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COMPROMISO COA IGUALDADE DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS.
O II Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de
Salceda de Caselas 2020-2023 ven a dar cumprimento ás obrigas legais respecto a
que os poderes públicos deben adoitar e despregar os mecanismos axeitados para
acadar a Igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes e favorecer o
pleno exercicio destes dereitos así como o acceso aos mesmos en condicións de
Igualdade na vida política, social, económica, cultural, educativa, deportiva e sanitaria.
Este II Plan pon de manifesto o compromiso do Concello de Salceda de Caselas coa
igualdade, principio polo que se traballa co convencemento de que sen equidade entre
mulleres e homes, a democracia está incompleta.
Sen dúbida, ten habido un avance importante en materia de igualdade aínda que se
manteñen moitos desequilibrios, resultado de relacións, modelos e comportamentos
patriarcais arraigados na sociedade e manifestados no desigual reparto do poder, na
falta de conciliación real, no menor acceso aos recursos das mulleres, nos empregos
más inestables e con peores condicións, na fenda salarial presente como anomalía
económica e social e na infrarrepresentación das mulleres en eidos como a economía,
a tecnoloxía, o deporte, a cultura ou a ciencia
A administración local é un espazo axeitado para corrixir desigualdades, traballar
directamente cas persoas implicadas, deseñar as medidas idóneas e poñelas en m
archa a través dos propios servizos locais.
A Concellería de Igualdade de Salceda de Caselas, dende a súa creación, ven
desenvolvendo a través das súas competencias de planificación e desenvolvemento
de políticas de igualdade, diversas actuacións que de xeito directo ou indirecto, tiveron
e teñen impacto real na implantación da igualdade real e efectiva.

PRINCIPIOS

SUSTENTADORES

DO

II

PLAN

DE

IGUALDADE

DE

OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS
2020-2023.
A través dos principais elementos e condicións de impulso e desenvolvemento deste II
Plan, se sinalan como principios sustentadores:
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-

A implicación e o impulso político como peza fundamental. O liderado e a
participación do persoal político son imprescindibles para a correcta
implantación do II Plan de Igualdade.

-

A formación en igualdade é unha necesidade básica, non só nos servizos de
igualdade senón tamén no conxunto dos servizos municipais.

-

A participación e motivación dun equipo promotor do Plan formado por persoas
con responsabilidade política e técnica e por cidadanía comprometida nos
movementos sociais de Salceda de Caselas.

-

A transversalidade de xénero en todas as áreas de goberno.

-

As accións positivas destinadas a eliminar as desigualdades que detecte a
diagnose.

Impulso político
Formación.
Participación e motivación.
Transversalidade.

Accións positivas.

DEFINICIÓN DO PLAN
Este Plan constitúe un marco de traballo axeitado que inclúe medidas e actividades
programadas co fin de seguir contribuíndo a acadar a igualdade entre mulleres e
homes. A avaliación do I Plan, o Informe de Diagnose e as reunións sectoriais cos
diferentes axentes sociais, económicos, culturais e políticos son a base do deseño de
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medidas realistas, tecnicamente posibles e axustadas á poboación, aos recursos
dispoñibles, ás prioridades de actuación e, por suposto, ás oportunidades do Concello
de Salceda de Caselas para seguir medrando sostible e igualitariamente.

NORMATIVA
Delimítase o marco normativo que fundamenta o II Plan de Igualdade de
Oportunidades entre Mulleres e Homes de Salceda de Caselas 2020-2023 con
carácter local, autonómico, estatal, europeo e internacional.

Internacional
Europeo
Estatal
Autonómico
Local

A Carta das Nacións

Unidas asinada o 26 de xuño de 1945 en San Francisco,

contemplaba no seu preámbulo “reafirmar a fe na igualdade de dereitos de homes e
mulleres” e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, aprobada e proclamada
pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas o 10 de decembro de 1948, incluíu no artigo
2.1 que “toda persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamados nesta
Declaración, sen distinción algunha de raza, color, sexo, lingua, relixión, opinión
política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica,
nacemento ou calquera outra condición”.
Ca aprobación da Convención sobre a Eliminación de todas as Formas de
Discriminación contra as Mulleres, en 1979 na Asemblea Xeral das Nacións Unidas e
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ratificada en 1981 por España, significou un avance impresionante na universalización
da igualdade de dereitos entre mulleres e homes no mundo.
En 1985 celebrouse en Nairobi a III Conferencia Internacional sobre a Condición
Xurídica e Social da Muller e que concluíu que as melloras na situación xurídica e
social das mulleres só beneficiaron a unha minoría e por elo sentaron as bases tan
sólidas como declarar que todas as políticas estaban relacionadas coas mulleres.
A Conferencia Mundial de Dereitos Humanos celebrada en 1993 en Viena determinou
que a base na aplicación dos dereitos humanos é a igualdade.
Foi fundamental a Declaración da ONU sobre a eliminación da violencia contra a
muller na Asemblea Xeral celebrada en Nova Iorque en 1993.
Na Conferencia Internacional sobre Poboación e Desenvolvemento de O Cairo, en
1994, considerouse como parte fundamental para o desenvolvemento humano a toma
de conciencia por parte das mulleres da súa situación.
A IV Conferencia Mundial das Mulleres celebrada en Pekín (Beijing) en 1995
considérase un fito na historia por considerar que o cambio da situación das mulleres
afecta a toda a sociedade e por tanto o traballo en materia de igualdade debe ser
transversal. Ademais, aprobouse a Declaración e a Plataforma de Acción de Beijing na
que se identificaron doce esferas de especial preocupación e que esixiron actuacións
concretas por parte de gobernos e sociedade civil: a situación da poboación infantil
feminina, a Pobreza, a Educación, a Saúde, a Violencia, os Conflitos Armados, a
Economía, a Toma de Decisións, os Mecanismos Institucionais, os Dereitos Humanos,
os Medios de Comunicación e a relación entre Mulleres e Medio Ambiente.
No ano 2000 celébrase Beijing+5 na sede das NNUU para examinar os progresos
acadados nos cinco anos transcorridos dende a aprobación da Plataforma de Acción
de Beijiing. Viuse que 64 países modificaran a súa lexislación adaptándose ás
esixencias da Plataforma de Acción pero tamén se tomou conciencia de que existían
importantes resistencias e limitacións para aplicar a Plataforma así como insuficiencia
orzamentaria.
En 2005 se celebra Beijing+10, facéndose fincapé nesta ocasión, na necesidade de
dobrar esforzos para acelerar os traballos co fin de cumprir os compromisos asumidos.
En Beijing+15 concluíuse que, respecto á violencia de xénero, é imprescindible
elaborar estratexias comúns e a necesidade de realizar comparativas entre países
mediante datos e indicadores comúns así como a revisión da xurisprudencia
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relacionada ca violencia de xénero. Ademais, sinalouse que as mulleres pertencentes
a minorías étnicas, con algunha discapacidade ou de zonas rurais, debían contar con
políticas de transversalidade de xénero e medidas públicas de protección.
No eido europeo, a primeira referencia ao principio de igualdade aparece no Tratado
de Roma de 1957. No seu artigo 119 establecía como obrigación dos Estados
Membros garantir a aplicación do principio de igualdade de retribución entre
traballadoras e traballadores nun mesmo traballo.

Posteriormente, o artigo 6 do

Tratado da Unión Europea (1992) sinala que o principio de igualdade non obstará para
que os Estados Membros poidan adoptar medidas de acción positiva. Ca entrada en
vigor do Tratado de Amsterdam (1997) o principio de igualdade convértese nun dos
principios básicos na concepción da cidadanía europea: ”con obxecto de acadar unha
igualdade real na

práctica, o principio da igualdade de trato non impide que os

Estados membros manteñan ou adopten as medidas que supoñan vantaxes
específicas para facilitar ao sexo infrarrepresentado o desenvolvemento da actividade
laboral ou a previr e a compensar vantaxes na carreira profesional”. Deste xeito, trala
súa aprobación, a igualdade entre mulleres e homes convértese en misión expresa
das Comunidades Europeas.
Nos Regulamentos dos Fondos Estruturais e en varias Directivas europeas, o principio
de igualdade forma parte da súa política social, como elemento indispensable para o
éxito económico e para a cohesión social. Así, a Directiva 2002/73/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, de 23 de Setembro de 2002 modificou a Directiva 76/207/CEE
do Consello relativa á aplicación do principio de igualdade de trato entre homes e
mulleres no que se refire ao acceso ao emprego, á formación e á promoción
profesional. A Directiva 2004/113/CE do Consello de 13 de decembro de 2004 aplica o
principio de igualdade de trato entre homes e mulleres ao acceso a bens e servizos e
a o seu subministro e a Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello,
de 5 de xullo de 2006, é relativa á aplicación do principio de igualdade de
oportunidades e igualdade de trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e
ocupación.
Cabe destacar a Estratexia Marco Comunitaria sobre a Igualdade entre Homes e
Mulleres (2010- 2015).
Por outro lado, a Carta Europea para a Igualdade de mulleres e homes na vida local,
destinada aos concellos de Europa, adopta unha postura pública sobre o principio de
igualdade de mulleres e homes, para ser aplicada no seu territorio.
5
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A Constitución establece no artigo 14 a igualdade entre mulleres e homes sen que
poida establecerse discriminación algunha por razón de sexo. Tamén no seu artigo
9.2 sinálase a obriga dos poderes públicos para velar e promover o cumprimento real
e efectivo do principio de igualdade.
A Lei 30/2003 de 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración de
impacto de xénero nas disposicións normativas

que elabore o goberno. Esta lei

establece que os proxectos de lei e as disposicións regulamentarias deberán ir
acompañadas dun informe de impacto de xénero que valore os efectos que esas
normas aprobadas puideran ter de xeito diferencial, sobre mulleres e homes e que terá
en conta, especialmente, as posibles desigualdades e discriminacións por razón de
sexo.
En decembro de 2004 apróbase por unanimidade a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas
de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, ca que se dotou dun marco
integral e coordinado a loita contra a violencia de xénero.
A Lei Orgánica 3/2007 para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes sinala no seu
artigo 21 que as entidades locais integrarán o dereito á igualdade no exercicio das
súas competencias e colaborarán, a tal efecto, co resto das Administracións públicas.
No artigo 51, se sinalan os criterios de actuación que, no eido das súas respectivas
competencias e en aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes,
deberán, entre outras cousas, remexer os obstáculos que impliquen a pervivencia de
calquera discriminación co gallo de ofrecer condicións de igualdade efectiva entre
mulleres e homes no acceso ao emprego público; facilitar a conciliación da vida
persoal, familiar e laboral: fomentar a formación en igualdade; promover a presenza
equilibrada de mulleres e homes nos órganos de selección e valoración; establecer
medidas efectivas de protección fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo;
establecer medidas efectivas para eliminar calquera discriminación retributiva, directa
o indirecta, por razón de sexo e avaliar a efectividade do principio de igualdade nos
seus respectivos eidos de actuación.
O Congreso dos Deputados, na sesión plenaria do 28 de setembro de 2017, aprobou o
Informe da Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero
cun conxunto de propostas de actuación para os vindeiros anos que inclúen
especificamente as principais reformas en materia de violencia de xénero que deben
acometerse así como as recomendacións dos organismos internacionais, Nacións
Unidas e o Consello de Europa.
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En Galicia, o artigo 4 de Estatuto de Autonomía sinala que corresponde aos poderes
públicos galegos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do
individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, remover os
obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación das
galegas e dos galegos na vida política, económica, cultural e social. En virtude do
artigo

27.23

deste

Estatuto

de

Autonomía

e

dos

reais

decretos

de

transferencia 2411/1982, de 24 de xullo e 534/1984, de 25 de xaneiro, Galicia ostenta
competencias exclusivas en materia de asistencia social.
Cabe sinalar algunhas leis aprobadas como a Lei 7/2004 de 16 de xullo galega para a
igualdade de mulleres e homes, a Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a
prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, a Lei 27/2007 de 28 de
marzo do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia e finalmente o Decreto
Lexislativo 2/2015 de 12 de febreiro aprobou un texto refundido das disposicións legais
da de Galicia en materia de Igualdade. Este texto refundido de leis que tiñan como
obxecto directo a regulación en materia de igualdade, nomeadamente, a Lei 7/2004,
de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, a Lei 2/2007, de 28 de
marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, a Lei 7/2010, de 15 de
outubro pola que se suprime o organismo Servicio Galego de Promoción da Igualdade
do Home e da Muller. Tamén se modificaron artigos da Lei 2/2007 de 28 de marzo do
traballo en igualdade das mulleres e se derrogaron as disposicións adicionais quinta e
sétima da Lei 11/2007 de 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero, relativas ao Consello Galego das Mulleres e á Comisión
Interdepartamental da Igualdade, que se integran no novo texto.
As políticas de igualdade dos concellos réxense polas leis autonómicas e estatais, que
recollen, xunto coa lexislación de base dos Concellos, as liñas principais da materia.
As competencias de igualdade están restrinxidas nos concellos, máxime despois da
reforma da administración local, que minoraron a intervención local en áreas sociais ou
de seguridade, e que provocan efectos colaterais nas políticas de igualdade.

FINALIDADE DO II PLAN DE IGUALDADE DE OPOUTUNIDADES ENTRE
MULLLERES E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023.
-

Difundir, potenciar e dinamizar en Salceda de Caselas os valores da igualdade
entre mulleres e homes.
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-

Impulsar as relacións entre mulleres e homes e nenos e nenas baseadas no
respecto, a tolerancia, a xustiza, o pacifismo e o reparto equilibrado dos
coidados e as responsabilidades familiares.

-

Fomentar a concienciación e a sensibilización social en materia de igualdade.

-

Implantar o principio de igualdade como un dos principios reitores no
funcionamento interno do Concello.

POBOACIÓN E COLECTIVOS DESTINATARIOS DO PLAN
O II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Salceda de
Caselas 2020-2023 está dirixido a toda a cidadanía de Salceda de Caselas e conta
cun eixo de medidas destinadas a incorporar a igualdade no funcionamento interno do
Concello.

EQUIPO PROMOTOR
O equipo promotor, coordinado pola Concelleira de Igualdade, estivo formado por
persoal político e técnico do Concello, por persoas e representantes de asociacións,
movementos veciñáis e sociedade civil da vila así como por profesionais do ensino, a
sanidade e o deporte.

OBXECTIVOS DO PLAN
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OBXECTIVOS XERAIS

OBXECTIVOS
ESPECÍFICOS

•Compromiso do Concello ca
IGUALDADE
•Transversalidade e accións
positivas
•Recoñecemento e Visibilización
•Salceda: referente das políticas
de igualdade

•Coordinación das politicas
•Coeducación
•Participación.
•Trasversalidade das políticas de
cultura, deporte, lecer
•Inserción laboral
•Vulnerabilidadee
• Corresponsabilidade.
• Violencia de Xénero.
•Formación .
•Comunicar ,sensibilizar e
informar
•Espazos urbanos con
perspectiva de xénero.
•Igualdade interna

Os obxectivos xerais:
-

Consolidar o compromiso do Concello de Salceda de Caselas ca igualdade de
oportunidades e de trato entre mulleres e homes.

-

Integrar a igualdade na planificación estratéxica e operativa do Concello a
través do principio de transversalidade de xénero e as accións positivas en
todas as políticas públicas municipais.

-

Recoñecer e visibilizar social e institucionalmente a realidade das mulleres de
Salceda de Caselas para combater as fendas económicas, políticas, sociais,
culturais e tecnolóxicas.

-

Converter o Concello de Salceda de Caselas nun referente da igualdade entre
mulleres e homes no eido das entidades locais.

Os obxectivos específicos:
-

Establecer mecanismos de coordinación nas áreas do Concello para a
planificación, execución, seguimento e avaliación da integración da perspectiva
de xénero nas actuacións municipais.

-

Implantar medidas de promoción da coeducación en todos os niveis
educativos.
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-

Fomentar a participación cidadá en igualdade de condicións entre mulleres e
homes.

-

Potenciar a profesionalización e a inserción laboral das mulleres de Salceda de
Caselas.

-

Introducir a igualdade nas políticas de formación.

-

Comunicar, sensibilizar e informar con perspectiva de xénero.

-

Poñer en marcha unha política pública de conciliación e corresponsabilidade.

-

Transversalizar a perspectiva de xénero nas políticas de saúde, cultura,
deporte e lecer.

-

Prevención e loita contra a Violencia de Xénero.

-

Deseñar actuacións con mulleres en situación de vulnerabilidade e atender á
diversidade.

-

Favorecer

o

desenvolvemento

dunha

nova

planificación

urbana

con

perspectiva de xénero.
-

Igualdade interna.

VIXENCIA DO PLAN
O II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Salceda de
Caselas 2020-2023 entrará en vigor dende o día seguinte da súa aprobación polo
Pleno do Concello e ata o 2023.

DIAGNOSE
A elaboración da diagnose é o proceso de recollida de información sobre a situación
socioeconómica e interna do Concello de Salceda de Caselas en relación ás políticas
de igualdade. Este informe diagnóstico permite contar coa información básica
fundamental para o deseño e posta en marcha das medidas do Plan e da súa posterior
avaliación.
A información analizada permitiu tomar decisións de xeito consciente, axeitadas ás
necesidades do Concello de Salceda de Caselas, tanto no plano que impactará na
cidadanía como no plano interno, con medidas de xestión e organización interna.
O Informe de Diagnose dimensionouse en relación co Plan e cunha metodoloxía que
mestura unha parte cuantitativa con outra cualitativa.
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Na recollida de información para a diagnose, os datos cuantitativos e cualitativos se
acadaron mediante a explotación de fontes secundarias, a través de cuestionarios e
con entrevistas e grupos de discusión.

A participación nos grupos de discusión foi abrumadoramente feminina o que reforza o
argumento sobre o que se debatiu nos propios grupos de discusión de que os homes
seguen implicándose

escasamente nos debates e posta en marcha de políticas

públicas de igualdade.
Antecedentes: a traxectoria do Concello de Salceda de Caselas en materia de
igualdade.
Nos últimos anos houbo unha aposta firme pola igualdade. A creación da Concellería
de Igualdade e a aprobación do I Plan de Igualdade de Oportunidades (2008-2010)
son fitos destacables.
Dito Plan contou con 7 obxectivos xerais e 5 obxectivos específicos e estivo
estruturado en 5 áreas de actuación que, á súa vez, contou cas medidas e accións
correspondentes:
1- Formación sobre igualdade entre mulleres e homes.
2- Camiñando cara a espazos de coeducación.
3- Promoción do benestar en materia de saúde integral e reprodutiva.
4- Conciliación da vida laboral, familiar e persoal.
5- Participación social.
6- Prevención da violencia de xénero.
Este I Plan foi avaliado.

Análise Interna do Concello.
A través de cuestionario/enquisa e datos cuantitativos para analizar os factores
obxectivos e subxectivos.
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Factores Obxetivos

•Fenda salarial
•Postos de responsabilidade
•Formación
•Experiencia laboral
•Política de conciliación
•Criterios de selección e promoción
•Recollida de datos
•Acoso Sexual

Factores Subxetivos

•Sensibiliz. política
•Posición das mulleres no Concello
•Condicións laborais
•Programas Municipais
•Perspectiva de xénero na planificación
•Imaxe

Análise externa/social de Salceda de Caselas.
Análise cuantitativo e cualitativo sobre varias áreas, unha técnica mixta que ademais
do sexo tivo en conta, indicadores de idade, estudos, vulnerabilidade, accesibilidade
ou situación económica. Dous focus group, entrevista con persoal técnico e político así
como reunións con asociacións, representación política e outras persoas voluntarias
con papel social e cultural activo no Concello.
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Estas análises mostran a radiografía das diferentes áreas de actuación que, a través
de 10 Eixos, se recollen no II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e
Homes de Salceda de Caselas 2020-2023.

A DIMENSIÓN INTERNA DO CONCELLO DE SALCEDA
A dimensión institucional da igualdade e a paridade.
De 13 concelleiras e concelleiros que forman a Corporación Local, 7 son mulleres e 6
son homes polo que é unha Corporación paritaria. A evolución de mulleres na
corporación nos últimos 8 anos foi de 16 puntos, un dato moi positivo.

CORPORACIÓN
MUNICIPAL 2019

CORPORACIÓN
MUNICIPAL 2011

46,2
0%

37,50
%

MULLERES

53,8
0%

HOMES

72,50
%

MULLERES
HOMES

Hai que salientar que todos os grupos políticos municipais cumpren coa paridade e
teñen unha representación equilibrada entre mulleres e homes.

% POR SEXOS NO
GRUPO POPULAR

50%

50%

MULLERE
S
HOMES
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% POR SEXOS.
MOVEMENTO SALCEDA

50% 50%

MULLERES
HOMES

% POR SEXOS NO GRUPO
SOCIALISTA
MULLERES

33%
67%

HOMES

Paridade no equipo de goberno.
O equipo de goberno está formado por 7 persoas das que 4 son mulleres, un 57%. O
Goberno municipal o encabeza unha muller, a primeira alcaldesa da historia de
Salceda de Caselas, elixida en 2019. As áreas das Concellerías son as que se
amosan na seguinte táboa:
Distribución das concellerías por sexo
CONCELLEIRAS

CONCELLEIROS

Alcaldía, igualdade, persoal e coordinación

Cultura,

festexos,

n.

lingüística,

NNTT,

de proxectos

mocidade, asociacionismo e patrimonio

Urbanismo, participación cidadá, industria,

Vías e obras, parques e xardíns, servizos

comercio, emprego e formación

municipais e mobilidade.

Facenda, réxime interior, seguridade, tráfico

Medio rural, medioambiente e deportes

e turismo
Ensino,

infancia,

benestar,

sanidade

e

voluntariado.
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Hai que resaltar que por primeira vez, a Concellería de Igualdade está xestionada
directamente dende a Alcaldía.

A COMPOSICIÓN DA PLANTILLA DO CONCELLO
Hai 57 persoas traballando no Concello, contando co persoal con contratacións
temporais, das que 28 son mulleres e 29 son homes o que supón unha composición
equilibrada.

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DA PLANTILLA

Mujeres
49%
51%

Hombres

A idade media do persoal do Concello é de 45,1 sendo máis baixa a idade media das
mulleres, con 43 anos, que a idade media dos homes que se eleva ata os 47 anos.
A franxa de idade na que se atopan máis mulleres e homes da plantilla é a
comprendida entre os 40 e os 44 anos. A maior porcentaxe de mulleres sitúase por
riba dos 40 anos.
É destacable que non hai mulleres traballando con idades por debaixo dos 30 anos e
hai dúas maiores de 50 anos.
O medir o equilibrio entre as franxas de idade entre 35 e 50 anos, a taxa é de 1,41
mentres que a taxa relativa de presencia mulleres/homes maiores de 50 anos é de
0,35, un indicador baixo que amosa que nesta franxa de idade hai desequilibrio.

ACCESO E PROMOCIÓN NO CONCELLO
As políticas de selección e promoción de persoal con impacto de xénero incrementan
a efectividade do principio de igualdade na xestión interna do Concello, polo que é
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fundamental analizar os indicadores sobre as incorporacións e á promoción interna así
como a comunicación dos procesos de selección e promoción do persoal.
Tomando como referencia os últimos 4 anos vese que o 70,5% das incorporacións a
traballos no Concello foron mulleres. Así, dun total de 17 incorporacións, 12 foron
mulleres e 5 homes. Por tipos de contrato e sexo das últimas incorporacións, hai que
sinalar que:
-

12 foron incorporacións con contratos temporais a tempo completo, de los que
9 corresponden a mulleres e 3 a homes.

-

5 foron incorporacións con contratos temporais a tempo parcial, dos que 3
corresponden a mulleres e 2 a homes.

Respecto das baixas definitivas compre indicar que foron 11 baixas das que 6
correspondían a mulleres e 5 a homes. Estas baixas definitivas non presentan sesgo
de xénero e as causas foron:
-

Finalización de contrato 8, das que 6 corresponden a mulleres e 2 a homes.

-

Cese voluntario 2, das que as 2 corresponden a homes.

Nos últimos 2 anos houbo un predominio da contratación de mulleres fronte a homes e
as vías de selección e comunicación dos postos de traballo son neutras ainda que a
linguaxe, nalgúns casos analizados, non foi inclusiva.
Non está definida a política de promoción interna do Concello. Así, sobre a percepción
respecto da promoción interna hai que indicar que a maioría de mulleres e homes que
traballan no Concello sinalan que non hai promoción interna.

ESTABILIDADE LABORAL
Analizar a estabilidade laboral permite identificar posibles desigualdades respecto do
tipo de contrato e xornada tendo en conta que o tipo de contrato sí supón unha
diferencia na calidade do Emprego. Dito isto, o tipo de xornada non necesariamente
supón diferencia na calidade do emprego xa que é frecuente que corresponda a
necesidades da entidade empregadora, neste caso o Concello, que é a que configura
a oferta de emprego dese modo, e da propia persoa traballadora que solicita ese
emprego.
O nivel de estabilidade é inferior para as mulleres que para os homes e a
temporalidade é maior nas mulleres.
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Respecto á percepción da plantilla hai que sinalar que un 47% de mulleres considera
que non se garante a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e homes no
acceso aos postos de traballo fronte a un 9% de homes. Este dato mostra unha moi
diferente opinión ao respecto entre mulleres e homes.

CONCILIACIÓN
O Concello debe recoñecer ás persoas traballadoras os dereitos de conciliación da
vida persoal, familiar e laboral sen priorizar a ningún dos sexos baixo o prisma do
equilibrio entre mulleres e homes que debe existir nas responsabilidades familiares.
A aplicación dos permisos e beneficios de protección recollidos na lei deben ser
analizados e medidos, desplegando outras medidas que directa ou indirectamente
fomenten a corresponsabilidade e a conciliación.
No Concello, o horario e as quendas laborais analizadas non presentan sesgo de
xénero e hai flexibilidade horaria cunha marxe de 1/2 hora na entrada e na saída
Respecto das responsabilidades familiares hai que sinalar que das 18 persoas
traballadoras que teñen fillos ou fillas a cargo, 7 son mulleres e 11 son homes.
Destas 18 persoas, 2 teñen fillos ou fillas menores de 3 anos, 1 muller e 1 home.
Respecto aos permisos de maternidade, paternidade ou lactación cabe sinalar que a
porcentaxe de acollemento aos permisos de paternidade, maternidade e de lactación
(so en mulleres) foi do 100% dos traballadores e traballadoras en situación de
acollerse
No momento de elaborar o informe non había ningunha persoa traballadora con
redución de xornada por garda legal nin de excedencia por coidado de menores ou por
coidado de familiares dependentes.
O Concello de Salceda de Caselas mantén, nos casos de excedencia e permisos de
paternidade e maternidade, as condicións e atribucións de cada posto.
As reunións que se celebran no Concello fanse en horario coincidinte coa xornada
laboral e a formación impártese, na maioría dos casos, dentro do horario laboral,
manténdose as condicións e atribucións de cada posto.
Apreciase unha contundente porcentaxe do 100% de mulleres que consideran que a
organización interna do traballo favorece a conciliación e unha porcentaxe elevada de
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mulleres, un 40%, que opina que a conciliación conleva perda de oportunidades
profesionais.

RETRIBUCIÓN
A análise das retribucións e as diferencias entre homes e mulleres son indicadores
esenciais na diagnose de xénero. Medir e corrixir a fenda salarial é unha obriga de
todas as administracións públicas.
Segundo a OCDE, a diferencia salarial de xénero é a diferencia existente entre os
salarios dos homes e das mulleres expresada como

unha porcentaxe

do

salario masculino.

EQUIPAMENTO, SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
Á hora de avaliar a saúde e a seguridade laboral así como as condicións dos
equipamentos nun centro e traballo, é necesario incorporar a perspectiva de xénero.
Os plans e as políticas de prevención e saúde laboral deben ir modificando o seu
actual patrón, totalmente masculinizado, e tratar de axeitar a unha realidade
equilibrada entre homes e mulleres nos centros de traballo e a prevención do acoso
sexual.
Por elo, os Plans de Igualdade como este constitúen ferramentas importantes para
mellorar a actividade preventiva en materia de saúde e seguridade laboral.
No Concello de Salceda de Caselas, nos últimos dous anos, se produxeron 8
accidentes laborais, dos que 2 afectaron a mulleres e 6 a homes.
Así mesmo, houbo 5 baixas por accidentes laborais das que 1 correspondeu a 1 muller
e 4 a homes. Non houbo baixas por enfermidade profesional.
A política de saúde e seguridade laboral do Concello de Salceda de Caselas non
contemplan a perspectiva de xénero.
PREVENCIÓN DO ACOSO SEXUAL E ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
O acoso sexual é calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que
teña o propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en
particular cando se crea un entorno intimidatorio, degradante ou ofensivo. Así se
recolle no artigo 7.1 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade
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Efectiva de Mulleres e Homes. O acoso por razón de sexo é calquera comportamento
realizado en función do sexo dunha persoa, co propósito ou o efecto de atentar contra
a súa dignidade e de crear un entorno intimidatorio, degradante ou ofensivo, como se
recolle no artigo 7.2.
Xudicialmente o Concello de Salceda de Caselas non tivo ningunha denuncia por
acoso sexual ou acoso por razón de sexo nos últimos 4 anos e non se teñen
identificado reclamacións en materia de discriminación por razón de sexo nin
denuncias por acoso sexual ou por razón de sexo durante este periodo.

COMUNICACIÓN INTERNA E EXTERNA
A análise sobre a comunicación do Concello apunta a que existe información
específica sobre igualdade de oportunidades pero hai que incidir en información
interna para as persoas traballadoras.
A publicidade, ofertas de traballo e outros documentos non sempre están escritos con
linguaxe non sexista e se teñen detectado convocatorias de emprego, bases de
selección e outros documentos empregando linguaxe sexista.
Si hai visibilidade das mulleres nos instrumentos de comunicación e tanto a web como
as redes sociais do Concello non empregan linguaxe nin imaxes sexistas.
A sinatura dos correos electrónicos non utiliza linguaxe sexista.
Actualmente, non hai mecanismos de análise e valoración das empresas provedoras
ou subcontratadas polo Concello e si estas respectan e promoven a igualdade de
oportunidades.
Despois dos procedementos analizados cabe indicar que a perspectiva de xénero non
está integrada transversalmente no funcionamento interno do Concello nin nos
procedementos administrativos.

SALCEDA DE CASELAS EN CIFRAS
Salceda de Caselas é un Concello da provincia de Pontevedra, situado na área
metropolitana de Vigo e que conta con 7 parroquias:
-

Entenza.

-

Parderrubias.
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-

A Picoña.

-

San Xurxo de Salceda.

-

Santa María de Salceda.

-

Santo Estevo de Budiño.

-

Soutelo.

Segundo datos do INE de 2018 (os últimos oficiais dispoñibles) o Concello conta con
9017 habitantes dos que 4519 son mulleres, un 50,1% e 4498 son homes, un 49,9%,
que viven nunha superficie de 36km.
Cabe destacar, dentro dos datos demográficos, a importante porcentaxe de persoas
entre 0 e 15 anos, 1686 (865 homes e 821 mulleres), un 18,6% que supera a
porcentaxe de poboación de máis de 65 anos, 1285 (547 homes e 738 mulleres), un
14,2%.
Estes datos converten a Salceda de Caselas nun Concello novo cunha idade media,
unha das máis baixas de Galicia, con apenas 40 anos (39 anos de media de idade
nos homes e 41 anos nas mulleres). O índice de envellecemento en 2017 (datos do
IGE) é de 67,27.
De feito, Salceda de Caselas é o municipio galego que máis incrementou a súa
poboación durante os últimos 30 anos, nun total do 37%, revertendo a situación de
Galicia e da provincia de Pontevedra.
A poboación estranxeira rexistrada en Salceda de Caselas é de 387 persoas, das que
208 homes e son 179 mulleres.
No Concello hai máis nacementos que defuncións. Segundo datos do INE houbo 105
nacementos fronte a 72 defuncións en 2017.
De feito, a taxa bruta de natalidade en 2017 foi de 11,26 e a taxa bruta de mortalidade
foi de 7,72 (datos do IGE 2017).
A idade media de maternidade en Salceda de Caselas é de 32,4 anos (datos IGE
2017) e o número medio de fillos/as por muller é de 1,6 (datos IGE 2017).
Hai 4490 vivendas no Concello das que 3310 son vivendas principais, 339 son
vivendas secundarias e 841 son vivendas baleiras. (Datos INE 2011).
O Concello de Salceda de Caselas conta cun Regulamento de Honores e Distincións
que regula a concesión de distincións como as de fillo ou filla predilecta, filla ou fillo
adoptivo, salcedense distinguido ou distinguida, alcalde ou alcaldesa honoraria,
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persoas e entidades premiadas na Gala do Deporte e as condecoracións como
“medalla do Concello” ou “Cronista oficial da vila”.
Por outra banda, o Regulamento tamén fai referencia aos procesos de denominación
de espazos públicos, rúas, edificios públicos, sendas, prazas, etc.

ECONOMÍA E EMPREGO.
A Renda dispoñible bruta por habitante en Salceda de Caselas é de 11.686 euros
(IGE, 2016).
O tecido económico de Salceda de Caselas, segundo datos do INE de 2018, está
distribuído en 9 sectores.
Hai 594 empresas rexistradas (últimos datos do IGE) coa seguinte distribución:
-

67 son de carácter industrial.

-

104 son de construción.

-

257 son comercio, transporte e hostalaría.

-

166 son de servizos.

-

1 de comunicación e información.

-

16 de actividades financeiras

-

2 de actividades inmobiliarias

-

56 de actividades profesionais e técnicas

-

29 de educación, sanidade e servizos sociais

O tamaño medio destas empresas é de 2,18 persoas. (IGE, 2018).
Respecto das afiliacións en alta laboral, en setembro de 2019 había un total de 3900
persoas afiliadas á Seguridade Social das que 2134 eran homes e 1766 mulleres,
sendo o dato máis alto de afiliacións dos últimos 4 anos.
Actualmente, hai un total de 224 persoas autónomas ca seguinte distribución por
sexos:
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PERSOAS AUTÓNOMAS

90

MULLERES
HOMES

134

PORCENTAXE AUTÓNOMAS/OS

40,17%

MULLERES
HOMES

59,83%

Por sectores estratéxicos xeradores de emprego:
Nº EMPREGOS POR SECTORES
ESTRATÉXICOS

1063
2226

INDUSTRIA
SERVIZOS

Hai 4 cooperativas de tipo de traballo asociado e 1 sociedade laboral de carácter
industrial (IGE, 2012).
No que respecta á contratación, os datos sobre os contratos rexistrados segundo
xénero e modalidade do contrato, en 2018 rexistráronse un total de 1583 contratos dos
que un 45% foron a mulleres:
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Total de contratos rexistrados en 2018

Total
1583

Homes
870

Mulleres
713

Indefinido ordinario e fomento do emprego
De obra ou servizo
Eventual por circunstancias da produción
Interinidade
En prácticas
Para a formación
Outros

131
531
700
74
13
6
31

94
370
306
15
7
5
23

37
161
394
59
6
1
8

Como ocorre no mercado laboral en España, a maioría de contratos indefinidos
corresponden a homes cun 72% do total destes contratos. Pola contra, o 56% dos
contratos eventuais corresponderon a mulleres ao igual que o 80% dos contratos en
interinidade.
Os datos referentes ao paro rexistrado en setembro de 2019 no Concello de Salceda
indican unha cifra total de paro de 586 persoas das que 406 son mulleres, o que
equivale a un 69% de mulleres, un elevada porcentaxe de paro feminino respecto ao
paro masculino.
O

paro

feminino

rexístrase

fundamentalmente

no

sector

das

actividades

administrativas e os servizos, na industria manufactureira e na hostalería.
Os datos reflexan que as barreiras estruturais para o acceso ao emprego das mulleres
mantéñense a pesar da súa incorporación constante ao mercado laboral e da súa
maior e mellor formación.
Está aprobado o “Plan Integrado de Emprego do Concello de Salceda de Caselas”,
2019-2020 que conta con 100 persoas participantes demandantes de Emprego. Entre
os grupos de poboación aos que se dirixe o Plan se atopan as mulleres
desempregadas.
O Centro de Desenvolvemento Local de O Torrón, situado no Concello de Salceda de
Caselas, conta con instalacións e servizos adicados á formación e ao emprego.
Dispón dun viveiro de empresas con servizos de asesoramento e acompañamento a
persoas emprendedoras así como oficiñas equipadas, acceso a internet de balde e
servizo de correo e recepción de mensaxería.
No Centro hai aulas de formación que contan con tecnoloxía axeitada, unha aula
polivalente, un aula de novas tecnoloxías, aula de hostalería, taller de carpintería, un
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salón de actos e unha sala de reunións. Se asesora a empresas para poñer en marcha
plans estratéxicos, tramitar subvencións e demais trámites acaídos.
Existe unha Bolsa de emprego municipal que fai seguimento da situación dos e das
demandantes de emprego, xestiona currículos, imparte formación específica para
persoas usuarias desta Bolsa, conta cun taboleiro de anuncios con ofertas de emprego
e axuda en todas as xestións co servizo público de Emprego.
Respecto a pensións, hai que subliñar que segundo o IGE, en 2018 había 83 persoas
beneficiarias de pensións non contributivas da Seguridade Social das que 58 son
mulleres, un 70%.
No que respecta ao conxunto das pensións, destacar que segundo datos de 2018,
había en Salceda de Caselas un total de 1656 persoas que cobraban unha pensión
das que 773 eran mulleres, un 46,6%. Ao medir a media da pensión por sexo o
resultado é que as mulleres teñen unha pensión máis baixa que os homes. Mentres
que o importe medio da pensión dos homes é de 1.014,81 euros, a das mulleres é de
713,16 euros, 300 euros menos que sinala unha fenda moi relevante de xénero.
O Concello conta cun servizo de wifi gratuíto en diferentes espazos públicos para un
alto número de persoas usuarias sen descenso do rendemento. Hai puntos de acceso
na Praza do Concello, Casa da Cultura Castelao, Praza da Devesa, CDL O Torrón e
Pavillón Municipal.

CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE
O acceso ao emprego das mulleres está directamente relacionado coas políticas de
conciliación que hai no seu entorno.
No caso de Salceda de Caselas, non se conta cos suficientes datos cuantitativos para
medir as horas que homes e mulleres adican ás tarefas domésticas e traballos non
remunerados. A pesares diso, a Enquisa sobre as Condicións de Vida das Familias
IGE 2017, sinalaba que en decembro de 2017 existían en Galicia 1.061.680 fogares,
dos que o 21,65% correspondían a persoas que vivían soas. A tipoloxía máis habitual
era a formada por unha parella con fillos/as (32,08% do total de fogares), Na mesma
data había 241.023 fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos, o que supón
o 22,70% do total de fogares galegos sendo a provincia de Pontevedra a que contaba
con menor porcentaxe de fogares deste tipo (19,73%). Na área de Vigo o 19,04% dos
fogares está composto so por persoas de 65 anos ou más.
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No 76,74% dos fogares galegos non reside ningún menor de 16 anos sendo a
provincia de Pontevedra a que ten a porcentaxe más baixa destes fogares cun
73,44%. A área de Vigo, na que se atopa Salceda de Caselas, conta cun 26,04% de
fogares nos que vive a lo menos un/unha menor de 16 anos.
Como xa se subliñou, Salceda ten unha das taxas de natalidade más altas de Galicia e
precisa servizos de conciliación da vida familiar, persoal e laboral.
Actualmente, o Concello conta cunha Escola Infantil Municipal con 62 prazas de
atención a nenos e nenas de entre 0 e 3 anos, insuficiente tendo en conta que case un
centenar de nenos e nenas quedaron sen praza para o curso 2018-2019. As prazas
privadas existentes tampouco cobren as necesidades sabendo ademais que Salceda
de Caselas ten unha das taxas de natalidade máis altas de Galicia.
O horario desta Escola Infantil Municipal, unha Galiña Azul, é de 7:00 a 17:00 horas.
Hai 2 escolas infantís privadas, “Xoaniña” cun horario de 7:00 a 20:00 horas e 62
prazas e “Manus” que ten un horario de 8:00 a 20:00 horas e 20 prazas.
O Plan Integrado de Emprego do Concello de Salceda de Caselas-Salceda Emprego
2019-2020 conta con medidas de conciliación familiar e laboral a través de acordos
con garderías e propostas de canguros na casa para persoas dependentes, segundo
as necesidades das persoas participantes.

BENESTAR SOCIAL
O envellecemento e a dependencia son variables a ter moi en conta en todos os
concellos galegos aínda que no Concello de Salceda de Caselas, polas propias
características demográficas xa analizadas, teñen menos impacto.
O Servizo de Axuda no Fogar atende a 48 persoas das que 36 son da modalidade
“Dependencia” e 12 na modalidade “Libre Concorrencia”. Ámbalas dúas modalidades
supóñenlle ao Concello de Salceda un desembolso anual de fondos propios cos que
se sufraga este Servizo.
O Concello presta atención a persoas ou unidades de convivencia no domicilio, para
facilitar o desenvolvemento e permanencia no entorno habitual, de acordo cunha
valoración técnica do persoal do Concello. Particularmente, este Servizo atende a
persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade,
especialmente cando non teñen apoio persoal.
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Outro dato salientable é que o 63% das persoas atendidas por este Servizo de
Asistencia no Fogar son mulleres, elevándose a porcentaxe de mulleres ata un 66%
na modalidade de Dependencia.
Tamén compre sinalar que dun total de 23 persoas que perciben a RISGA (Renda de
Integración Social de Galicia),19 son mulleres, un 82%.
Igualmente sucede coas AIS (Axudas de Inclusión Social) dado que das 15 persoas
que a perciben 11 son mulleres, un 73%.
A este respecto, destaca a contratación municipal de persoas perceptoras de RISGA
para ocupar postos de peóns nos servizos municipais.
No ano 2018, o 90% das persoas solicitantes da Axuda de Emerxencia Municipal foron
mulleres.
O 100% das familias atendidas no programa de educación familiar están integradas
por mulleres en situación de vulnerabilidade e en risco de exclusión.
Hai, segundo o censo de 2018, un total de 782 persoas con discapacidade (152 cunha
discapacidade superior ao 75%) das que 443 son homes e 339 mulleres, un 43,4%.
Non hai programas concretos destinados a mulleres con discapacidade e todas as
persoas que teñen necesidades específicas (máis alá do SAF) son derivadas á
entidade COGAMI, sendo tamén usuarias do servizo de Teleasistencia.
Os

programas

que

cubren

as

necesidades

de

mulleres

inmigrantes

son,

fundamentalmente a RISGA, a asistencia xurídica e as axudas de emerxencia.
No Concello hai 2 centros de maiores de carácter privado que suman un total de 41
prazas.
Compre facer referencia a programas como “Cultiva a mente” sobre a prevención da
demencia e a promoción de hábitos saudables a nivel cognitivo e emocional que se
desenvolve en colaboración con AFAGA (Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer e outras demencias de Galicia) e coa financiación da obra social de
Caixabank. O programa está destinado a persoas maiores de 55 anos sen deterioro
cognitivo.
Así mesmo, o Concello conta con un Gabinete de Atención Temperá para atención á
poboación infantil de 0 a 6 anos con necesidades transitorias ou permanentes que
presentan os nenos e nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de
padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión
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social.e cun Servizo de Pedagoxía e Logopedia que traballan coordinadamente cos
equipos de orientación dos centros escolares de Salceda de Caselas e co servizo de
pediatría do centro de saúde.

EDUCACIÓN
Segundo datos sobre a poboación en vivendas familiares sobre nivel de estudos, (INE.
Censo de poboación e vivendas 2011. Elaboración IGE a partir dos datos do INE)
había:
-

729 persoas sen estudos

-

1545 menores de 16 anos.

-

1250 persoas con estudos de primeiro grao.

-

4829 persoas con estudos de segundo grao.

-

457 persoas con estudos de terceiro grao.

En Salceda de Caselas hai 3 centros educativos públicos e ningún privado ou
concertado: o CEP Altamira, o CRA Raiña Aragonta e o IES. Segundo datos do IGE,
en 2019 os datos referentes ao alumnado son os seguintes:
Homes

Mulleres

Total alumnado

532

467

999

Educación Infantil

115

147

262

Educación primaria

284

272

556

Educación

170

141

311

Total

Centros

Educativos

secundaria
obrigatoria (ESO)

Así mesmo, respecto ás unidades en funcionamento en centros de titularidade pública
indicar que hai 70 repartidas do seguinte xeito, por tipo de ensinanza (IGE 2019):
Unidades de infantil

22

Unidades de primaria

26

Unidades mixtas infantil e primaria

7

Unidades da ESO

15
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Hai 113 prazas de comedor conxunto entre o CEP Altamira e o CRA Raiña Aragonta.
Segundo datos do IGE correspondentes a 2019 IGE, hai un total de 207 persoas
docentes das que 139 son mulleres e 68 son homes.
Os Consellos Escolares teñen a seguinte composición desagregada por sexo:
-

Galiña Azul: 100% mulleres.

-

CRA Raiña Aragonta: 57,14% mulleres e 42,86% homes.

-

CEP Altamira: 86% mulleres e 14% homes.

-

IES: 74% mulleres e 26% homes.

Así mesmo, existen 3 ANPAS ca seguinte composición por sexo:
-

CEP Altamira: 100% mulleres.

-

CRA Raíña Aragonta: 100% mulleres.

-

IES: 100% mulleres.

Ningún centro educativo implantou protocolos de actuación ante casos de violencia de
xénero pero todos os centros contan con actividades desenvolvidas ao longo do ano
en materia de igualdade e loita contra a violencia de Xénero conxuntamente coas
ANPAS e os equipos directivos dos centros que se apoian dende o Concello.

RECURSOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Hai un importante conxunto de infraestruturas de uso pública e carácter municipal
como o Auditorio municipal, punto máis relevante de difusión da cultura que conta con
284 butacas e espazos adaptados.
A Casa de Cultura alberga a Biblioteca Municipal, que conta cunha sala de lectura e
préstamo de libros e unha Sala infantil. Conta tamén cunha Sala de exposicións e
usos múltiples na que soen celebrarse exposicións
A Casa da Música de Salceda de Caselas é un edificio municipal xestionado pola
Asociación de Amigos e Amigas da Música de Salceda e nel se concentra a actividade
musical relacionada coa Escola de Música de Salceda e a Banda de Música Cultural,
que move máis de 400 nenos e nenas de todas as idades.
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SAÚDE
Os recursos sanitarios en Salceda de Caselas (datos IGE 2018) son:
-

4 médicos/as.

-

4 ATS/DUE.

-

1 Auxiliar de enfermería.

-

3 persoas con funcións administrativas.

-

1 pediatra.

Nas políticas de saúde inflúen factores socio-culturais que teñen alto impacto na saúde
das mulleres e dos homes.
Actualmente non hai perspectiva de xénero nestas políticas aínda que si hai
actuacións concretas e, tal e como sinalan as informacións recollidas pola equipa
promotora, débese incentivar a posta en marcha de accións conxuntas en materia de
saúde e xénero entre o Concello de Salceda de Caselas e o Centro de Saúde.
O Centro de Saúde levou a cabo nos últimos anos campañas sobre enfermidades
asociadas ás mulleres tales como a campaña contra o cancro de mama. Tamén se
desenvolveu o programa “Coliño Bailongo” sobre o embarazo, o parto e o puerperio.
O Pleno do Concello aprobou unha moción sobre determinadas actuacións respecto á
endometriose e está prevista a realización dunha campaña informativa.
Dende a OMIX se desenvolveron programas e actuacións en materia de educación
afectivo-sexual e a OMIC (Oficina Municipal de Información ao Consumidor) presta
servizos de asesoramento a persoas consumidoras e usuarias.

DEPORTE.
O Concello conta co Pavillón Municipal de Altamira, o Campo de Fútbol do Penedo
Redondo, as Piscinas Municipais e Complexo deportivo A Gándara, con horario de
verán, e o Campo de Fútbol da Gándara, que alberga os partidos e adestramentos do
Caselas F. C. e as Escolas Deportivas Denis Suárez.
Hai 6 asociacións/entidades deportivas:
-

Caselas F.C.

-

Escolas Denís Suárez.
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-

Balonmán Caselas, o único club presidido por unha muller.

-

Baloncesto Caselas.

-

Xadrez Altamira.

-

Club Ciclista Aragonta.

Nos clubs deportivos, a porcentaxe de mulleres é dun 14,28%.
No Concello hai 2 persoas con perfil técnico e adscritas a área de deportes.
A práctica deportiva segue moi masculinizada e os estereotipos de xénero explican
esta situación xa que inflúen enormemente nas prácticas deportivas escollidas.
Tal como sinalan as informacións recollidas a través dos focus group existe aínda
presión social sobre nenos e nenas para que se inscriban en actividades asociadas a
cada un dos sexos. A pesar de elo, é unha realidade que nos últimos anos o
crecemento do fútbol feminino, por exemplo, foi elevado.

FORMACIÓN
A Concellería de Formación e Emprego de Salceda de Caselas puxo en marcha en
2015 os Plans de Formación con carácter anual, enfocados segundo o perfil de
traballadores e traballadoras que precisan as empresas do entorno, como a
automoción ou o sector de servizos, segundo as ofertas de traballo recibidas no
Centro de Desenvolvemento Local O Torrón.
Hai un amplo catálogo de formación a través do Plan, a Aula CeMIT e a Aula Mentor
ubicadas no CDL O Torrón, co obxectivo de promover a empregabilidade dos veciños
e veciñas.

ASOCIACIONISMO E PARTICIPACIÓN
O Concello abriu nos últimos 8 anos 2 procesos participativos. Un foi a elaboración do
PMUS e outro, a I Gala do Deporte. En ambos procesos, a porcentaxe de mulleres e
homes participantes foi equilibrada.
Non se fixo ningunha análise da situación da igualdade no tecido asociativo da vila
pero o Concello conta cunha base de datos respecto á composición das asociacións e
a súa tipoloxía. Hai 25 asociacións activas, 8 das cales son asociacións veciñais e só
hai unha asociación de mulleres.
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Por tipoloxía, hai 12 asociacións e entidades culturais, (Centros Culturais, Coros,
Escola de Música/Banda e a A.C Donicelas). Destas, 3 están presididas por unha
muller.
O Centro de Servizos Sociais A Devesa actúa como local no que se celebran
actividades dos colectivos e asociacións de Salceda de Caselas. Alberga a Asociación
de Xubilados e Pensionistas, a Asociación de Mulleres Rurais, o Club Ciclista
Aragonta, Chrysallis, Asociación de familias de menores transexuais, AFAGA,
Asociación de familiares de enfermos/as de Alzheimer e a Coral Polifónica Santa
María de Salceda
Todas as subvencións do Concello de Salceda de Caselas ás asociacións son de
carácter nominativo. Non hai convocatorias públicas e destínase unha partida
orzamentaria ás asociacións que non diminuíu durante os derradeiros anos a pesares
do plan de axuste municipal. Así, o Concello asina cas asociacións e entidades
convenios de colaboración con axudas destinadas a colaborar na sufragación dos
gastos das entidades

VIOLENCIA DE XÉNERO
O Concello de Salceda de Caselas conta con protocolos de intervención propios en
materia de violencia de xénero e está adscrito ao sistema VIOGEN.
Os recursos propios en materia de atención, seguimento e prevención da violencia de
xénero son:
-

Asesoramento xurídico.

-

Policía Local.

-

Servizo de hospedaxe.

-

Servizo de transporte de taxi a mulleres vítimas de violencia que precisen
desprazamento.

O persoal técnico do Concello de Salceda de Caselas apunta a necesidade de contar
cun servizo de atención psicolóxica de atención a vítimas de violencia de xénero e que
dera tamén cobertura a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.
Nos últimos anos o Concello sumouse á campaña “Salceda en negro contra as
violencias”.
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EIXOS DO II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E
HOMES 2020-2023.
O II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Salceda de
Caselas 2020-2023 conta con 10 Eixos de intervención que, á súa vez, conteñen 63
medidas a desenvolver en función dos obxectivos xerais e estratéxicos do Plan:
-

Eixo 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal.


-

Eixo 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.


-

9 medidas

Eixo 3: A igualdade no eido da economía e o emprego.


-

19 medidas

5 medidas

Eixo 4: Corresponsabilidade e conciliación da vida familiar, profesional e
persoal.


-

Eixo 5: Perspectiva de xénero nas políticas de saúde, lecer e deporte.


-

6 medidas

Eixo 9: Formación


-

5 medidas

Eixo 8: A Violencia de Xénero.


-

1 medida

Eixo 7: Atención a mulleres en situacións de especial vulnerabilidade.


-

6 medidas

Eixo 6: Participación a asociacionismo.


-

4 medidas

2 medidas

Eixo 10: Dimensión Interna da Igualdade no Concello.


6 medidas
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Promoción da
Igualdade na Política
Municipal.

Perspectiva de xénero
nas políticas de saúde,
lecer e deporte.

A coeducación e a
perspectiva de xénero
na cultura.

A igualdade no eido da
economía e o
emprego.

Corresponsabilidade e
conciliación da vida
familiar, profesional e
persoal.

Participación

Atención a mulleres
en situacións de
especial
vulnerabilidade.

Violencia de Xénero

Formación

Dimensión Interna da
Igualdade
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EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal.
MEDIDA 1.1:
Creación da Comisión Interdepartamental de Igualdade de carácter políticotécnico destinada ao seguimento e avaliación da integración da perspectiva de
xénero nas actuacións municipais máis relevantes.
OBXECTIVO

-

Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Convocar reunións da Comisión
sempre que sexa necesario,
alomenos celebrar unha con
carácter anual.
Avaliar o impacto de xénero das
ordenanzas municipais.

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Todas as Concellerías.
Persoal do Concello.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Alcaldía.
Concellería de Igualdade.

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar a súa posta en marcha en xaneiro
de 2020.
-

INDICADORES

-

Acta de constitución da Comisión
Interdepartamental.
Nº
reunións
da
Comisión
celebradas.
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EIXO 1: Promoción da Igualdade
MEDIDA 1.2:
Desagregar por sexo os datos incluídos en informes, ordenanzas, actividades,
plans, proxectos e programas elaborados polo Concello de Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Todas as Concellerías.

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar en febreiro de 2020.

INDICADORES

N.º de programas, plans, proxectos,
ordenanzas, informes e actividades que
incorporan datos desagregados por sexo
e % sobre o total.
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EIXO 10: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.3:
Traballar nunha metodoloxía para incluír informes de impacto de xénero en
plans, programas e demais municipais, sempre que sexa posible.
OBXECTIVO

-

Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Redactar un manual interno
municipal de elaboración de
informes de impacto de xénero.
Impartir un curso sobre a
elaboración de informes de
impacto de xénero destinado ao
persoal municipal e a concelleiros
e concelleiras.

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

Concelleiros,
municipal.
-

concelleiras

e

persoal

Alcaldía.
Concellería de Igualdade.
Concellería de Réxime Interno.

Inicio en xullo de 2020.
O manual.

INDICADORES

Nº asistentes ao curso e % desagregado
por sexo.
Nº de informes sobre impacto de xénero
realizados e % sobre o total
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EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.4:
Promover o intercambio de experiencias sobre a aplicación da perspectiva de
xénero e o desenvolvemento de accións positivas entre todas as áreas de
goberno.
OBXECTIVO

-

Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Convocar unha reunión interna
anual.
Impulsar con outros concellos a
celebración
de
reunións
e
encontros para a posta en común
de experiencias sobre a aplicación
da perspectiva de xénero nas
políticas municipais.

-

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Todas as Concellerías.
Persoal técnico do Concello.
Comisión Interdepartamental.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Alcaldía
Concellería de Igualdade.
Concellería de Réxime Interno.

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar en xaneiro de 2021
Nº de sesións de traballo realizadas.

INDICADORES

% de mulleres e de homes participantes.
Nº encontros con outros concellos.
Nº de concellos participantes.
Grao de intercambio de experiencias
acadado.

37

II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.5:
Introducir nos pliegos e mesas de contratación indicadores e elementos de
valoración que permitan ao Concello, con condicións de igualdade obxectiva,
dar prioridade á contratación daquelas empresas que conten con Plans de
Igualdade, Plan de Conciliación, Distintivos de Igualdade e calquera outra
medida de impulso do principio de igualdade.
OBXECTIVO

-

Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Comunicar a todas as concellerías
a
incorporación
dos
novos
criterios
de
contratación
municipal.
Difundir nas redes sociais e a
través
dos
medios
de
comunicación
as
novas
condicións de valoración de
contratación.

-

PÚBLICO DESTINATARIO

-

As empresas contratadas polo
Concello.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Alcaldía
Todas as Concellerías.

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar xuño de 2020
Nº de pliegos adaptados.

INDICADORES

Nº indicadores e elementos de valoración
incorporados.
Nº empresas presentadas con estas
condicións.
Nº empresas que compren as condicións.
Nº accións de difusión
condicións de contratación.

das

novas
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EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.6:
Introducir a perspectiva de xénero na elaboración do PXOM.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

Favorecer o desenvolvemento
dunha nova planificación urbana
con perspectiva de xénero.
Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.
Crear unha mesa de estudo
municipal formada polas persoas
responsables políticas e técnicas
das Concellerías de Urbanismo e
de Igualdade e analizar os efectos
da política urbanística do Concello
nas mulleres.
Propoñer as medidas axeitadas
na elaboración do PXOM que
incorporen o enfoque de xénero.
Elaborar un procedemento de
consulta ao Consello Municipal
das Mulleres, que participará na
revisión do PXOM.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade
Concellería de Urbanismo
Consello Municipal das Mulleres.

Iniciar en febreiro de 2021.
Análise do enfoque de xénero no PXOM

INDICADORES

N.º de indicadores de xénero introducidos
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no PXOM.
Nº reunións celebradas.
Nº consultas ao Consello Municipal das
Mulleres

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.7:
Analizar a perspectiva de xénero no Plan de Mobilidade Sustentábel de Salceda
de Caselas.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

Favorecer o desenvolvemento
dunha nova planificación urbana
con perspectiva de xénero.
Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
para a planificación, execución,
seguimento e avaliación da
integración da perspectiva de
xénero nas actuacións municipais.
Facer propostas ao Plan de
Mobilidade a través da mesa de
estudo municipal formada polas
persoas responsables políticas e
técnicas das Concellerías de
Urbanismo e de Igualdade que
incorporen a perspectiva de
xénero.
Elaborar un procedemento de
consulta ao Consello Municipal
das Mulleres, que participará na
revisión do Plan de Mobilidade.

PÚBLICO DESTINATARIO

A cidadanía de Salceda de Caselas.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Igualdade.

-

Concellería de Mobilidade

-

Consello Municipal das Mulleres

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar en febreiro de 2022.
N.º de revisións e N.º de propostas

INDICADORES

N.º de indicadores de xénero introducidos
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no Plan de Mobilidade.
Nº reunións celebradas.
Nº consultas ao Consello Municipal das
Mulleres

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.8.:
Analizar a perspectiva de xénero no transporte público en Salceda de Caselas a
través do Estudio Básico de Transporte O Condado-Paradanta-Salceda de
Caselas. GDR.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

Favorecer o desenvolvemento
dunha nova planificación urbana
con perspectiva de xénero.
Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.
Celebrar alomenos unha reunión
da mesa de estudo formada polas
persoas responsables políticas e
técnicas das Concellerías de
Urbanismo e de Igualdade para
tomar en consideración os patróns
de uso de mulleres e homes e
formular propostas técnicas que
respondan
ás
necesidades
detectadas.
Elaborar un procedemento de
consulta ao Consello Municipal
das Mulleres, que participará na
elaboración de propostas sobre o
transporte municipal.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade
Concellería de Mobilidade
41

II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023
HORIZONTE TEMPORAL

Consello Municipal das Mulleres

Iniciar en febreiro de 2023
N.º de reunións da mesa de estudo.

INDICADORES

Patróns de uso diferencial por sexo
detectados no transporte.
N.º de revisións e N.º de propostas
Nº consultas ao Consello Municipal das
Mulleres

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.9:
Actualizar o rueiro de Salceda de Caselas incorporando nomes de mulleres que
destacaran en diferentes campos ou disciplinas ou nomes de mulleres de
referencia na vila.
OBXECTIVO

-

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.
Fomentar a participación cidadá
en igualdade de condicións entre
mulleres e homes.
Elaborar unha relación de todos
os nomes das rúas, parques,
edificios/espazos
públicos
de
Salceda
de
Caselas
desagregados por sexo.
Elaborar unha relación de rúas,
edificios e espazos públicos,
parques
etc...
que
sexan
susceptibles de mudar de nome
ou que non teñan nome.
Levar unha proposta de nomes de
mulleres ao Consello Municipal
das Mulleres.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Alcaldía.
Concellería de Igualdade
42

II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023
-

Concellería
de
Participación
Cidadá.
Consello Municipal das Mulleres

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar en marzo 2020.

INDICADORES

% actual de rúas, edificios/espazos
públicos ou parques con nome de
mulleres.
N.º de rúas, espazos/edificios, parques
etc... susceptibles de mudar o nemo.
Nº propostas do Consello Municipal das
Mulleres.
Nº nomes de mulleres

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.10:
Nas licitacións públicas a empresas, incluír como criterios de valoración para a
contratación de obras, equipamentos urbanos, parques e xardíns, que o deseño
se realice con perspectiva de xénero.
OBXECTIVO

-

-

Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.
Favorecer o desenvolvemento
dunha nova planificación urbana
con perspectiva de xénero.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

O novo mobiliario urbano dos
espazos públicos facilitará o
coidado de nenos, nenas e
persoas con discapacidade.

PÚBLICO DESTINATARIO

-

As empresas adxudicatarias
A cidadanía

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Alcaldía.
Concellería de Vías e Obras.
Concellería de Parques e Xardíns.
Concellería de Urbanismo.
Concellería de Mobilidade.
Concellería de Igualdade.
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HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

Iniciar en outubro de 2020.
Nº licitacións que incorporaron estes
criterios.
Nº de espazos acondicionados.

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.11:
Estudar o estado de alumeado nas rúas, prazas, parques, marquesiñas e
aparcadoiros públicos e propoñer as mellores axeitadas para garantir a
seguridade e a accesibilidade.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO

Favorecer o desenvolvemento
dunha nova planificación urbana
con perspectiva de xénero.
Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.
Conxuntamente
co
Consello
Municipal das Mulleres, facer
unha consulta para detectar o
estado do alumeado público con
perspectiva de xénero e elevar as
propostas ao Pleno Municipal.
Alumear os espazos públicos
detectados como inseguros para
as mulleres tralo estudo sobre o
estado do alumeado.

A cidadanía de Salceda de Caselas
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RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

-

Alcaldía.
Concellería de Vías e Obras.
Concellería de Parques e Xardíns.
Concellería de Igualdade.
Consello Municipal das Mulleres.

Iniciar en novembro de 2020
N.º consultas realizadas.

INDICADORES

N.º puntos inseguros.
Nº de propostas recomendadas.
N.º puntos críticos para a seguridade das
mulleres mellorados.

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.12:
Celebrar unas xornadas municipais de xénero, urbanismo e infraestruturas
urbanas para analizar e estudar as mellores prácticas municipais nas materias.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Favorecer o desenvolvemento
dunha nova planificación urbana
con perspectiva de xénero.
Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.
Deseñar as xornadas municipais
de
xénero,
urbanismo
e
infraestruturas
urbanas
e
difundilas.
Invitar a todas as administracións
públicas,
Colexios
de
Arquitectos/as,
empresas
de
consultoría de urbanismo, xénero
e mobilidade.
Persoas expertas en urbanismo,
mobilidade,
infraestruturas
e
xénero.
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-

RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

-

Alcaldes,
alcaldesas
e
concelleiros/as.
Axentes de Igualdade.
Arquitectos e arquitectas e
empresas
de
construción,
urbanismo e infraestruturas.

-

Alcaldía.
Concellería de Igualdade
Concellería de Urbanismo
Concellería de Vías e Obras.

Marzo de 2022.
Nº de xornadas

INDICADORES

% de mulleres e homes asistentes.
Nº de prácticas analizadas.
Memoria das Xornadas.

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.13:
Crear o logo para “Salceda, cidade igualitaria”.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.
Fomentar a participación cidadá
en igualdade de condicións entre
mulleres e homes.
Crear o logo de “Salceda, cidade
igualitaria” mediante convocatoria
dun concurso público.
Facer unha votación popular entre
a cidadanía de Salceda de
Caselas para elixir o logo.
Incorporar o logo a todas as
campañas, carteis, insercións
publicitarias, web, redes sociais
etc…

Toda a cidadanía.
-

Concellería de Igualdade
Concellería de Réxime Interno.
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HORIZONTE TEMPORAL

Concellería
Cidadá.

de

Participación

Iniciar en marzo de 2021.
Nº persoas presentadas ao concurso.

INDICADORES

Fallo do concurso.
% inserción do logo.

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.14:
Mellorar a comunicación institucional a través da incorporación dunha linguaxe
non sexista en todos os documentos, campañas, notas de prensa e materiais
editados polo Concello de Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

-

Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Elaborar
unha
Guía
de
Comunicación en Igualdade do
Concello de Salceda de Caselas
que promova e contribúa a unha
comunicación interna e externa
non sexista. (linguaxe e imaxes).

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Todas as concellerías.
Persoal do Concello.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Igualdade.

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar en xuño de 2021.
N.º de guías distribuídas.

INDICADORES

% de imaxes institucionais con contido
non sexista incorporadas e % de
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documentos con linguaxe inclusivo.
Datos cualitativos sobre o uso da Guía.

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.15:
Editar e difundir material informativo sobre os servizos municipais de atención
ás mulleres.
OBXECTIVO

-

Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Elaboración dun tríptico con
información sobre os servizos
municipais
de
atención
ás
mulleres.

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.

Decembro de 2020.
Nº de materiais publicados.

INDICADORES

Nº de servizos divulgados.
Nº de puntos de difusión e distribución do
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material informativo.
Nº dípticos elaborados e distribuídos.

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.16:
Promover a participación equilibrada de mulleres e homes nos actos públicos,
xurados, comisións de festas etc…e a organización de demais eventos públicos
que financie ou cofinancie o Concello de Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

-

Fomentar a participación cidadá
en igualdade de condicións entre
mulleres e homes.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade
Concellería
de
Cultura
Festexos.

e

Iniciar en abril de 2020
% de mulleres e homes participantes en
actos públicos, comisións e xurados de
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INDICADORES

eventos organizados polo Concello.

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.17:
Difundir o II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de
Salceda de Caselas 2020-2023.
OBXECTIVO

-

Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Realizar un acto de presentación
do II Plan de Igualdade de
Oportunidades entre Mulleres e
Homes de Salceda de Caselas
2020-2023.
Editar material de resumo cas
principais medidas do Plan e
distribuílo en espazos públicos,
comercios, Centro de Saúde,
centros escolares etc...

-
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PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

Traducir a linguaxe accesible o
resumo do Plan.
Dar unha rolda de prensa para
presentar o Plan.
Difundir as medidas do II Plan
nas redes sociais municipais.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Alcaldía
Concellería de Igualdade.

Iniciar en xaneiro de 2020.
N.º de accións de difusión do Plan

INDICADORES

Nº asistentes á presentación.
Nº
impactos
comunicación.

nos

medios

de

Nº impacto nas redes sociais.
Nº espazos públicos
Nº accións en centros saúde e centros
escolares.

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.18:
Revisar e modificar a Ordenanza Municipal de Limpeza Viaria e Ornato Público
publicada polo Boletín Oficial de Pontevedra o 13 de setembro de 2010 co fin de
eliminar publicidade sexista e publicidade que atente contra a dignidade das
mulleres, incluída a publicidade sexual de locais e anuncios de contactos.
OBXECTIVO

-

Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Aprobación no Pleno Municipal a
modificación
da
Ordenanza
Municipal.
Ofrecer unha rolda de prensa
explicando a Ordenanza.
Difundir
nas
redes
sociais

-
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municipais a Ordenanza.
PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Alcaldía.

Iniciar en abril de 2021
Aprobación da Ordenanza.

INDICADORES

Nº impactos medios de comunicación.
Nº accións de difusión da Ordenanza nas
redes sociais municipais.
Nº de soportes retirados con publicidade
sexista.

EIXO 1: Promoción da Igualdade na Política Municipal
MEDIDA 1.19
Seguir conmemorando o 8 de marzo como Día Internacional das Mulleres.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Fomentar a participación cidadá
en igualdade de condicións entre
mulleres e homes.
Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.
Celebrar o 8 de marzo con
actividades,
actos
conmemorativos e concentración
conxuntamente
co
Consello
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Municipal das Mulleres.
PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Alcaldía.
Concellería de Igualdade.

Iniciar en marzo de 2020.
Nº días conmemorados.

INDICADORES

Nº campañas realizadas.
Nº actos realizados.

EIXO 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.
MEDIDA 2.1
Crear un Consello Escolar Municipal.
OBXECTIVO

-

Implantar medidas de promoción
da coeducación en todos os niveis
educativos.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Constitución do Consello Escolar
Municipal cunha composición
equilibrada entre mulleres e
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homes.
PÚBLICO DESTINATARIO

RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

-

Consellos escolares dos Centros
educativos.
AMPAS.
Persoal da comunidade educativa.
Asociacións de alumnado

-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Educación.

Iniciar en setembro de 2020
% de mulleres e homes no Consello
Escolar Municipal.

EIXO 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.
MEDIDA 2.2:
Poñer en marcha un proceso de consulta co Consello Escolar Municipal e cas
AMPAS para que fagan propostas de construción dunha vila igualitaria e
inclusiva.
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OBXECTIVO

-

Implantar medidas de promoción
da coeducación en todos os niveis
educativos.
Fomentar a participación cidadá
en igualdade de condicións entre
mulleres e homes.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Celebrar reunións cada comezo e
final de curso entre o Consello
Escolar Municipal, AMPAS e
Concello de Salceda de Caselas
para elaborar propostas de
actuación en materia de igualdade
e coeducación.

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Consello Escolar Municipal.
AMPAS

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Igualdade
Concellería de Educación.
Concellería de Participación
Consello Escolar Municipal.
AMPAS.

HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

Iniciar en xuño de 2021.
N.º de consultas e reunións celebradas.
N.º de participantes e % por sexo.
N.º de propostas presentadas.

EIXO 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.
MEDIDA 2.3:
Artellar mecanismos de formación e sensibilización nos centros educativos
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para fomentar o papel e a participación das mulleres en todas as profesións e
eidos da vida política, social e económica.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

Implantar medidas de promoción
da coeducación en todos os niveis
educativos.
Fomentar a participación cidadá
en igualdade de condicións entre
mulleres e homes.
Celebrar un Pleno Escolar pola
Igualdade para que o alumnado
debata sobre a convivencia en
igualdade
e
coñeza
o
funcionamento
das institucións
democráticas.
Crear
hortas
nos
centros
educativos para visibilizar o papel
das muller na agricultura e na
economía rural de Salceda de
Caselas.
Poñer en marcha unha semana
de lectura igualitaria divulgando o
papel de mulleres importantes na
historia.
Realizar talleres e actividades
divulgativas de visibilización dos
diferentes roles das mulleres.

As nenas e os nenos de Salceda de
Caselas.
-

Alcaldía
Concellería de Igualdade.
Concellería de Educación.
Concellería de Cultura.
ANPAS.
Consello Escolar Municipal.

Iniciar en outubro de 2021.
Nº actividades realizadas.

INDICADORES

% por sexos de alumnado participante.
Nº intervencións e propostas no Pleno
Escolar.

EIXO 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.
MEDIDA 2.4:
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Poñer en marcha actuacións para eliminar o sexismo dos xogos e xoguetes.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

-

Implantar medidas de promoción
da coeducación en todos os niveis
educativos.
Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.
Poñer en marcha unha política
pública
de
conciliación
e
corresponsabilidade.
Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.
Desenvolver unha Campaña de
Nadal
sobre
xoguetes
non
sexistas e libres de estereotipos
de xénero conxuntamente con
establecementos,
comercios,
ANPAS,
Consello
Escolar
Municipal e Consello Municipal
das Mulleres..

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Educación.
Concellería de Igualdade.
Concellería de Infancia.

Iniciar en decembro de 2020.
Nº accións desenvolvidas na Campaña.

INDICADORES

Nº soportes da campaña.

EIXO 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.
MEDIDA 2.5:
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Promover a realización de prácticas de alumnado de grao e postgrao das
universidades galegas nos servizos e programas de igualdade do Concello de
Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

-

Establecer
mecanismos
de
coordinación nas distintas áreas
do Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de xénero nas
actuacións municipais.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Asinar
un
convenio/os
cas
Universidades
galegas,
nomeadamente ca Universidade
de Vigo para que o alumnado que
estea investigando/estudando ou
especializándose en materia de
xénero realice prácticas no
Consello de Salceda de Caselas.

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

Alumnado
postgrao.
-

universitario,

de

grao

e

Alcaldía.
Concellería de Educación.
Concellería de Igualdade.

Iniciar en maio de 2022.
Nº
convenios
formalizados
con
universidades para a realización de
prácticas.
Nº de servizos e programas municipais
implicados.
% de mulleres e de homes estudantes
que participan.
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EIXO 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.
MEDIDA 2.6:
Adquirir fondos bibliográficos para a Biblioteca Municipal de Salceda de
Caselas escritos por mulleres e sobre temática de xénero.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.
Implantar medidas de promoción
da coeducación en todos os niveis
educativos.
Analizar a autoría dos fondos
bibliográficos e o seu impacto de
xénero.
Establecer como criterio que, na
adquisición de novos fondos
bibliográficos, a lo menos un 40%
sexan obras escritas ou coescritas
por mulleres.
Adquirir bibliografía de ensaios e
biografías de mulleres e estudos
de xénero.

Persoas usuarias da Biblioteca Pública
Municipal de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Cultura.
Responsable/es da Biblioteca
Pública Municipal.

Iniciar en xaneiro de 2023.
% autoría dos fondos por sexo.

INDICADORES

Nº fondos bibliográficos adquiridos.
% dos fondos co criterio sinalado.
Nº fondos bibliográficos revisados.
Nº persoas da comunidade educativa
participantes.
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EIXO 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.
MEDIDA 2.7:
Organizar a programación cultural nos espazos públicos con perspectiva de
xénero.
OBXECTIVO

-

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Organizar exposicións con obras
e creacións artísticas realizadas
por mulleres, especialmente en
ámbitos artísticos masculinizados
(cómic, videoxogos...)
Traballar
para
equilibrar
a
presenza de mulleres e homes
artistas nas exposicións colectivas
organizadas polo Concello.
Poñer en valor as aportacións das
mulleres de Salceda de Caselas á
cultura.

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Mulleres creadoras
Cidadanía e público asistente ás
exposicións

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Cultura.
Concellería de Igualdade.

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar en marzo 2023
N.º exposicións colectivas organizadas.

INDICADORES

Nº exposicións individuais de mulleres.
% de mulleres artistas presentes nas
exposicións colectivas
% de mulleres e homes asistentes ás
exposicións.
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EIXO 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.
MEDIDA 2.8:
Apoiar a constitución dunha rede de mulleres creadoras locais e favorecer o
seu acceso a espazos creativos e ás exposicións e eventos culturais
organizados polo Concello.
OBXECTIVO

-

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.
Fomentar a participación cidadá
en igualdade de condicións entre
mulleres e homes.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Poñer en marcha e difundir as
accións
sectoriais
de
desenvolvemento da medida para
contribuír á posta en marcha e
funcionamento
da
rede
de
mulleres creadoras en Salceda de
Caselas.

PÚBLICO DESTINATARIO

-

As mulleres creadoras.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Cultura.
Concellería de Igualdade.

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar en marzo 2021.
Nº de medidas de fomento adoptadas.

INDICADORES

Nº de artistas beneficiarias.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
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EIXO 2: A coeducación e a perspectiva de xénero na cultura.
MEDIDA 2.9:
Crear “O Soño Violeta dunha noite de verán”.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.
Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.
Difundir durante a noite a obra
artística de mulleres a través dos
espazos públicos (rúas, prazas...),
con pezas audiovisuais, plásticas,
literarias, musicais a través de
actuacións
en
vivo,
con
monólogos
itinerantes
e
“performances”
nos
espazos
públicos.
Amosar esa noite a creación de
mulleres artesás a través du
mercado durante a noite.
Esa noite, alumear de violeta os
edificios e espazos públicos de
Salceda de Caselas.
Cidadanía de Salceda de Caselas

-

Alcaldía.
Concellería de Igualdade.
Concellería de Cultura.
Concellería de Comercio.

Xullo de 2021.
Nº de exposicións.

INDICADORES

Nº de participantes.
Nº de espazos públicos empregados.
N.º de persoas alcanzadas.
Nº espazos alumeados.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023

EIXO 3: A igualdade no eido da economía e o emprego.
MEDIDA 3.1:
Elaborar os orzamentos municipais con perspectiva de xénero.
OBXECTIVO

-

Establecer
mecanismos
de
coordinación
nas
áreas
do
Concello para a planificación,
execución,
seguimento
e
avaliación da integración da
perspectiva
de
xénero
nas
actuacións municipais.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Impartir un curso de formación
sobre orzamentos con impacto de
xénero para o persoal político e
técnico do Concello.
Elaborar unha auditoría para
coñecer o grao de integración da
perspectiva
de
xénero
nos
orzamentos
municipais
dos
últimos anos e analizar os
indicadores.
Elaborar
unha
programación
viable para, paulatinamente e a
través de indicadores medibles e
medidas concretas, elaborar os
orzamentos
municipais
con
impacto de xénero.

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

A cidadanía de Salceda de Caselas
-

Concellería de Facenda.
Concellería de Igualdade.

Iniciar en setembro de 2023
Nº de auditorías realizadas.

INDICADORES

Nº elementos integrados.
Nº de indicadores deseñados.
Nº de programas deseñados con impacto
de xénero e % que representan sobre o
total.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023

EIXO 3: A igualdade no eido da economía e o emprego.
MEDIDA 3.2:
Mellorar a empregabilidade das mulleres do municipio.
OBXECTIVO

-

Potenciar a profesionalización e a
inserción laboral das mulleres de
Salceda de Caselas.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Elaborar un estudo sobre a
situación laboral e formativa das
mulleres de Salceda de Caselas e
as demandas de emprego por
sectores.
Desenvolver, en función dos
resultados,
itinerarios
de
orientación
laboral
individualizados para orientar a
mulleres na toma de decisións na
búsqueda activa de emprego.

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

As mulleres demandantes de emprego de
Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Emprego.

Iniciar en abril de 2020
N.º de mulleres atendidas.

INDICADORES

N.º de mulleres que logran a inserción
laboral.
N.º de mulleres que acceden a
programas formativos con compromiso
de contratación.
% sobre o total de participantes.
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EIXO 3: A igualdade no eido da economía e o emprego.
MEDIDA 3.3:
Promover a cultura da igualdade nas empresas de Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

Introducir
a
igualdade
nas
políticas de formación.
Poñer en marcha unha política
pública
de
conciliación
e
corresponsabilidade.
Crear un programa municipal de
apoio e formación a empresas
para que implanten Plans de
Igualdade.
Informar e enviar ás empresas
dípticos sobre a lexislación en
materia de igualdade na empresa,

As empresas de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Economía.

Iniciar en setembro de 2021
Nº empresas formadas.

INDICADORES

Nº persoas asistentes a esta formación e
% por sexos.
Nº de procedementos de contratación
pública nos que se aplicou o documento
de Contratación Responsable.
Nº de dípticos repartidos.
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EIXO 3: A igualdade no eido da economía e o emprego.
MEDIDA 3.4:
Apoiar o emprendemento de mulleres.
OBXECTIVO

-

Potenciar a profesionalización e a
inserción laboral das mulleres de
Salceda de Caselas.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Poñer en marcha o Programa
“Salceda Emprende con M” de
apoio a mulleres emprendedoras
co fin de informar e orientar sobre
modelos produtivos innovadores,
sectores emerxentes e iniciativas
emprendedoras
de
desenvolvemento sostible.
Organizar un foro de mulleres
emprendedoras,
autónomas,
cooperativas e empresas.
Crear
os
“Almorzos
de
empresarias”
para
xerar
networking entre as empresarias,
autónomas e emprendedoras.
Difundir experiencias de novos
xacementos
de
emprego
xestionados por mulleres.
Difundir
nas
redes
sociais
iniciativas
empresariais
innovadoras levadas a cabo polas
mulleres en Salceda de Caselas.

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO

RESPONSABLES DA MEDIDA

Mulleres empresarias e autónomas ou
mulleres que desexen poñer en marcha
unha actividade económica no Concello
de Salceda de Caselas.
-

HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

Concellería
de
Emprego
Formación.
Concellería de Igualdade.

e

Iniciar en xuño de 2022
Nº de mulleres participantes no
programa.
Nº de iniciativas emprendedoras
resultantes do programa.
Nº de mulleres asistentes ao Foro.
Nº de almorzos e asistentes.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023

EIXO 3: A igualdade no eido da economía e o emprego.
MEDIDA 3.5:
Poñer en marcha liñas de actuación específicas en materia de emprego
destinadas a mulleres en situación de vulnerabilidade.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

INDICADORES

Incorporar
ao
servizo
de
asesoramento
municipal
en
materia de emprego unha liña
específica para mulleres vítimas
de violencia de xénero, mulleres
migrantes,
mulleres
con
discapacidade,
mulleres
transexuais e para mulleres
maiores de 55 anos e que sexan
paradas de longa duración.
Priorizar o acceso de mulleres en
risco de exclusión aos programas
formativos existentes no Concello
con compromiso de contratación.
Mulleres en risco de exclusión
e/ou situación de vulnerabilidade.

-

HORIZONTE TEMPORAL

Potenciar a profesionalización e a
inserción laboral das mulleres de
Salceda de Caselas.
Deseñar actuacións con mulleres
en situación de vulnerabilidade.

Concellería de Formación
Emprego.
Concellería de Igualdade.

e

Iniciar en maio de 2021
Nº de mulleres participantes no programa
de emprego.
Nº de mulleres insertadas laboralmente.
Nº de mulleres asesoradas.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023

EIXO 4: Corresponsabilidade e conciliación da vida familiar, profesional e
persoal.
MEDIDA 4.1:
Impulsar un Pacto Local para a Conciliación e a Corresponsabilidade.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

INDICADORES

Poñer en marcha conxuntamente
co
Consello
Municipal
das
Mulleres, o Pacto Local pola
Conciliación
e
a
Corresponsabilidade xunto ao
tecido social, cultural, político e
económico
de
Salceda
de
Caselas.
Acordar o Pacto Local e asinalo
conxuntamente nun acto público.
Difundir o Pacto Local nas redes
sociais e nos medios de
comunicación.
En paralelo, analizar os horarios e
coberturas dos servizos da rede
pública municipal e valorar a súa
contribución á conciliación.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

HORIZONTE TEMPORAL

Poñer en marcha unha política
pública
de
conciliación
e
corresponsabilidade.
Fomentar a participación cidadá
en igualdade de condicións entre
mulleres e homes.

Alcaldía.
Asociacións e axentes sociais,
económicos, culturais e políticos.
ANPAS
Consello Municipal das Mulleres.

Iniciar en marzo de 2021.
Nº
de
persoas/axentes/asociacións
integrantes.
Nº de reunións.
Nº medidas incluídas no Pacto.
Nº accións de difusión do Pacto.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023
EIXO 4: Corresponsabilidade e conciliación da vida familiar, profesional e
persoal.
MEDIDA 4.2:
Mellorar, dentro do ámbito de competencias municipais, a cobertura e os
servizos nos centros educativos de Salceda de Caselas, conxuntamente co
Consello escolar Municipal, as AMPAS e os centros educativos.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

Poñer en marcha unha política
pública
de
conciliación
e
corresponsabilidade.
Implantar medidas de promoción
da coeducación en todos os niveis
educativos.
Buscar un espazo para albergar
un novo comedor escolar.
Traballar
para
abrir
aulas
temperás.
Traballar para incrementar a
cobertura dos campamentos de
verán a partir de 3 anos que
garantan, a lo menos:
 Un servizo matinal.
 Comedor.
Celebrar unha reunión cas
ANPAS, centros escolares e
Consello Escolar Municipal para
colaborar na posta en marcha, en
todo o que se requira, de novas
actividades
extraescolares
a
desenvolver de setembro a xuño,
de luns a venres.
Traballar para asinar un convenio
ca Xunta de Galicia co gallo de
establecer estes servizos.

Nenos e nenas de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Educación.
Concellería de Igualdade.
ANPAS
Consello Escolar Municipal
Centros educativos.

Iniciar en setembro de 2020.
N.º de espazos para comedor escolar.

INDICADORES

Nº aulas temperás abertas.
Nº actividades extraescolares.
% de nenos e nenas participantes.
Horarios ampliados.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023

EIXO 4: Corresponsabilidade e conciliación da vida familiar, profesional e
persoal.
MEDIDA 4.3:
Habilitar salas de lactación nos edificios municipáis con cambiadores e
microondas.
OBXECTIVO

-

Poñer en marcha unha política
pública
de
conciliación
e
corresponsabilidade.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Adecuar unha sala de lactación no
Concello.
Adecuar unha sala de lactación no
polideportivo municipal.
Solicitar ao SERGAS a posta en
marcha dunha sala de lactación
no Centro de Saúde.
Sensibilizar
nos
locais
de
hostalería para que incorporen
cambiadores en zonas unisex.

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

Cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Saúde.

Iniciar abril de 2023.
N.º de espazos habilitados.

INDICADORES

Frecuencia de uso dos espazos
habilitados e % por sexo das persoas
usuarias.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023

EIXO 4: Corresponsabilidade e conciliación da vida familiar, profesional e
persoal.
MEDIDA 4.4
Informar á cidadanía sobre os dereitos e recursos de conciliación.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

Poñer en marcha unha política
pública
de
conciliación
e
corresponsabilidade.
Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.
Editar material informativo sobre
os dereitos e recursos existentes
en Salceda de Caselas para
corresponsabilidade
e
a
conciliación da vida laboral,
familiar e persoal. (en paralelo ca
medida 1.18)
Publicar a información na web do
Concello e difundila nas redes
sociais municipais.
Divulgar os servizos e recursos
de apoio a persoas coidadoras.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.

Abril de 2020.
N.º de soportes coa información.

INDICADORES

Enlace na web municipal.
N.º de accións de divulgación.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
E HOMES DE SALCEDA DE CASELAS 2020-2023

EIXO 5: Perspectiva de xénero nas políticas de saúde, lecer e deporte.
MEDIDA 5.1:
Realizar accións de sensibilización en igualdade de xénero dirixidas aos clubs
e asociacións deportivas do Concello de Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

-

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Elaborar un manual de deporte
igualitario conxuntamente cos
clubs e asociacións deportivas
municipais e o Consello Municipal
das Mulleres que entre outras
cuestións, visibilce ás mulleres
deportistas e reivindique os seus
logros.
Presentar, difundir e divulgar o
manual nos clubs, asociacións,
deportistas, centros educativos,
Centro de Saúde, asociacións...

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Deportes.
Concellería de Igualdade.
Clubs e asociacións deportivas.
Consello Municipal das Mulleres.

Marzo de 2022
Nº de accións de reparto do manual.

INDICADORES

Nº de clubs e entidades deportivas
implicadas,
asociacións,
centros
educativos...
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
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EIXO 5: Perspectiva de xénero nas políticas de saúde, lecer e deporte.
MEDIDA 5.2:
Deseñar accións e actividades para fomentar o acceso de mulleres á práctica
deportiva e transmitir mensaxes igualitarias nos lemas, contidos e imaxes de
todos os eventos deportivos do Concello de Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

-

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Incluír
imaxes
de
nenas
practicando deporte no material
sobre as actividades e eventos
deportivos escolares do Concello.
Organizar
competicións
e
actividades deportivas mixtas.
Deseñar a oferta deportiva
municipal con impacto de xénero
e tendo en conta os indicadores
axeitados.
Na adquisición do material e
equipamento deportivo municipal,
ter en conta as características,
usos e demandas por razón de
xénero.

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Deportes.
Concellería de Igualdade.

Iniciar en xaneiro de 2022.
N.º de mensaxes igualitarias.

INDICADORES

N.º de competicións e actividades
deportivas mixtas organizadas e % de
nenos e nenas participantes.
% de mulleres e homes deportistas por
disciplinas deportivas.
% de ofertas deportivas e de
equipamentos deportivos que incorporan
a perspectiva de xénero.
Análise da evolución do n.º de ofertas
deportivas e de equipamentos deportivos
que incorporan a perspectiva de xénero.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
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EIXO 5: Perspectiva de xénero nas políticas de saúde, lecer e deporte.
MEDIDA 5.3
Impulsar institucionalmente o deporte feminino en Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

-

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Conmemorar e recoñecer na Gala
do Deporte de Salceda ás
mulleres deportistas e realizar
actividades divulgativas e de
sensibilización
nos
espazos
públicos municipais sobre os seus
logros.
Presentar proxecto e impulsar un
convenio de colaboración co
Consello Galego de Deportes
para o desenvolvemento de
actuacións de fomento del deporte
feminino no concello.
Presentar proxecto e asinar
convenio de colaboración coa
Deputación de Pontevedra para o
desenvolvemento de actuacións
de fomento do deporte feminino
no concello.

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Saúde

Iniciar en xaneiro de 2022.
Nº de recoñecementos na Gala do
Deporte de Salceda de Caselas.
Nº de proxectos
Concello.
Nº
de
propostas
presentadas

redactados
de

polo

convenios

Nº convenios asinados.
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EIXO 5: Perspectiva de xénero nas políticas de saúde, lecer e deporte.
MEDIDA 5.4:
Celebrar e conmemorar o Día Mundial contra o Cancro de Mama.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

-

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.
Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.
Elaborar
conxuntamente
co
Consello Municipal das Mulleres e
cas asociacións contra o cancro
as actividades para conmemorar
o día 19 de outubro, Dia Mundial
contra o Cancro de Mama.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Saúde

Iniciar en outubro de 2020
Nº accións de sensibilización.

INDICADORES

Nº accións de información e visibilización.
Nº accións de prevención.
Nº asociacións participantes.
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II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES
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EIXO 5: Perspectiva de xénero nas políticas de saúde, lecer e deporte
MEDIDA 5.5:
Poñer en marcha un Programa de Saúde das Mulleres de Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

-

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Estudar a saúde das mulleres
mediante
reunións
con
profesionais, talleres, xornadas e
conferencias con organizacións
de saúde, organizacións de
mulleres que estudan a saúde das
mulleres e con profesionais do
Centro de Saúde.
Organizar Talleres sobre xénero e
saúde sobre os diferentes ciclos
vitais das mulleres con especial
atención ao parto, postparto,
aborto, menopausia e menarquia.
Impulsar medidas para eliminar a
automedicación en mulleres.
Introducir a perspectiva de xénero
en programas de prevención
municipais de drogodependencia
Amosar os riscos que ten para a
saúde das mulleres o traballo das
persoas coidadoras.
Impulsar a saúde psico-emocional
das mulleres: autoestima e imaxe.

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Saúde

Iniciar en xuño de 2020.
Nº investigacións e talleres realizados.

INDICADORES

% de mulleres/homes asistentes ao taller
en cada edición e % ponentes.
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EIXO 5: Perspectiva de xénero nas políticas de saúde, lecer e deporte.
MEDIDA 5.6:
Poñer en marcha actividades de formación e sensibilización en materia de
saúde sexual e reprodutiva.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.
Implantar medidas de promoción
da coeducación en todos os niveis
educativos.
Celebrar talleres sobre saúde
afectivo-sexual
e
reprodutiva
dirixidas a adolescentes con
contidos
sobre
educación
afectivo-sexual
para
previr
embarazos non desexados en
adolescentes e o contaxio de
enfermidades
de
transmisión
sexual e VIH/SIDA.
Promover, en coordinación co
Centro
de
Saúde,
centros
educativos e ANPAS, unha
campaña de educación afectivosexual e sobre dereitos sexuais e
reprodutivos con enfoque de
xénero.

A mocidade de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Saúde
Concellería de Mocidade.

Iniciar en decembro de 2021
Nº de talleres celebrados.

INDICADORES

% de mozos e mozas asistentes.
Campaña realizada e nº de soportes da
mesma.
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EIXO 6: Participación e asociacionismo.
MEDIDA 6.1:
Creación do Consello Municipal das Mulleres
OBXECTIVO

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Fomentar a participación cidadá
en igualdade de condicións entre
mulleres e homes.

-

Convocar unha reunión pública e
aberta con caracter informativo
sobre a posta en marcha do
Consello Municipal das Mulleres
de Salceda de Caselas.
Consensuar
os
obxectivos,
composición
e
normas
de
funcionamento do Consello.
Aprobar un regulamento de
funcionamento.
Aprobar en Pleno a creación do
Consello.

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

As mulleres de Salceda de Caselas.
-

Alcaldía
Concellería de Igualdade
Concelleria Participación Cidadá.

Arranque da medida: xaneiro de 2020.
Nº asociacións que compoñen o Consello
Municipal das Mulleres
Nº mulleres que compoñen o Consello.
Regulamento de funcionamento.
Nº reunións celebradas
Nº propostas do Consello
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EIXO 7: Atención a mulleres en situacións de especial vulnerabilidade.
MEDIDA 7.1:
Desenvolver actividades de empoderamento e autoestima para mulleres en
situacións de vulnerabilidade ou en situación de discriminación múltiple.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

Deseñar actuacións con mulleres
en situación de vulnerabilidade.
Potenciar a profesionalización e a
inserción laboral das mulleres de
Salceda de Caselas.
Introducir
a
igualdade
nas
políticas de formación.
Organizar
talleres
de
empoderamento, autoestima e
crecemento persoal dirixidos a
mulleres
en
situación
de
vulnerabilidade.
Celebrar estes talleres tendo en
conta a dispersión poboacional do
Concello e, sempre que sexa
posible, distribuílos nos locais
sociais das parroquias.

Mulleres en situación de vulnerabilidade
de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Benestar Social.

Iniciar en novembro de 2021.
Nº talleres realizados.

INDICADORES

Nº participantes nos talleres.
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EIXO 7: Atención a mulleres en situacións de especial vulnerabilidade.
MEDIDA 7.2:
Coñecer as condicións de vida e as necesidades das mulleres maiores.
OBXECTIVO

-

Deseñar actuacións con mulleres
en situación de vulnerabilidade.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Estudar
a
situación
socioeconómica
e
as
necesidades
específicas
das
mulleres maiores de 65 anos de
Salceda
de
Caselas,
especialmente das que viven soas
na localidade.

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

As mulleres maiores de 65 anos de
Salceda de Caselas .
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Benestar Social.

Iniciar en xaneiro de 2023.
N.º de indicadores do estudo.

INDICADORES

Necesidades detectadas.
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EIXO 7: Atención a mulleres en situacións de especial vulnerabilidade.
MEDIDA 7.3:
Mellorar as condicións de vida das mulleres con discapacidade e garantir os
seus dereitos.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

-

Deseñar actuacións con mulleres
en situación de vulnerabilidade.
Potenciar a profesionalización e a
inserción laboral das mulleres de
Salceda de Caselas.
Propoñer ás coordinadoras ou
comités que aglutinan ao sector
da discapacidade de Galicia un
convenio de colaboración para a
elaboración dun informe que
permita coñecer as necesidades
específicas das mulleres con
discapacidade de Salceda de
Caselas e poñer en marcha
accións positivas incorporando
medidas correctoras ao Plan de
Mobilidade e ao PXOM.

As mulleres e nenas con discapacidade
de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Benestar Social.

Iniciar setembro 2020.
Convenio.

INDICADORES

Nº de indicadores do estudo
Nº de actuacións realizadas.
Nº medidas incorporadas ao Plan de
Mobilidade e ao PXOU.
Nº documentos adaptados.
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EIXO 7: Atención a mulleres en situacións de especial vulnerabilidade.
MEDIDA 7.4:
Sensibilizar na defensa dos dereitos e liberdades das mulleres LGTBI
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

Conmemorar dende o Concello de
Salceda de Caselas o día 17 de
maio, Día Internacional contra a
Homofobia, a Transfobia e a
Bifobia e conmemorar o 28 de
xuño, Día do Orgullo LGTBI.
Traballar,
conxuntamente
co
Consello Escolar Municipal e as
ANPAS,
para
desenvolver
actividades de
sensibilización
para a prevención do bullying
lgtbifóbico.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.

Maio de 2020
-

INDICADORES

Deseñar actuacións con mulleres
en situación de vulnerabilidade.
Implantar medidas de promoción
da coeducación en todos os niveis
educativos.
Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.

-

Nº accións de conmemoración
desenvolvidas.
Nº de actividades propostas e de
actividades realizadas.
Nº
de
entidades
LGTBI
implicadas.
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EIXO 7: Atención a mulleres en situacións de especial vulnerabilidade.
MEDIDA 7.5:
Sensibilizar á cidadanía contra a exploración sexual e tráfico de mulleres, nenas
e nenos vítimas de explotación sexual.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

-

Deseñar actuacións con mulleres
en situación de vulnerabilidade.
Prevención e loita contra a
Violencia de Xénero.
Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.
Conmemorar con una acción de
sensibilización o Día Internacional
contra a Explotación Sexual e o
Tráfico de Mulleres, Nenas e
Nenos cada 23 de setembro.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade

Iniciar en setembro de 2020.
N.º de actividades conmemorativas e de
sensibilización programadas.
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EIXO 8: Violencia de Xénero.
MEDIDA 8.1:
Conmemorar o 25 de novembro “Dia Internacional contra a Violencia de
Xénero”.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

Prevención e loita contra a
violencia de xénero.
Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.
Poñer en marcha unha campaña
anual contra a Violencia de
Xénero que conte coa difusión
apropiada entre a cidadanía,
conxuntamente
co
Consello
Municipal das Mulleres.
Introducir na campañas contidos
con pautas de actuación cidadá
que
teñan
en
conta
a
identificación de situacións de
risco e as recomendacións do
OEVM.
Implicar activamente aos homes
na concentración e nos actos de
sensibilización,
repulsa
e
denuncia da violencia de xénero e
tratar
de
promover
novas
masculinidades como medida de
prevención da violencia de
xénero.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.

Novembro de 2020.
Nº accións da campaña.

INDICADORES

Impactos das accións.
Nº asistentes nos actos e % por sexo.
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EIXO 8: Violencia de Xénero.
MEDIDA 8.2:
Informar, sensibilizar e previr as agresións sexuais
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

Prevención e loita contra a
violencia de xénero.
Comunicar, sensibilizar e informar
con perspectiva de xénero.
Establecer puntos de información
sobre a violencia sexual en
espazos públicos durante as
festas e en eventos nos que se
concentre
poboación,
especialmente moza.
Incrementar a vixilancia por parte
da Policía Local nos “puntos
negros”: aparcadoiros, rúas ou
parques,
especialmente
en
horarios nocturno.
Formar a mozos e mozas
voluntarias do concello para
detectar e actuar contra a
violencia sexual.

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.

Iniciar en febreiro de 2021.
Nº puntos
eventos.

informativos

datados

por

Nº accións policiais.
Nº zonas nas que se incrementa a
vixilancia policial.
Nº accións formativas e % por sexo.
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EIXO 8: Violencia de Xénero
MEDIDA 8.3:
Sensibilizar e previr a violencia de xénero na poboación moza.
OBXECTIVO

-

Prevención e loita
violencia de xénero.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Celebrar un Ciclo de cortos contra
a violencia de xénero a través do
visionado de cortos, con espazos
de diálogo, posta en común e
reflexión nos centros educativos.
Por en marcha un Taller para
dotar ao alumnado de recursos
prácticos para a construción de
relacións en positivo.
Por en marcha un Taller sobre
identidade dixital, novas formas
de violencia de xénero a través
das TRICs, detección e medidas
de
seguridade
fronte
a
ciberdelincuencia de xénero, a
violencia de xénero 3.0 e outras
formas de machismo.
Convocar
un
Concurso
de
Fotografía contra a Violencia de
Xénero. A fotografía gañadora
será a imaxe do Concello contra a
violencia de xénero en cada
edición.

-

-

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL

contra

a

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Educación.
Concellería de Cultura.

Iniciar novembro de 2023
Nº cortos visionados.

INDICADORES

Nº participantes
actividades.

por

sexo

nas

tres

Nº de fotografías presentadas por sexo.
Nº premios.
% por sexo das persoas que conforman o
xurado do Concurso.
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EIXO 8: Violencia de Xénero
MEDIDA 8.4:
Mellorar a seguridade persoal das mulleres.
OBXECTIVO

-

Prevención e loita
violencia de xénero.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Ofertar anualmente un taller de
seguridade persoal e autodefensa
para mulleres de Salceda de
Caselas con pautas para a
actuación en situacións perigosas.

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

contra

a

As mulleres de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Seguridade.

Iniciar en abril de 2021.
Nº de talleres celebrados.

INDICADORES

Nº mulleres participantes.
Nº persoas formadoras e % por sexo.
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EIXO 8: Violencia de Xénero
MEDIDA 8.5:
Traballar para mellorar a coordinación institucional e a asistencia integral ás
vítimas de violencia de xénero dende o Concello de Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

-

Prevención e loita
Violencia de Xénero.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Reforzar
a
colaboración
institucional
con
todas
as
administracións para mellorar a
identificación de vítimas de
violencia de xénero a través do
seguimento personalizado e unha
correcta asistencia social integral.
Colaborar institucionalmente ca
identificación dos perfís de vítimas
con maior grao de vulnerabilidade.
Traballar para incorporar un
servizo municipal de atención
psicolóxica na área de igualdade
con formación en materia de
violencia de xénero.

-

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

contra

a

As mulleres de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Seguridade.

Iniciar en decembro de 2020.
Medidas de mellora da coordinación e do
reforzo institucional.
Nº accións postas en marcha de 2020 a
2024.
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EIXO 8: Violencia de Xénero.
MEDIDA 8.6:
Estudar a aprobación dun Programa Municipal de Prevención da Violencia de
Xénero en coordinación con outras administracións públicas con competencias
na materia.
OBXECTIVO

-

Prevención e loita
violencia de xénero.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Estudar e analizar a aprobación
dun Programa Municipal de
Prevención da Violencia de
Xénero en función dos resultados
e dos indicadores das actividades
e accións postas en marcha no
período 2020-2023.

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL

contra

a

A cidadanía de Salceda de Caselas.
-

Concellería de Igualdade.

Iniciar o estudo/análise en outubro de
2023.
Nº de indicadores.

INDICADORES

Resultado da implantación de medidas no
período 2020-2023.
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EIXO 9: Formación.
MEDIDA 9.1:
Incluír formación de igualdade nos programas de emprego do Concello.
OBXECTIVO

-

ACTIVIDADES DA MEDIDA

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA

HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

-

Introducir
a
igualdade
nas
políticas de formación.
Potenciar a profesionalización e a
inserción laboral das mulleres de
Salceda de Caselas.
Nos programas de formación para
o
emprego
ofertados
polo
Concello de Salceda de Caselas
incluír un módulo de formación en
políticas de igualdade e/ou
garantirán a súa tranversalidade.

As persoas participantes nos programas
municipais de formación para o emprego.
-

Concellería de Emprego.
Concellería de Igualdade.
Concellería de Formación

Iniciar en xaneiro de 2023.
Nº de programas que inclúen formación
en xénero.
Nº
de
programas
que
transversalidade de xénero.

inclúen

% de programas de formación para o
emprego con formación en xénero sobre
o total de programas.
% de programas de formación para o
emprego con transversalidade de xénero
sobre o total de programas.
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EIXO 9: Formación
MEDIDA 9.2:
Formación en materia de xénero no ámbito deportivo.
OBXECTIVO

-

Introducir
a
igualdade
nas
políticas de formación.
Transversalizar a perspectiva de
xénero nas políticas de saúde,
cultura, deporte e lecer.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Realizar accións formativas en
materia de igualdade e violencia
de xénero nas escolas deportivas
municipais.

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Persoal das escolas deportivas.
Participantes
nas
escolas
deportivas.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Igualdade.
Concellería de Deportes.

HORIZONTE TEMPORAL

Setembro de 2021.
N.º de accións formativas realizadas.

INDICADORES

N.º de persoal participante.
% de nenos e nenas participantes
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EIXO 10: Dimensión Interna da Igualdade
MEDIDA 10.1:
Garantir unha política de promoción interna no Concello equilibrada entre
mulleres e homes.
OBXECTIVO

-

Igualdade interna.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Poñer en marcha unha política de
promoción interna que garanta o
equilibrio por sexos e que teña en
conta, entre outros:
 O análise de obstáculos na
promoción
interna
do
Concello.
 A posta en marcha dunha
campaña interna para
fomentar a participación de
mulleres traballadoras do
Concello nos procesos de
promoción
interna,
especialmente en áreas
masculinizadas.
 Fomento da presenza
equilibrada de mulleres e
homes nos tribunais de
selección de postos de
traballo.

PÚBLICO DESTINATARIO
RESPONSABLES DA MEDIDA
HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

Persoal do Concello de Salceda de
Caselas.
-

Todas as concellerías.

Iniciar en xaneiro de 2021.
% de tribunais de selección con
composición equilibrada de mulleres e
homes.
% de aumento de mulleres en postos
masculinizados
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EIXO 10: Dimensión Interna da Igualdade
MEDIDA 10.2:
Garantir a participación na formación interna con criterios de igualdade.
OBXECTIVO

-

Igualdade interna.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Poñer en marcha unha base de
datos actualizada do Concello que
permita realizar un seguimento da
participación de mulleres e homes
na formación interna.
Facilitar a formación do persoal do
Concello dentro do horario laboral.

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Persoal do Concello de Salceda
de Caselas.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Persoal.
Concellería de Igualdade.
Concellería de Formación.

HORIZONTE TEMPORAL

Iniciar en marzo de 2021
-

INDICADORES

-

Os datos da base creada ad-hoc e
% por sexo.
Nº de cursos de formación
impartidos fora do horario laboral
e
% do persoal por sexo
participantes.
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EIXO 10: Dimensión Interna de Igualdade no Concello
MEDIDA 10.3:
Poñer en marcha medidas para garantir a igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes no acceso profesional ao Concello de Salceda de Caselas
OBXECTIVO

-

Igualdade interna.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Difundir as convocatorias de
emprego público cunha linguaxe
inclusiva.
Cumprir a paridade entre homes e
mulleres en todos os órganos de
selección de persoal.
Incluír materias de igualdade nos
temarios das probas de acceso e
selección de persoal do Concello.

-

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Persoal do Concello de Salceda
de Caselas.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Persoal
Concellería de Igualdade
Concellería de Formación.

HORIZONTE TEMPORAL

INDICADORES

Iniciar en maio de 2021
% de convocatorias de emprego público
redactadas cunha linguaxe inclusiva.
% de mulleres e homes nos órganos de
selección de persoal.
Nº de probas de acceso e selección de
persoal que incorporaron contidos de
igualdade.
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EIXO 10: Dimensión Interna da Igualdade no Concello
MEDIDA 10.4:
Poñer en marcha medidas de conciliación e corresponsabilidade da vida
laboral, familiar e persoal das persoas traballadoras do Concello de Salceda de
Caselas.
OBXECTIVO

-

Igualdade interna.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Analizar posibles novas medidas
de conciliación que se poidan
poñer en marcha, máis alá do
estipulado nas leis.
Elaborar un Catálogo sobre
Dereitos de Conciliación para
distribuír entre toda a plantilla
municipal.

-

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Persoal do Concello de Salceda
de Caselas.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Persoal.
Concellería de Igualdade.

HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

Iniciar xaneiro 2021
Nº de propostas para novas medidas de
conciliación recibidas por parte das
persoas traballadoras do Concello.
Nº Catálogos editados e repartidos.
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EIXO 10: Dimensión Interna da Igualdade no Concello
MEDIDA 10.5:
Integrar a perspectiva de xénero na política de prevención de riscos laborais do
Concello.
OBXECTIVO

-

Igualdade interna.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Realizar un informe que sinale os
riscos específicos dos postos de
traballo por sexo e poñer en
marcha, en función deste informe,
as medidas preventivas naqueles
postos nos que se detectara unha
falla de valoración de riscos
específicos.

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Persoal do Concello de Salceda
de Caselas.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Persoal.
Concellería de Igualdade.

HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

Xuño de 2023.
Nº de riscos específicos detectados, por
sexo da persoa que ocupa o posto.
Nº medidas
marcha.

preventivas

postas

en
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EIXO 10: Dimensión Interna da Igualdade no Concello
MEDIDA 10.6:
Previr e actuar ante situacións de acoso sexual e acoso por razón de sexo do
Concello de Salceda de Caselas.
OBXECTIVO

-

Igualdade interna.

ACTIVIDADES DA MEDIDA

-

Poñer en marcha, conxuntamente
ca Representación Legal das
persoas
traballadoras,
un
Protocolo fronte ó Acoso Sexual e
por Razón de Sexo no Concello e
difundilo entre a plantilla.

PÚBLICO DESTINATARIO

-

Persoal do Concello de Salceda
de Caselas.

RESPONSABLES DA MEDIDA

-

Concellería de Persoal.
Concellería de Igualdade.

HORIZONTE TEMPORAL
INDICADORES

Iniciar en novembro de 2023.
Nº
de
accións
de
prevención,
sensibilización e atención recollidas no
Protocolo.
Nº de accións de difusión do Protocolo.
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SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE SALCEDA DE CAZSELAS
2020-2023.
INDICADORES DE XÉNERO NAS MEDIDAS DO PLAN.
Os indicadores incorporados a cada medida do Plan proporcionan a información
axeitada sobre o cumprimento de cada obxectivo, tanto os de carácter xeral como os
específicos, propostos en cada medida.
Os indicadores incorporados son cuantitativos, que achegan a información concreta e
precisa sobre os resultados acadados, son indicadores cualitativos, que clarifican
procesos, actitudes e percepcións e son evidencias sobre a consecución dos
obxectivos de cada medida e a realización das actividades propostas en cada unha
destas medidas.
As fontes de información para o cumprimento dos indicadores de xénero deste Plan
son indicadores de resultados e de impacto tales como:
-

Número de inscricións e acceso ás actividades.

-

Asistencia e participación nas actividades.

-

Memorias.

-

Número de reunións.

-

Número de accións de difusión.

-

Evidencias da medida.

-

Impactos.

Todos os indicadores están desagregados por sexo e se recollen perfectamente
definidos e descritos para cada medida e sinalarán os avances en materia de
igualdade así como as eivas e os puntos máis febles nos que haberá que reforzar o
Plan en cada unha das medidas recollidas.
Unha vez implantado o II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes
de Salceda de Caselas 2020-2023, os indicadores descritos permitirán medir os
impactos, directos e indirectos, de cada unha das medidas.
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SEGUIMENTO DO PLAN.
No seguimento deste Plan teranse en conta os resultados obtidos da aplicación dos
indicadores de cada medida e que, como xa se sinalou, ofrecerán os datos necesarios
para ter unha radiografía cuantitativa e cualitativa de todas as medidas recollidas no
Plan así como do impacto das actividades no público destinatario.
Para o seguimento e avaliación crearase unha Mesa de Coordinación e Seguimento
do Plan, que velará polo cumprimento dos obxectivos do Plan e encargarase da
coordinación

de

todas

as

concellerías

e

entidades

participantes

no

seu

desenvolvemento.
Esta mesa estará presidida pola persoa titular da Concellería de Igualdade ou por
quen esta delegue e tamén formarán parte da mesma, entre outras persoas que se
determinen posteriormente:
-

Alcaldesa.

-

1 persoa en representación da Concellería de Réxime Interno, Facenda,
Seguridade.

-

1 persoa en representación da Concellería de Formación e Emprego,
Participación e Urbanismo.

-

1 persoa en representación da Concellería de Educación, Saúde, Benestar
Social, Infancia e Voluntariado.

-

1 persoa en representación da Concellería de Cultura, Festexos, NNTT,
Normalización Lingüística, Mocidade, Asociacionismo e Patrimonio.

-

1 persoa en representación fa Concellería de Vías e Obras, Parques e Xardíns
e Mobilidade,

-

1 persoa en representación da Concellería de Deportes e Medio Rural.

-

1 persoa en representación do Gabinete de Comunicación

-

2 persoas en representación do Consello Municipal das Mulleres.

-

2 persoas en representación da Representación Legal das persoas
traballadoras.

Será una Mesa paritaria e terá un carácter estable.
Entre as funcións da Mesa estarán:
-

Celebrar, mínimo, unha reunión anual, durante os 4 anos de vixencia do II
Plan.
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-

Seguimento e coordinación da implantación do II Plan de Igualdade. Medidas e
Actividades.

-

Definición de novas actividades para a mellora continua do II Plan.

-

Identificación das barreiras na implantación das medidas do II Plan.

-

Detectar os mecanismos e áreas de mellora do II Plan.

-

Verificar os indicadores e comprobar o avance na implantación de cada
medida.

Defínese unha ficha que se cumprimentará por parte do persoal técnico, asociacións,
entidades e servizos implicados no desenvolvemento de cada medida ou actividade.
O seguimento iniciase dende o mesmo momento da entrada en vigor do II Plan e ata o
remate do seu período de vixencia.

AVALIACIÓN DO PLAN
Durante a avaliación comprobarase o grao de implantación das medidas, a realización
de actividades, os obxectivos previstos e o seu impacto real na consecución da
igualdade.
A avaliación realizarase ao rematar o período de vixencia do Plan e será realizada por
un equipo externo e alleo á administración municipal para garantir a obxectividade
respecto ao cumprimento dos obxectivos e o impacto que o Plan terá sobre a
cidadanía do Concello de Salceda.
Esta avaliación analizar o cumprimento dos obxectivos trazados e a medición dos
indicadores e contará cunha explotación de datos estatísticos referidos a mulleres e
homes de Salceda de Caselas.
Analizará as accións concluídas, as que están en curso e as que non se executaron,
debendo medir os recursos asignados a cada unha delas.
Ademais, sinalará o grado de desenvolvemento das medidas e cumprimento dos
obxectivos por:
-

Eixos do Plan.

-

Actividades desenvolvidas.

-

Datas de implantación.

-

Persoal ou departamento responsable da posta en marcha das medidas ou
actividades.
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DEFINICIÓNS.
No deseño, elaboración e desenvolvemento deste II Plan de Igualdade tivéronse en
conta as seguintes definicións e conceptos:
Igualdade entre mulleres e homes: a consagración dun dereito constitucional e a
ausencia

de

toda

de

discriminación

independentemente da súa

directa

ou

indirecta

ás

mulleres

circunstancia ou condición, en tódolos eidos da vida,

nomeadamente nas esferas política, social, económica, laboral e cultural.
Igualdade de xénero: a existencia dunha igualdade de oportunidades e dereitos entre
as mulleres e os homes nas esferas privada e pública que lles brinde e garante a
posibilidade de levar a cabo a vida que desexen. (UNESCO).
Igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes: un principio do
ordenamento xurídico en virtude do cal deben ser interpretadas e aplicadas as normas
xurídicas (artigos 1, 3 e 4 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade
efectiva de mulleres e homes).
Xénero: construcións socioculturais que diferencian e configuran os roles, as
percepcións e os status das mulleres e dos homes na sociedade.
Discriminación contra as mulleres: distinción, exclusión o restrición baseada no
sexo e que ten por obxecto o propósito de menoscabar ou anular o recoñecemento,
goce ou exercicio por parte das mulleres, independentemente do seu estado civil,
sobre a base da igualdade do home e a muller, dos dereitos humanos e liberdades
fundamentais nas esferas política, económica, social, cultural, civil e calquera outra.
(CEDAW).
Discriminación directa por razón de sexo: a situación menos favorable na que se
atopa ou pode atoparse unha persoa respecto doutra en situación comparable en
atención ao seu sexo. (Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva
de mulleres e homes, artigos 6.1 e 6.2).
Discriminación indirecta por razón de sexo: a situación na que unha disposición,
criterio ou práctica aparentemente neutros pon a persoas dun sexo en desvantaxe
particular con respecto a persoas doutro, salvo que dita disposición, criterio ou práctica
poidan xustificarse obxectivamente en atención a unha finalidade lexítima e que os
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medios para acadar dita finalidade sexan necesarios e axeitados. (Lei Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, artigos 6.1 e
6.2).
Composición Equilibrada: a presencia de mulleres e homes de xeito que, no
conxunto dun grupo humano, as persoas de cada sexo non superan o 60% nin están
por debaixo do 40%.
Políticas e Medidas de Conciliación: medidas que propician as condicións para
acadar un equilibrio entre as responsabilidades persoais, familiares e laborais.
Fenda Salarial: diferenzas salariais entre mulleres e homes, tanto no desempeño de
traballos iguais como a producida en traballos “feminizados”.
Transversalidade: estratexia de integración da igualdade entre mulleres e homes na
elaboración, execución e seguimento de todas as políticas e ámbitos de intervención,
a tódolos niveis e en todas as etapas.
Accións positivas: medidas de impulso e promoción establecidas polos poderes
públicos co fin de garantir a igualdade entre mulleres e homes mediante a eliminación
de desigualdades que non son corrixibles pola soa formulación do principio de
igualdade xurídica ou formal. Estas medidas deben razoables, proporcionais e
temporais e estarán vixentes mentres subsistan as desigualdades que constitúen a
súa razón de ser (Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdade efectiva de
mulleres e homes, artigo 11.1).
Violencia de Xénero: todo acto de violencia, baseado na pertenza da persoa agredida
ao sexo feminino, que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico,
sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción
ou a privación arbitraria da liberdade, tanto na vida pública como na privada.
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