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Presentación
O Concello de Burela presenta o seu V Plan de acción municipal para a
igualdade entre mulleres e homes 2020-2024, un instrumento esencial para
seguir avanzando na igualdade de xénero en todos os ámbitos.
Con este V Plan a nosa institución renova o seu compromiso co progreso
democrático que supón recoñecer que unha sociedade non é
verdadeiramente igualitaria mentres continúen a persistir desequilibrios de
xénero que impiden a igualdade de facto entre mulleres e homes.
Os avances producidos en materia de igualdade nos últimos tempos son
innegables e esta institución vén contribuíndo a este labor a través de políticas
municipais dirixidas a eliminar as distintas fendas de xénero, así como á
visibilización e ao recoñecemento das mulleres como suxeitos activos da
poboación local.
Seguir avanzando neste camiño supón planificar accións que lle dean continuidade ao traballo emprendido e impulsado por esta Administración en distintos
ámbitos: desde a sensibilización social sobre a necesaria igualdade e contra a
violencia de xénero, ata a provisión de servizos dirixidos a facilitar a participación das mulleres, entre outras accións. Esta experiencia e aprendizaxe servirá,
sen dúbida, para reforzar a necesaria transversalidade do enfoque de xénero,
de maneira que todas as áreas municipais se impliquen con máis forza no desenvolvemento de políticas que incorporen esta perspectiva.
Trátase dun plan de toda e para a toda a cidadanía de Burela, que de maneira
transversal e integral pretende seguir derrubando as barreiras que hoxe en día
continúan impedindo a plena igualdade e a súas distintas manifestacións: menor participación das mulleres, dificultades de acceso e permanencia no
mundo do traballo remunerado, escasa presenza feminina en esferas de decisión etc., así como seguir combatendo todas as expresións de violencia contra
as mulleres.

Só coa implicación do conxunto de toda a sociedade poderemos continuar o
noso traballo, para que Burela sexa un lugar máis amable para vivir, todos e
todas, en igualdade.

Alfredo Llano García
Alcalde do Concello de Burela

Noelia María Ben Vázquez
Concelleira de Muller, Igualdade,
Inmigración e Cooperación
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1. Introdución
O V Plan de acción municipal para a igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela 20202024 constitúe o instrumento de planificación clave no ámbito municipal para seguir removendo
os obstáculos que impiden que a igualdade de mulleres e homes nos distintos eidos sexa real e
efectiva.
Como administración máis próxima á cidadanía, o Concello ten a oportunidade de levar a cabo actuacións e ofrecer servizos cun impacto moi directo na vida das persoas, e neste sentido, esta institución conta xa cunha dilatada traxectoria na articulación de mecanismos e políticas públicas para
combater os desequilibrios de xénero que afectan as mulleres e que dificultan unha participación
e presenza igualitaria en todos os ámbitos.
O plan trata de combater, desde unha perspectiva integral, a persistencia de fendas de xénero e
situacións discriminatorias que afondan as súas raíces nunha sociedade patriarcal, na que as mulleres ocuparon tradicionalmente posicións de desvantaxe en todos os ámbitos.
Como instrumento marco de planificación esencial en materia de igualdade, o V Plan continúa a
senda emprendida no que atinxe ao traballo de sensibilización social de toda a cidadanía e a implicación dos distintos axentes sociais no desenvolvemento de accións que melloren a posición das
mulleres nas distintas esferas e contribúan á súa participación e visibilización.
O plan afonda na transversalidade de xénero, de maneira que o conxunto da acción municipal considere as diferenzas entre mulleres e homes para planificar adecuadamente as accións e os recursos
que se van poñer en marcha, así como ao longo de todo o proceso de execución das respectivas
actuacións.
Daráselles continuidade ás accións dirixidas a combater a persistencia de estereotipos de xénero que
condicionan innumerables dimensións da vida de mulleres e homes; a fomentar a corresponsabilidade na asunción das responsabilidades domésticas e familiares; a mellorar as oportunidades de emprego para as mulleres; estimular a súa participación social etc., sen esquecer a articulación de mecanismos de prevención e intervención fronte á violencia de xénero, batalla que non dá tregua e á que
o conxunto da sociedade e os poderes públicos deben destinar os máximos esforzos.
Para materializar todos estes obxectivos no horizonte 2024, o V Plan articúlase nas seguintes seis
liñas estratéxicas:
•

Liña estratéxica 1. Gobernanza en favor da igualdade.

•

Liña estratéxica 2. Cambio de valores e modelos para a igualdade.

•

Liña estratéxica 3. Empregabilidade e conciliación corresponsable.

•

Liña estratéxica 4. Benestar social e calidade de vida.

•

Liña estratéxica 5. Participación social e cidadanía activa.

•

Liña estratéxica 6. Acción integral contra a violencia de xénero.
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En canto á estrutura expositiva, o documento que aquí se presenta está integrado polos
seguintes apartados:
•

O capítulo 2 dedícase a detallar o proceso metodolóxico desenvolvido para a elaboración do plan.

•

O capítulo 3 recolle os resultados principais da diagnose previa realizada: unha descrición sociodemográfica da poboación de Burela e outros datos de interese sobre servizos e recursos municipais, así como a determinación das principais necesidades e demandas identificadas no proceso participativo levado a cabo.

•

O capítulo 4 condensa as referencias normativas de maior relevancia en materia de
igualdade de xénero nos ámbitos internacional, europeo, estatal, autonómico e local.

•

O capítulo 5 recolle os principios inspiradores do plan que deben rexer tamén no seu
desenvolvemento, así como a súa finalidade e vixencia.

•

O capítulo 6 describe a estrutura xeral do plan en liñas estratéxicas e obxectivos.

•

O capítulo 7 constitúe a parte central do documento: o programa de medidas que se
van desenvolver para avanzar na igualdade de xénero nas distintas áreas no horizonte
2024.

•

O capítulo 8 inclúe unha serie de directrices para a realización do seguimento e avaliación do plan.

•

Por último, pechan o documento dous anexos: o modelo de ficha para o seguimento e
unha táboa resumo de liñas estratéxicas, obxectivos e medidas do V Plan de Igualdade
do Concello de Burela 2020-2024.
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2. Proceso de
elaboración
do plan
Neste capítulo descríbese o proceso metodolóxico seguido para a elaboración do V Plan de Igualdade do Concello de Burela, articulado nas seguintes fases:

1. FASE DIAGNÓSTICA
Todo proceso de planificación precisa dun diagnóstico previo da situación que mostre o coñecemento sobre a realidade na que se pretende actuar. Por iso, a primeira fase consistiu na realización
dun diagnóstico previo da situación da poboación do concello en distintos ámbitos.
Dunha banda, realizouse unha análise estatística dos principais datos sociodemográficos do municipio dispoñibles en distintas fontes de acceso público (IGE, SEPE etc.), así como doutros datos de
carácter interno facilitados pola propia institución municipal.
Desde o punto de vista cualitativo, para obter unha fotografía máis fidedigna da realidade do municipio en clave de igualdade, desenvolveuse un proceso participativo e de consulta no que se solicitaba a asociacións e entidades da vila a súa colaboración, mediante a cobertura dun formulario
especialmente deseñado para a identificación das necesidades e propostas de actuación en materia
de igualdade de xénero no concello.
En paralelo, levouse a cabo unha consulta, tamén en clave diagnóstica e propositiva, a persoas técnicas responsables de áreas municipais asociadas a ámbitos prioritarios de actuación, a saber: servizos sociais, educación familiar, inmigración e cooperación, emprego e a Axencia de Desenvolvemento Local.

2. FASE DE REDACCIÓN
A partir dos resultados da diagnose realizada e das directrices e propostas transmitidas desde o
departamento de Igualdade e o Centro de Información ás Mulleres (CIM), decidíronse as prioridades e a estrutura matriz do presente plan, incluíndo os obxectivos xerais, as liñas estratéxicas e os
obxectivos específicos. Logo de consensuar a devandita estrutura co departamento responsable,
elaboráronse as distintas propostas de medidas para desenvolvelo.

3. FASE DE CONSENSO E APROBACIÓN
Logo de elaborar e presentarlle un primeiro borrador do programa de medidas ao Departamento
de Igualdade, iníciase un proceso de consulta ao resto de departamentos municipais, co obxecto
de que realicen as súas achegas e suxestións, de maneira que se poida obter un documento verdadeiramente transversal e consensuado entre as distintas áreas de goberno.
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Unha vez que se valoraron e se incorporaron, se é o caso, as achegas dos diferentes departamentos,
redactouse o documento do V Plan de acción municipal para a igualdade entre mulleres e homes
do Concello de Burela 2020-2024, na súa versión final, para a súa presentación ao Goberno municipal e a súa aprobación polos grupos políticos da Corporación.
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3. Caracterización sociodemográfica
da poboación e outra información
en clave diagnóstica
3.1 DESCRICIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DA POBOACIÓN DE BURELA
Co obxectivo de contextualizar desde o punto de vista poboacional o plan que se vai desenvolver
nos próximos anos, preséntase a continuación unha análise das principais características sociodemográficas da poboación de Burela, así como dunha serie de indicadores socioeconómicos relacionados co emprego e a ocupación, a educación e a inclusión social.

DATOS DE POBOACIÓN
Para comezar, e polo que atinxe á súa estrutura poboacional, segundo datos do último padrón municipal de habitantes no municipio de Burela, o cal conta cun único núcleo de poboación, residen
un total de 9588 persoas, practicamente equidistribuídas segundo o sexo: o 50,4 % son mulleres e
o 49,6 % homes.
Como pode apreciarse na pirámide poboacional, o groso da poboación concéntrase entre os 35 e
os 59 anos, que representan o 41,4 % do total.
A pirámide presenta unha base máis larga que a cúspide. Isto é porque un terzo da poboación ten
menos de 35 anos —cun equilibrio por sexo— mentres que un 24,8 % de habitantes ten 60 e máis
anos de idade, cun lixeiro predominio de mulleres (54,5 %). A poboación máis lonxeva é principalmente feminina, posto que a partir dos 75 anos o peso das mulleres é moi superior; en concreto,
por riba dos 84 anos o número de mulleres supón máis do dobre que o de homes.
G.1 ESTRUTURA DA POBOACIÓN DO CONCELLO DE BURELA
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Fonte: IGE. Padrón municipal de habitantes (INE). 2019.
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Atendendo á orixe das persoas que residen no concello, Burela perfílase como un dos municipios
galegos con maior peso de poboación inmigrante. En concreto, o 11,7 % das e dos residentes son
de nacionalidade estranxeira, cun predominio masculino (56,8 %).
Os principais países de procedencia son: Cabo Verde (4,4 % da poboación total do concello), Portugal, Indonesia e O Perú (cun peso semellante de algo máis do 1 %), seguidos de O Senegal, O Brasil,
Colombia e Marrocos.
En canto á comunidade caboverdiana hai que ter en conta, segundo a información facilitada desde
o Departamento de Inmigración e Cooperación, que o seu número de persoas é maior, se ben non
figuran no padrón municipal como persoas con esta orixe polas seguintes razóns:
•

Por tratarse de nenas e nenos nados en España que optan á nacionalidade española.

•

Por ser persoas adultas que xa adquiriron a nacionalidade española.

•

Por posuír a nacionalidade portuguesa (debido á pasada colonización dese país), aínda procedendo de Cabo Verde.

A composición por sexo está bastante equilibrada na comunidade caboverdiana, a peruana, a marroquí e a colombiana. Pola contra, a comunidade indonesia e a senegalesa teñen unha presenza
na vila destacablemente masculina, mentres que as mulleres son maioría entre a poboación de
orixe brasileira.
C.1 RESUMO DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA DE BURELA

TOTAL
NACIONALIDADES

MULLERES

HOMES

TOTAL

% SOBRE
POBOACIÓN

38

482

635

1117

11,7 %

Fonte: Concello de Burela. Padrón municipal de habitantes (31/12/2019).

C.2 PRINCIPAIS NACIONALIDADES DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA DE BURELA

PAÍS

MULLERES

HOMES

TOTAL

%

Cabo Verde

205

216

421

4,4

Portugal

52

73

125

1,3

Indonesia

4

120

124

1,3

O Perú

51

50

101

1,1

O Senegal

13

77

90

0,9

O Brasil

38

11

49

0,5

Colombia

22

19

41

0,4

Marrocos

20

20

40

0,4

Fonte: Concello de Burela. Padrón municipal de habitantes (31/12/2019).

Como perfil xenérico do conxunto da poboación estranxeira, cabe indicar que se trata dunha poboación nova, xa que o 47,7 % son menores de idade.
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G.2 POBOACIÓN DE ORIXE ESTRANXEIRA DE BURELA SEGUNDO MAIORÍA/MINORÍA DE IDADE

Habitantes de orixe estranxeira

47,7%

maiores de idade (584)

52,3%

Habitantes de orixe estranxeira
menores de idade (533)

Fonte: Concello de Burela. Padrón municipal de habitantes (31/12/2019).

Doutra banda, se se atende á composición das familias de orixe estranxeira compróbase que algo
máis da metade ten xa na actualidade unha composición mixta.
G.3 UNIDADES FAMILIARES DE PROCEDENCIA ESTRANXEIRA SEGUNDO A NACIONALIDADE DAS PERSOAS
INTEGRANTES

Unidades familiares netamente
53,3 %

estranxeiras (240)

46,7 %

Unidades familiares mixtas (274)

Fonte: Concello de Burela. Padrón municipal de habitantes (31/12/2019).

Polo que respecta á evolución da poboación nos últimos anos, obsérvase un crecemento constante
do número de habitantes entre os anos 2006 e 2014. A partir dese ano, o número de persoas residentes descende lixeiramente ata 2017, e experimenta unha leve repunta nos últimos dous anos
de referencia.
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G.4 EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN NO CONCELLO DE BURELA. ANOS 2006-2019

POBOACIÓN
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Fonte: IGE. Censos de poboación e padrón municipal de habitantes (INE).

A seguir, unha análise detallada dos principais indicadores poboacionais do concello, en perspectiva
comparada cos do conxunto da comunidade autónoma, mostran, en primeiro lugar, que o municipio de Burela presenta un menor envellecemento poboacional que a media galega. A idade media
dos galegos e galegas cífrase nos 47,24 anos (48,77 entre as mulleres), mentres que en Burela se
sitúa nos 43,61 anos, sendo tamén lixeiramente máis alta entre a poboación feminina, en consonancia coa maior lonxevidade comentada (44,64).
A poboación menor de 20 anos e a de 20 a 64 anos é porcentualmente superior en Burela, mentres
que a poboación de 65 e máis anos é significativamente máis baixa que a do conxunto de Galicia
(17,99 % fronte a un 25,16 % autonómico).
Como consecuencia destes datos, os índices de envellecemento e sobreenvellecemento da poboación de Burela son substancialmente máis baixos neste municipio que na media de concellos galegos. Ademais, en consonancia co comentado para a pirámide poboacional, os valores destes índices
son máis elevados entre a poboación feminina, tendencia que tamén se observa para o conxunto
de Galicia.
O cadro n.º 3 recolle a comparativa doutros índices que gardan unha vez máis relación coas características que se veñen de comentar: unha poboación comparativamente menos envellecida en
Burela que na media dos concellos da comunidade autónoma; entre outros o índice de recambio
da poboación en idade activa, máis favorable, ao ser máis baixo, neste concello (142,23 %, fronte
ao 164,46 % galego).
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C.3 INDICADORES DE POBOACIÓN SEGUNDO O SEXO E EN TOTAL1. BURELA E GALICIA
INDICADORES DE POBOACIÓN

TOTAIS

MULLERES

HOMES

BURELA

GALICIA

BURELA

GALICIA

BURELA

GALICIA

Densidade de poboación

1255,9

91,3

632,5

47,2

623,4

44,1

Idade media no 1 de xaneiro

43,61

47,24

44,64

48,77

42,56

45,59

Porcentaxe de poboación menor de 20 anos

17,97

15,91

17,19

14,86

18,76

17,04

Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos

64,04

58,92

62,98

57,32

65,13

60,64

Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos

17,99

25,26

19,84

27,82

16,12

22,32

Índice de envellecemento (%)

100,15

158,15

115,44

187,19

85,93

131,00

Índice de sobreenvellecemento (%)

15,32

18,58

18,06

21,57

11,90

14,58

Índice de dependencia global (%)

45,73

58,82

48,85

63,67

42,70

53,94

Índice de dependencia xuvenil (%)

19,51

18,86

19,32

18,14

19,70

19,58

Índice de dependencia senil (%)

26,22

39,97

29,53

45,53

23,00

34,36

Índice de estrutura da poboación en idade activa (%)

137,14

151,05

137,77

155,63

136,52

146,60

Índice de recambio da poboación en idade activa (%)

142,23

164,46

157,54

175,95

129,04

153,70

Fonte: IGE. Indicadores demográficos. 2019.

No que respecta aos datos sobre fecundidade, obsérvase unha taxa bruta de 8,50 nacementos por
cada 1000 habitantes (a taxa no ámbito autonómico sitúase nos 6,80) e unha taxa xeral de fecundidade de 37,61 nacementos por cada 1000 mulleres fértiles (fronte aos 32,51 da comunidade autónoma). A media de fillas e fillos por muller en Burela sitúase en 1,36, sendo lixeiramente superior
á media galega (1,04).
Por outra parte, a porcentaxe de nacementos de nai non casada supón o 54,2 %, que xunto cos
datos sobre a idade media da nai ao nacemento do primeiro fillo ou filla e a idade media das mulleres ao primeiro matrimonio, dá conta do cambio social que se vén producindo nas últimas décadas, cunha tendencia cara a maternidades e paternidades á marxe da institución legal do matrimonio.

1

Índice de envellecemento: indica a relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación menor de 20 anos expresada en
porcentaxe, é dicir, o número de persoas de 65 ou máis anos por cada 100 menores de 20 anos.
Índice de sobreenvellecemento: é a relación entre a poboación maior de 84 anos e a poboación maior de 64 anos expresada en %, é
dicir, o número de persoas de 85 ou máis anos por cada 100 de 65 ou máis anos.
Índice de dependencia global: a relación entre os grupos de poboación potencialmente dependentes (poboación menor de 15 anos e
poboación maior de 64 anos) e o grupo de poboación en idade potencialmente activa (poboación entre 15 e 64 anos).
Índice de dependencia xuvenil: indica a relación entre a poboación nova (poboación menor de 15 anos) e a poboación en idade
potencialmente activa (poboación entre 15 e 64 anos).
Índice de dependencia senil: é a relación entre a poboación maior (poboación maior de 64 anos) e a poboación en idade
potencialmente activa (poboación entre 15 e 64 anos).
Índice de estrutura da poboación en idade activa: indica a relación entre a poboación entre 40 e 64 anos e a poboación entre 15 e 39
anos.
Índice de recambio da poboación en idade activa: a relación entre a poboación entre 60 e 64 anos e a poboación entre 15 e 19 anos.
Mide a capacidade dunha poboación para substituír as persoas que se van xubilando.
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C.4 INDICADORES DE FECUNDIDADE2. BURELA
Taxa bruta de
natalidade

Taxa xeral de
fecundidade

Idade media á
maternidade

Idade media da nai ao nacemento
do primeiro fillo ou filla

8,50

37,61

30,03

29,39

Índice sintético de
fecundidade

Porcentaxe de nacementos
de nai non casada

Relación de masculinidade
ao nacemento

Taxa bruta de reprodución

1,36

54,22

118,42

0,62

Fonte: IGE. Indicadores demográficos. 2018.

C.5 INDICADORES DE NUPCIALIDADE3. BURELA
Taxa bruta de
nupcialidade

Taxa xeral de
nupcialidade

Idade media ao primeiro
matrimonio. Homes

Idade media ao primeiro
matrimonio. Mulleres

4,20

4,84

36,57

36

Fonte: IGE. Indicadores demográficos. 2018.

Polo que respecta ás tendencias demográficas do concello e, a pesar do menor envellecemento
poboacional comentado, en 2019 o número de falecementos en Burela superou o de nacementos
en 2 persoas, o que mostra un desfavorable índice de recambio poboacional, aínda que este saldo
vexetativo negativo é, con moita diferenza, o máis baixo de toda a comarca da Mariña Central.
C.6 NACEMENTOS, DEFUNCIÓNS, MATRIMONIOS E CRECEMENTO VEXETATIVO. CONCELLOS DA COMARCA DA
MARIÑA CENTRAL

CONCELLOS

NACEMENTOS

DEFUNCIÓNS

SALDO VEXETATIVO

MATRIMONIOS

Comarca da Mariña Central

181

358

-177

107

Alfoz

4

37

-33

1

Burela

72

74

-2

40

Foz

67

122

-55

43

Lourenzá

14

32

-18

7

Mondoñedo

12

60

-48

9

O Valadouro

12

33

-21

7

Fonte: IGE. Movemento natural da poboación (IGE-INE). 2019.

2

Taxa bruta de natalidade: número de nacementos por cada 1000 habitantes.
Taxa xeral de fecundidade: número de nacementos por cada mil mulleres en idade fértil (de 15 a 49 anos).
Relación de masculinidade ao nacemento: cociente entre o número de nenos e o de nenas nacidos durante un ano.
Taxa bruta de reprodución: número medio de fillas que tería unha muller en ausencia de mortalidade ao longo da súa vida.
Índice sintético de fecundidade: número medio de fillo/as por muller.

3

Taxa bruta de nupcialidade: número de matrimonios por cada 1000 habitantes.
Taxa xeral de nupcialidade: número de matrimonios por cada mil individuos de 15 ou máis anos.
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Se se atende ás proxeccións de poboación para o ano 2030 realizadas para o conxunto da comarca
os datos non son positivos, cun saldo vexetativo moi negativo, lixeiramente compensado por un
saldo migratorio de signo positivo.
Ademais, o índice de envellecemento superará o 200 %, sobre todo, pola lonxevidade feminina no
conxunto da comarca.
C.7 PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN A CURTO PRAZO: VARIABLES DEMOGRÁFICAS PROXECTADAS PARA O ANO 2030.
COMARCA DA MARIÑA CENTRAL

ANO 2030

TOTAL

MULLERES

HOMES

Nacementos proxectados

166

81

86

Taxa bruta de natalidade

5,9

-

-

Defuncións proxectadas

384

186

197

Taxa bruta de mortalidade

13,7

13

14,5

Saldo vexetativo

-218

-106

-112

Saldo migratorio

71

35

36

Fonte: IGE. Proxeccións de poboación a curto prazo.

C.8 PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN A CURTO PRAZO: INDICADORES DE ENVELLECEMENTO PROXECTADOS PARA O
ANO 2030. COMARCA DA MARIÑA CENTRAL

ANO 2030

TOTAL

MULLERES

HOMES

Índice de envellecemento

204,7

223,6

186,1

Índice de sobreenvellecemento

18,1

21,4

14,3

Índice de dependencia global

71,9

75,8

68

Fonte: IGE. Proxeccións de poboación a curto prazo.

A continuación preséntanse os datos relativos á evolución das migracións no concello de Burela, xa
sexan no ámbito de Galicia, doutra comunidade autónoma ou do estranxeiro.
En canto á emigración, desde o ano 2007 obsérvase unha tendencia moi irregular. Nos anos da crise
económica, entre o 2008 e o 2010 increméntanse as saídas de poboación, presentando un descenso
entre 2011 e 2013 para producirse un forte ascenso no ano 2014, cando deixan de residir no concello 505 persoas. A partir dese ano as cifras volven descender, producíndose unha repunta no ano
2018.
Pola contra, a tendencia do movemento inmigratorio é máis regular: entre os anos 2007 e 2014
presenta un descenso continuado, cun lixeiro incremento da poboación foránea en 2015, que volve
descender nos seguintes dous anos e a elevarse en 2018.

19
19

V PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE BURELA 2020-2024

G.5 EVOLUCIÓN DA EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN NO CONCELLO DE BURELA. ANOS 2007-2018
EMIGRACIÓNS

INMIGRACIÓNS

700
592
600

554

517
470

500

453

413
369

400
300

357

368

2008

2009

410

335
378

371

335

338

368
423

368

355

353

2015

2016

2017

317

303

200

429

505

100
0
2007

2010

2011

2012

2013

2014

2018

Fonte: Elaboración do IGE a partir dos ficheiros facilitados polo INE. Estatística de Variacións Residenciais. 2018.

Os datos desagregados por tipo de migración e sexo no último dato no que se dispón de datos
(2018) mostran, en primeiro lugar, que a chegada de novas persoas residentes ao concello supera
lixeiramente o número de saídas, cun saldo positivo de 6 persoas.
Polo que respecta á inmigración, as mulleres representan o 50,8 % do total á vez que deixan o
concello en menor proporción que os homes (47,3 %).
Por outro lado, as cifras brutas evidencian que a inmigración é principalmente interna, isto é, doutros
concellos galegos, seguida da estranxeira (onde se destaca aínda máis a proporción de mulleres).
En canto á emigración, destácanse tamén as saídas a outros concellos galegos, seguida polas que
teñen como destino outras comunidades autónomas e, por último, ao estranxeiro. Neste caso, a
emigración masculina ao estranxeiro é significativamente superior á feminina.
C9.a e C9.b INMIGRACIÓNS E EMIGRACIÓNS NO CONCELLO DE BURELA POR TIPOLOXÍA E SEXO

INMIGRACIÓNS
SEXO

Total

Inmigración interna

Doutra CCAA

Do estranxeiro

Mulleres

218

112

38

68

Homes

211

110

51

50

Totais

429

222

89

118

EMIGRACIÓNS
SEXO

Total

Emigración interna

A outra CCAA

Ao estranxeiro

Mulleres

200

121

42

37

Homes

223

117

59

57

Totais

423

238

101

94

Fonte: IGE. Elaboración a partir dos ficheiros facilitados polo INE. Estatística de variacións residenciais. 2018.
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EDUCACIÓN
Noutra orde de cousas, móstranse a continuación os datos estatísticos dispoñibles para o concello de
Burela sobre o alumnado matriculado nos niveis educativos comprendidos ata a educación obrigatoria.
Mentres que o número de rapazas é algo superior na ESO (52,4 %), na infantil e na primaria os datos
practicamente están equilibrados, cun levísimo predominio masculino nesta última ensinanza (51,5 %).
C.10 ALUMNADO MATRICULADO EN E. INFANTIL, E. PRIMARIA E ESO NO CONCELLO DE BURELA. CURSO 2019-2020

ENSINANZAS

MULLERES

HOMES

TOTAL

Educación infantil

98

94

192

Educación primaria

212

225

437

Educación secundaria obrigatoria

177

161

338

Fonte: IGE. Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

EMPREGO
Pasando xa á análise dos indicadores estatísticos asociados á esfera do mercado de traballo, cómpre
sinalar, en primeiro termo, un peso máis elevado da afiliación masculina, que en termos porcentuais representa o 52,2 %, fronte ao 47,8 % de mulleres dadas de alta na Seguridade Social en decembro de 2019.
A contratación a tempo completo é maioritaria no conxunto da poboación que traballa por conta
allea (55,1 %). Dentro desta, a porcentaxe masculina é lixeiramente superior á feminina (51,4 % e
48,6 % respectivamente).
Entre as mulleres, o máis frecuente é a contratación a tempo completo (55,4 %), aínda que un 44 %
traballa a tempo parcial. Nos homes, a contratación a tempo completo representa o 54,8 %, cunha
baixa contratación a tempo parcial (16,7 %) e un significativo peso dos contratos fixos descontinuos,
que entre eles chegan a representar o 28,5 % do total, sendo menor ao 1 % entre as mulleres.
G.6 AFILIACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL NO CONCELLO DE BURELA A DECEMBRO DE 2019, POR SEXO
3641

1739

Total

Mulleres

1902

Homes

Fonte: IGE.
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G.7 CONTRATOS REXISTRADOS NO CONCELLO DE BURELA POR TIPO DE XORNADA E SEXO. ANO 2019
3500

3158

3000
2500
2000

1739

1632

1526

1500
944

1000

845
475

500

894

671

273

465

10
0
Total
Total contratos

Mulleres
A tempo completo

A tempo parcial

Homes
Fixo descontinuo

Fonte: IGE. Información facilitada directamente pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

En canto aos sectores de actividade, os contratos rexistrados no último ano de referencia mostran
un importante peso do sector servizos (70 %), seguido polo sector primario, que representa o
23,4 %.
G.8 CONTRATOS REXISTRADOS NO CONCELLO DE BURELA POR SECTOR DE ACTIVIDADE. ANO 2019

Servizos

Construción

Industria

Agricultura e pesca

2211

115

94

738

Total

3158

Fonte: IGE. Información facilitada directamente pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Non se dispón de datos anuais segundo o sexo, pero se se observan as cifras correspondentes ao
último mes do ano 2019, compróbase que a contratación feminina concéntrase exclusivamente no
sector servizos (135 contratos: 100 %), mentres que entre a poboación masculina, ademais das actividades terciarias (63 %), ten tamén certo peso a agricultura e a pesca (27,4 %).
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G.9 CONTRATOS REXISTRADOS NO CONCELLO DE BURELA POR SECTOR DE ACTIVIDADE E SEXO. DECEMBRO 2019
250

220

200
135

150

85

100
50

37

37
6

7

Industria

Construción

6

7

Industria

Construción

0
Agricultura

Servizos

Servizos

Agricultura

e pesca

Servizos

e pesca
Total

Mulleres

Homes

Fonte: IGE. Información facilitada directamente pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Se se analizan agora os datos de desemprego, obsérvanse diferenzas significativas segundo o sexo,
o que dá conta da importancia da posta en marcha de políticas de emprego con perspectiva de
xénero. Así, a cifra media de mulleres paradas ao longo do pasado ano duplica á masculina (321
mulleres fronte a 160 homes inscritos nas oficinas de emprego), o que en termos porcentuais supón
que o 66,7 % das persoas sen traballo son mulleres, fronte a un 33,3 % de homes.
Ademais, a estrutura interna do paro correspondente a cada sexo tamén amosa diferenzas. O desemprego masculino mostra as cifras máis elevadas entre os 50 e os 54 anos e entre os de maior
idade (60 a 64).
No caso das mulleres, as maiores cifras obsérvanse no tramo de 55 a 59 anos pero, sobre todo, nos
distintos intervalos comprendidos entre os 30 e os 49 anos, idades nas que se consolidan as carreiras profesionais e ten lugar de forma maioritaria, como se viu, a maternidade.
G.10 PARO REXISTRADO SEGUNDO OS GRUPOS QUINQUENAIS DE IDADE POR SEXO. ANO 2019 (MEDIA ANUAL)
600
500
400
300
200
100
0
Total

16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64
anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

51

51

41

Total

481

4

18

52

60

70

69

64

Mulleres

321

4

9

33

42

53

45

40

19

35

14

Homes

160

1

9

19

18

17

23

24

32

16

27

Fonte: IGE. Información facilitada directamente pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.
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Se se atende á distribución dos datos polo sector de actividade e polo sexo, obsérvase que o desemprego é especialmente destacado no sector servizos tanto para mulleres como para homes, se
ben as desempregadas neste sector representan o 72,6 %. Nas actividades primarias e na industria
as cifras son semellantes, mentres que na construción o desemprego é principalmente masculino
(82,9 %).
G.11 PARO REXISTRADO NO CONCELLO DE BURELA SEGUNDO O SECTOR DA ACTIVIDADE POR SEXO.
ANO 2019 (MEDIA ANUAL)

481

358

321

260
160
98
18 8 10
Paro total

Agricultura/Pesca

34

35

18 16

Industria

6

36 28

29

Construción

Servizos

8

Sen emprego
anterior

Total

Mulleres

Homes

Fonte: IGE: Informe do paro rexistrado e información subministrada directamente e información facilitada directamente pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

POBREZA E RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Polo que respecta ás situacións de risco de exclusión social, os gráfico n.º 12 e n.º 13 mostran a
evolución da poboación beneficiaria da renda de inclusión social de Galicia (Risga) e das axudas de
inclusión social (AIS) en Burela.
No caso da Risga, destinada ás persoas en risco de exclusión social con carácter estable (non puntual), o cómputo agregado de persoas beneficiarias ao longo do período 2008-2018 ascende a 255
persoas, das cales 151 son mulleres, o 59,2 %.
A evolución ao longo do tempo presenta variacións significativas, con incrementos notables de mulleres perceptoras entre os anos 2014 e 2017, mentres que o número de homes presenta un pico
significativo en 2013 pasando a descender progresivamente nos seguintes anos.
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G.12 EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN BENEFICIARIA DA RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA) NO CONCELLO
DE BURELA. ANOS 2008-2018

POBOACIÓN BENEFICIARIA DA RISGA
Ambos sexos

Mulleres

Homes

40
35
31

30

34

33

25
20

20

15

10
5

16

13
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6
5

8
5

7
6

7

8

2008

2009

2010

2011

2012

11

31
23

18
16

11

34
25

25

20

19
14
8

9

2016

2017

5

0
2013

2014

2015

2018

Fonte: IGE. Información facilitada directamente pola Consellería de Política Social.

No caso das axudas de inclusión social (AIS), as cales teñen un carácter non periódico, e están destinadas a sufragar gastos extraordinarios e urxentes en situacións puntuais de grave emerxencia, entre
os anos 2008 e 2018 beneficiáronse delas un total de 163 persoas, o 57,7 % mulleres.
A evolución da súa percepción ao longo do período considerado é moi irregular, tanto no caso das
mulleres como dos homes, rexistrándose a cifra máis elevada para ambos os sexos en 2012.
G.13 EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN BENEFICIARIA DAS AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AIS) NO CONCELLO DE BURELA.
ANOS 2008-2018

POBOACIÓN BENEFICIARIA DAS AIS
Ambos sexos
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Homes
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Fonte: IGE. Información facilitada directamente pola Consellería de Política Social.
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3.2 PARTICIPACIÓN SOCIAL
Coméntanse no seguinte apartado uns breves apuntamentos relacionados coa participación social
no ámbito asociativo e político desde a perspectiva de xénero.

3.2.1 Ámbito asociativo
Na actualidade figuran inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións de Burela un total de 84 asociacións, a meirande parte con actividade no momento de realización da presente diagnose (80).
Segundo a tipoloxía na que se encadran, atendendo ao recollido nos seus respectivos estatutos,
pode extraerse a seguinte clasificación:
•

Culturais: un total de 21, das cales unha delas é unha asociación de mulleres palilleiras.

•

Deportivas (19).

•

Sociais: un total de 16, dentro das cales figuran unha asociación de amas de casa e unha
asociación de mulleres pola igualdade.

•

Profesionais: 2 asociacións, das cales unha delas corresponde á de mulleres redeiras.

•

De mulleres: con esta categoría propiamente dita figura inscrita unicamente o Observatorio
da Mariña pola Igualdade.

•

Anpas: un total de 4.

•

Outras: nesta categoría inscríbense un total de 17.
G.14 ASOCIACIÓNS INSCRITAS E EN ACTIVO NO CONCELLO DE BURELA. ANO 2020

ASOCIACIÓNS EN ACTIVO
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De mulleres

Fonte: Concello de Burela. Rexistro municipal de asociacións.
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3.2.2 Ámbito político
A actual Corporación municipal, integrada por 13 representantes, mostra un lixeiro predominio
masculino, dado que 7 son homes (53,8 %).
Tanto o grupo socialista (actual equipo de Goberno) como o Partido Popular presentan unha composición plenamente paritaria, mentres que o Bloque Nacionalista Galego está representado por 2
concelleiros e 1 concelleira.
No concello de Burela non houbo ata o momento ningunha alcaldesa, e das candidaturas presentadas
nas diferentes lexislaturas dende a súa creación, só unha estivo liderada por unha muller.

3.3 OUTROS DATOS DE INTERESE SOBRE SERVIZOS MUNICIPAIS
3.3.1 Persoal do Concello
O seguinte cadro reflicte os datos do cadro de persoal do Concello de Burela no momento de elaboración do plan: o seu persoal funcionario e o laboral, fixo e eventual.
Os datos amosan a distribución horizontal das porcentaxes (mulleres e homes en cada área ou departamento) e a distribución vertical (distribución das mulleres por área entre o total de empregadas e distribución de homes sobre o total de empregados).
En total traballan no Concello 91 persoas, das cales o 59,3 % son mulleres.
A distribución segundo áreas ou departamentos evidencia que algúns deles están conformados integramente por mulleres: postos técnico-administrativos como intervención, tesourería, servizos
sociais e urbanismo, entre outros nos que só están dotados dunha persoa empregada, tamén muller.
Os homes son maioría no Departamento de Obras e outros integrados por unha única persoa traballadora, como informática ou as escolas deportivas. Chama a atención especialmente a composición da Policía Local, que na actualidade non conta con ningunha muller, dun total de 10 persoas
traballadoras no servizo.
C.11 CADRO DE PERSOAL DO CONCELLO DE BURELA. ANO 2020

MULLERES

HOMES

TOTAL

n.º

%v

%h

n.º

%v

%h

n.º

%v

%h

Secretaría

1

1,9

50,0

1

2,7

50,0

2

2,2

100,0

Intervención

3

5,6

100,0

0

0,0

0,0

3

3,3

100,0

Tesourería

2

3,7

100,0

0

0,0

0,0

2

2,2

100,0

Informática

0

0,0

0,0

1

2,7

100,0

1

1,1

100,0

Persoal

1

1,9

100,0

0

0,0

0,0

1

1,1

100,0

Información/recepción

1

1,9

100,0

0

0,0

0,0

1

1,1

100,0

Rexistro

1

1,9

100,0

0

0,0

0,0

1

1,1

100,0

OMIC

1

1,9

100,0

0

0,0

0,0

1

1,1

100,0
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MULLERES

HOMES

TOTAL

n.º

%v

%h

n.º

%v

%h

n.º

%v

%h

Aux. Alcaldía

1

1,9

100,0

0

0,0

0,0

1

1,1

100,0

Barco Museo

0

0,0

0,0

1

2,7

100,0

1

1,1

100,0

ADL

1

1,9

100,0

0

0,0

0,0

1

1,1

100,0

Servizo de Integración

2

3,7

100,0

0

0,0

0,0

2

2,2

100,0

Servizos sociais

6

11,1

100,0

0

0,0

0,0

6

6,6

100,0

Educadora social

1

1,9

100,0

0

0,0

0,0

1

1,1

100,0

CIM

3

5,6

100,0

0

0,0

0,0

3

3,3

100,0

Medio ambiente

2

3,7

66,7

1

2,7

33,3

3

3,3

100,0

UAD

6

11,1

85,7

1

2,7

14,3

7

7,7

100,0

Atención temperá

3

5,6

100,0

0

0,0

0,0

3

3,3

100,0

Aux. comedores

5

9,3

100,0

0

0,0

0,0

5

5,5

100,0

CFO

0

0,0

0,0

1

2,7

100,0

1

1,1

100,0

Urbanismo

3

5,6

100,0

0

0,0

0,0

3

3,3

100,0

Obras

6

11,1

30,0

14

37,8

70,0

20

22,0

100,0

Cultura/biblioteca

2

3,7

66,7

1

2,7

33,3

3

3,3

100,0

Policía Local

0

0,0

0,0

10

27,0

100,0

10

11,0

100,0

Casa da Xuventude

0

0,0

0,0

1

2,7

100,0

1

1,1

100,0

Protección Civil

0

0,0

0,0

1

2,7

100,0

1

1,1

100,0

Emprego

1

1,9

100,0

0

0,0

0,0

1

1,1

100,0

Escolas deportivas

0

0,0

0,0

1

2,7

100,0

1

1,1

100,0

Escola de música

2

3,7

40,0

3

8,1

60,0

5

5,5

100,0

TOTAL

54

100,0

59,3

37

100,0

40,7

91

100,0

100,0

Fonte: Concello de Burela.

3.3.2 Servizos de conciliación da vida laboral, persoal e familiar
En canto aos servizos que permiten a conciliación da vida laboral e familiar ás familias con nenos e
nenas menores de 13 anos, hai que mencionar:
•

O servizo de actividades extraescolares desenvolvido polas monitoras e monitores de Gaia
(Aula Medioambiental do Concello de Burela) nos centros escolares, en horario de 15:30 a
17:30 h. As actividades diríxense a nenos e nenas de 3 a 12 anos.
No ano 2019 participaron nestas actividades 33 nenas e 28 nenos matriculados nos dous
CEIP do concello.

•

Na época estival ofrécese o servizo de Ocioteca, en funcionamento nos meses de xullo e
agosto en horario de 9:00 a 13:30 h e dirixido tamén a nenas e nenos de 3 a 12 anos. En
2019 utilizaron este servizo un total de 81 menores: 47 nenas e 34 nenos.
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C.12 POBOACIÓN USUARIA DO SERVIZO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DA AULA MEDIOAMBIENTAL DO
CONCELLO DE BURELA POR SEXO E EN TOTAL. ANO 2019
SERVIZO DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

NENAS

NENOS

TOTAL

AULA MEDIOAMBIENTAL

N.º

%

N.º

%

N.º

%

TOTAL

33

54,1

28

45,0

61

100,0

Fonte: Concello de Burela.

C.13 POBOACIÓN USUARIA DO SERVIZO DE OCIOTECA POR SEXO E EN TOTAL. ANO 2019
SERVIZO DE OCIOTECA
TOTAL

NENAS

NENOS

TOTAL

N.º

%

N.º

%

N.º

%

47

58,1

34

41,9

81

100,0

Fonte: Concello de Burela.

3.3.3 Actividades participativas e de benestar
Ao longo do ano 2019 participaron en actividades de lecer e benestar (cursos e obradoiros) organizados polo Concello, un total de 528 persoas, a inmensa maioría delas mulleres (89 %).
A participación nestas actividades reflicte os estereotipos de xénero máis clásicos en canto a unha
asistencia estritamente feminina en cursos relacionados con labores de costura e traballos manuais.
Porén, aínda que a participación das mulleres tamén é enorme nas actividades físicas que se ofertan, si se rexistra un mínimo de asistencia masculina. A actividade de bailes de salón é a que contou
con maior presenza de homes (31 %).
C.14 POBOACIÓN PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE E BENESTAR POR SEXO E EN TOTAL. ANO
2019
ACTIVIDADES

MULLERES

HOMES

TOTAL

N.º

%

N.º

%

N.º

%

Curso de bordado

46

100,0

0

0,0

46

100,0

Curso de palillos

66

100,0

0

0,0

66

100,0

Curso de costura

28

100,0

0

0,0

28

100,0

Curso de traballos manuais

47

100,0

0

0,0

47

100,0

Obradoiro de ximnasia mental
“Axilmente”

56

96,6

2

3,4

58

100,0

Ximnasia preventiva

51

91,1

5

8,9

56

100,0

Escola de columna

76

92,7

6

7,3

82

100,0

Bailes de salón

100

69,0

45

31,0

145

100,0

TOTAL

470

89,0

58

11,0

528

100,0

Fonte: CIM de Burela.
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3.3.4 Datos sobre violencia de xénero
Ao longo do ano 2019 o Centro de Información ás Mulleres atendeu a un total de 377 persoas, a
inmensa maioría mulleres (99,2 %). Só 3 das atencións corresponderon a asociacións (0,8 %).
G.15 ATENCIÓNS REALIZADAS NO CIM POR PERSOA (E SEXO) E ENTIDADE BENEFICIARIA. ANO 2019

0,8 %
0,0 %

Mulleres
Homes
Asociacións

99,2 %

Fonte: CIM de Burela.

O número total de consultas realizadas no CIM nese ano ascende a 1262. A solicitude de información sobre recursos (35,2 %) e o asesoramento xurídico (30,7 %) destacan claramente sobre os restantes tipos de consultas efectuadas.
C.15 CONSULTAS REALIZADAS NO CIM POR TIPOLOXÍA. ANO 2019
CONSULTAS

N.º

%

Asesoramento xurídico

388

30,7

Atención psicolóxica

142

11,3

Atención a vítimas de violencia de xénero

170

13,5

Orientación/Emprego

61

4,8

Información sobre cursos, xornadas e actividades

21

1,7

Información sobre recursos

444

35,2

Outra información

36

2,9

1262

100,0

TOTAL
Fonte: Concello de Burela.

Entre as consultas realizadas en materia de recursos destaca a demanda de información sobre servizos sociais (172) e, dentro destas, as relacionadas con familia e infancia (94), así como sobre recursos de lecer (142).
Ademais dos servizos de asesoramento xurídico e psicolóxico, atención ás vítimas de violencia de xénero
e outros recursos enumerados, desde o CIM desenvolvéronse ao longo do ano 2019 actividades de concienciación e prevención da violencia de xénero, así como outras actividades dirixidas especificamente
ás mulleres ou ao conxunto da cidadanía, tal e como queda recollido no seguinte cadro.
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C.16 POBOACIÓN PARTICIPANTE/BENEFICIARIA NOUTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO CIM. ANO 2019
MULLERES

HOMES

TOTAL

OUTRAS ACTIVIDADES
N.º

%

N.º

%

N.º

%

Programa “Educar en familia”.

25

71,4

10

28,6

35

100,0

Conmemoración do Día Internacional da Muller (8 marzo):
charla coloquio e manifesto institucional.

60

85,7

10

14,3

70

100,0

“IGUAL-SON: contos do dereito e do revés”. Contacontos para
nenos/as e familias.

25

55,6

20

44,4

45

100,0

“IGUAL-SON: voces violetas”. Actividade para familias.

10

66,7

5

33,3

15

100,0

Obradoiro: “Micromachismos, detectando as violencias cotiás”.

10

100,0

0

0,0

10

100,0

Obradoiro de autodefensa para mulleres ante situacións
violentas.

10

100,0

0

0,0

10

100,0

Talleres de promoción da igualdade e prevención da violencia
de xénero en educación primaria.

50

45,9

59

54,1

109

100,0

Obradoiro de habilidades dixitais e busca de emprego.

10

100,0

0

0,0

10

100,0

“Dixitalizadas”: obradoiro de competencias dixitais básicas.

10

100,0

0

0,0

10

100,0

Obradoiro: Empoderamento feminino e redes de sororidade.

10

100,0

0

0,0

10

100,0

Obradoiro: “Falemos de igualdade, aínda é necesario o
feminismo?”

8

100,0

0

0,0

8

100,0

“Igual a nós”: actividade de dinamización en igualdade e
promoción do uso das novas tecnoloxías.

27

100,0

0

0,0

27

100,0

“Igual son”: danza contemporánea para a igualdade: obradoiro
para alumnado de bacharelato.

17

68,0

8

32,0

25

100,0

Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero
"BURELA EN NEGRO 2019".4

-

-

-

-

-

-

Conmemoración do Día Internacional Contra a Violencia de
Xénero: iluminación da fachada do concello, lectura do
manifesto institucional, caseta informativa.

-

-

-

-

-

-

Campaña de sensibilización e prevención sobre a violencia de
xénero: PROGRAMA BUFANDO (maio-xuño 19): elaboración e
publicación de material informativo.

-

-

-

-

-

-

Charla informativa en colaboración coa Anpa do CEIP Virxe do
Carme: uso de Internet libre de violencia e presentación do
CIM.

-

-

-

-

-

-

Elaboración dunha guía informativa sobre a violencia de xénero
nas redes sociais e Internet: impacto na infancia e adolescencia.

-

-

-

-

-

-

272

70,8

112

29,2

384

100,0

TOTAL

Fonte: Concello de Burela.

4 Non se dispón de datos sobre a poboación beneficiaria, destinataria ou participante nesta e nas seguintes actividades recollidas no
presente cadro.
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3.4 PRINCIPAIS NECESIDADES E DEMANDAS EN CLAVE DE IGUALDADE DE XÉNERO
No marco do proceso diagnóstico realizado levouse a cabo un proceso de consulta para a identificación das principais necesidades e desequilibrios de xénero nos distintos eidos no municipio, así
como para recadar propostas de actuación para ter en conta na elaboración do plan, tanto para
eliminar as distintas fendas que aínda persisten como para mellorar, en xeral, a calidade de vida da
cidadanía.
Como se indicou no apartado metodolóxico, esta consulta trasladouse ao movemento asociativo
da vila, mentres que, en paralelo, se levou a cabo outro proceso de identificación de necesidades
entre persoas técnicas responsables de áreas municipais asociadas a ámbitos prioritarios de actuación, a saber: servizos sociais, educación familiar, inmigración e cooperación, emprego e a Axencia
de Desenvolvemento Local.
Atendendo aos distintos ámbitos expóñense a seguir de xeito resumido as principais achegas realizadas:

SAÚDE E BENESTAR
•

Mellorar a información sobre recursos de prevención no ámbito da saúde entre a poboación feminina, sobre todo a inmigrante (revisións xinecolóxicas, uroloxía etc.).

•

Necesidade dunha información/formación en educación sexual adaptada a todas as idades
(mulleres maiores, adolescentes etc.) e a outras necesidades/condicionantes (mulleres inmigrantes).

•

Accións formativas de planificación familiar dirixidas a mulleres e homes.

•

Mellorar os recursos en materia de saúde mental (máis dotación á unidade de saúde mental), así como das actividades dirixidas á mellora do benestar emocional, especialmente das
mulleres, máis afectadas por depresións e outros trastornos emocionais.

ÁMBITO LABORAL
•

Fomentar desde o Concello a inclusión laboral das mulleres con discapacidade intelectual.

•

Mellorar a información ao empresariado de Burela sobre dereitos e deberes das persoas
traballadoras.

•

Proporcionar información e axudas ás empresas para facilitar a contratación feminina, en
particular a de mulleres vítimas de violencia de xénero.

•

Mellorar a información ás mulleres sobre axudas ao emprendemento feminino.

•

Sinálase tamén a dificultade do relevo xeracional no ámbito das redeiras, motivado pola
falta de certificados de profesionalidade.

ÁMBITO DA CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL, PERSOAL E FAMILIAR
As dificultades de conciliación afectan a toda a poboación, pero especialmente as mulleres inmigrantes, que carecen en maior medida de rede de apoio familiar. Ademais, neste caso a maioría das
mulleres traballan na hostalaría (con horarios de difícil compatibilización co coidado dos fillos e
fillas) e deixan os nenos e nenas máis pequenas ao coidado dos fillos e fillas maiores que, en moitos
casos, aínda están tamén en idade escolar. Isto supón, por un lado, que nenos e, sobre todo, nenas
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menores/adolescentes asuman funcións e responsabilidades que non lles corresponden e que non
lles poidan dedicar tempo aos estudos e a outras actividades propias da idade.
Por outro lado, a escaseza de recursos de conciliación dificulta a participación das mulleres en accións formativas que mellores a súa situación laboral e realizar unha busca activa de emprego.
Existe, pois, un amplo consenso en canto á necesidade de reforzar os recursos para facilitar a conciliación da actividade laboral e o coidado de menores a todas as familias de Burela. En concreto
recolléronse as seguintes demandas:
•

Creación dunha ludoteca municipal para a atención durante as tardes con profesionais especializados (con actividades de lecer, merendas etc.).

•

Ampliación do número de prazas na escola infantil.

•

Posta en marcha dun servizo de madrugadores/as nos centros educativos municipais.

EDUCACIÓN/FORMACIÓN
•

•

Desenvolver accións formativas sobre igualdade de xénero, coeducación e prevención da
violencia de xénero dirixidas a:
-

Familias: nais e pais.

-

Conxunto do alumnado (sobre corresponsabilidade dirixida a adolescentes etc.).

Mellorar/ampliar a oferta de accións formativas en novas tecnoloxías:
-

Formación específica para mulleres maiores.

-

Formación específica para mulleres en situación de vulnerabilidade (vítimas de violencia de xénero, mulleres en situación ou risco de exclusión social, inmigrantes etc.).

-

Creación de aulas informatizadas.

INFORMACIÓN
•

Mellorar a información sobre recursos sociocomunitarios, especialmente a mulleres maiores e colectivos vulnerables (mulleres vítimas de violencia de xénero, mulleres inmigrantes
e outras persoas en risco de exclusión).

PARTICIPACIÓN SOCIAL
•

Maior representación de mulleres no ámbito político (candidatura de alcaldesa etc.).

URBANISMO E INFRAESTRUTURAS
Mellorar a accesibilidade, en concreto:
•

Supresión de barreiras arquitectónicas.

•

Instalación dun ascensor na "biblioteca vella" ou habilitar a planta cero, dado que é un edificio no que se realizan numerosas reunións de diversa índole.

•

Reforma/construción de parques adaptados para nenas e nenos con discapacidade.
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VIOLENCIA DE XÉNERO
•

Posta en marcha dunha vivenda de emerxencia para mulleres vítimas de violencia de xénero.

•

Creación dunha Comisión de participación cidadá de igualdade e de prevención da violencia
de xénero, composta por persoal técnico do Concello e polas persoas expertas en igualdade
e prevención da violencia de xénero das diferentes asociacións que recolleron entre os seus
principais fins a devandita finalidade.

•

Sinatura dun convenio de colaboración entre o Concello e as diferentes asociacións que
recolleron entre os seus principais fins a loita pola igualdade efectiva de oportunidades entre mulleres e homes e a prevención da violencia de xénero.

•

Creación dunha partida orzamentaria independente para aquelas asociacións que segundo
os seus fins persigan a erradicación da violencia de xénero e a promoción da igualdade
efectiva de oportunidades entre mulleres e homes, para que poidan levar a cabo actuacións
con estes obxectivos.

POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL
•

Creación dun fondo de emerxencia, destinado ás asociacións que segundo os seus estatutos, traballan en emerxencia social, para poder atender a persoas con necesidades de aloxamento, axuda de alimentos ou produtos de primeira necesidade; isto é, un sistema de
axuda coordinado co Concello para poder sufragar os gastos que estas actuacións poden
orixinar nas asociacións.

•

Sinatura dun protocolo de actuación entre o Concello e as diferentes asociacións que recolleron entre os seus principais fins a inclusión social para a atención das persoas en risco de
exclusión social que se atopen en situación de emerxencia.

OUTRAS DEMANDAS
•

Incrementar as prazas públicas en centro de día e residencias para persoas dependentes.

•

Ampliar a oferta do SAF.

•

Aumentar os recursos de lecer dirixidos á poboación adolescente. Habilitación de espazos
nos que poidan realizar actividades de lecer atractivas e outras actividades saudables con
monitoras e monitores de tempo libre (obradoiros, saídas etc.).
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4. Marco normativo
A igualdade entre mulleres e homes está garantida en numerosos instrumentos xurídicos e normativos, desde o ámbito internacional, pasando polo contexto europeo ata o estatal, autonómico e
local. Enuméranse nas seguintes liñas os principais textos normativos nos que se aborda a igualdade
de xénero e que constitúen o marco referencial do presente plan.
ÁMBITO INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta das Nacións Unidas de 1945.
Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948.
Convención sobre os dereitos políticos das mulleres de 1952.
Declaración sobre a eliminación da discriminación contra a muller de 1967.
Convención para a Eliminación de todas as Formas de Discriminación contra a Muller de 1979
(CEDAW), con entrada en vigor en 1981.
Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller de 1993.
IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres de Beijing no ano 1995.
Resolución 1997/44 da Comisión dos Dereitos Humanos de 1997.
Documento final do Cumio Mundial de 2005 das Nacións Unidas.

ÁMBITO EUROPEO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tratado de Roma, constitutivo da Comunidade Económica Europea, de 1957.
Tratado de Amsterdam, con entrada en vigor en 1999.
Carta dos dereitos fundamentais da Unión Europea. (DOCE C 364/1 do 18.12.2000).
Recomendación do Comité de Ministros sobre a protección das mulleres contra a violencia 2002.
Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á igualdade de trato entre mulleres e homes nas condicións de traballo.
Regulamento 806/2004/CE do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao fomento da igualdade
entre as mulleres e os homes na Cooperación o Desenvolvemento 2004.
Directiva do Consello 2004/113/CE, do 13 de decembro, pola que se aplica o principio de igualdade
de trato entre homes e mulleres ao acceso de bens e servizos e a súa subministración.
Informe da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social Europeo e
ao Comité das Rexións, do 22 de febreiro de 2006, sobre a igualdade entre mulleres e homes, 2005.
Directiva 2006-54-CE sobre igualdade de oportunidades e trato entre homes e mulleres. 2006.
Folla de Ruta da Unión para o 2006-2010, no ámbito do emprego e política social.
Directiva 2011/99, do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de decembro, sobre a orde europea
de protección (que foi obxecto de transposición no ordenamento xurídico estatal mediante a adopción da Lei 23/2014, do 20 de novembro, de recoñecemento mutuo de resolucións penais na Unión
Europea).
Segundo Pacto Europeo pola Igualdade de Xénero 2011-2020.
Estratexia europea para a Equidade de xénero 2016-2019.
No marco dos países integrantes do Consello de Europa: Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra violencia contra as mulleres e a violencia doméstica. Istambul, 11 de maio do
2011, ratificado por España en 2014.
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ÁMBITO ESTATAL
• Constitución Española de 1978.
• Lei 39/1999, do 5 do novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas
traballadoras.
• Real decreto 1686/2000, do 6 de outubro, polo que se crea o Observatorio da Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes.
• Real decreto 1251/2001, do 16 de novembro, polo que se regulan as prestacións económicas do sistema e Seguridade Social por maternidade e risco durante o embarazo. (BOE 17/ 11/ 2001).
• Lei 27/2003, do 31 de marzo, reguladora da orde de protección das vítimas de violencia doméstica.
• Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto de xénero
nas disposicións normativas que elabore o Goberno.
• Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de
xénero.
• Real decreto 355/2004 polo que se crea un Rexistro Central para a protección das vítimas da violencia
doméstica. Modificado polo Real decreto 660/2007 do 25 de maio.
• Real decreto 237/2005, do 4 de marzo, polo que se establecen o rango e as funcións da Delegación
Especial do Goberno contra a Violencia sobre a Muller, prevista na Lei orgánica 1/2004, de 28 de
decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
• Real decreto 1452/2005, do 2 de decembro, polo que se regula a axuda económica establecida no
artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
• Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Esta norma
recolle que "as entidades locais integrarán o dereito de igualdade no exercicio das súas competencias".
• Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do
embarazo.
• Lei orgánica 11/2015, do 21 de setembro, para reforzar a protección das menores e mulleres con
capacidade modificada xudicialmente na interrupción voluntaria do embarazo.
• Real decreto lei 9/2018, do 3 de agosto, de medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de
Estado contra a violencia de xénero.
• Real decreto lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e
de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación.

ÁMBITO AUTONÓMICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estatuto de Autonomía de Galicia, 1981.
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada.
Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do 27 de xullo,
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no relativo aos órganos consultivos e de participación.
Decreto 1/2014, do 9 de xaneiro, polo que se regula a creación do Centro de Recuperación Integral
para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero.
Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.
Decreto lexislativo 2/2015, 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
Lei 12/2016 de 22 de xullo, a través da cal se modifican os artigos 3 e 39, e mais a disposición adicional
cuarta, engadindo outras disposicións a maiores da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia.
Decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para
o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das entidades
locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu recoñecemento.
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4. MARCO NORMATIVO

ÁMBITO LOCAL
• Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (Inclúe, desde 2018, o recoñecemento
como competencia propia dos municipios no artigo 25.2 letra o) “Actuacións na promoción da igualdade entre mulleres e homes así como contra a violencia de xénero.”)
• Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia.
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5. Principios inspiradores,
finalidade e vixencia
Tanto a elaboración como o propio desenvolvemento do V Plan de acción municipal para a igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela toman de base os seguintes principios inspiradores, definidos a partir da experiencia acumulada, os avances producidos e dos novos desafíos
para os vindeiros anos:
1. PLENA IGUALDADE DE TRATO E OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES. O principio de igualdade de
trato e de oportunidades, recoñecido xuridicamente polos distintos estamentos reguladores, debe
rexer e ser aplicable en todas as situacións e, polo tanto, aplicable en todas actuacións da Administración municipal.
Pero esta igualdade xurídica ten que ser materializable en todos os eidos, de aí que, recoñecendo
a igualdade de dereitos de todas as persoas, se terá en conta a desigual posición de mulleres e
homes, de tal xeito que poidan ser aplicables medidas de acción positiva para corrixir os desequilibrios existentes que conduzan á consecución desa igualdade.
2. INTEGRACIÓN TRANSVERSAL DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NO CONXUNTO DA ACCIÓN MUNICIPAL. A aplicación
do mainstreaming consiste en incorporar a perspectiva de xénero a todas as liñas de traballo dos
poderes públicos. De acordo con este principio, a igualdade entre mulleres e homes debe impregnar todas as políticas públicas e os procedementos impulsados desde a Administración Local en
cada unha das súas áreas. Pero ademais, o enfoque de xénero precisa ser transversal, posto que as
desigualdades afectan a todas as esferas da vida.
Así, ademais de ter en conta estas desigualdades de partida, aplicar este enfoque de maneira transversal supón incorporalo ás estruturas de xestión e tamén aos procedementos de traballo, desde a
planificación ata á execución e avaliación de todas as políticas públicas municipais.
3. PARTICIPACIÓN E EMPODERAMENTO DAS MULLERES. O plan será o instrumento mediante o cal se fomente a participación das mulleres en todos os ámbitos, se potencie a súa presenza en esferas de
decisión e se visibilicen as súas achegas nos distintos campos. Traballarase en prol do empoderamento individual e colectivo, para o reforzamento das súas capacidades e o exercicio activo dos
seus dereitos.
4. CONSIDERACIÓN DAS DIVERSIDADES. As mulleres non deben ser consideradas como un grupo homoxéneo, posto que a súa posición, vivencias e necesidades vense condicionadas por distintos factores. A idade, a orixe, a orientación sexual, a presenza de discapacidade, entre outros, son elementos
cruciais para ter en conta na planificación das accións, como garantía do cumprimento dos seus
dereitos con independencia da súa condición. A diversidade de orixe da poboación residente en
Burela fai que este concello sexa aínda máis sensible ao recoñecemento das diferenzas e a pluralidade de todas as mulleres e nenas, polo que tamén aposta por poñer en valor esta realidade.
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5. CORRESPONSABILIDADE DO CONXUNTO DA SOCIEDADE. Avanzar na igualdade entre mulleres e homes
nos distintos eidos require necesariamente da implicación de toda a sociedade: axentes sociais e
poboación xeral. Por iso, o éxito do desenvolvemento do plan dependerá non só da Administración
municipal, senón da colaboración e participación do conxunto da cidadanía. Ademais, o propio concepto de corresponsabilidade na conciliación da vida laboral, persoal e familiar debe transcender o
ámbito privado, de tal maneira que todas as persoas e axentes económicos e sociais se impliquen
no labor da asunción dunha repartición equitativa das responsabilidades, que permitan que as mulleres participen en igualdade de condicións en todas as esferas do ámbito público: mercado laboral, ocio, espazos de toma de decisións etc.
5. COOPERACIÓN E COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. Igualmente importante para o desenvolvemento do
plan será potenciar a colaboración intra e interinstitucional. Dunha banda, porque a aplicación da
transversalidade de xénero require por si mesma da implicación de todas as áreas municipais na
súa execución, resultando esencial fortalecer os mecanismos de colaboración interdepartamental
para compartir información, coñecemento e procedementos de traballo que permitan o mellor desenvolvemento das políticas públicas. Doutra banda, tamén será necesaria a coordinación e cooperación con outras administracións públicas, para a adecuada aplicación das medidas e un uso máis
eficiente dos recursos públicos.

FINALIDADE DO PLAN
A finalidade do V Plan é continuar avanzando na igualdade entre mulleres e homes no municipio, a
través de actuacións que incidan de xeito estrutural nos distintos ámbitos da vida das persoas, para
acadar unha transformación da sociedade na que non teñan cabida as situacións de discriminación
e os desequilibrios por razóns de xénero, e na que homes e mulleres compartan por igual dereitos
e responsabilidades, mellorando así o benestar do conxunto da poboación.

VIXENCIA
O V Plan de acción municipal para a igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela terá
unha vixencia de algo máis de catro anos, de xeito que as accións programadas deberán executarse
ao longo do período 2020-2024.
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6. Estrutura
do plan
O V Plan de acción municipal para a igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela 20202024 presenta a seguinte estrutura, baseada nos elementos que se describen a continuación:

Liñas estratéxicas e obxectivos xerais

Obxectivos específicos

Medidas

Ilustración 1: esquema dos elementos estruturais do V Plan.

 Nun primeiro nivel, as liñas estratéxicas constitúen os ámbitos de intervención prioritaria para
avanzar na consecución da igualdade entre mulleres e homes nos vindeiros anos. Asociado a
cada unha das liñas, o obxectivo xeral define a meta ou obxectivo global pretendido e, polo
tanto, coincide coa estratexia de acción xeral e estrutural que se busca impulsar. Definiuse un
por cada liña.
 Nun segundo nivel, os obxectivos específicos constitúen as metas concretas que permitirán a
consecución do obxectivo xeral de cada unha das liñas estratéxicas.
 No último chanzo sitúanse as medidas ou propostas concretas de actuación para materializar
cada un dos obxectivos específicos.
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As liñas estratéxicas de actuación son as que se sinalan de seguido:
LIÑA ESTRATÉXICA 1: GOBERNANZA EN FAVOR DA IGUALDADE

LIÑA ESTRATÉXICA 2: CAMBIO DE VALORES E MODELOS PARA A IGUALDADE

LIÑA ESTRATÉXICA 3: EMPREGABILIDADE E CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE

LIÑA ESTRATÉXICA 4: BENESTAR SOCIAL E CALIDADE DE VIDA

LIÑA ESTRATÉXICA 5: PARTICIPACIÓN SOCIAL E CIDADANÍA ACTIVA

LIÑA ESTRATÉXICA 6: ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Ilustración 2: cadro resumo das liñas estratéxicas do plan.

Os obxectivos xerais e específicos de cada liña son os que se expoñen a seguir no seguinte cadro:
C.17 CADRO RESUMO: LIÑAS ESTRATÉXICAS, OBXECTIVOS XERAIS E OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PLAN

LIÑA ESTRATÉXICA 1: GOBERNANZA EN FAVOR DA IGUALDADE
OBXECTIVO XERAL
Avanzar nun modelo de gobernanza en favor da igualdade entre mulleres e homes
mediante a incorporación da transversalidade do enfoque de xénero ao conxunto
da acción municipal.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
1.1 Introducir a perspectiva de xénero e o principio de igualdade efectiva entre mulleres e homes no conxunto de
procesos da organización municipal.
1.2 Afianzar unha comunicación institucional plenamente inclusiva que promova a igualdade entre mulleres e homes.

LIÑA ESTRATÉXICA 2: CAMBIO DE VALORES E MODELOS PARA A IGUALDADE
OBXECTIVO XERAL
Promover a transformación dos valores
para a consecución dun modelo de sociedade libre de estereotipos de xénero que
garanta a plena igualdade de mulleres e
homes nos distintos eidos.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
2.1 Potenciar a coeducación e os modelos de relacións en
igualdade entre a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias).
2.2 Continuar co labor de sensibilización do conxunto da cidadanía sobre a igualdade entre mulleres e homes e a superación dos roles e estereotipos de xénero.

LIÑA ESTRATÉXICA 3: EMPREGABILIDADE E CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE
OBXECTIVO XERAL
Favorecer a incorporación e a permanencia
das mulleres no ámbito laboral en condicións de igualdade, contribuíndo a un modelo de sociedade que facilite a corresponsabilidade e a harmonización dos tempos.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
3.1 Potenciar a incorporación e a permanencia das mulleres no mercado laboral mediante distintas fórmulas de
participación na actividade económica e promover a
responsabilidade social entre o empresariado local en
materia de igualdade.
3.2 Fomentar a corresponsabilidade e facilitar a conciliación
da vida laboral, persoal e familiar á poboación de Burela.
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LIÑA ESTRATÉXICA 4: BENESTAR SOCIAL E CALIDADE DE VIDA
OBXECTIVO XERAL
Contribuír ao benestar integral das
mulleres de Burela desde o enfoque da diversidade e mellorar a calidade de vida do conxunto da poboación mediante intervencións
con perspectiva de xénero aplicadas ás infraestruturas e ao deseño
de espazos públicos.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
4.1 Fomentar estilos de vida saudables desde unha perspectiva de xénero que contribúan ao benestar físico e psicosocial.
4.2 Facilitar o acceso aos recursos sociais existentes, en particular para
aquelas mulleres que se atopan en situación de vulnerabilidade.
4.3 Contribuír á conformación de espazos máis seguros, accesibles e
adaptados ás necesidades de todas as persoas mediante a incorporación da perspectiva de xénero ás intervencións urbanísticas e ás
infraestruturas.

LIÑA ESTRATÉXICA 5: : PARTICIPACIÓN SOCIAL E CIDADANÍA ACTIVA
OBXECTIVO XERAL
Favorecer a presenza e a participación activa das mulleres nas distintas esferas en condicións de igualdade e contribuír a visibilizar as
súas achegas nos diferentes ámbitos.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
5.1 Impulsar a participación activa das mulleres nos distintos ámbitos,
ao tempo que se favorece o seu empoderamento individual e colectivo.
5.2 Promover a presenza e a participación equilibrada de mulleres e homes nas distintas esferas de participación e decisión, visibilizando as
achegas das mulleres aos distintos eidos.

LIÑA ESTRATÉXICA 6: ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Avanzar na loita contra a violencia
de xénero desde a acción
preventiva e de concienciación do
conxunto da cidadanía ante todas
as formas de violencia contra as
mulleres, e garantirlles unha
asistencia integral e de calidade ás
vítimas.

6.1 Sensibilizar a sociedade sobre as distintas formas de violencia contra
as mulleres mediante accións que aumenten o seu rexeitamento social e contribúan á súa prevención.
6.2 Reforzar a coordinación interinstitucional e con outros axentes sociais da comarca para garantir a adecuada atención e protección das
mulleres vítimas de violencia de xénero.
6.3 Consolidar a oferta de recursos de atención integral ás vítimas de
violencia de xénero, en especial para aquelas en situación de maior
vulnerabilidade.

O seguinte cadro condensa a estrutura do plan: un total de seis liñas estratéxicas, 14 obxectivos
específicos e 96 medidas:
C.18 ESTRUTURA DO PLAN: CÓMPUTO DE OBXECTIVOS E MEDIDAS

ESTRUTURA DO V PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E
HOMES DO CONCELLO DE BURELA 2020-2024
LIÑA ESTRATÉXICA 1: GOBERNANZA EN FAVOR DA IGUALDADE
1 OBXECTIVO XERAL
2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
16 MEDIDAS
LIÑA ESTRATÉXICA 2: CAMBIO DE VALORES E MODELOS PARA A IGUALDADE
1 OBXECTIVO XERAL
2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
15 MEDIDAS
LIÑA ESTRATÉXICA 3: EMPREGABILIDADE E CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE
1 OBXECTIVO XERAL
2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
14 MEDIDAS
LIÑA ESTRATÉXICA 4: BENESTAR SOCIAL E CALIDADE DE VIDA
1 OBXECTIVO XERAL
3 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
17 MEDIDAS
LIÑA ESTRATÉXICA 5: PARTICIPACIÓN SOCIAL E CIDADANÍA ACTIVA
1 OBXECTIVO XERAL
2 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
15 MEDIDAS
LIÑA ESTRATÉXICA 6: ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
1 OBXECTIVO XERAL
3 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
19 MEDIDAS
TOTAL LIÑAS ESTRATÉXICAS
6 OBXECTIVOS XERAIS
14 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
96 MEDIDAS
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O programa de medidas que a continuación se presenta estrutúrase en seis apartados diferenciados, correspondentes a cada unha das liñas estratéxicas do plan. Tras un texto introdutorio a xeito
de xustificación das accións deseñadas, a información preséntase en táboas nas que cada unha das
medidas incorpora os seguintes elementos:
•

A área ou áreas municipais (departamento/s) responsables da execución.

•

Os indicadores de medición: dirixidos á monitorización e verificación da implantación ou
desenvolvemento de actuacións para o cumprimento da medida.
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7. Programa
de medidas
LIÑA ESTRATÉXICA 1. GOBERNANZA EN FAVOR DA IGUALDADE
Esta primeira liña estratéxica ten como obxectivo central profundar nun modelo de gobernanza
local que favoreza a igualdade entre mulleres e homes a través do necesario fortalecemento da
transversalidade de xénero en toda a acción municipal.
Isto implica, dunha banda, que tanto o persoal político como o técnico interioricen e asuman que a
institución municipal debe ser un modelo de referencia para o resto da sociedade, e incorporar
necesariamente o principio de igualdade e a transversalidade de xénero na dimensión interna,
tanto nos aspectos organizativos como na actuación administrativa e nas relacións co conxunto da
cidadanía e axentes sociais.
Así, ademais de fomentar o desenvolvemento do presente plan a través dunha acción máis coordinada e na que se atopen implicadas todas as áreas municipais, reforzaranse aspectos organizativos
e de funcionamento interno, por exemplo, a través do impulso dunha participación equilibrada de
mulleres e homes en órganos, comisións, tribunais nos distintos ámbitos.
Doutra banda, a interiorización do enfoque de xénero e a súa aplicación ao conxunto da actuación
administrativa (orzamentos, plans, procedementos de contratación etc.) require da adecuada formación en materia de igualdade, formación que debe adaptarse ás necesidades e particularidades
dos distintos postos de responsabilidade. É por isto que está previsto incidir nesta dimensión a través accións formativas adaptadas, así como mediante o requirimento de coñecementos básicos na
materia nos procesos selectivos que convoque o Concello.
Outra importante dimensión para avanzar na igualdade desde a Administración municipal é a da
comunicación institucional. Para iso, vanse desenvolver distintas accións que reforcen o compromiso do Concello de Burela coa igualdade, máis alá da difusión do presente plan entre o conxunto
da sociedade civil. Entre outras accións, procederase á revisión de todos os instrumentos de comunicación da institución para a incorporación do enfoque de xénero e de linguaxe e imaxes plenamente inclusivas: desde os contidos da web municipal ata outros soportes e instrumentos de comunicación (comunicados, documentos administrativos etc.).
Reforzarase, así mesmo, o labor de información e difusión en materia de igualdade de xénero (recursos, actualidade etc.) mediante a actualización permanente das canles de comunicación dispoñibles, estando prevista a creación dun espazo específico na web municipal para a comunicación
deste tipo de contidos.
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OBXECTIVO XERAL
Avanzar nun modelo de gobernanza en favor da igualdade entre mulleres e homes mediante a
incorporación da transversalidade do enfoque de xénero ao conxunto da acción municipal.
OBXECTIVO
Introducir a perspectiva de xénero e o principio de igualdade efectiva entre
ESPECÍFICO 1.1 mulleres e homes no conxunto de procesos da organización municipal.
Realización de accións de difusión e sensibilización arredor do V Plan de acción municipal para
a igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela entre o conxunto do persoal municipal.

Medida 1.1.1

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
• N.º e tipo de actuacións realizadas (presentación, cartas de comunicación, reunións etc.)
• N.º de persoas destinatarias por sexo
Creación dunha comisión de igualdade de carácter interdepartamental coa finalidade de impulsar, planificar e executar de xeito coordinado as medidas do V Plan, así como de facer o seu
seguimento e avaliación.
ÁREA RESPONSABLE:
 Alcaldía
 Igualdade

Medida 1.1.2

INDICADORES:
• Creación da Comisión
• N.º de departamentos integrantes
• N.º de reunións realizadas
• N.º de persoas participantes por sexo
• N.º de instrumentos de seguimento e coordinación elaborados (fichas, instrucións, acordos etc.)
Establecemento de canles de comunicación con outras administracións e axentes sociais da
vila para a coordinación periódica da execución das actuacións do plan.

Medida 1.1.3

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
• N.º e tipo de actuacións realizadas (cartas de comunicación, reunións etc.)
• Entidades participantes/colaboradoras
• N.º de persoas participantes por sexo
Desenvolvemento de accións formativas dirixidas ao persoal técnico e político do Concello
adaptadas á natureza dos postos, para mellorar a introdución da perspectiva de xénero na acción municipal (utilización da linguaxe non sexista, elaboración de programas, proxectos, orzamentos, informes con impacto de xénero etc.).

Medida 1.1.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Persoal
INDICADORES:
• N.º de accións formativas realizadas
• N.º de persoas participantes por sexo, posto de traballo e/ou tipo de responsabilidade
Introdución de módulos de igualdade de xénero nas accións formativas (dun mínimo de dez
horas) do persoal ao servizo da Administración municipal (indefinido e temporal).

Medida 1.1.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Persoal
INDICADORES:
• N.º e tipo de accións formativas que inclúen módulos de igualdade
• N.º de persoas participantes por sexo
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OBXECTIVO
Introducir a perspectiva de xénero e o principio de igualdade efectiva entre
ESPECÍFICO 1.1 mulleres e homes no conxunto de procesos da organización municipal.
Incorporación sistemática da variable sexo nos procesos de recollida e xeración de información
do Concello (estatísticas, informes etc.).

Medida 1.1.6

ÁREA RESPONSABLE:
 Todos os departamentos
INDICADORES:
• Listaxe da tipoloxía de procesos que inclúen a variable sexo
• N.º e tipo de actuacións de reforzo realizadas
Realización dunha diagnose sobre a situación do persoal municipal en materia de igualdade de
xénero (posible existencia de fenda salarial, necesidades e demandas no ámbito da conciliación etc.).

Medida 1.1.7

ÁREA RESPONSABLE:
 Persoal
INDICADORES:
• Realización do estudo
• Principais fendas detectadas
Incorporación do enfoque de xénero á elaboración dos orzamentos municipais.
ÁREA RESPONSABLE:
 Todos os departamentos

Medida 1.1.8

INDICADORES:
• % do orzamento que inclúe criterios de igualdade
• % do orzamento municipal dedicado a accións positivas que fomenten a igualdade de
xénero por área municipal
Inclusión da normativa en materia de igualdade de xénero nos programas dos procesos selectivos convocados polo Concello.

Medida 1.1.9

ÁREA RESPONSABLE:
 Persoal
INDICADORES:
• Introdución da normativa por tipo de convocatoria de emprego
• N.º de procesos selectivos realizados coa devandita normativa
Impulso dunha participación equilibrada de mulleres e homes nos órganos de Goberno, comisións municipais, xurados de certames etc.

Medida 1.1.10

ÁREA RESPONSABLE:
 Alcaldía
 Todos os departamentos
INDICADORES:
• N.º de órganos con composición equilibrada por tipoloxía
• N.º de persoas participantes por sexo
Introdución de criterios de xénero nos pregos de condicións das contratacións e nas convocatorias de axudas e subvencións dos diferentes departamentos municipais.

Medida 1.1.11

ÁREA RESPONSABLE:
 Todos os departamentos
INDICADORES:
• N.º e tipo de criterios en bases de contratación/subvencións
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 1.2

Afianzar unha comunicación institucional plenamente inclusiva que promova a
igualdade entre mulleres e homes.
Publicación e difusión do V Plan de acción municipal para a igualdade entre mulleres e
homes do Concello de Burela entre o conxunto da cidadanía, axentes socioeconómicos e
medios de comunicación.
ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade

Medida 1.2.1

INDICADORES:
• Edición do plan
• N.º de exemplares editados/distribuídos
• N.º e tipo de actuacións realizadas (presentacións, cartas de comunicación, anuncios
en prensa etc.)
• Colectivos/centros destinatarios
Revisión periódica da páxina web municipal para a utilización dunha linguaxe e imaxes
inclusivas e incorporar o enfoque de xénero á organización e exposición dos distintos
contidos.

Medida 1.2.2

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Informática
INDICADORES:
• Realización da revisión
• N.º de contidos modificados/actualizados con perspectiva de xénero
Creación e actualización permanente dun espazo na web municipal para a publicación
de información en materia de igualdade de xénero (recursos, actualidade, actividades
impulsadas, enlace ao CIM en redes sociais etc.).

Medida 1.2.3

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Informática
INDICADORES:
• Creación do apartado web
• N.º de contidos incorporados/actualizados
Mantemento e actualización permanente de contidos no perfil do Centro de Información
ás Mulleres nas principais redes sociais.

Medida 1.2.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Informática
INDICADORES:
• Redes sociais con presenza do CIM
• N.º de contidos incorporados/actualizados
Incorporación da linguaxe inclusiva á comunicación externa e interna do Concello: comunicados públicos, documentos administrativos, materiais etc.

Medida 1.2.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Todos os departamentos
INDICADORES:
• N.º de documentos e materiais revisados
• N.º e tipo de actuacións de reforzo realizadas
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LIÑA ESTRATÉXICA 2. CAMBIO DE VALORES E MODELOS PARA A IGUALDADE
Con esta segunda liña estratéxica quéreselle dar continuidade ao traballo que se vén desenvolvendo no eido da coeducación e a sensibilización social sobre a necesaria igualdade entre mulleres
e homes.
Os desequilibrios aínda presentes na nosa sociedade en todos os ámbitos susténtanse en crenzas,
estereotipos e roles de xénero que é preciso erradicar, posto que constitúen a base das diferenzas
sexistas e das situacións e condutas discriminatorias que seguen afectando as mulleres.
Para iso, é esencial apostar por modelos de relacións igualitarias e potenciar a coeducación en todas
as etapas do ensino, xa desde as idades máis temperás. Neste sentido o plan daralle continuidade
ás accións de colaboración cos distintos centros educativos de Burela para seguir desenvolvendo
accións de sensibilización e información que promovan a igualdade, a través de formatos diversos,
inclusivos e innovadores. Farase fincapé en ámbitos nos que as asimetrías de xénero, a persistencia
de estereotipos e as situacións discriminatorias para as mulleres seguen a ser frecuentes: dimensións como a elección de estudos e as vocacións profesionais, a práctica deportiva e doutras actividades complementarias á escolarización, e xa, no terreo das relacións interpersoais, as problemáticas asociadas ao uso das TIC. Ademais, reforzarase a información e a colaboración coas familias,
como parte da comunidade educativa (a través da distribución de material didáctico, accións informativas etc.).
Para transformar os valores, de maneira que estes sexan proclives á igualdade de xénero en todos
os ámbitos, requírese de actuacións que abrangan tamén outros segmentos da poboación, de aí a
conveniencia de continuar desenvolvendo accións de información e sensibilización dirixidas ao conxunto da cidadanía.
A este respecto, e por citar algunhas accións, daráselle continuidade á organización de actividades
en distintos formatos para promover a igualdade de xénero, reforzando a colaboración coas entidades sociais na programación de actos ou campañas, nomeadamente sobre as datas significativas
do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, e do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Ademais, afondarase no coñecemento en materia de igualdade, estando prevista a introdución dun
módulo de igualdade de xénero nas accións formativas que organice o Concello de máis de dez
horas de duración.

49
49

V PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE BURELA 2020-2024

OBXECTIVO XERAL
Promover a transformación dos valores para a consecución dun modelo de sociedade libre de
estereotipos de xénero que garanta a plena igualdade de mulleres e homes nos distintos eidos.
OBXECTIVO
ESPECÍFICO 2.1

Potenciar a coeducación e os modelos de relacións en igualdade entre a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias).
Continuidade da colaboración cos centros de ensino da vila para o desenvolvemento de
accións de sensibilización e información en materia de igualdade de xénero (campañas, actos conmemorativos, impartición de obradoiros etc.).

Medida 2.1.1

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
• N.º e tipo de actuacións realizadas
• Centros educativos participantes
• Alumnado e profesorado participante por sexo, curso/etapa educativa
Reforzamento das accións formativas dirixidas á adolescencia e á mocidade sobre relacións afectivas en igualdade nas que se aborden as problemáticas asociadas ao uso das TIC
e das redes sociais (ciberacoso, sexting etc.).

Medida 2.1.2

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
• N.º e tipo de actuacións realizadas
• N.º de persoas participantes por sexo e idade/curso/etapa educativa
Desenvolvemento de actuacións informativas para a erradicación dos estereotipos de xénero na elección de estudos e favorecer a diversificación profesional.

Medida 2.1.3

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
• N.º e tipo de actuacións realizadas
• N.º de persoas participantes por sexo e idade/curso/etapa educativa
Realización de accións dirixidas ao fomento da corresponsabilidade no ámbito doméstico e
familiar dirixidas ao conxunto do alumnado desde idades temperás.

Medida 2.1.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
• N.º e tipo de actuacións realizadas
• N.º de persoas participantes por sexo e idade/curso/etapa educativa
Fomento da participación equilibrada de nenas e nenos en todo tipo de actividades extraescolares (lúdicas, deportivas, de formación complementaria etc.), incidindo nos ámbitos
nos que a presenza dun e doutro sexo é máis minoritaria.

Medida 2.1.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
• N.º e tipo de actuacións realizadas
• N.º de persoas participantes por sexo e idade/curso/etapa educativa
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 2.1

Potenciar a coeducación e os modelos de relacións en igualdade entre a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias).
Distribución de material didáctico actualizado en materia de igualdade de xénero entre os
distintos centros de ensino do concello.

Medida 2.1.6

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
• Material elaborado/distribuído
• N.º de exemplares editados/distribuídos
• Centros nos que se distribúe
Realización de actividades de información e sensibilización en colaboración coas anpas sobre educación en igualdade e corresponsabilidade dirixidas ás familias.

Medida 2.1.7

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
•
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Anpas participantes
N.º de persoas participantes por sexo e colectivo

Introdución da perspectiva de xénero no Programa Educar en Familia.

Medida 2.1.8

ÁREA RESPONSABLE:
 Educación
 Igualdade
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Elaboración e difusión de materiais divulgativos sobre igualdade de xénero dirixidos ás familias en colaboración coas anpas.

Medida 2.1.9

INDICADORES:
• Material elaborado/distribuído
• N.º de exemplares editados/distribuídos
• Anpas colaboradoras
• Centros nos que se distribúe
Inclusión de contidos de igualdade nas actividades de ocio xuvenil e nos servizos de atención á infancia de carácter municipal (programas de conciliación, campamentos vacacionais, actividades lúdicas etc.).

Medida 2.1.10

ÁREA RESPONSABLE:
 Xuventude
 Cultura
 Deportes
 Igualdade
INDICADORES:
• N.º e tipo de actuacións realizadas
• N.º de persoas participantes por sexo
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 2.2

Continuar co labor de sensibilización do conxunto da cidadanía sobre a igualdade
entre mulleres e homes e a superación dos roles e estereotipos de xénero.
Organización de actividades en distintos formatos que promovan a igualdade de xénero
entre a poboación (campañas, actividades divulgativas, actos conmemorativos etc.).

Medida 2.2.1

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Incremento da dotación á biblioteca municipal e promoción pública da bibliografía sobre mulleres, estudos de xénero e, en xeral, de fondos que fomenten a igualdade entre mulleres e homes.
ÁREA RESPONSABLE:
Medida 2.2.2

 Cultura
 Igualdade

INDICADORES:
•
•

N.º de libros e outros fondos adquiridos
Número de recomendacións realizadas segundo medio de comunicación (RRSS etc.)

Introdución dun módulo de igualdade de xénero nas accións formativas dirixidas á poboación (cursos/actividades de máis de 10 horas).
ÁREA RESPONSABLE:
Medida 2.2.3

 Todos os departamentos que desenvolvan accións formativas

INDICADORES:
•
•

Actividades formativas que introduciron o módulo
N.º de persoas participantes por sexo

Continuidade do labor de difusión das accións que desenvolven outras administracións
públicas, axentes sociais e entidades para a promoción da igualdade de xénero.
Medida 2.2.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Medios de comunicación empregados (RRSS etc.)

Impulso da participación e colaboración coas entidades sociais na programación dos
actos e campañas que se organizan desde o Centro de Información ás Mulleres (nomeadamente sobre a conmemoración do 8 de marzo e o 25N).
Medida 2.2.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Entidades colaboradoras
N.º de persoas participantes por sexo
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LIÑA ESTRATÉXICA 3. EMPREGABILIDADE E CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE
A pesar dos esforzos que seguen a realizarse no noso país no ámbito xurídico-normativo para derrubar as distintas barreiras que dificultan a incorporación, a permanencia e a progresión das mulleres no ámbito laboral, moitas delas asociadas a unha desigual repartición das responsabilidades
familiares, o certo é que aínda queda camiño por percorrer para conseguir a plena igualdade de
oportunidades neste eido.
Favorecer as condicións para avanzar neste ámbito, ao tempo que se traballa en prol dun modelo
de sociedade que facilite a conciliación corresponsable e unha mellor xestión dos tempos é o obxectivo xeral desta terceira liña estratéxica.
Así, en primeiro termo potenciarase a incorporación das mulleres á actividade económica en todas
as súas formas e promoverase a responsabilidade social do empresariado local en materia de igualdade, en liña coas principais demandas sociais recollidas no proceso de consulta efectuado para a
elaboración do plan.
Para iso, reforzaranse todos os mecanismos e recursos dispoñibles no concello neste campo, de
cara á mellora da empregabilidade de todas as mulleres, atendendo ás diferentes necesidades e
capacidades e con especial consideración das daquelas mulleres que presentan maiores dificultades de inserción.
Fomentarase o emprendemento feminino, así como o autoemprego, mediante accións de promoción de proxecto locais liderados por mulleres e a continuidade no asesoramento, formación e
acompañamento ao longo de todo o proceso.
Como axentes sociais clave no desenvolvemento económico e na creación de emprego, as empresas de Burela serán destinatarias dalgunhas das accións do presente plan, para que dispoñan de
información completa e adecuada que facilite a contratación feminina e instauren as condicións
que faciliten que mulleres e homes poidan conciliar traballo e vida privada.
Precisamente, outro dos obxectivos desta liña estratéxica é fomentar a corresponsabilidade na repartición das responsabilidades domésticas e dos coidados e facilitarlle a conciliación da esfera laboral, persoal e familiar á poboación de Burela. Para iso desenvolveranse accións que sensibilicen
a cidadanía sobre a necesaria repartición equitativa das tarefas doméstico-familiares e continuará
o labor de asesoramento para a tramitación de axudas relacionadas coa conciliación.
Ademais, en consonancia coas demandas recollidas, farase un esforzo para reforzar os recursos
municipais de conciliación e adecualos ás necesidades da poboación de Burela.
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OBXECTIVO XERAL
Favorecer a incorporación e a permanencia das mulleres no ámbito laboral en condicións de
igualdade, contribuíndo a un modelo de sociedade que facilite a corresponsabilidade e a harmonización dos tempos.

OBXECTIVO
ESPECÍFICO 3.1

Potenciar a incorporación e a permanencia das mulleres no mercado laboral mediante distintas fórmulas de participación na actividade económica e
promover a responsabilidade social entre o empresariado local en materia
de igualdade.
Continuidade da oferta de accións formativas para a mellora da empregabilidade, co fin de que as mulleres adquiran as estratexias e habilidades necesarias para incorporarse ao mercado de traballo, especialmente daquelas con
maiores dificultades de inserción.

Medida 3.1.1

ÁREA RESPONSABLE:
 Emprego

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo e acción formativa

Reforzamento da oferta de cursos de formación adaptados ás demandas actuais das mulleres de Burela e ás necesidades do mercado laboral da contorna.
Medida 3.1.2

ÁREA RESPONSABLE:
 Emprego

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo e acción formativa

Fortalecemento da coordinación con outras entidades e institucións públicas
e privadas que traballan para a inserción laboral das mulleres.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 3.1.3

 Emprego
 Axencia de Desenvolvemento Local

INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Entidades coas que se coordinan actuacións
N.º de persoas beneficiarias por sexo

Ampliación da oferta formativa para o manexo das tecnoloxías da información e da comunicación adaptada ás esixencias do mercado laboral e ás diferentes necesidades e niveis de coñecemento das mulleres.
Medida 3.1.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Emprego

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de accións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo e acción formativa
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 3.1

Potenciar a incorporación e a permanencia das mulleres no mercado laboral mediante distintas fórmulas de participación na actividade económica e
promover a responsabilidade social entre o empresariado local en materia
de igualdade.
Continuidade das accións de apoio ao emprendemento e ao autoemprego
das mulleres mediante o asesoramento, a formación e acompañamento ao
longo de todo o proceso.

Medida 3.1.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Axencia de Desenvolvemento Local

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de mulleres beneficiarias

Desenvolvemento de actuacións para a promoción e visibilización de proxectos locais de emprendemento liderados por mulleres (encontros, xornadas,
premios etc.).
Medida 3.1.6

ÁREA RESPONSABLE:
 Emprego

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Divulgación entre o tecido empresarial local de información específica en
materia de axudas para a contratación de mulleres, igualdade no emprego e
conciliación.
Medida 3.1.7

ÁREA RESPONSABLE:
 Emprego

INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de empresas participantes/destinatarias
Soportes informativos empregados

Impulso á implantación de plans de igualdade nas empresas do municipio.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 3.1.8

 Emprego

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de empresas participantes/destinatarias

Elaboración e difusión de material informativo sobre dereitos das persoas
traballadoras en materia de conciliación.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 3.1.9

 Emprego

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de materiais elaborados
N.º de exemplares distribuídos
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 3.2

Fomentar a corresponsabilidade e facilitarlle a conciliación da vida laboral, persoal e familiar á poboación de Burela.
Desenvolvemento de accións de fomento da corresponsabilidade dirixidas ao conxunto da cidadanía.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 3.2.1

 Igualdade

INDICADORES:
•
•

N.º de actuacións realizadas por tipoloxía
N.º de persoas participantes por sexo

Continuidade do asesoramento á poboación para a tramitación de axudas
en materia de conciliación (xornada reducida para nais e pais traballadores, Bono Coidado etc.).
Medida 3.2.2

ÁREA RESPONSABLE:
 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•

N.º de actuacións realizadas por tipoloxía
N.º de persoas beneficiarias por sexo

Realización dunha enquisa sobre necesidades de conciliación das familias
nos centros de educación infantil e primaria da vila, de cara á posta en
marcha dos recursos municipais necesarios (servizo de madrugadores/as
etc.)
Medida 3.2.3

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade

INDICADORES:
•
•
•

Realización da enquisa
Centros participantes
N.º de persoas participantes por sexo

Mantemento e ampliación dos recursos municipais dirixidos a favorecer a
conciliación das familias durante o curso escolar e os períodos vacacionais.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 3.2.4

 Igualdade

INDICADORES:
•
•
•
•

Recursos ofertados
N.º de prazas ofertadas
N.º de solicitudes presentadas
N.º de menores beneficiarios/as por sexo

Impulso de actuacións para a adecuación dos horarios das actividades e
servizos municipais ás necesidades de conciliación das familias.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 3.2.5

 Igualdade

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Actividades e servizos que modificaron o seu horario
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LIÑA ESTRATÉXICA 4. BENESTAR SOCIAL E CALIDADE DE VIDA
Esta cuarta liña presenta un ambicioso obxectivo relacionado co benestar integral de todas as mulleres e a mellora da calidade de vida do conxunto da poboación a través de intervencións sobre a
contorna que incorporen a óptica de xénero.
Así, en primeiro termo, o Concello de Burela seguirá contribuíndo ao benestar físico e psicosocial
das mulleres con accións que fomenten estilos de vida saudables. Isto farase a través de accións de
diversa índole; accións planificadas tendo en conta a diversidade das mulleres, isto é, as súas distintas condicións e situacións. Así, as accións previstas adaptaranse á poboación feminina destinataria, tanto desde o punto de vista das diferentes idades e, consecuentemente, etapas vitais, así
como tamén ás circunstancias que supoñen unha necesidade e barreira engadida, como as relacionadas coa mellora do benestar físico e psicolóxico das mulleres en situación de vulnerabilidade ou
das mulleres coidadoras.
Deste xeito, desde as actividades de mellora da saúde física, ata a promoción de hábitos saudables
ou a educación afectivo sexual serán deseñadas e planificadas atendendo á idade e á diversidade
das mulleres do Concello.
Procurar o benestar integral supón tamén considerar as condicións socioeconómicas nas que se
atopa unha parte da poboación. Por iso, un segundo obxectivo ten por finalidade facilitar o acceso
aos recursos sociais existentes, nomeadamente a aquelas mulleres que se atopan, por distintas
circunstancias, en situación de vulnerabilidade.
Así, e tendo en conta o peso da poboación inmigrante no concello, manteranse e reforzaranse, se
é preciso, os recursos específicos que en materia de inclusión, entre elas a lingüística, existen á
disposición das mulleres foráneas.
Ademais, entre outras accións, mellorarase a información e daráselles continuidade aos programas
específicos de inserción laboral para as mulleres en risco de exclusión social.
Un último obxectivo específico desta liña estratéxica ten por finalidade contribuír á conformación
de espazos máis amables, seguros e accesibles para todas as persoas a través de intervencións urbanísticas e do deseño de espazos e infraestruturas que incorporen a perspectiva de xénero. Sen
dúbida, trátase de cuestións esenciais que condicionan o día a día de todas as persoas: desde a
accesibilidade no interior e exterior das edificacións, a seguridade coa que se camiña polas rúas,
ata o deseño de espazos que teñan en conta as necesidades asociadas co coidado das persoas ou a
discapacidade (reforma/adaptación de parques infantís, introdución de cambiadores de bebé tamén nos aseos masculinos, zonas de lactación etc., pasos con cadeiras de rodas etc.).
A consideración de todos estes aspectos implica introducir o principio de igualdade, así como ter
en conta a diversidade de todas as persoas e as diferentes necesidades de mulleres e homes na
utilización dos espazos, para unha adecuada planificación urbanística e o deseño de equipamentos
urbanos.
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OBXECTIVO XERAL
Contribuír ao benestar integral das mulleres de Burela desde o enfoque da diversidade e mellorar
a calidade de vida do conxunto da poboación mediante intervencións con perspectiva de xénero
aplicadas ás infraestruturas e ao deseño de espazos públicos.
OBXECTIVO
ESPECÍFICO 4.1

Fomentar estilos de vida saudables desde unha perspectiva de xénero que
contribúan ao benestar físico e psicosocial.
Desenvolvemento de actividades para promover hábitos saudables e de autocoidado adaptadas ás distintas etapas do ciclo vital e sobre diferentes temáticas ou problemas de saúde frecuentes na poboación feminina (menopausa, osteoporose, trastornos alimenticios etc.).

Medida 4.1.1

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Sanidade

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Continuidade das actividades de mellora da saúde física e mental e daquelas
que promoven un envellecemento activo e saudable (ximnasia preventiva,
actividades de mellora cognitiva etc.)
Medida 4.1.2

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Desenvolvemento de accións para a mellora da autoestima e do benestar físico e psicolóxico dirixidas a mulleres en situación de vulnerabilidade.
Medida 4.1.3

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de mulleres participantes

Realización de actividades de educación sexual desde un enfoque de corresponsabilidade na saúde sexual e reprodutiva adaptadas ás distintas idades e
que atenda a todas as diversidades (cultural, de orientación sexual etc.).
Medida 4.1.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Sanidade

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 4.1

Fomentar estilos de vida saudables desde unha perspectiva de xénero que
contribúan ao benestar físico e psicosocial.
Impulso de accións de prevención e promoción de hábitos saudables con enfoque de xénero dirixidos á poboación moza (alimentación, e todo tipo de
adiccións: consumos de alcohol e drogas, uso inadecuado das TIC, apostas en
liña, videoxogos etc.).

Medida 4.1.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Sanidade
 Educación
 Xuventude

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Difusión e apoio ao labor das entidades de iniciativa social da comarca que
traballan no ámbito da saúde: asociacións de persoas con discapacidade,
asociacións de familiares ou persoas con enfermidades etc.
Medida 4.1.6

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de actuacións
Entidades participantes/colaboradoras
N.º de persoas participantes por sexo

Desenvolvemento de accións que contribúan á mellora da saúde física e psicolóxica das persoas coidadoras (obradoiros de autocoidado etc.).
Medida 4.1.7

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións
N.º de persoas participantes por sexo
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 4.2

Facilitar o acceso aos recursos sociais existentes, en particular para
aquelas mulleres que se atopan en situación de vulnerabilidade.
Continuidade e reforzo, se é o caso, das accións formativas para a aprendizaxe da lingua dirixidas a mulleres inmigrantes, como forma de empoderamento e de evitar unha dobre discriminación.

Medida 4.2.1

ÁREA RESPONSABLE:

Inmigración e Cooperación
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo e nacionalidade

Prestación de servizos especializados a mulleres inmigrantes en colaboración co Programa de atención a inmigrantes e o Servizo de Teletradución
da Xunta.
Medida 4.2.2

ÁREA RESPONSABLE:

Inmigración e Cooperación
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de servizos realizados
Nº. de persoas beneficiarias por sexo e nacionalidade

Mellora da información sobre recursos e prestacións dirixidas a persoas
en situación de risco de exclusión social.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 4.2.3

 Servizos Sociais
 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de accións realizadas
Canles de información utilizadas
N.º de persoas beneficiarias por sexo e nacionalidade

Desenvolvemento de programas específicos de orientación e inserción laboral dirixidos a persoas en risco de exclusión social e outras situacións
de vulnerabilidade.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 4.2.4

 Emprego
 Servizos Sociais
 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas beneficiarias por sexo e nacionalidade

Impulso dun convenio de colaboración entre o Concello e as entidades
sociais que operan no ámbito da inclusión social para a mellora da atención ás persoas en situación de exclusión social e emerxencia.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 4.2.5

 Alcaldía
 Servizos Sociais

INDICADORES:
•
•
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Sinatura do convenio
Entidades participantes
N.º de persoas beneficiarias por sexo e nacionalidade
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 4.3

Contribuír á conformación de espazos máis seguros, accesibles e adaptados ás necesidades de todas as persoas mediante a incorporación da perspectiva de xénero ás intervencións urbanísticas e ás infraestruturas.
Incorporación do enfoque de xénero ao conxunto da planificación urbanística e ao deseño de equipamentos urbanos.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 4.3.1

 Urbanismo
 Obras

INDICADORES:
•

N.º e tipo de actuacións realizadas

Realización dunha diagnose sobre a iluminación en rúas, espazos públicos,
paradas de autobuses e aparcadoiros, para garantir a visibilidade en puntos críticos e mellorar as condicións de seguridade nesas zonas.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 4.3.2

 Urbanismo
 Obras

INDICADORES:
•
•
•

Medida 4.3.3

Realización da análise
N.º e tipo de necesidades detectadas
N.º e tipo de actuacións realizadas

Desenvolvemento de intervencións de mellora da accesibilidade e adaptación de espazos públicos e privados de uso colectivo para facilitar a mobilidade das persoas que realizan tarefas de coidado e persoas con mobilidade reducida (parques infantís adaptados, rúas e beirarrúas, acceso á
edificios públicos etc.).
ÁREA RESPONSABLE:
 Urbanismo
 Obras

INDICADORES:
•

Medida 4.3.4

N.º e tipo de reformas/intervencións realizadas

Adecuación progresiva dos espazos de xestión municipal (deportivos, culturais etc.) ás necesidades da poboación, desde un enfoque que teña en
conta o xénero e outras diversidades (vestiarios e duchas para mulleres;
cambiadores de cueiros nos baños de homes e mulleres, WC adaptados
etc.).
ÁREA RESPONSABLE:
 Obras

INDICADORES:
•

N.º e tipo de reformas/intervencións realizadas

Impulso á introdución e asignación de nomes de mulleres senlleiras da comarca á guía de rúas de Burela e a outros espazos municipais (edificios públicos etc.).
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 4.3.5

 Alcaldía
 Urbanismo
 Obras

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º e tipo de espazos aos que se asigna nome de muller
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LIÑA ESTRATÉXICA 5. PARTICIPACIÓN SOCIAL E CIDADANÍA ACTIVA
A pesar dos avances producidos no ámbito da igualdade, as mulleres continúan estando menos
presentes que os homes na vida pública, estando tamén historicamente invisibilizadas as súas achegas aos distintos ámbitos.
Este V Plan dedica esta liña estratéxica a favorecer a participación activa das mulleres nas distintas
esferas en condicións de igualdade, así como a darlles visibilidade e poñer en valor as súas contribucións en todos os eidos.
Para a impulsar a participación e a presenza das mulleres nos distintos ámbitos daráselles continuidade ás accións que o Concello desenvolve para favorecer a socialización, o empoderamento e a
autonomía das mulleres, algo esencial para estimular a participación noutros ámbitos da vida pública. Ademais, estreitarase a colaboración coas asociacións de mulleres para traballar en prol da
igualdade e contra a violencia de xénero mediante a organización de actividades.
A necesidade dunha maior participación e presenza igualitaria das mulleres faise patente en ámbitos como o da cultura e o deporte. Por iso, o Concello de Burela vai apostar pola organización de
actividades culturais con mulleres como protagonistas. Fomentarase tamén a participación equilibrada en actividades de tipo artístico e cultural favorecendo a presenza de mulleres e homes naquelas nas que un e outro sexo se atopa infrarrepresentado.
No ámbito do deporte estreitarase a colaboración coas entidades para romper cos estereotipos de
xénero, difundir unha imaxe igualitaria e visibilizar a práctica deportiva entre as mulleres.
Ademais do sinalado, como segundo obxectivo quérese promover unha presenza máis igualitaria
en esferas de participación cidadá e ámbitos de decisión, así como visibilizar e poñer en valor as
contribucións que historicamente veñen realizando as mulleres en distintos campos.
Daráselles continuidade ao apoio técnico ás asociacións para facilitar a súa xestión e terase en conta
a óptica de xénero, presenza e visibilización das mulleres nas convocatorias de subvencións a todo
tipo de entidades de iniciativa social. Por outro lado, como xeito de favorecer a presenza en esferas
de poder, fomentarase tamén a incorporación de mulleres aos órganos directivos de todo tipo de
entidades.
O Concello organizará actividades para poñer en valor o traballo das mulleres, particularmente das
contribucións das mulleres de Burela ao desenvolvemento local e incorporarase a perspectiva de
xénero ás programacións turísticas e culturais para facelas máis visibles.
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7. PROGRAMA DE MEDIDAS

OBXECTIVO XERAL
Favorecer a presenza e a participación activa das mulleres nas distintas esferas en condicións de
igualdade e contribuír a visibilizar as súas achegas nos diferentes ámbitos.
OBXECTIVO
ESPECÍFICO 5.1

Impulsar a participación activa das mulleres nos distintos ámbitos, ao
tempo que se favorece o seu empoderamento individual e colectivo.
Fortalecemento da colaboración coas asociacións de mulleres para a organización de accións en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero.

Medida 5.1.1

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
Entidades participantes
N.º de persoas participantes por sexo

Continuidade das actividades de lecer e daquelas que propicien a socialización, o empoderamento e a autonomía das mulleres.
Medida 5.1.2

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Reforzamento da oferta de accións formativas en alfabetización dixital e uso
das tecnoloxías da información e a comunicación adaptadas aos distintos niveis de coñecemento, co obxecto de fomentar a súa participación e reducir a
fenda dixital.
Medida 5.1.3

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Cultura

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo e idade

Creación dun logotipo e lema en prol da igualdade de xénero para a súa utilización por parte das diferentes asociacións na promoción e difusión de actos
e actividades (cartelería de eventos deportivos, festas etc.).
Medida 5.1.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•
•

Logotipo e lema creado
Asociacións que incorporan o lema/logo
Actividades difundidas que incorporan o lema/logo

Organización de actividades artísticas e culturais con perspectiva de xénero e
nas que se impulse a presenza de mulleres e homes naquelas nas que cada
sexo se atope infrarrepresentado.
Medida 5.1.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Cultura
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 5.1

Impulsar a participación activa das mulleres nos distintos ámbitos, ao
tempo que se favorece o seu empoderamento individual e colectivo.
Promoción de actividades culturais con mulleres como protagonistas.
ÁREA RESPONSABLE:
 Cultura

Medida 5.1.6

INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo
N.º de mulleres contratadas para actuacións culturais

Incorporación do enfoque de xénero ás campañas e eventos de carácter deportivo para difundir unha imaxe igualitaria de mulleres e homes na práctica
deportiva.
Medida 5.1.7

ÁREA RESPONSABLE:
 Deportes

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Impulso de iniciativas de colaboración con entidades deportivas para a visibilización das mulleres na práctica deportiva e a ruptura de estereotipos entre
a infancia e a mocidade.
Medida 5.1.8

ÁREA RESPONSABLE:
 Deportes

INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
Entidades deportivas colaboradoras
N.º de persoas participantes por sexo e idade

Establecemento de premios e recoñecementos igualitarios nas categorías feminina e masculina nos eventos deportivos que organice o Concello.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 5.1.9

 Deportes

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 5.2

Promover a presenza e a participación equilibrada de mulleres e homes nas
distintas esferas de participación e decisión, visibilizando as achegas das
mulleres aos distintos eidos.
Incorporación da perspectiva de xénero, a presenza e a visibilización das mulleres como criterios de valoración nas bases das convocatorias de subvencións a entidades de iniciativa social.

Medida 5.2.1

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Cultura
 Xuventude

INDICADORES:
•
•

Bases que incorporan o/s criterio/s
N.º de proxectos presentados con perspectiva de xénero

Continuidade do apoio ás asociacións de mulleres en materia de asesoramento para a xestión interna e o acceso a axudas públicas para a organización de actividades.
Medida 5.2.2

ÁREA RESPONSABLE:
 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Asociacións beneficiarias

Fomento da incorporación de mulleres aos órganos directivos de todo tipo
de entidades.
Medida 5.2.3

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Asociacións que incorporan mulleres ás directivas

Realización de actividades que poñan de relevo as contribucións das mulleres
ao longo da historia en todos os ámbitos (cultura, arte, ciencia etc.).
Medida 5.2.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Organización de actividades de difusión e visibilización da contribución das
mulleres de Burela ao desenvolvemento local nos distintos eidos (creación
de negocios, cultura, educación, oficios tradicionais etc.).
Medida 5.2.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Deseño e posta en marcha de programacións culturais e turísticas (rutas etc.)
que incorporen a óptica de xénero.
Medida 5.2.6

ÁREA RESPONSABLE:
 Cultura e Turismo

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actividades realizadas
N.º de persoas participantes por sexo
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LIÑA ESTRATÉXICA 6. ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Non cabe dúbida de que a máxima expresión da desigualdade entre mulleres e homes maniféstase
a través da violencia de xénero. Nunha sociedade realmente democrática, loitar contra ela constitúe un deber para todos os poderes públicos. Nos últimos tempos a implicación de todas as institucións contra esta lacra foi en aumento, e de feito, as administracións municipais teñen recoñecida
como competencia propia o desenvolvemento de actuacións contra a violencia de xénero, tras a
reforma introducida en 2018 na Lei de 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
a raíz da aprobación do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero ratificado en decembro de
2017 polos distintos grupos parlamentarios, comunidades autónomas e entes locais a través da
Federación Española de Municipios e Provincias.
O Concello de Burela sitúase nesta liña de máximo compromiso coa eliminación da violencia machista, tarefa na que é imprescindible contar co apoio de toda a sociedade. Por iso, é esencial seguir
traballando no eido da sensibilización social para aumentar a concienciación da cidadanía e o rexeitamento sobre todas as formas de violencia contra as mulleres, alén da definida legalmente como
violencia de xénero —a exercida no ámbito das relacións de parella ou pola exparella—, como son
as violencias dixitais, as agresións sexuais, a prostitución e a trata etc.
Así, levaranse a cabo campañas e actuacións de sensibilización de carácter xeral, para o que quere
reforzarse a colaboración coa sociedade civil e os axentes sociais pero tamén accións máis específicas, como as planificadas para o ámbito educativo, de cara á prevención das formas de violencia
que máis se manifestan entre a poboación nova, ou outras actuacións relacionadas coa identificación do ciclo da violencia.
O fortalecemento da coordinación interinstitucional e con outros axentes sociais da comarca para
garantir unha adecuada atención e protección ás mulleres vítimas de violencia de xénero é outro
dos obxectivos desta liña estratéxica. Neste ámbito están previstas accións de cooperación e coordinación en distintos ámbitos: impulsarase a actividade da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, así como a creación dunha Comisión de participación cidadá
para a igualdade e contra a violencia de xénero integrada por persoal municipal, profesionais do
ámbito da violencia de xénero e colectivos sociais implicados na prevención e atención ás vítimas.
Ademais, entre outras accións, quérese poñer en marcha unha rede de coordinación con entidades
da comarca especializadas na atención á discapacidade para a procura dunha intervención adaptada ás características destas persoas. Estas últimas medidas veñen poñer de relevo o interese do
Concello de Burela en estreitar a colaboración coa sociedade civil para erradicar a violencia de xénero contra todas as mulleres, con independencia das súas condicións.
Por último, garantirase a oferta recursos de atención ás vítimas, principalmente a que se realiza
desde o Centro de Información ás Mulleres de Burela (CIM), un servizo de atención directa e de
derivación para unha adecuada atención integral das mulleres que sofren violencia de xénero e das
persoas ao seu cargo.
Ademais, está prevista unha partida orzamentaria para facer fronte a situacións de emerxencia, así
como a posta en marcha dun recurso de acollida para mulleres vítimas de violencia de xénero e
outras situacións de vulnerabilidade, un recurso demandado desde o movemento asociativo.

66
66

7. PROGRAMA DE MEDIDAS

OBXECTIVO XERAL
Avanzar na loita contra a violencia de xénero desde a acción preventiva e de concienciación do
conxunto da cidadanía ante todas as formas de violencia contra as mulleres, e garantir unha asistencia integral e de calidade ás vítimas.

OBXECTIVO
ESPECÍFICO 6.1

Sensibilizar a sociedade sobre as distintas formas de violencia contra as
mulleres mediante accións que aumenten o seu rexeitamento social e contribúan á súa prevención.
Continuidade da organización de actividades de sensibilización xeral sobre a
conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de
Xénero, coa implicación do persoal dos distintos departamentos municipais e
reforzando a colaboración con axentes sociais e cidadanía.

Medida 6.1.1

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Departamentos municipais colaboradores
Axentes sociais colaboradores
N.º de persoas participantes por sexo

Desenvolvemento de accións de concienciación e denuncia das diferentes
formas de violencia sexual contra as mulleres (prostitución e trata, agresións
sexuais, violencia LGTBQI etc.).
Medida 6.1.2

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo

Continuidade das accións de prevención da violencia de xénero dirixidas á
comunidade educativa, incidindo na identificación das violencias dixitais e as
violencias sexuais.
Medida 6.1.3

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo e colectivo (alumnado segundo idade/curso,
profesorado, familias)

Realización de actividades dirixidas a mulleres nas que se aborden estratexias para a identificación do ciclo da violencia de xénero.
Medida 6.1.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de mulleres participantes
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 6.1

Sensibilizar a sociedade sobre as distintas formas de violencia contra as
mulleres mediante accións que aumenten o seu rexeitamento social e contribúan á súa prevención.
Impulso de actuacións de prevención das agresións sexuais na organización
de festas e eventos municipais a través de persoal técnico cualificado e en
colaboración co movemento asociativo e outros axentes sociais.

Medida 6.1.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
Colectivos/axentes sociais participantes
N.º de persoas participantes por sexo

Publicación de datos sobre violencia de xénero a través dos medios e das
campañas que promovan outras entidades e axentes sociais.
Medida 6.1.6

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
INDICADORES:
•
•

OBXECTIVO
ESPECÍFICO 6.2

Publicacións realizadas
Entidades e axentes colaboradores

Reforzar a coordinación interinstitucional e con outros axentes sociais da comarca para garantir a adecuada atención e protección das mulleres vítimas
de violencia de xénero.
Impulso da actividade da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra
a Violencia de Xénero.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 6.2.1

 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•
•
•

N.º de reunións realizadas
N.º de persoas participantes por sexo e colectivo
Acordos tomados
Medidas aplicadas

Elaboración do Protocolo local de prevención e intervención en casos de violencia de xénero.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 6.2.2

 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•
•
•

Protocolo elaborado
Publicación do protocolo
Axentes destinatarios
N.º de persoas participantes na elaboración por sexo e colectivo

Elaboración e difusión dunha guía de recursos sobre violencia de xénero para
os e as profesionais dos diferentes ámbitos.
ÁREA RESPONSABLE:
 Centro de Información ás Mulleres

Medida 6.2.3

INDICADORES:
•
•
•
•
•

Guía elaborada
Medios de difusión
N.º de exemplares editados e distribuídos
Axentes destinatarios
N.º de persoas participantes na elaboración por sexo e colectivo
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7. PROGRAMA DE MEDIDAS

OBXECTIVO
ESPECÍFICO 6.2

Reforzar a coordinación interinstitucional e con outros axentes sociais da comarca para garantir a adecuada atención e protección das mulleres vítimas
de violencia de xénero.
Impulso á creación dunha Comisión de participación cidadá para a igualdade e
contra a violencia de xénero integrada por persoal municipal, profesionais do
ámbito da violencia de xénero e colectivos sociais implicados na prevención e
atención ás vítimas.

Medida 6.2.4

ÁREA RESPONSABLE:
 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•
•
•
•

Creación da Comisión
N.º e tipo de actuacións realizadas
Departamentos municipais participantes
Colectivos sociais participantes
N.º de persoas participantes por sexo e colectivo

Posta en marcha dunha rede de coordinación con entidades da comarca especializadas na atención a colectivos do ámbito da discapacidade (entidades e
fundacións, asociacións de saúde mental etc.) para a procura dunha intervención adaptada ás características destas persoas.
Medida 6.2.5

ÁREA RESPONSABLE:
 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•
•

OBXECTIVO
ESPECÍFICO 6.3

N.º e tipo de actuacións realizadas
Entidades colaboradoras/participantes
N.º de persoas participantes por sexo

Consolidar a oferta de recursos de atención integral ás vítimas de violencia
de xénero, en especial para aquelas en situación de maior vulnerabilidade.
Incorporación dunha sección permanente na web municipal con información
sobre violencia de xénero: teléfonos de contacto, recursos dispoñibles para
as vítimas e persoas ao seu cargo etc.

Medida 6.3.1

ÁREA RESPONSABLE:
 Igualdade
 Informática

INDICADORES:
•
•

Creación da sección
N.º de contidos incorporados/actualizados

Mellora da difusión de información sobre programas e recursos municipais
doutras administracións e entidades para mulleres vítimas de violencia de
xénero e persoas ao seu cargo (axudas, accións formativas etc.).
Medida 6.3.2

ÁREA RESPONSABLE:
 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•

N.º de contidos difundidos
Canles utilizadas (web municipal, RRSS etc.)
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OBXECTIVO
ESPECÍFICO 6.3

Consolidar a oferta de recursos de atención integral ás vítimas de violencia
de xénero, en especial para aquelas en situación de maior vulnerabilidade.
Consolidación do Centro de Información ás Mulleres como servizo de asesoramento, derivación e atención integral ás vítimas de violencia de xénero.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 6.3.3

 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de casos derivados e tipoloxía do recurso
N.º de persoas beneficiarias por sexo, idade e colectivo

Continuidade da participación en accións formativas das e dos profesionais
que interveñen na atención e tratamento das vítimas de violencia de xénero.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 6.3.4

 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de accións formativas realizadas
N.º de profesionais participantes por sexo

Desenvolvemento de accións para a reparación emocional das mulleres vítimas de violencia e das persoas ao seu cargo.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 6.3.5

 Centro de Información ás Mulleres

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de actuacións realizadas
N.º de persoas beneficiarias por sexo e idade

Dotación dunha partida orzamentaria para facer fronte a situacións de emerxencia.
ÁREA RESPONSABLE:

Medida 6.3.6

 Servizos Sociais

INDICADORES:
•
•
•

Partida orzamentaria destinada
Variación orzamentaria respecto á anualidade anterior
N.º de persoas beneficiarias por sexo e idade

Posta en marcha dun recurso de acollida para situacións de emerxencia en
casos de violencia de xénero e outras situacións de especial vulnerabilidade
(mulleres vítimas de desafiuzamentos etc.).
Medida 6.3.7

ÁREA RESPONSABLE:
 Servizos Sociais

INDICADORES:
•
•

Creación/dotación do recurso
N.º de persoas beneficiarias por sexo e idade

Consideración da condición de vítima de violencia de xénero para mulleres e
fillos/as ao seu cargo nas bases das convocatorias de acceso aos distintos recursos municipais (educación, conciliación, emprego etc.).
Medida 6.3.8

ÁREA RESPONSABLE:
 Todos os departamentos

INDICADORES:
•
•

N.º e tipo de cláusulas introducidas
N.º de persoas beneficiarias por sexo e idade
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8. Seguimento
e avaliación
No ámbito das políticas públicas resulta esencial impulsar procesos de monitorización e avaliación
dos instrumentos de planificación postos en marcha. Así, para coñecer o grao de cumprimento e a
efectividade das actuacións programadas ao abeiro do presente plan proponse o desenvolvemento
de dous procesos complementarios: o seguimento e a avaliación final do conxunto das accións programadas.
Ambos os dous procesos, seguimento e avaliación, serán impulsados desde a Comisión de Igualdade de carácter interdepartamental que está prevista crear, a cal terá encomendada as seguintes
funcións principais:
•

Impulsar e supervisar o desenvolvemento do V Plan.

•

Canalizar a información desde os distintos departamentos do Concello, activando os mecanismos de coordinación interdepartamental que sexan necesarios.

•

Canalizar a información desde e para os diferentes axentes sociais.

•

Velar polo cumprimento das directrices que se establezan, aprobando, se é o caso, novas medidas ou propostas de execución.

•

Atender e canalizar consultas e/ou reclamacións.

•

Informar sobre as accións programadas e executadas anualmente en materia de igualdade,
de cara á elaboración dun informe anual de seguimento do plan.

•

Presentar e difundir os resultados da avaliación final do plan.

PROCESO DE SEGUIMENTO
O seguimento debe entenderse como un proceso de avaliación continua, en tanto que servirá para
corrixir, reorientar, reformular ou manter, se é o caso, as actuacións desenvolvidas a partir dos
resultados conseguidos.
Realizarase un seguimento do plan con carácter anual e os seus resultados plasmaranse nun informe que integre as accións desenvolvidas polos diferentes departamentos. O devandito informe
adaptarase ao deseño do plan, estruturado en liñas estratéxicas e obxectivos específicos.

PROCESO DE AVALIACIÓN
A avaliación permite coñecer o grao de execución do plan, os seus resultados e o impacto sobre a
poboación destinataria das medidas, axentes implicados, institucións e conxunto da sociedade, de
maneira que este coñecemento faga posible valorar a pertinencia da continuidade das accións.
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A avaliación levarase a cabo ao remate da vixencia do plan. Recoméndase realizar unha avaliación
externa ao Concello, co fin de analizar toda a información obtida a través do proceso de seguimento, así como outros datos que verifiquen o nivel de consecución dos obxectivos previstos e o
grao de satisfacción dos distintos axentes implicados na súa posta en marcha e, se é o caso, da
poboación beneficiaria.
A avaliación final plasmarase nun informe de resultados que valore o nivel de execución do plan e
que conterá unha memoria descritiva das actuacións levadas a cabo no marco do V Plan e recomendacións para a elaboración dun futuro plan de igualdade.
Para facilitar o seguimento e avaliación do plan disporase dunha ficha deseñada ad hoc (anexo 1
do documento), na que recoller información específica sobre cada actuación desenvolvida ao
longo do seu período de vixencia.
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ANEXO 1:
Ficha para o seguimento
e avaliación
FICHA DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO V
PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES DO
CONCELLO DE BURELA 2020-2024
INSTRUCIÓNS PARA A COBERTURA
Cubrirase unha ficha para cada actuación. Para unha axeitada cobertura é imprescindible dispoñer do
documento do V Plan de acción municipal para a igualdade entre mulleres e homes do Concello de
Burela 2020-2024, ademais da identificación exacta da liña estratéxica, obxectivo específico e medida.
(A cobertura da ficha realizarase na ficha dixitalizada —en lugar de manualmente—, para o que deberá escribir nos espazos sombreados en gris).
DATOS DE CONTACTO DA PERSOA QUE COBRE A FICHA
Departamento/entidade:

.

Nome e apelido:

.

Cargo:

.

Enderezo electrónico:

.

Teléfono:

.

Data cobertura formulario:

.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL/ENTIDADE OU ORGANISMO RESPONSABLE DA ACTUACIÓN
.
LIÑA ESTRATÉXICA NA QUE SE INCLÚE
ÁREA 1

ÁREA 2

ÁREA 3

ÁREA 4

ÁREA 5

ÁREA 6

OBXECTIVO ESPECÍFICO NO QUE SE INCLÚE
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

MEDIDA DO PLAN NA QUE SE INCLÚE (indicar os tres díxitos completos da medida ou medidas do V Plan nas
que se encadra a actuación desenvolvida).
.
DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN (nome completo da actuación desenvolvida).
.
DESCRICIÓN (información resumida e clara sobre a natureza, contexto e contido da actuación, beneficio
ou recurso, así como sobre os obxectivos e necesidades ás que responde).
.
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POBOACIÓN OU ENTIDADES DESTINATARIAS (describir de forma detallada a que persoas —ou colectivos—
está dirixida a actuación ou, sé o caso, a que entidades/organizacións. Detallar as características sociodemográficas: poboación xeral, poboación infantil, adulta, persoas maiores, mocidade, persoas
con discapacidade, só a mulleres (adolescentes, maiores, en situación de vulnerabilidade etc.), empresariado etc.
Persoas destinatarias:

.

Entidades/organizacións destinatarias:

.

NÚMERO DE PERSOAS PARTICIPANTES POR SEXO (desagregación por sexo sempre que sexa posible. Cando
menos, realice unha estimación aproximada da realidade).
Mulleres

.

Homes

.

OUTROS INDICADORES (indicar os datos atendendo os indicadores recomendados no propio plan para a
medida na que se encadra. Se non é posible axustar a información aos devanditos indicadores, detallar outros manexados).
.
PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO IMPLICADO (indicar o número, sexo e posto/cargo).
Mulleres
Posto/cargo

.
.

Homes
Posto/cargo

.
.

LUGAR DE REALIZACIÓN (especificar o nome do lugar exacto de realización (biblioteca, sala de exposición,
centro de ensino, Concello etc.).
.
DATA DE REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN
Día e mes:
Ano:

.
2020

2021

2022

2023

2024

DURACIÓN DA ACTUACIÓN
Total horas:

.

RECURSOS ECONÓMICOS DEDICADOS (indicar o nome do/s departamento/s, entidades ou organismos que
participaron no financiamento da actuación e o respectivo orzamento dedicado).
Nome do/s departamento/s ou entidade/s

Orzamento

.
.

.€
.€

VALORACIÓN CUALITATIVA DO IMPACTO/RESULTADO (indicar o grao de satisfacción das persoas participantes, entidades colaboradoras, organización etc.).
.
DEBILIDADES E DIFICULTADES DETECTADAS (sinalar, de ser o caso, as barreiras para o desenvolvemento da
actuación: falta de orzamento, falta de persoal, escasa participación, problemas na organización, falta
de tempo para a planificación etc.).
.
SUXESTIÓNS/PROPOSTAS DE MELLORA

(engadir todos aqueles comentarios e suxestións que permitan a
mellora, a corrección ou a modificación de actuacións e procedementos relacionados co desenvolvemento das medidas do plan).
.
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ANEXO 2:
Táboa resumo do
programa de medidas
LIÑA ESTRATÉXICA 1: GOBERNANZA EN FAVOR DA IGUALDADE
Obxectivo xeral: avanzar nun modelo de gobernanza en favor da igualdade entre mulleres e
homes mediante a incorporación da transversalidade do enfoque de xénero ao conxunto da
acción municipal.

Obxectivo específico 1.1. Introducir a perspectiva de xénero e o principio de igualdade
efectiva entre mulleres e homes no conxunto de procesos da organización municipal.
Medida 1.1.1 Realización de accións de difusión e sensibilización sobre o V Plan de acción municipal para a igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela entre o conxunto do persoal municipal.
Medida 1.1.2 Creación dunha Comisión de Igualdade de carácter interdepartamental coa finalidade de impulsar, planificar e executar de xeito coordinado as medidas do V Plan,
así como de facer o seu seguimento e avaliación.
Medida 1.1.3 Establecemento de canles de comunicación con outras administracións e axentes
sociais da vila para a coordinación periódica da execución das actuacións do plan.
Medida 1.1.4 Desenvolvemento de accións formativas dirixidas ao persoal técnico e político do
Concello adaptadas á natureza dos postos, para mellorar a introdución da perspectiva de xénero na acción municipal (utilización da linguaxe non sexista, elaboración de programas, proxectos, orzamentos, informes con impacto de xénero
etc.).
Medida 1.1.5 Introdución de módulos de igualdade de xénero nas accións formativas (dun mínimo de dez horas) do persoal ao servizo da Administración municipal (indefinido
e temporal).
Medida 1.1.6 Incorporación sistemática da variable sexo nos procesos de recollida e xeración de
información do Concello (estatísticas, informes etc.).
Medida 1.1.7 Realización dunha diagnose sobre a situación do persoal municipal en materia de
igualdade de xénero (posible existencia de fenda salarial, necesidades e demandas
no ámbito da conciliación etc.).
Medida 1.1.8 Incorporación do enfoque de xénero á elaboración dos orzamentos municipais.
Medida 1.1.9 Inclusión da normativa en materia de igualdade de xénero nos programas dos procesos selectivos convocados polo Concello.
Medida 1.1.10 Impulso dunha participación equilibrada de mulleres e homes nos órganos de Goberno, comisións municipais, xurados de certames etc.
Medida 1.1.11 Introdución de criterios de xénero nos pregos de condicións das contratacións e
nas convocatorias de axudas e subvencións dos diferentes departamentos municipais.
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Obxectivo específico 1.2 Afianzar unha comunicación institucional plenamente inclusiva
que promova a igualdade entre mulleres e homes.
Medida 1.2.1 Publicación e difusión do V Plan de acción municipal para a igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela entre o conxunto da cidadanía, axentes socioeconómicos e medios de comunicación.
Medida 1.2.2 Revisión periódica da páxina web municipal para a utilización dunha linguaxe e
imaxes inclusivas e incorporar o enfoque de xénero á organización e exposición
dos distintos contidos.
Medida 1.2.3 Creación e actualización permanente dun espazo na web municipal para a publicación de información en materia de igualdade de xénero (recursos, actualidade,
actividades impulsadas, ligazón ao CIM en redes sociais etc.).
Medida 1.2.4 Mantemento e actualización permanente de contidos no perfil do Centro de Información ás Mulleres nas principais redes sociais.
Medida 1.2.5 Incorporación da linguaxe inclusiva á comunicación externa e interna do Concello:
comunicados públicos, documentos administrativos, materiais etc.
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LIÑA ESTRATÉXICA 2: CAMBIO DE VALORES E MODELOS PARA A IGUALDADE
Obxectivo xeral: promover a transformación dos valores para a consecución dun modelo de sociedade libre de estereotipos de xénero que garanta a plena igualdade de mulleres e homes nos
distintos eidos.

Obxectivo específico 2.1. Potenciar a coeducación e os modelos de relacións en igualdade entre a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias).
Medida 2.1.1 Continuidade da colaboración cos centros de ensino da vila para o desenvolvemento de accións de sensibilización e información en materia de igualdade de xénero (campañas, actos conmemorativos, impartición de obradoiros etc.).
Medida 2.1.2 Reforzamento das accións formativas dirixidas á adolescencia e á mocidade sobre
relacións afectivas en igualdade nas que se aborden as problemáticas asociadas
ao uso das TIC e das redes sociais (ciberacoso, sexting etc.).
Medida 2.1.3 Desenvolvemento de actuacións informativas para a erradicación dos estereotipos
de xénero na elección de estudos e favorecer a diversificación profesional.
Medida 2.1.4 Realización de accións dirixidas ao fomento da corresponsabilidade no ámbito doméstico e familiar dirixidas ao conxunto do alumnado desde idades temperás.
Medida 2.1.5 Fomento da participación equilibrada de nenas e nenos en todo tipo de actividades extraescolares (lúdicas, deportivas, de formación complementaria etc.), incidindo nos ámbitos nos que a presenza dun e doutro sexo é máis minoritaria.
Medida 2.1.6 Distribución de material didáctico actualizado en materia de igualdade de xénero
entre os distintos centros de ensino do concello.
Medida 2.1.7 Realización de actividades de información e sensibilización en colaboración coas
anpas sobre educación en igualdade e corresponsabilidade dirixidas ás familias.
Medida 2.1.8 Introdución da perspectiva de xénero no Programa “Educar en Familia”.
Medida 2.1.9 Elaboración e difusión de materiais divulgativos sobre igualdade de xénero dirixidos ás familias en colaboración coas anpas.
Medida 2.1.10 Inclusión de contidos de igualdade nas actividades de ocio xuvenil e nos servizos
de atención á infancia de carácter municipal (programas de conciliación, campamentos vacacionais, actividades lúdicas etc.).

Obxectivo específico 2.2. Continuar co labor de sensibilización do conxunto da cidadanía
sobre a igualdade entre mulleres e homes e a superación dos roles e estereotipos de xénero.
Medida 2.2.1 Organización de actividades en distintos formatos que promovan a igualdade de
xénero entre a poboación (campañas, actividades divulgativas, actos conmemorativos etc.).
Medida 2.2.2 Incremento da dotación á biblioteca municipal e promoción pública da bibliografía
sobre mulleres, estudos de xénero e, en xeral, de fondos que fomenten a igualdade entre mulleres e homes.
Medida 2.2.3 Introdución dun módulo de igualdade de xénero nas accións formativas dirixidas
á poboación (cursos/actividades de máis de 10 horas).
Medida 2.2.4 Continuidade do labor de difusión das accións que desenvolven outras administracións públicas, axentes sociais e entidades para a promoción da igualdade de
xénero.
Medida 2.2.5 Impulso da participación e colaboración coas entidades sociais na programación
dos actos e campañas que se organizan desde o Centro de Información ás Mulleres
(nomeadamente sobre a conmemoración do 8 de marzo e o 25N).
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LIÑA ESTRATÉXICA 3: EMPREGABILIDADE E CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE
Obxectivo xeral: favorecer a incorporación e a permanencia das mulleres no ámbito laboral en
condicións de igualdade, contribuíndo a un modelo de sociedade que facilite a corresponsabilidade e a harmonización dos tempos.

Obxectivo específico 3.1. Potenciar a incorporación e a permanencia das mulleres no
mercado laboral mediante distintas fórmulas de participación na actividade económica e
promover a responsabilidade social entre o empresariado local en materia de igualdade.
Medida 3.1.1 Continuidade da oferta de accións formativas para a mellora da empregabilidade,
para que as mulleres adquiran as estratexias e habilidades necesarias para incorporarse ao mercado de traballo, especialmente daquelas con maiores dificultades
de inserción.
Medida 3.1.2 Reforzamento da oferta de cursos de formación adaptados ás demandas actuais
das mulleres de Burela e ás necesidades do mercado laboral da contorna.
Medida 3.1.3 Fortalecemento da coordinación con outras entidades e institucións públicas e privadas que traballan para a inserción laboral das mulleres.
Medida 3.1.4 Ampliación da oferta formativa para o manexo das tecnoloxías da información e
da comunicación adaptada ás esixencias do mercado laboral e ás diferentes necesidades e niveis de coñecemento das mulleres.
Medida 3.1.5 Continuidade das accións de apoio ao emprendemento e ao autoemprego das mulleres mediante o asesoramento, a formación e acompañamento ao longo de todo
o proceso.
Medida 3.1.6 Desenvolvemento de actuacións para a promoción e visibilización de proxectos
locais de emprendemento liderados por mulleres (encontros, xornadas, premios
etc.).
Medida 3.1.7 Divulgación entre o tecido empresarial local de información específica en materia
de axudas para a contratación de mulleres, igualdade no emprego e conciliación.
Medida 3.1.8 Impulso á implantación de plans de igualdade nas empresas do municipio.
Medida 3.1.9 Elaboración e difusión de material informativo sobre dereitos das persoas traballadoras en materia de conciliación.

Obxectivo específico 3.2. Fomentar a corresponsabilidade e facilitar a conciliación da
vida laboral, persoal e familiar á poboación de Burela.
Medida 3.2.1 Desenvolvemento de accións de fomento da corresponsabilidade dirixidas ao conxunto da cidadanía.
Medida 3.2.2 Continuidade do asesoramento á poboación para a tramitación de axudas en materia de conciliación (xornada reducida para nais e pais traballadores, Bono Coidado etc.).
Medida 3.2.3 Realización dunha enquisa sobre necesidades de conciliación das familias nos centros de educación infantil e primaria da vila, de cara á posta en marcha dos recursos municipais necesarios (servizo de madrugadores/as etc.)
Medida 3.2.4 Mantemento e ampliación dos recursos municipais dirixidos a favorecer a conciliación das familias durante o curso escolar e os períodos vacacionais.
Medida 3.2.5 Impulso de actuacións para a adecuación dos horarios das actividades e servizos
municipais ás necesidades de conciliación das familias.
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LIÑA ESTRATÉXICA 4: BENESTAR SOCIAL E CALIDADE DE VIDA
Obxectivo xeral: contribuír ao benestar integral das mulleres de Burela desde o enfoque da diversidade e mellorar a calidade de vida do conxunto da poboación mediante intervencións con
perspectiva de xénero aplicadas ás infraestruturas e ao deseño de espazos públicos.

Obxectivo específico 4.1. Fomentar estilos de vida saudables desde unha perspectiva de
xénero que contribúan ao benestar físico e psicosocial.
Medida 4.1.1 Desenvolvemento de actividades para promover hábitos saudables e de autocoidado adaptadas ás distintas etapas do ciclo vital e sobre diferentes temáticas ou
problemas de saúde frecuentes na poboación feminina (menopausa, osteoporose,
trastornos alimenticios etc.).
Medida 4.1.2 Continuidade das actividades de mellora da saúde física e mental e daquelas que
promoven un envellecemento activo e saudable (ximnasia preventiva, actividades
de mellora cognitiva etc.).
Medida 4.1.3 Desenvolvemento de accións para a mellora da autoestima e do benestar físico e
psicolóxico dirixidas a mulleres en situación de vulnerabilidade.
Medida 4.1.4 Realización de actividades de educación sexual desde un enfoque de corresponsabilidade na saúde sexual e reprodutiva adaptadas ás distintas idades e que atenda
a todas as diversidades (cultural, de orientación sexual etc.).
Medida 4.1.5 Impulso de accións de prevención e promoción de hábitos saudables con enfoque
de xénero dirixidos á poboación moza (alimentación, e todo tipo de adiccións: consumos de alcohol e drogas, uso inadecuado das TIC, apostas en liña, videoxogos
etc.).
Medida 4.1.6 Difusión e apoio ao labor das entidades de iniciativa social da comarca que traballan no ámbito da saúde: asociacións de persoas con discapacidade, asociacións de
familiares ou persoas con enfermidades etc.
Medida 4.1.7 Desenvolvemento de accións que contribúan á mellora da saúde física e psicolóxica das persoas coidadoras (obradoiros de autocoidado etc.).

Obxectivo específico 4.2. Facilitar o acceso aos recursos sociais existentes, en particular
para aquelas mulleres que se atopan en situación de vulnerabilidade.
Medida 4.2.1 Continuidade e reforzo, se é o caso, das accións formativas para a aprendizaxe da
lingua dirixidas a mulleres inmigrantes, como forma de empoderamento e de evitar unha dobre discriminación.
Medida 4.2.2 Prestación de servizos especializados a mulleres inmigrantes en colaboración co
Programa de atención a inmigrantes e o Servizo de Teletradución da Xunta.
Medida 4.2.3 Mellora da información sobre recursos e prestacións dirixidas a persoas en situación de risco de exclusión social.
Medida 4.2.4 Desenvolvemento de programas específicos de orientación e inserción laboral dirixidos a persoas en risco de exclusión social e outras situacións de vulnerabilidade.
Medida 4.2.5 Impulso dun convenio de colaboración entre o Concello e as entidades sociais que
operan no ámbito da inclusión social para a mellora da atención ás persoas en
situación de exclusión social e emerxencia.
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Obxectivo específico 4.3. Contribuír á conformación de espazos máis seguros, accesibles
e adaptados ás necesidades de todas as persoas mediante a incorporación da perspectiva de xénero ás intervencións urbanísticas e ás infraestruturas.
Medida 4.3.1 Incorporación do enfoque de xénero ao conxunto da planificación urbanística e ao
deseño de equipamentos urbanos.
Medida 4.3.2 Realización dunha diagnose sobre a iluminación en rúas, espazos públicos, paradas
de autobuses e aparcadoiros, para garantir a visibilidade en puntos críticos e mellorar as condicións de seguridade nesas zonas.
Medida 4.3.3 Desenvolvemento de intervencións de mellora da accesibilidade e adaptación de
espazos públicos e privados de uso colectivo para facilitar a mobilidade das persoas que realizan tarefas de coidado e persoas con mobilidade reducida (parques
infantís adaptados, rúas e beirarrúas, acceso á edificios públicos etc.).
Medida 4.3.4 Adecuación progresiva dos espazos de xestión municipal (deportivos, culturais
etc.) ás necesidades da poboación, desde un enfoque que teña en conta o xénero
e outras diversidades (vestiarios e duchas para mulleres; cambiadores de cueiros
nos baños de homes e mulleres, WC adaptados etc.).
Medida 4.3.5 Impulso á introdución e asignación de nomes de mulleres senlleiras da comarca á
guía de rúas de Burela e a outros espazos municipais (edificios públicos etc.).
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LIÑA ESTRATÉXICA 5: PARTICIPACIÓN SOCIAL E CIDADANÍA ACTIVA
Obxectivo xeral: favorecer a presenza e a participación activa das mulleres nas distintas esferas en
condicións de igualdade e contribuír a visibilizar as súas achegas nos diferentes ámbitos.

Obxectivo específico 5.1. Impulsar a participación activa das mulleres nos distintos ámbitos, ao tempo que se favorece o seu empoderamento individual e colectivo.
Medida 5.1.1 Fortalecemento da colaboración coas asociacións de mulleres para a organización
de accións en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero.
Medida 5.1.2 Continuidade das actividades de lecer e daquelas que propicien a socialización, o
empoderamento e a autonomía das mulleres.
Medida 5.1.3 Reforzamento da oferta de accións formativas en alfabetización dixital e uso das
tecnoloxías da información e a comunicación adaptadas aos distintos niveis de coñecemento, co obxecto de fomentar a súa participación e reducir a fenda dixital.
Medida 5.1.4 Creación dun logotipo e lema en prol da igualdade de xénero para a súa utilización
por parte das diferentes asociacións na promoción e difusión de actos e actividades (cartelería de eventos deportivos, festas etc.).
Medida 5.1.5 Organización de actividades artísticas e culturais con perspectiva de xénero e nas
que se impulse a presenza de mulleres e homes naquelas nas que cada sexo se
atope infrarrepresentado.
Medida 5.1.6 Promoción de actividades culturais con mulleres como protagonistas.
Medida 5.1.7 Incorporación do enfoque de xénero ás campañas e eventos de carácter deportivo
para difundir unha imaxe igualitaria de mulleres e homes na práctica deportiva.
Medida 5.1.8 Impulso de iniciativas de colaboración con entidades deportivas para a visibilización das mulleres na práctica deportiva e a ruptura de estereotipos entre a infancia
e mocidade.
Medida 5.1.9 Establecemento de premios e recoñecementos igualitarios nas categorías feminina e masculina nos eventos deportivos que organice o Concello.

Obxectivo específico 5.2. Promover a presenza e a participación equilibrada de mulleres
e homes nas distintas esferas de participación e decisión, visibilizando as achegas das
mulleres aos distintos eidos.
Medida 5.2.1 Incorporación da perspectiva de xénero, a presenza e a visibilización das mulleres
como criterios de valoración nas bases das convocatorias de subvencións a entidades de iniciativa social.
Medida 5.2.2 Continuidade do apoio ás asociacións de mulleres en materia de asesoramento
para a xestión interna e o acceso a axudas públicas para a organización de actividades.
Medida 5.2.3 Fomento da incorporación de mulleres aos órganos directivos de todo tipo de entidades.
Medida 5.2.4 Realización de actividades que poñan de relevo as contribucións das mulleres ao
longo da historia en todos os ámbitos (cultura, arte, ciencia etc.).
Medida 5.2.5 Organización de actividades de difusión e visibilización da contribución das mulleres de Burela ao desenvolvemento local nos distintos eidos (creación de negocios,
cultura, educación, oficios tradicionais etc.).
Medida 5.2.6 Deseño e posta en marcha de programacións culturais e turísticas (rutas etc.) que
incorporen a óptica de xénero.
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LIÑA ESTRATÉXICA 6: ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Obxectivo xeral: avanzar na loita contra a violencia de xénero desde a acción preventiva e de
concienciación do conxunto da cidadanía ante todas as formas de violencia contra as mulleres,
e garantir unha asistencia integral e de calidade ás vítimas.

Obxectivo específico 6.1. Sensibilizar a sociedade sobre as distintas formas de violencia
contra as mulleres mediante accións que aumenten o seu rexeitamento social e contribúan á súa prevención.
Medida 6.1.1 Continuidade da organización de actividades de sensibilización xeral sobre a conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero,
coa implicación do persoal dos distintos departamentos municipais e reforzando
a colaboración con axentes sociais e cidadanía.
Medida 6.1.2 Desenvolvemento de accións de concienciación e denuncia das diferentes formas
de violencia sexual contra as mulleres (prostitución e trata, agresións sexuais, violencia LGTBQI etc.).
Medida 6.1.3 Continuidade das accións de prevención da violencia de xénero dirixidas á comunidade educativa, incidindo na identificación das violencias dixitais e as violencias
sexuais.
Medida 6.1.4 Realización de actividades dirixidas a mulleres nas que se aborden estratexias para
a identificación do ciclo da violencia de xénero.
Medida 6.1.5 Impulso de actuacións de prevención das agresións sexuais na organización de festas e eventos municipais a través de persoal técnico cualificado e en colaboración
co movemento asociativo e outros axentes sociais.
Medida 6.1.6 Publicación de datos sobre violencia de xénero a través dos medios e das campañas que promovan outras entidades e axentes sociais.

Obxectivo específico 6.2. Reforzar a coordinación interinstitucional e con outros axentes
sociais da comarca para garantir a adecuada atención e protección das mulleres vítimas
de violencia de xénero.
Medida 6.2.1 Impulso da actividade da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a
Violencia de Xénero.
Medida 6.2.2 Elaboración do protocolo local de prevención e intervención en casos de violencia
de xénero.
Medida 6.2.3 Elaboración e difusión dunha guía de recursos sobre violencia de xénero para os e
as profesionais dos diferentes ámbitos.
Medida 6.2.4 Impulso á creación dunha comisión de participación cidadá para a igualdade e contra a violencia de xénero integrada por persoal municipal, profesionais do ámbito
da violencia de xénero e colectivos sociais implicados na prevención e atención ás
vítimas.
Medida 6.2.5 Posta en marcha dunha rede de coordinación con entidades da comarca especializadas na atención a colectivos do ámbito da discapacidade (entidades e fundacións, asociacións de saúde mental etc.) para a procura dunha intervención adaptada ás características destas persoas.
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Obxectivo específico 6.3. Consolidar a oferta de recursos de atención integral ás vítimas
de violencia de xénero, en especial para aquelas en situación de maior vulnerabilidade.
Medida 6.3.1 Incorporación dunha sección permanente na web municipal con información sobre
violencia de xénero: teléfonos de contacto, recursos dispoñibles para as vítimas e
persoas ao seu cargo etc.
Medida 6.3.2 Mellora da difusión de información sobre programas e recursos municipais doutras
administracións e entidades para mulleres vítimas de violencia de xénero e persoas
ao seu cargo (axudas, accións formativas etc.).
Medida 6.3.3 Consolidación do Centro de Información ás Mulleres como servizo de asesoramento, derivación e atención integral ás vítimas de violencia de xénero.
Medida 6.3.4 Continuidade da participación en accións formativas das e dos profesionais que interveñen na atención e tratamento das vítimas de violencia de xénero.
Medida 6.3.5 Desenvolvemento de accións para a reparación emocional das mulleres vítimas de
violencia e das persoas ao seu cargo.
Medida 6.3.6 Dotación dunha partida orzamentaria para facer fronte a situacións de emerxencia.
Medida 6.3.7 Posta en marcha dun recurso de acollida para situacións de emerxencia en casos
de violencia de xénero e outras situacións de especial vulnerabilidade (mulleres vítimas de desafiuzamentos etc.).
Medida 6.3.8 Consideración da condición de vítima de violencia de xénero para mulleres e fillos/as ao seu cargo nas bases das convocatorias de acceso aos distintos recursos
municipais (educación, conciliación, emprego etc.).
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