avaliar a eficacia na súa integración socio-laboral. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 

6.5.4. Mantemento de medidas de atención preferente para facilitar o acceso á vivenda de promoción 

pública en aluguer ás mulleres vítimas de violencia de xénero, con atención especial ás necesidades urxentes. 

 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Vivenda e 

Solo. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 

6.5.5. Consideración preferente das mulleres vítimas de violencia de xénero na axuda para a adquisición de 

vivenda de protección autonómica ou acollida ao sistema de financiamento para o primeiro acceso en 

propiedade. 

 

Responsable/s: Instituto Galego de Vivenda e 

Solo. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 

6.5.6. Creación de redes sociais e grupos de autoaxuda, intercambio e coñecemento entre mulleres que 

teñan vivido e superado situacións de violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 
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6.5.7. Outorgamento de axudas á vítimas de violencia de xénero que participen nas accións formativas 

dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas. 

 

 

Responsable/s: Dirección Xeral de Formación e 

Colocación. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero que acceden á 

formación. 

 

6.5.8. Continuidade das medidas de fomento da inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de 

xénero. 

 

 

Responsable/s: Direc33ción Xeral de Promoción 

do Emprego e Dirección Xeral de Formación e 

Colocación. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas. 

 
 

6.5.9. Impulso prioritario para ás mulleres vítimas da violencia de xénero no acceso ás axudas de fomento do 

emprendemento feminino. 

 

 

Responsable/s: Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero emprendedoras e 

empresarias. 

 

6.5.10. Tramitación abreviada e prioritaria, con flexibilidade dalgúns requisitos esixidos, para o acceso á 

Renda de Inclusión Social de Galicia no caso das mulleres vítimas da violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral de Política Social. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero con rendas baixas. 

 

6.5.11. Atención preferente ás mulleres vítimas de violencia de xénero, en especial das que estean en 

situación de vulnerabilidade ou de dobre discriminación, nas axudas extraordinarias a persoas emigrantes 

galegas retornadas e ás súas familias. 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Emigración. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres retornadas vítimas de violencia de xénero. 

 Familiares destas mulleres. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 6.6.  

Aumentar a coordinación de esforzos públicos en aras dunha maior eficacia e a complementariedade dos 

recursos destinados a ofrecer unha intervención integral ás mulleres vítimas da violencia de xénero. 

 

6.6.1. Creación dun sistema informático para contar cun rexistro unificado de información que permita un 

coñecemento integrado da mulleres que sofren violencia de xénero en Galicia e dos e das menores ao seu 

cargo, instando á participación e/ou coordinación dos diferentes órganos e administracións que traballan en 

favor deste colectivo. 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Administración xeral do Estado. 

 

6.6.2. Instancia perante ás autoridades nacionais para que inclúan datos sobre os fillos e as fillas menores das 

vítimas nas ordes de protección ditadas e nas denuncias presentadas por causa de violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración de Xustiza. 

 

6.6.3. Habilitación dun espazo web destinado ao intercambio de experiencias e boas prácticas entre 

profesionais que en Galicia traballan na prevención da violencia de xénero e na atención ás vítimas.  

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico.  

 Persoal técnico especializado ao servizo da Administración local. 

 Organizacións e equipos humanos que participan na loita contra 

a violencia de xénero. 

 Sociedade en xeral.  
 

6.6.4. Impulso ao establecemento de sistemas de seguimento das mulleres vítimas atendida nos diferentes 

servizos especializados en Galicia de cara a realizar unha abordaxe máis integral e mellorar a atención.  

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Administración xeral do Estado. 

 Administracións locais. 
 

6.6.5. Establecemento de vías de colaboración coa Delegación do Goberno en Galicia, a través da Unidade de 

Coordinación contra a Violencia sobre a Muller, para identificar as mulleres usuarias en Galicia do servizo 

Atenpro e aquelas cuxos agresores contan con dispositivos electrónicos de seguimento, aos efectos de mellorar 

a súa atención e seguimento. 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Administración xeral do Estado. 

 Administracións locais. 
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6.6.6. Establecemento de vías de colaboración co departamento ministerial con competencia en materia de 

servizos sociais e igualdade para garantir o dereito á información das mulleres vítimas da violencia de xénero, a 

través do servizo telefónico de información e asesoramento xurídico especializado.  

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico. 

 Administración xeral do Estado. 

 Mulleres vítimas de violencia de xénero. 

 Sociedade en xeral, nomeadamente mulleres. 
 

 

6.6.7. Fomento e promoción da colaboración da Xunta de Galicia e da Unidade de Policía Nacional adscrita á 

Comunidade Autónoma Galega, coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a Policía Local e os servizos 

sociais para unha correcta derivación e traslado das vítimas ao recurso máis axeitado.  

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral e entidades do sector público autonómico.  

 Administración xeral do Estado. 

 Administracións locais. 
 

6.6.8. Participación nas comisións e grupos de traballo de ámbito estatal que se creen en relación coa 

temática da violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoal aos servizo do departamento competente en materia de 

violencia de xénero. 

 Departamentos da administración autonómica con 

competencias na materia. 
 

6.6.9. Subscrición de convenios e acordos de colaboración con empresas radicadas en Galicia para que 

colaboren na divulgación de campañas dirixidas ao rexeitamento social da violencia de xénero, na difusión dos 

dereitos da mulleres que a sofren, así como dos recursos dispoñibles.  

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Empresas e organizacións empresariais. 

 

6.6.10. Promoción e participación da Xunta de Galicia en programas de cooperación internacional que 

aborden a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma.  

 Entidades do sector público autonómico. 
 

6.6.11. Impulso dunha Rede de Concellos contra a violencia de xénero que desenvolvan programas de 

prevención e abordaxe da violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Concellos, mancomunidades de municipios ou consorcios locais. 
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6.6.12. Mediación para a creación dun Xulgado exclusivo de Violencia de Xénero nas provincias de Lugo e 

Ourense. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración de Xustiza. 

 

6.6.13. Impulso á realización, polo menos con carácter anual, dunha Mesa de Coordinación interinstitucional 

en materia de violencia de xénero entre todos os axentes implicados en Galicia, de cara a realizar avaliacións 

periódicas da situación. 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma. 

 Administración xeral do Estado. 

 Administracións locais. 

 Administración de Xustiza. 

 Outras entidades e profesionais expertas/os. 

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 6.7.  

Outorgar unha atención integral e específica ás mulleres vítimas da trata de seres humanos, fundamentalmente ás 

que o son con fins de explotación sexual. 

 

6.7.1. Elaboración dunha guía de boas prácticas ou código ético de xénero que contribúa á concienciación 
social da compra de servizos sexuais como unha forma de violencia de xénero. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Sociedade en xeral. 
 

6.7.2. Elaboración de material informativo específico sobre os dereitos e recursos existentes para as vítimas 
de trata, fundamentalmente con fins de explotación sexual. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres en risco ou en situación de trata. 

 Sociedade en xeral. 
 

6.7.3. Adaptación dos servizos de información existentes para as vítimas de violencia de xénero de modo que 
faciliten unha atención e asesoramento axustados ás necesidades das persoas en situación de trata. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres en risco ou en situación de trata. 

 Sociedade en xeral. 
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6.7.4. Establecemento de canles de diálogo e colaboración con consulados, organizacións non 
gobernamentais e asociacións coa fin de achegar información sobre a trata de seres humanos á poboación 
estranxeira residente en Galicia. 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Poboación inmigrante, principalmente mulleres. 

 Sociedade en xeral. 
 

 
 

6.7.5. Apoio á colaboración con entidades e organizacións non gobernamentais que dispoñan de estruturas e 
mecanismos axeitados para acoller e atender ás vítimas de trata, fundamentalmente con fins de explotación 
sexual. 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres e nenas en risco ou en situación de trata. 

 

6.7.6. Promoción e apoio á posta en marcha dun recurso especializado na atención de menores vítimas de 
trata, fundamentalmente con fins de explotación sexual. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Menores en risco ou en situación de trata. 

 

6.7.7. Impulso do grupo de traballo especializado para a coordinación, dinamización e seguimento da acción 
da Administración autonómica en temas de trata de persoas con fins de explotación sexual. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Administración xeral da Comunidade Autónoma.  

 Entidades do sector público autonómico.  

 

6.7.8. Continuidade da actuación institucional coa Fiscalía Superior de Galicia relativa á adopción de medidas 
de prevención, investigación e tratamento ás mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 
Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Mulleres e nenas en risco ou en situación de trata. 

 

6.7.9. Participación e colaboración no desenvolvemento do Protoclo Marco de Protección das Vítimas de 
Trata. 

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Persoas en risco ou situación de trata. 

 Sociedade en xeral. 
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6.7.10. Desenvolvemento da colaboración institucional cos países de orixe das vítimas para afrontar de xeito 
integral a loita contra a trata de seres humanos, con medidas de prevención e protección.  

 

 

Responsable/s Secretaría Xeral da Igualdade. 

Persoas e/ou entidades destinatarias: 

 Departamentos gobernamentais competentes. 

 Persoas vítimas de trata. 
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