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SAÚDA 

 

A  igualdade efectiva entre homes e mulleres  segue  a  ser unha das eivas da nosa  sociedade en 

pleno século XXI e o noso concello non é alleo a esta realidade. Por iso me comprace, como Alcalde 

de Vimianzo, presentar este  III Plan para a  igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. 

Unha  ferramenta  que  ofrece  á  cidadanía  de  Vimianzo  un modelo  a  seguir  para  acadar  unha 

sociedade  igualitaria, sen estereotipos, nunha  loita por superar as barreiras de xénero a todos os 

niveis.  Somos membros  dunha  sociedade  onde  a muller  desenvolve  un  papel  fundamental,  e 

temos  que  conseguir  entre  todos  e  todas  vencer  as  desigualdades  e  darlle  o  papel  que  lle 

corresponde, en igualdade de condicións. 

A día de hoxe aínda é moito o  camiño que queda por percorrer para acadar a  igualdade entre 

homes e mulleres. Por iso é necesario reforzar e complementar as medidas lexislativas con accións 

específicas tamén nos concellos. As políticas de igualdade son, ou deberían ser, clave para a nosa 

sociedade, e desde o goberno municipal  intentamos  impulsalas e cumprilas. Neste Plan que vos 

presento van as directrices que desde o Concello queremos seguir ao  longo dos vindeiros catro 

anos. Agardo que vos sexan de utilidade a todos os veciños e veciñas e que fagamos de Vimianzo 

un concello onde homes e mulleres vivamos plenamente en igualdade de dereitos. 

 

Manuel Antelo Pazos 

Alcalde de Vimianzo 
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11..  IInnttrroodduucciióónn  
 

O III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Vimianzo 2015 -2018 

constitúe unha mostra máis do sólido e constante compromiso do Concello de Vimianzo coa 

igualdade de oportunidades, a eliminación dos estereotipos de xénero e a erradicación da 

violencia de xénero; construíndo un municipio máis igualitario atendendo ó marco xeral das 

directivas europeas e á lexislación vixente. 

Dende o Concello de Vimianzo somos conscientes que a igualdade de oportunidades supón 

unha transformación do conxunto da sociedade e das organizacións e ámbitos de actividade 

social e económica, públicos e privados, polo que é imprescindible contar coa implicación 

activa e o compromiso de toda a cidadanía para poder avanzar cara a territorios máis xustos e 

igualitarios. 

E, dado que o ámbito local polo seu contacto máis directo coa poboación, é o contexto máis 

axeitado para a posta en marcha de iniciativas que fomenten e contribúan a esa 

transformación, o Concello de Vimianzo presenta este III Plan de Igualdade como o 

instrumento operativo encamiñado a poñer en marcha actuacións para a superación das 

desigualdades entre mulleres e homes, e para paliar os déficits que as mulleres seguen a ter en 

relación á súa participación na vida económica, política, cultural e social do municipio, 

avanzando con elo, cara o cambio social necesario para vivir nunha sociedade máis igualitaria. 

Así, con esta filosofía que é a que artella a totalidade do documento que aquí se presenta, 

Vimianzo renova a súa liña de actuación a prol da igualdade de oportunidades ata o ano 2018, 

asumindo un esforzo que integra a tódolos actores da nosa sociedade, cedéndolle o 

protagonismo que se merece ó noso tecido asociativo local, e que nos pon á vangarda de 

Galicia no que á loita cotiá pola igualdade se refire. 
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22..  AA  IIgguuaallddaaddee  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess..  
 

A igualdade é un dereito fundamental para tódalas persoas e supón para tódolos seres 

humanos ter idénticos dereitos, con independencia da súa raza, sexo, relixión, ideoloxía, 

condición social ou calquera outra circunstancia persoal ou social. 

Pero, a pesares de elo, vivimos nunhas sociedades onde as estruturas sociais fundamentadas 

en numerosos estereotipos presentes na familia, a educación, a cultura, os medios de 

comunicación, o mundo laboral, ou a organización social, derivan na existencia de 

desigualdades reais entre as persoas, e principalmente entre mulleres e homes. 

Ó longo dos últimos 40 anos, a realidade das mulleres viviu un proceso cara a consecución 

dunha maior igualdade, que se pode explicar en clave dos seguintes elementos fundamentais. 

Cambios no estatus e rol social feminino. É evidente o cambio que nos últimos 40 anos 

acontece na situación social e persoal da muller. Tanto o acceso da muller ó mercado laboral 

como a súa presenza masiva nos espazos educativos e formativos, está a provocar un profundo 

cambio social, contribuíndo á xeración de novas relacións sociais e unha nova forma de 

cooperación e compromiso entre mulleres e homes. 

As teorías e movementos feministas. Os movementos feministas, co seu traballo, están a 

promover, aínda que de vagar, cambios nos roles impostos, a reflexión sobre as identidades, 

así como a incorporación dos homes ó plantexamento da igualdade e das novas identidades. 

Os impulsos políticos e lexislativos. En tódolos ámbitos internacional, europeo, estatal, son 

evidentes os pasos emprendidos cara á consecución da igualdade entre mulleres e homes.  

Neste eido, é notoria a traxectoria seguida en materia de igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes pasando das iniciais declaracións de principios ás actuais leis e programas 

concretos de recoñecemento e consecución da igualdade. 

Neste punto, é preciso facer referencia ó fito que supuxo a IV Conferencia Mundial das 

Mulleres, de Beijing, no ano 1995, na que se acadou o compromiso gobernamental dos seus 

membros de erradicar a discriminación de xénero. Resultado da Conferencia foron a 

Declaración de Beijing e a Plataforma para Acción, definindo un programa encamiñado a crear 

as condicións necesarias para que a muller tivera na sociedade un papel importante, e 

incentivar a posta en marcha de medidas que eliminasen os obstáculos que dificultan a 

participación activa das mulleres en tódalas esferas da vida pública e privada e a súa 

participación plena e en igualdade, no proceso de toma de decisións na economía, na 

sociedade, na cultura e na política. 

Pero, a pesares dos numerosos e significativos avances que se teñen producido en materia de 

igualdade, aínda existen numerosos retos. E por iso, que aínda nos que queda un imporante 

camiño que percorrer, e no que traballar, como cidadanía que quere vivir nunha sociedade 

realmente igualitaria. 
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33..  MMaarrccoo  nnoorrmmaattiivvoo  
 

As políticas de igualdade, tal e como recolle o VI Plan Galego para a Igualdade entre mulleres e 

homes. Estratexia 2013  - 2015, son un conxunto de medidas e estratexias correctoras 

destinadas a combater a desigualdade entre mulleres e homes e orientadas a construír un 

novo modelo social de carácter igualitario. 

As políticas de igualdade dispoñen, fundamentalmente, das seguintes ferramentas ou 

estratexias para a consecución dos seus obxectivos de fomento e consecución da igualdade. 

 Medidas de acción positiva. Estas medidas son medidas correctoras de carácter 

temporal e teñen a finalidade básica de remover situacións, prexuízos, 

comportamentos e prácticas que impiden a un grupo discriminado por razón de sexo 

acadar unha situación real de igualdade de oportunidades. Estas medidas poden ser: 

 

− Accións positivas: medidas que inciden no punto de partida e no percorrido 

das situacións de desigualdade, corrixindo estas situacións dende os seus 

inicios. 

 

− Discriminación positiva: estas son medidas que inciden no punto de chegada, 

que busca garantir os resultados agardados. 

 

 A transversalidade de xénero. Esta estratexia consiste na integración da perspectiva 

de xénero nas políticas públicas, de tal forma que a perspectiva de xénero sexa 

integrada sistematicamente en tódolos eidos da realidade e en tódolos ámbitos 

públicos e privados, como aspecto clave para a introdución do principio de igualdade 

entre mulleres e homes. 

Estes diferentes métodos e estratexias para o fomento e a implementación do principio de 

igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, quedan recollidos na numerosa 

normativa e lexislación internacional, europea, estatal e autonómica vixente. Así como nas 

conclusións e recomendacións emitidas polos organismos internacionais de referencia na 

materia. 

Seguidamente faise unha recompilación dos textos máis salientables en materia de igualdade 

de oportunidades e en base ós cales se elabora o presente Plan de Igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes de Vimianzo. 

A nivel internacional: 

− Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

− Convención para a eliminación de tódalas formas de discriminación contra a muller, 

1979, (CEDAW). 

− Resolución da comisión de dereitos humanos, 1977. 
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− IV Conferencia Mundial sobre as mulleres, Beijing, 1995. 

No ámbito europeo. 

− Tratado de Amsterdam, 1997. 

− Programas de Acción Comunitaria para a igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes. 

− Recomendación do Comité de Ministros sobre a protección das mulleres contra a 

violencia. 

− Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de setembro de 

2002, relativa á igualdade de trato de mulleres e homes nas condicións de traballo. 

− Directiva 2004/113/CE do Consello, do 13 de decembro de 2004, sobre aplicación do 

principio de igualdade de trato entre homes e mulleres no acceso a bens e servizos e ó 

seu subministro. 

− Informe da Comisión ao Consello, ao Parlamento, ao Comité Económico e Social 

Europeo e ao Comité de Rexións, do 22 de febreiro de 2006, sobre a igualdade entre 

homes e mulleres. 

− Recomendacións do Consello Europeo de Lisboa. 

− Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, 

relativa á aplicación do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato 

entre homes e mulleres en asuntos de emprego e ocupación. 

− Folla de ruta da Unión para o 2006 – 2010, no ámbito do emprego e política social. 

− Programa comunitario de fomento do Emprego e da Solidariedade Social (Progress). 

− Programas de acción comunitaria. Daphne I (2000 – 2003) e Daphne II (2004 – 2008). 

− Carta Europea para a igualdade de mulleres e homes na vida local. 

− Estratexia para a igualdade entre mulleres e homes 2010 – 2015. 

No ámbito do Estado Español. 

− Constitución española, 1978. 

− Lei 247/2003, do 31 de xullo, reguladora da orde de protección das vítimas de 

violencia doméstica. 

− Real Decreto 355/2004, polo que se cra un rexistro central para a protección das 

vítimas de violencia doméstica. 

− Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a 

violencia de xénero. 

− Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. 

− Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2014 – 2016. 

No ámbito de Galicia. 

− Estatuto de Autonomía de Galicia. 

− Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, pola que se crea o Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do home e a muller. 

− Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. 
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− Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. 

− Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da 

violencia de xénero. 

− Pacto galego de emprego, asinado no 2007. 

− Plan de fomento da Corresponsabilidade. 

− VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013 – 2015. 

No ámbito local de Vimianzo. 

− I Plan de Igualdade de oportunidades para as mulleres de Vimianzo. (2005 – 2007). 

− II Plan para a Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Vimianzo. (2010 

– 2013). 
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44..  IIIIII  PPllaann  ddee  IIgguuaallddaaddee  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  mmuulllleerreess  ee  hhoommeess  ddee  

VViimmiiaannzzoo..  
 

Segundo se recolle na Carta Europea para a Igualdade de mulleres e homes na vida local “as 

autoridades locais, que son as esferas de goberno máis próximas á poboación, representan o 

nivel de intervención máis axeitado para combater a persistencia e a reprodución das 

desigualdades e para promover unhas sociedade verdadeiramente igualitaria. No seu ámbito 

de competencia e colaborando co conxunto de actores locais poden emprender accións 

concretas a favor da igualdade de mulleres e homes”. 

Neste senso, e asumindo a recomendación da Carta Europea para a igualdade, as ferramentas 

e estratexias que se definen nas diferentes normativas e lexislacións dos diferentes niveis 

administrativos e institucionais, teñen a súa plasmación no ámbito local nos Plans locais de 

igualdade.  

Os Plans locais de igualdade teñen o claro propósito de eliminar a fenda existente entre a 

igualdade legal - formal e a igualdade real, a través da implementación dun conxunto de 

medidas interrelacionadas orientadas a combater e superar as desigualdades entre mulleres e 

homes, en ámbitos como o económico, social, político ou cultural. 

Por elo, un Plan local de igualdade é unha ferramenta de traballo da administración local, onde 

se recollen as actuacións necesarias para contribuír a mellorar as situacións de desigualdade 

en tódolos ámbitos da vida, e orientadas a acadar unha igualdade real e efectiva entre as 

mulleres e os homes do municipio. E dicir, concreta, para un tempo determinado, a Política 

local de igualdade. 

No Plan de igualdade adquírense compromisos para cambiar a realidade, aquela realidade 

municipal onde se identifican situacións de desigualdade entre mulleres e homes. Así pois, o 

Plan de igualdade é unha ferramenta que nos debe permitir, como Concello, camiñar cara un 

futuro onde o sexo non sexa un factor determinante do papel que teñen na sociedade as 

veciñas e veciños do noso municipio. E, polo tanto, debe servir para provocar os trocos 

necesarios na nosa realidade para ser unha sociedade igualitaria. 

Para poder trocar calquera aspecto, neste caso a realidade de desigualdade entre mulleres e 

homes do noso concello, é imprescindible coñecer a situación de partida. E dicir, a través 

dunha análise da realidade do noso municipio temos que facer visibles aquelas situacións onde 

a desigualdade entre mulleres e homes está presente e, a partir deste punto, poder decidir e 

definir como actuar sobre as causas das desigualdades, as súas consecuencias e, deste xeito, 

podemos empezar a construír unha nova cultura social máis igualitaria no noso concello e, 

recolléndoo todo no noso Plan de igualdade. 
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44..11..  OOss  PPllaannss  ddee  iigguuaallddaaddee  eenn  VViimmiiaannzzoo..  

 

O Concello de Vimianzo ten un claro e dilatado compromiso de traballo a prol dun municipio 

onde a igualdade de oportunidades sexa plena e real, e mostra de elo son os Plans para a 

igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Vimianzo que temos implementados. 

Dende o ano 2005 o Concello está a traballar de forma continuada pola superación das 

desigualdades no municipio. Nos dous Plans anteriores o concello traballou aplicando o 

enfoque integrado de xénero, e dicir, integrando a perspectiva de xénero como aspecto 

fundamental en tódolos espazos de actuación municipal, e aplicando accións positivas ás 

principais actuacións e programas municipais. As areas de intervención definidas nestes Plans 

foron as seguintes:  

− Difusión, información e sensibilización. 

− Servizos sociais e conciliación da vida familiar e laboral. 

− Formación e emprego. 

− Educación, cultura e Deporte. 

− Calidade de vida: saúde e benestar social. 

− Violencia de xénero. 

− Asociacionismo e participación social. 

− Urbanismo, espazo público e medio ambiente. 

O principal impacto, resultado da implementación da política de igualdade definida, é unha 

administración local que ten como principio reitor da súa actuación e da definición das súas 

políticas e programas municipais o mainstreaming de xénero.  

Neste punto, e cunha cultura administrativa municipal concienciada e sensibilizada na 

promoción da igualdade de oportunidades, faise necesario focalizar as actuacións deste III Plan 

de igualdade cara a unha maior concienciación e colaboración entre o propio Concello e a 

sociedade civil vimiancesa, co claro obxectivo de transmitir e lograr que o noso tecido 

asociativo, empresarial e, en conxunto, a veciñanza de Vimianzo, incorpore nas súas 

actuacións e na súa vida cotiá a perspectiva de xénero como aspecto fundamental do principio 

de igualdade; contribuíndo, desta forma, a conformar unha sociedade máis igualitaria.  

 

44..22..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddoo  IIIIII  PPllaann  ddee  iigguuaallddaaddee  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  

 

O III Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Vimianzo é un plan 

flexible e avaliable, que propón obxectivos factibles e viables que pretenden definir o cambio 

social que desexamos. Este Plan pretende ser un instrumento que afecte ó concello e que 

supoña un compromiso tanto político como técnico e da cidadanía. 
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Para elo, o Plan fundaméntase nos seguintes principios1, que constitúen a natureza do Plan e 

serán a esencia de tódalas actuacións definidas no marco do mesmo. 

 Reforzamento da igualdade de oportunidades e de trato entre mulleres e homes. O 

principio de igualdade de trato e oportunidades está recollido no noso marco normativo 

vixente e é aplicable a tódalas situacións de discriminación ou desvantaxe das mulleres en 

relación cos homes. 

 

 Promoción da transversalidade da perspectiva de xénero. A transversalidade, a pesar de 

ser un imperativo legal, é unha ferramenta esencial no deseño e mellora de políticas 

públicas non discriminatorias, nas que se atende ás diferenzas entre mulleres e homes e se 

avalían os seus efectos en función do xénero. 

 

 Consideración da diversidade das mulleres. As mulleres non conforman un grupo 

homoxéneo, senón que forman un grupo heteroxéneo e diverso , ó igual cós homes. As 

actuacións que se van definir no marco deste Plan deben ser capaces de visibilizar a 

diversidade das mulleres. 

 

 Impulso á participación dos homes como coactores do cambio. Sendo o reto a 

construción dun modelo social máis igualitario, onde mulleres e homes compartan espazos 

e responsabilidades, é fundamental que sexan cada vez máis os homes dispostos a 

comprometerse de forma activa, xunto coas mulleres, na consecución dun mundo mellor 

para tódalas persoas. 

 

 Intervención baseada na cooperación e coordinación institucional e social. É importante 

fomentar unha maior colaboración e coordinación tanto interdepartamental e 

interinstitucional dentro das propias administracións públicas, pero este esforzo tamén 

debe chegar á Sociedade Civil. É coa Sociedade Civil coa que, a partir de traballos 

conxuntos que permitan achegar experiencias, coñecementos e capacidades de 

intervención,  se deben xerar espazos de intercambio sobre a situación en materia de 

igualdade, de tal xeito que se optimicen os recursos dispoñibles e melloren os impactos 

obtidos co traballo conxunto.  

 

44..33..  MMeettooddoollooxxííaa  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddoo  PPllaann..  

 

A metodoloxía de traballo empregada para a elaboración do III Plan de igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes de Vimianzo plantexouse cunha clara vocación 

participativa e de consenso dos axentes implicados na Política de igualdade do Concello. 

                                                           
1
 Os principios nos que se fundamenta o III Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de 

Vimianzo, responden os mesmos principios reitores que inspiran o IV Plan Galego para a igualdade entre mulleres e 
homes. Estratexia 2013 – 2015. 
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As fases de traballo seguidas na elaboración do Plan foron as que seguidamente se detallan. 

Fase I. Análise de situación. 

Na primeira fase de elaboración do III PIOMH contextualizouse o punto de partida no cal se 

insire a totalidade da planificación estratéxica que supón o Plan de Igualdade. 

En primeiro termo, identificáronse aqueles aspectos da realidade de Vimianzo que podían 

evidenciar situacións de desigualdade no municipio.  

Cos aspectos da realidade identificados, logrouse repasar, por unha parte,  as variables e datos 

incluídos na contextualización dos dous anteriores Plans de Igualdade e a súa evolución ó 

longo do tempo de execución dos mesmos, proporcionando, deste xeito, unha perspectiva 

histórica.  E, por outra, aquelas variables que, no intre de elaboración do Plan, resultan 

fundamentais debido á súa repercusión na situación de igualdade entre mulleres e homes, 

como está a ser a situación socioeconómica e do mercado laboral. 

En segundo termo, e para completar o punto de partida do III Plan de Igualdade, era 

imprescindible ter en conta as numerosas accións desenvolvidas polo Concello de Vimianzo no 

marco da súa política de igualdade. Por isto, analizáronse tanto os traballos desenvolvidos, 

como os efectos das accións executadas no marco das políticas de igualdade lideradas polo 

Concello, de tal xeito que as conclusións extraídas supuxeron a primeira pedra sobre a que se 

definen as actuacións deste Plan. 

As técnicas empregadas foron principalmente de análise cuantitativa e consistiron na 

recompilación e análise documental e a análise e explotación de fontes estatísticas públicas de 

referencia. 

 

Fase II. Os Retos de Futuro no III PIOM. 

Realizada a contextualización do III Plan de Igualdade, así como a análise dos efectos das 

accións realizadas no seo dos anteriores Plans de igualdade levados a cabo polo Concello, 

procedeuse á identificación dos eixes estratéxicos que lle ían dar coherencia ás accións deste 

III PIOMH e que responden ós retos de futuro en materia de igualdade de oportunidades ós 

que se enfronta o Plan .  

Os eixes estratéxicos defínense como as grandes áreas de intervención básicas que se 

identifican como as cuestións que requiren dunha maior atención no municipio e que 

representan unha prioridade para atacar de xeito coherente aqueles problemas que dificultan 

unha igualdade efectiva na vida cotiá. 

A identificación e deseño dos eixes estratéxicos realizouse de xeito participativo e 

consensuado cos axentes implicados no desenvolvemento da política de igualdade do 

municipio.  
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Nesta fase empregáronse técnicas cualitativas de investigación social co obxectivo de garantir 

a participación directa tanto dos profesionais como da sociedade civil de Vimianzo. Estas 

técnicas foron as entrevistas semi - estruturadas en profundidade aos representantes do 

equipo técnico municipal das diferentes áreas do Concello, entrevistas grupais cos 

representantes do tecido asociativo municipal e grupo de traballo cos representantes dos 

partidos políticos con representación na corporación municipal.  

Realizáronse un total de nove entrevistas ó equipo técnico municipal, unha entrevista grupal 

cos representantes do tecido asociativo no que participaron seis membros de catro asociacións 

e dous grupos de traballo ós que foron convidados os representantes dos partidos políticos 

con representación no pleno municipal.  

 

Fase III. O deseño de accións para o III PIOM 

Para a fase de deseño de accións empregáronse dous sistemas. Por unha banda, as achegas 

procedentes das entrevistas realizadas ós axentes clave ó longo da segunda fase do proceso. E, 

por outra banda, unha análise de boas prácticas comparadas, é dicir, accións incluídas en Plans 

de Igualdade implementados dende Concellos de características semellantes ó de Vimianzo, e 

que son considerados boas prácticas ou casos de éxito. Fíxose unha revisión e análise dun total 

de 25 Plans de igualdade tanto referentes da contorna da Costa da Morte como do resto do 

territorio galego e estatal.  

Nesta fase combinouse a metodoloxía cualitativa con técnicas de análise cuantitativa, como 

son a investigación de carácter documental, básica á hora de proceder á análise das boas 

prácticas; e as entrevistas semi – estruturadas, as cales posibilitaron afondar cos axentes sobre 

a definición inicial das accións máis salientables a desenvolver no marco do Plan de igualdade.  

 

44..44..  EEssttrruuttuurraa  ddoo  PPllaann..  

 

En base ás conclusións obtidas tanto na fase de análise e contextualización do III Plan como 

das achegas sobre a realidade das desigualdades entre mulleres e homes feitas polos 

diferentes axentes que participaron no proceso de elaboración do Plan, identificáronse os 

eixes estratéxicos nos que o Plan vai focalizar as súas actuacións tentando dar resposta ás 

situacións de desigualdade.  

O Plan estrutúrase en base ó desenvolvemento de seis (6) eixes estratéxicos, identificados 

como areas prioritarias de actuación no concello de Vimianzo. 

1. Promoción da Política de igualdade. 

2. Participación e empoderamento. 

3. Sensibilización e promoción da igualdade. 
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4. Conciliación. 

5. Formación e emprego. 

6. Violencia de xénero. 

Cada un destes eixes ten un obxectivo estratéxico, que é o propósito xeral que se pretende 

acadar a través de cada área de intervención, e é a representación do cambio que se quere 

incentivar. 

Para conseguir o obxectivo estratéxico é necesario marcarse metas concretas que axuden a 

conseguilo, por iso son definidos, para cada obxectivo estratéxico, varios obxectivos 

operativos. Os obxectivos operativos conteñen un conxunto de actuacións que posibilitarán a 

consecución dos propios obxectivos.  

Imaxe 1: Esquema da estrutura do Plan. 

 

 

44..55..  XXeessttiióónn  ddoo  PPllaann..  

 

Para unha axeitada porta en marcha e execución do Plan é preciso contar cunha serie de 

ferramentas de xestión e seguimento que favorezan e contribuían á exitosa implementación 

do Plan. 

Equipo motor – área de Benestar Social.  

Este equipo estará composto pola/o Concelleira/o da área e o persoal técnico designado da 

área. Será o responsable do impulso das iniciativas en materia de igualdade que formen parte 

do Plan. 

Comisión de Seguimento do Plan.  

Esta Comisión estará composta por representantes da política municipal, polo persoal técnico 

das diferentes áreas municipais, así como por representantes do tecido asociativo local, do 

ámbito educativo, representantes do tecido empresarial e sindical así como de outros que se 

considere de interese no desenvolvemento da Política de igualdade de Vimianzo. A función da 

OBXECTIVO 
OPERATIVO

OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO

OBXECTIVO 
OPERATIVO

ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS

EIXE ESTRATÉXICO
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Comisión é a de coordinación e elaboración de programas e medidas de actuación que afecten 

ás diferentes áreas ou ámbitos de actuación, así  como facer o seguimento e avaliación das 

mesmas. 

Plan Operativo Anual.  

A programación das actividades de cada ano acordarase e concretarase no Plan Operativo 

Anual. Neste documento concretaranse os obxectivos e as actuacións a desenvolver, 

identificaranse os responsables, así como os axentes con implicación na súa execución, e 

concretarase o orzamento e o programa de accións. 

O Plan operativo irá acompañado dunhas fichas de seguimento das accións que serán 

cumprimentadas polos responsables de execución das accións. Un dos membros do equipo 

motor encargarase de avaliar as estratexias e metas, de forma que se poida obter unha visión 

máis xenérica do progreso realizado ó longo de cada ano. 

Cos datos recollidos anualmente, no último ano de vixencia do Plan, realizarase unha 

avaliación final que permita coñecer a idoneidade do Plan para acadar os obxectivos 

marcados, así como para establecer as bases dos novos Plans para a igualdade de Vimianzo. 

Sistema de Seguimento e Avaliación. 

Como xa se indica con anterioridade este é un Plan avaliable e, por elo, conta tanto cunha 

estrutura que así o permite, como cos instrumentos para facelo efectivo. 

No período de vixencia do Plan levarase a cabo o seguimento de mesmo a través dos seguintes 

medios: 

 Equipo motor do Plan, quen realizará as funcións de seguimento e monitoreo do Plan 

Operativo Anual, acordado e consensuado de xeito conxunto entre o Concello e a 

sociedade civil na Comisión de Seguimento do Plan. 

 

 Comisión de Seguimento do Plan, quen nas súas reunións deberá realizar o 

seguimento da evolución do Plan, co obxectivo de ter a información e coñecemento 

necesarios para definir as novas actuacións a desenvolver no marco do Plan, ó tempo 

que para redefinir aquelas que por diferentes motivos poida ser necesario replantexar 

en función da realidade e necesidades que se vaian evidenciando a nivel municipal en 

materia de igualdade. 

 

 Plans operativos anuais, son un instrumento de seguimento que supón a 

programación de actividades anuais en función da previa evolución e resultados 

obtidos ó longo do período anual anterior. E, como parte dos plans operativos anuais, 

as fichas de seguimento das accións permitirán dispoñer da información das accións de 

xeito áxil e sistemático. 
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O sistema de seguimento definido para o III Plan de igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes de Vimianzo contribúe a un eficiente sistema de avaliación do mesmo. 

Avaliación que non unicamente debe permitir testa-la realidade dos obxectivos acadados co 

inicialmente planificado, senón que debe servir para fornecer ós decisores do necesario feed-

back sobre as actuacións implementadas de cara a unha posterior mellora do deseño das 

mesmas, e mellorar así o achegamento ós obxectivos inicialmente marcados para a Política de 

igualdade. 

Deste xeito, a avaliación non se debe considerar un elemento a posteriori das propias accións 

senón unha parte básica do ciclo da política e, polo tanto, parte do proceso. 

Neste senso, o este Plan contará con: 

 Avaliación anual. Cos resultados das fichas de seguimento levarase a cabo unha 

avaliación cuantitativa que mida o número de actuacións realizadas e, unha avaliación 

cualitativa, que valore o alcance das actuacións e o impacto que tiveron no avance da 

igualdade. 

Para elo, é imprescindible definir para cada actuación os indicadores axeitados que 

permitan medir ou comparar os resultados obtidos na súa execución. Estes poden ser, 

en función do tipo de actuación executada, indicadores de resultado, satisfacción ou 

impacto, entre outros. 

 

 Avaliación intermedia. No período intermedio de vixencia do Plan é preciso facer unha 

avaliación que permita comparar os resultados que se foron obtendo, ó longo de 

período xa executado, cos obxectivos marcados ó inicio do Plan. Isto permitirá, de ser 

necesario, adecuar o Plan realizando os cambios nos propios obxectivos ou estratexias 

definidas, no caso de detectar novas prioridades ou necesidades a cubrir, ou ben, 

identificar estratexias non axeitadas para a consecución dos obxectivos definidos. 

 

 Avaliación final. A avaliación final permitirá coñecer os resultados finais obtidos ó 

longo do período de execución do Plan, o grao de execución das actuacións definidas e 

o impacto na sociedade, e proporcionarnos a información necesaria sobre as posibles 

eivas detectadas no proceso que serán fundamentais na elaboración do seguinte Plan. 

 

44..66..  CCoommpprroommiissooss  ddoo  IIIIII  PPllaann  ddee  iigguuaallddaaddee..  

 

O Concello de Vimianzo mantén neste III Plan de igualdade os compromisos de igualdade 

subscritos nos anteriores Plans, e que continúan a ser fundamentais na tendencia do cambio 

social que, a medio – longo prazo, preténdese provocar co desenvolvemento da Política de 

igualdade do Concello e con este III Plan. 
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1. Servir como marco teórico e metodolóxico ás iniciativas de igualdade xurdidas na 

propia comunidade. 

 

2. Sensibilizar, asesorar, e informar á comunidade vimiancesa en materia de igualdade de 

oportunidades. 

 

3. Identificar as realidades e necesidades diferenciada da muller e do home de Vimianzo 

co fin de detectar os desequilibrios de xénero. 

 

4. Contribuír a unha maior sensibilidade da poboación do municipio coas 

corresponsabilidade social e cos Dereitos das mulleres. 

 

5. Fomenta-lo compromiso dos/das diferentes responsables municipais para traballar a 

favor da igualdade nos seus ámbitos de actuación. 

 

6. Coordinar e valorar todos os recursos comunitarios e orientalos cara a igualdade para 

a mellora do benestar das persoas. 

 

7. Promover unha calidade de vida óptima para as mulleres e homes de Vimianzo. 

 

 

44..77..  OObbxxeeccttiivvoo  xxeerraall  ddoo  PPllaann..  

 

O obxectivo xeral do III Plan de Igualdade de Vimianzo é promover a integración da igualdade 

de oportunidades entre mulleres e homes da veciñanza de Vimianzo en tódolos aspectos da 

vida cotiá, así como en tódalas medidas e actuacións que se leven a cabo por parte da 

sociedade civil de Vimianzo. 
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55..  AAnnáálliissee  ee  ddiiaaggnnoossee  ddaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  VViimmiiaannzzoo..  

55..11..      SSiittuuaacciióónn  xxeeooggrrááffiiccaa..  

 

O Concello de Vimianzo atópase na provincia de A Coruña, na comarca da Terra de Soneira, na 

zona noroccidental de Galicia. 

As 14 parroquias de municipio, Baíñas, Bamiro, Berdoias, Calo, Cambeda, Carantoña, Carnés, 

Castrelo, Cereixo, Salto, Serramo, Treos, Tines e Vimianzo,  esténdese por unha superficie total 

de 187,40 km².     

Os concellos cos que limita Vimianzo son Camariñas, Dumbría, Laxe, Muxía e Zas. 

 

Imaxe 2: Vimianzo 

 

 

55..22..  AAppuunntteess  hhiissttóórriiccooss  ddee  VViimmiiaannzzoo..  

 

Describir a historia de Vimianzo supón facer unha parada nas grandes épocas da historia da 

humanidade. 

 

PPrreehhiissttoorriiaa  

Vimianzo, ó longo do seu territorio, conta con numerosas evidencias do período prehistórico e 

concretamente de diferentes etapas deste longo período.  As etapas das que Vimianzo ten 

mostras indiscutibles son na idade de pedra, do neolítico (5.000 – 3.000 a.C.), e dentro da 

idade dos metais, da idade de ferro (1.200 a. C. – I d.C.). 
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Idade de pedra – O neolítico. 

Este período da prehistoria defínese fundamentalmente polo coñecemento e uso da 

agricultura e da gandería, superando un modo de vida baseado na caza e a recolección (propio 

das etapas do paleolítico e mesolítico). Tamén caracteriza este período a completa 

domesticación dalgúns animais como o asno ou o cabalo, entre outros, e a substitución dos 

útiles de pedra tallada polos de pedra pulimentada, así como o traballo da olería. 

No territorio vimiancés atópanse abundantes depósitos megalíticos e, en moitos casos, en bo 

estado de conservación.  Mostra disto son as seguintes mostras neolíticas presentes en 

Vimianzo: 

 

Nas inmediacións da ermida da Virxe de Monte Torán atópase unha gran pedra de varias 

toneladas de peso. Segundo conta a lenda a Virxe levouna ata alí na cabeza, voando polos aires 

mentres fiaba nunha roca e que, ó deixala no alto do monte, se partiu en dúas. 

O dolmen de Pedra Cuberta está considerado como un dos máis importantes de Galicia e 

crese que puido ser construído entre os milenios IV e III a.C. No lugar atopáronse debuxos 

sobre as paredes do megalito en cor negro e vermello sobre unha capa branca que lembran ás 

pinturas prehistóricas levantinas. 

Nos anos trinta foi estudado polos arqueólogos alemáns Georg e Vera Leinsner. 

O dolmen de Freáns é un tipo moi especial dentro do megalitismo galego xa que son poucos 

os monumentos desta tipoloxía. Consta dunha cámara rectangular formada por tres esteiros 

moi ben traballados e fincado no so solo verticalmente que soportan unha cuberta dunha soa 

peza. Nos esteiros amosa moitos gravados, coviñas e algún cruciforme que denotan a vontade 

de cristianización do megalito. Esta construción data entre o ano 2.500 e o 2.000 a. C. 

E outros como o Dolmen de Pedra Moura (Carnio – Treos) ou os Petroglifos de Boallo (Boallo – 

Berdoias). 

 

Monte Torán (Bamiro). Dolmen de Pedra Cuberta (Treos).
Dolmen de Freáns ou Casota dos 

Mouros (Berdoias).

Dolmen de Pedra Moura (Carnio 
– Treos) 

Petroglifos 
de Boallo
(Boallo –
Berdoias).
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Idade dos metais – Idade de Ferro. 

O período no que se desenvolve esta etapa da prehistoria caracterízase por ser cando se 

descubre e populariza o uso do ferro como material para fabricar armas e ferramentas. 

Deste período no sur – oeste europeo, e concretamente nas Illas Británicas e o noroeste da 

península ibérica, atópanse restos de clara influencia celta. Esta influencia queda manifesta, 

entre outras, nas estruturas defensivas ou na estrutura dos poboados amurallados coñecidos 

como castros. 

Nesta mesma época desenvolvese a cultura denominada castrexa, que toma o nome dos 

propios castros, e da que en Vimianzo se atopan claras manifestacións. A pegada máis 

destacada desta época é a propia toponimia do municipio que fa referencia á existencia de 

castros nos enclaves como os de Castrobuxán, Castrelo, Casto ou Castromil. 

En Vimianzo están identificados2 dez castros, distribuídos en nove das catorce parroquias de 

Vimianzo: Cruado (Cereixo), Castobuxán (Calo),  Oróns (Bamiro), Sandexo (Treos), Castro 

(Salto), Trasouteiro (Vimianzo), As Barreiras (Cambada), Vilaseco (Castrelo), Furaca (Baíñas) e 

Bouzas (Baiñas). 

O castro do Cruado, na parroquia de Cereixo, 

conta cunha antiga lenda, lembrada aínda 

entre a súa veciñanza, e conta cun dito 

que di “Cruado, Cruado quen me dera o 

teu reinado”. Segundo a tradición 

popular nese monte os mouros 

gardaron un tesouro nun caldeiro e aquel 

que intentou atopalo sufriu estraños 

accidentes. E cóntase, que no lugar se dan sucesos de difícil 

explicación.  

 

IIddaaddee  aannttiiggaa  

 

Romanización 

Do tempo no que se levou a cabo o proceso de romanización vivido pola maior parte de 

Europa occidental e os Balcáns, Vimianzo tamén ten importantes testemuñas.  

A romanización consistiu nunha asimilación cultural das rexións que estaban baixo o poder 

político de Roma, estas rexións adoptaron as institucións, costumes, organización social e a 

lingua de Roma. 

                                                           
2
 Estes dez castros están identificados na obra O poboamento castrexo na rexión occidental da provincia da Coruña 

de Xerardo Agrafoxo Pérez, 1989. 
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En Vimianzo, Tines é un importante enclave histórico do que supuxo a romanización , tanto 

polos camiños que o percorreron na antigüidade (o que viña de Zas e Vilar con dirección a 

Vimianzo, e o procedente de Baíñas con dirección a Baio) como polos restos arqueolóxicos 

atopados no adro da igrexa (vense tres sarcófagos de pedra) e nos terreos lindeiros.  

 

Atópase unha necrópole suevo – romana, que segundo as investigacións de Manuel Chamoso 

Lamas3, datan do século I ó VIII d.C.  E, aquí, tamén foi atopada a Estela Funeraria de 

Victorinus, exposta na actualidade no museo do Castelo de San Antón de A Coruña. Outros 

achados desvelan tamén a existencia dunha vila romana con catro salas. 

Desta mesma época nos penedos de Traba, ademais da mitoloxía sobre as súas caprichosas 

formas, algúns situaron as Aras Sextiarras, alteres romanos para sacrificios rituais. 

  

IIddaaddee  mmeeddiiaa  

 

A idade media é un período moi extenso, de aproximadamente mil anos (do século V ó XV), 

que se caracteriza polo predominio do Cristianismo en todas as esferas da vida humana en 

Europa. 

Dende a Alta Idade Media o territorio de Soneira consta en documentos como territorio 

diferenciado, polo menos dende mediados do século IX4. 

Os poboadores da terra de Soneira durante o medievo depende basicamente de dous núcleos, 

en primeiro termo, do florecente foco compostelá e, en segundo lugar, da función directiva 

que no eclesiástico exercía o mosteiro beneditino de San Xulián de Moraime. 

Unha das liñaxes máis importantes da época que tivo presenza na zona é a dos Traba, 

considerada a máis antiga da Costa da Morte, e constitúe o tronco do que descenderon os 

Moscoso, Montaos, Andrade e Mariñas. 

                                                           
3
 O descubrimento da necrópole suevo – romana do investigador Manuel Chamoso Lamas foi en 1951. 

4
 Este feito recóllese na obra de Xose Mª Lema Suárez, 1993,  A Arte relixiosa na Terra de Soneira, Fundación 

Universitaria de Cultura. 

Necrópole de Tines.
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Desta época data o Castelo de Vimianzo, pois atendendo ás 

características das súas paredes calcúlase que esta 

edificación ten a súa orixe nos últimos anos do século XII 

ou principios do XIII.  A historia do Castelo de Vimianzo 

está vinculada á familia dos Moscoso de Altamira dende 

aproximadamente 1425 – 1429 cando pasa a formar 

parte das súas propiedades. Antes desta data, no ano 

1348 o rei Alfonso XI confiscoulle esta fortaleza a Rui 

Soga Mariño de Lobeira para lla vender ó arcebispo 

compostelán Xoán García Manrique, pasando 

posteriormente a mans do duque de Arjona Fadrique Enríquez. 

No 1467 os irmandiños derrocan a fortaleza vimiancesa. Pero, unha vez derrotados os rebeldes 

antifeudais o arcebispo Fonseca apodérase dela e no 1472 ordena a súa reconstrución 

forzando para elo ós vencidos da revolta a realizar o traballo de reconstrución. 

A familia Moscoso recupera a propiedade do castelo, ata que no 1936 a corporación de 

Vimianzo acorda expropiar as torres de Martelo para usalas como Casa Consistorial, e construír 

un matadoiro municipal, un mercado público e un lavadoiro. E, é despois de sufrir un 

devastador incendio cando a propietaria, Dolores Martelo de la Maza, lega a propiedade ó 

Arcebispado  de Santiago quen a venderá á actual propietaria, a Deputación da Coruña. 

Dende o castelo de Vimianzo gobernouse a extensa xurisdición de Vimianzo5 dende finais da 

Idade Media ata o século XIX, concentrando na súa contorna a unha gran parte da nobreza da 

zona.   

       

IIddaaddee  mmooddeerrnnaa  

 

Finais do século XV identifícase como o inicio da idade moderna en Galicia. Nesta época o 

reino de Galicia vai perdendo iniciativa política e autonomía económica e caracterízase pola 

súa inclusión definitiva dentro do proceso de construción do estado absolutista español.  

Resultado deste proceso é que moitos membros da nobreza galega pasan a residir na Corte 

dende principios do século XVI, como sucedeu cos propios Condes de Altamira.  Aquí tiñan os 

seus apoderados ou meiriños, administradores da xustiza señorial e cobradores das rendas 

forais. As situacións que reclamaban a presenza dos señores eran na maioría das ocasións os 

ataques devastadores que tiñan os seus dominios. 

A Costa da Morte caracterizouse, xa dende a idade media, por recorrentes acometidas piratas, 

ataques corsarios ou de navíos de guerra das escuadras inglesa, francesa ou holandesa. A 

                                                           
5
 A xurisdicción de Vimianzo concentraba os actuais municipios de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, 

Vimianzo, Zas e parte de Muxía. 
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frecuencia deste ataques á desprotexida Costa da Morte dou lugar, a partir da segunda 

metade do século XVIII, a que o Goberno español considerase seriamente a necesidade de 

dotar a zona de elementos de defensa. O resultado desta necesidade foi a construción entre 

1740 e 1767 dunha serie de baterías de defensa das pequenas vilas da Costa da Morte. 

Debido a concentración na contorna do castelo de Vimianzo dunha parte moi importante da 

nobreza galega hoxe en día o territorio de Vimianzo conta cun destacado patrimonio histórico 

que data desta época. 

 Parroquia de Vimianzo: Castelo de Vimianzo, pazo de Trasariz, pazo de Trasouteiro, 
casa da Gándara, Casa da Condesa (A Toxa), Casa de Vista Alegre (Casais).  

 Parroquia de Cambeda: Casa do Seixo en Ogas de Abaixo, casa en Ogas de Arriba, Casa 
do Fiador de Paizás, Casa de Basilio en Castiñeira.  

 Parroquia de Castrelo: Casa Grande de Vilaseco.  
 Parroquia de Calo: Casa do Fidalgo.  
 Parroquia de Carantoña: pazo de Carantoña (en ruinas), Casa da Cova.  
 Parroquia de Carnés: Casa de Penaoubiña en Montecelos.  
 Parroquia de Cereixo: torres de Cereixo, Villa Purificación e outras casas que 

constituíron a vivenda de verán de moitos nobles.  
 Parroquia de Berdoias: Casa de Lema de Berdoias, pazo de Boallo.  
 Parroquia de Serramo: torres de Comareiro.  
 Parroquia de Treos: casa brasonada en Sandrexo, capela de San Xosé (pertencente ó 

desaparecido pazo de Xora), Casa de Osende en Treos, Casa dos Calzada en Quintáns.  
 Parroquia de Tines. Casa de Rego.  
 Parroquia de Bamiro: casa en O Ceán.  
 Parroquia de Salto: pazo de Castromil, dúas casas brasonadas en Señoráns. 

 

Nesta época a ocupación maioritaria era a agricultura, á que se dedicaba aproximadamente o 
80% da poboación. Nesta zona de Soneira a escasa burocracia está en mans da fidalguía, os 
mesmos que controlan a terra. Estes representaban un pequeno sector, estreitamente 
emparentado co clero comarcal, que era quen de dominar á gran masa popular. 

  

 

 

Pazo de Trasariz Pazo de Castromil
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IIddaaddee  ccoonntteemmppoorráánneeaa  

 

O século XIX marca o inicio da idade contemporánea.  

A actual división do Concello de Vimianzo data desta época, xa que o Concello de Vimianzo 

créase no 1836.  

Esta época caracterízase pola conquista da terra por parte dos labregos. Existía o réxime foral, 

este supoñía a existencia dun contrato polo que o propietario da terra (polo xeral o clero ou a 

alta nobreza) lle cedían a outro o dominio útil reservándose, ademais doutros dereitos, a 

percepción dunha renda anual. A duración do contrato era duns 50 a 75 anos de vixencia. 

Durante a Primeira República, en 1873, logrouse unha lei que permitía ós labregos a redención 

do foro mediante o pago dun canon (lei que foi abolida coa caída da República).  E xa no século 

XX, e como resultado do movemento denominado agrarismo, Primo de Rivera decretou a 

redención do foro.  O diñeiro necesario para redimir os foros chega a Galicia a través da 

emigración cara a América que ten lugar dende mediados do século XIX. 

A recuperación da terra por parte do campesiñado acentuou a situación de minifundismo, da 

que xa se ten referencia dende o século XVIII, así como unha economía agraria de subsistencia. 

A guerra civil  foi especialmente cruenta en Vimianzo, pois a represión dos falanxistas mantivo 

illados nos montes da zona a moitos veciños, e outros foron encarcerados ou fusilados. 

O longo do século XX, en Vimianzo, continua a emigración cara a América, pero a partir dos 

anos setenta esta desvíase cara a Europa e sobre todo cara a Suíza. 

                                                                        

 

 

 

Vimianzo

1909 Actualidade
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55..33..  EEssttrruuttuurraa  ddeemmooggrrááffiiccaa  ddee  VViimmiiaannzzoo..  

 

Vimianzo conta cunha poboación, no 20136, de 7.849 habitantes, dos que o 51,75% (4.062) son 

mulleres e o 48,25 (3.787) son homes. 

A distribución da poboación vimiancesa por grupos de idade presenta a seguinte forma: 

 

Gráfico 1: Pirámide poboacional de Vimianzo 2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. 

A estrutura demográfica da poboación de Vimianzo que nos ensina a súa gráfica amosa unha 

poboación equilibrada en canto ó sexo da poboación. Non existen notables diferenzas entre 

mulleres e homes en ningún dos grupos de idade, aínda que nas idades máis elevadas, o grupo 

considerado de anciáns, o número de mulleres e claramente superior ó dos homes, aspecto 

este que indica unha maior esperanza de vida entre as mulleres vimiancesas.  

En canto á distribución da poboación por  idade, a pirámide amosa a estrutura típica dos países 

desenvolvidos, nos que os grupos de idade con maior peso son os de adultos e anciáns, co 

conseguinte avellentamento da poboación debido ós importantes descensos nas taxas de 

natalidade e o aumento na esperanza de vida da poboación como consecuencia do control nas 

taxas de mortalidade. 

A evolución da estrutura demográfica da poboación de Vimianzo nos últimos vinte anos 

mostrase no seguinte gráfico. Neste gráfico recollese a estrutura demográfica en tres 

momentos do período 1991, 2001 e 2011.  

 

 

 

                                                           
6
 Datos do IGE a partir do Padrón Municipal de habitantes. 
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Gráfico 2: Evolución da pirámide poboacional de Vimianzo nos anos 1991 -2001 e 2011. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. 

 

As diferentes representacións mostran como a estrutura demográfica da poboación de 

Vimianzo pasou dunha pirámide, que podía considerarse dentro da tipoloxía estable, é dicir a 

estrutura demográfica caracterizada por unha natalidade e unha mortalidade sen variacións 

significativas, pero que xa empeza a evidenciar os trazos característicos dunha sociedade 

desenvolvida, unha base da pirámide cada vez menor.  

As pirámides de 2001 e 2011, fundamentalmente, xa amosan as características principais das 

pirámides regresivas, onde a base da pirámide é máis pequena cós chanzos seguintes. Isto 

indica que a natalidade está a descender rapidamente e a esperanza de vida é maior debido ó 

efectivo control das taxas de mortalidade. E consecuencia de todo elo é o envellecemento da 

poboación.  

 

O gráfico mostra dúas tendencias moi claras: 

 Envellecemento da poboación. 

O índice de envellecemento de Vimianzo no 2013 é do 244,2%. O que quere dicir, que 

hai 244 persoas de 65 ou máis anos por cada 100 menor de 20 anos. 

Nos últimos 10 anos o índice de envellecemento de Vimianzo pasou do 120,5% ó 

244,2%, duplicándose. 

No caso das mulleres este índice é máis elevado, xa que se atopa no 309,6% 

  

 Perda de poboación. A perda de poboación pódese explicar por diferentes motivos: 

 

o Un crecemento vexetativo negativo. No caso de Vimianzo este é un motivo 

claro e claramente xustificativo da perda de poboación, o número de 

defuncións supera o de nacementos dende hai máis de vinte anos. 
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Táboa 1: Nacementos, Defuncións e saldo vexetativo. Por quinquenios 1975 -2013. 

 
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Nacementos 147 134 91 72 58 49 43 45 39 

Homes .. 74 44 34 29 25 17 20 22 

Mulleres .. 60 47 38 29 24 26 25 17 

  
         

Defuncións 92 94 89 98 82 96 89 88 95 

Homes 38 36 41 55 40 47 47 41 46 

Mulleres 54 58 48 43 42 49 42 47 49 

  
         

Saldo vexetativo 55 40 2 -26 -24 -47 -46 -43 -56 

Fonte: IGE. INE. Movemento natural da poboación. Os datos do 2013 son provisionais.  (…)Dato non dispoñible. 

 

Gráfico 3: Evolución do saldo vexetativo de Vimianzo. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. 

 

o Un saldo migratorio negativo. Na seguinte táboa represéntanse os saldos 

migratorios de Vimianzo, nela pódese observar unha tendencia negativa nos 

últimos vinte anos, cunha importante mobilidade intrapovincial e cunha 

incipiente tendencia, nos últimos anos, a aumentar a mobilidade cara ó 

estranxeiro.  

 

Táboa 2: Saldos migratorios de Vimianzo. Por quinquenios 1990 -2013. 

  1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Saldo interno .. 11 -58 -43 -12 -45 

Intraprovincial .. -1 -61 -46 -1 -50 

Co resto de Galicia .. 12 3 3 -11 5 
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  1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Saldo externo .. 7 17 63 -10 -17 

Co resto de España .. -12 -51 -1 -2 -2 

Co estranxeiro .. 19 68 64 -8 -15 

  
      

Total -1 18 -41 20 -22 -62 

Fonte: IGE. INE. Estatística de variacións residenciais. (…) Dato non dispoñible. 

 

A seguinte táboa recolle as migracións  por sexo. Aquí evidénciase que as 

migracións danse tanto entre as mulleres como entre os homes, polo que  as 

diferenzas entre os sexos non son salientables.   

Táboa 3: Migracións segundo tipo de migración e sexo. Vimianzo. Por quinquenios 1995 – 2013. 

 

Fonte: IGE. INE. Estatística de variacións residenciais. 

 

A poboación de Vimianzo está repartida entre as 14 parroquias do seguinte xeito: 

Táboa 4: Distribución (en porcentaxe) da poboación de Vimianzo por parroquias. A 30/11/2012. 

Parroquia % de poboación 

  Baíñas 9,93% 

  Bamiro 5,60% 

  Berdoias 3,15% 

  Calo 5,41% 

  Cambeda 4,95% 

  Carantoña 8,31% 

  Carnés 7,87% 

  Castrelo 3,51% 

  Cereixo 6,56% 

  Salto 6,61% 

  Serramo 3,82% 

  Treos 4,93% 

  Tines 2,56% 

  Vimianzo 26,80% 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos da web do Concello de Vimianzo. 
http://www.vimianzo.es/info.php?sec=18&idioma=gl  

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres

Emigración 57 48 99 100 115 113 119 113 111 99

Emigración interna 44 39 59 66 71 78 76 83 72 80

Emigración externa 13 9 40 34 44 35 43 30 39 19

Inmigración 53 70 83 75 139 109 107 103 73 75
Inmigración interna 44 50 34 33 55 51 70 77 46 61

Inmigración externa 9 20 49 42 84 58 37 26 27 14

1995 2000 2005 2010 2013

https://www.vimianzo.gal/info.php?sec=18&idioma=gl
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A parroquia onde se concentra un terzo da poboación do municipio  é Vimianzo (2.138 

habitantes). No resto de parroquias a poboación non alcanza en ningunha os 1.000 habitantes, 

sendo as parroquias onde se concentran maior número persoas son Baíñas, con 792 

habitantes, Carantoña con 663 e Carnés con 628 habitantes. Os habitantes do resto de 

parroquias do municipio non superan os 525 habitantes. A parroquia con menor poboación é 

Berdoias con 251 habitantes.  

Na actualidade, unha terceira parte dos habitantes de Vimianzo proceden doutros territorios, 

polo que a poboación que reside en Vimianzo naceu na súa maioría no propio municipio. As 

procedencias da poboación de Vimianzo son de principalmente de concellos da mesma 

provincia, e de xeito testemuñal, hai habitantes de Vimianzo que proceden doutras provincias 

de Galicia así como doutras comunidades autónomas. Un aspecto a salientar é o incremento 

da poboación de Vimianzo que provén do estranxeiro, que nos últimos vinte anos case 

duplicou a presenza deste colectivo entre a poboación vimiancesa.  

A seguinte táboa recolle a evolución das procedencias da poboación de Vimianzo, así como a 

súa distribución entre as mulleres e homes do municipio.. 

Táboa 5: Poboación de Vimianzo por sexo e lugar de nacemento. 1991, 2001 e 2011. 

  1991 
 

2001 
 

2011 

  Homes Mulleres 
 

Homes Mulleres 
 

Homes Mulleres 

No concello de residencia 40,10% 41,82%   37,87% 41,17%   35,35% 38,06% 

Noutro concello da mesma provincia 6,82% 6,43%   7,42% 7,22%   8,96% 9,55% 

Noutra provincia de Galicia 0,31% 0,24%   0,41% 0,36%   0,38% 0,54% 

Noutra comunidade autónoma 0,35% 0,46%   0,44% 0,54%   0,50% 0,60% 

No estranxeiro 1,87% 1,61%   2,47% 2,08%   3,24% 2,83% 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE (INE. Censos de poboación e vivendas 1991, 2001 e 2011). 

 

O peso entre a poboación vimiancesa dos diferentes estados civís segundo o último censo 

dispoñible nas fontes estatísticas oficiais, do 2001, mostra que o estado civil predominante 

entre a poboación de Vimianzo é de casado, e a distribución entre homes e mulleres nos 

diferentes estados civís é moi equilibrada a excepción das viúvas que son, con diferenza, 

maioría.  

Táboa 6: Poboación en vivendas familiares segundo sexo e estado civil. Vimianzo.  2001. 

  
 

Homes Mulleres 

Solteiro/a 21,33% 17,40% 

Casado/a 25,38% 26,04% 

Viúvo/a 1,35% 7,19% 

Separado/a 0,44% 0,64% 

Divorciado/a 0,12% 0,12% 

Fonte: IGE. INE. Censo de poboación e vivendas 2001. 
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A pesares de ser maioría os casados entre a poboación de Vimianzo, a tendencia nos últimos 

anos amosaun descenso notable dos matrimonios. 

 

Gráfico 4: Número de matrimonios en Vimianzo. 1975 -2013. 

 

Fonte: IGE. INE. Movemento natural da poboación. 

 

Un 65% dos fogares de Vimianzo están compostos por entre dúas e catro persoas, un 19% 

componse por unha soa persoa e o so nun 16% dos fogares de Vimianzo conviven cinco ou 

máis persoas . 

Táboa 7: Fogares de Vimianzo segundo o seu tamaño. 2011. 

Nº de persoas % de fogares 

1 persoa 18,72% 

2 persoas 28,17% 

3 persoas 20,68% 

4 persoas 16,16% 

5 persoas 7,30% 

6 ou máis persoas 8,93% 

Fonte: INE. Censo de poboación e vivendas 2011. 

 

E os núcleos familiares que conforman estes fogares están formados maioritariamente por 

unha parella ou unha parella e os seus fillos, tal e como se recolle na seguinte táboa.  

Táboa 8: Núcleos segundo tipo de núcleo. Vimianzo. 2011. 

Tipos de núcleos % dos tipos de núcleos 

Parella sen fillos 38,29% 

Parella con fillos 47,27% 

Pai con fillos 0,00% 

Nai con fillos 11,03% 

Fonte: INE. Censo de poboación e vivendas 2011. 
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A xeito de resumo da estrutura demográfica de Vimianzo, recóllense os principais indicadores 

demográficos do municipio. 

Táboa 9: Indicadores demográficos de Vimianzo. 2013. 

Indicadores demográficos Homes Mulleres   Total 

Densidade de poboación 21 22,3   43,3 

          

Idade media no 1 de xaneiro 47,5 52   49,8 

Porcentaxe de poboación menor de 20 anos 13,8 11   12,3 

Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos 60,2 55   57,5 

Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos 26 34   30,1 

          

Índice de envellecemento 188,5 309,6   244,2 

Índice de sobreenvellecemento 12,6 23,3   18,8 

Índice de dependencia global 54,6 71   62,7 

Índice de dependencia xuvenil 14,4 12,8   13,6 

Índice de dependencia senil 40,2 58,2   49 

          

Índice de estrutura da poboación en idade activa 120,4 127,6   123,9 

Índice de recambio da poboación en idade activa 179 211,7   194 

          

Índice de masculinidade - -   93,8 

Fonte: IGE. Indicadores demográficos. (-) Non procede. 

 Vimianzo padece unha redución constante da súa poboación. Sendo  saldo vexetativo do 

concello é negativo xa que as defuncións superan ós nacementos.  

 A poboación feminina é minimamente superior á masculina. 

 Vimianzo presenta un saldo migratorio negativo, existe unha importante emigración do 

territorio, tanto cara outros concellos da provincia como cara ó estranxeiro. 

 Existe en Vimianzo un claro envellecemento da poboación. Danse no territorio unhas 

taxas de natalidade en descenso e unha esperanza de vida cada vez maior e, aínda maior, 

entre as mulleres. 

55..44..  EEssttuuddooss  ee  ffoorrmmaacciióónn  ddaa  ppoobbooaacciióónn..  

 

A educación é un dos aspectos da vida da poboación que máis evolucionou nos últimos 

tempos. O carácter universal do noso sistema educativo conseguiu que todos, mulleres e 

homes, por igual dispoñan das mesmas posibilidades de acceso a unha educación básica e 

xeral.  Este primeiro chanzo foi moi importante para unha situación como a que nos atopamos 

na actualidade, situación onde as mulleres conseguiron avances moi importantes tanto na súa 

formación como no seu desenvolvemento persoal. 

Segundo os datos dispoñibles no INE referentes ó Censo de Poboación e Vivendas de 1991, en 

Vimianzo máis do 75% das persoas principais nos fogares declaraban  non ter estudos. 
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Unicamente o 16% indicaba que tiña rematado algún grao de estudo. Dez anos despois, nos 

seguintes datos dispoñibles sobre o nivel de estudos da poboación, neste caso da poboación 

de máis de 16 anos, xa se atopa unha porcentaxe de veciños con estudos rematados dun 32%. 

Na seguinte táboa amósase a distribución da poboación de máis de 16 anos de Vimianzo 

segundo o nivel de estudos declarado no Censo de Poboación e Vivenda do 20017. Nesta táboa 

obsérvase como aínda é moi notable a porcentaxe de poboación que declara non ter 

rematados os estudos, e como esta porcentaxe é maior entre as mulleres, debido, na súa 

maioría, a rémora histórica do difícil acceso da muller á educación entre a poboación máis 

maior. 

Táboa 10: Porcentaxe de poboación de 16 ou máis anos en vivendas familiares segundo o sexo e o nivel 
de estudos. Vimianzo. 2001. 

Nivel de estudos Homes Mulleres   Total 

Non sabe ler ou escribir 1,32% 4,17%   5,49% 

Menos de 5 anos de escolarización 15,86% 18,46%   34,32% 

Sen completar Bacharelato elemental, ESO ou EXB 14,62% 13,40%   28,02% 

Bacharelato elemental, ESO ou EXB completo 9,98% 9,04%   19,02% 

Bacharelato superior BUP/LOXSE, COU/PREU 2,54% 2,77%   5,31% 

FPI, FP grao medio, Oficialía industrial 1,09% 0,75%   1,84% 

FPII, FP grao superior, Mestría industrial 1,21% 1,06%   2,27% 

Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería Técnica 0,69% 1,33%   2,02% 

Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería Superior 0,69% 0,98%   1,67% 

Doutoramento 0,04% 0,00%   0,04% 

Fonte: IGE. INE. Censo de poboación e vivendas 2001. 

 

Desta evolución, derívase unha taxa de analfabetismo que evoluciona positivamente, cun 

descenso entre a poboación de 16 e máis anos de idade. 

Táboa 11: Taxa de analfabetismo entre a poboación de 16 e máis anos de Vimianzo. 2001. 

  1991 2001 

Homes 3,2 2,7 

Mulleres 10,9 8 

      

Total 7,1 5,5 

 Fonte: IGE. INE. Censo de poboación e vivendas 2001. 

 

Nos últimos vinte anos o número de alumnos matriculados en ensinanzas de réxime xeral en 

Galicia foi en descenso (pasouse de 562.238 alumnos no curso 1991-1992 a 404.293 alumnos 

no curso 2013-2014), descenso que tamén se percibe en Vimianzo. O principal motivo deste 

                                                           
7
 Utilízanse como referencia os datos do 2001 a pesares de ser datos moi afastados da realidade do 2014, ano no 

que se está a elaborar esta diagnose, debido a que nas principais fontes estatísticas públicas consultadas, Instituto 
Nacional de Estadística (INE) e Instituto Galego de Estatística non estaban dispoñibles os datos sobre educación 
obtidos do Censo de poboación e vivendas 2011 debido fundamentalmente o cambio da metodoloxía empregada 
no censo. 
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descenso atópase principalmente nas baixas taxas de natalidade existentes que fan minguar as 

poboacións infantil e xuvenil dos territorios, xa que as taxas de escolaridade incrementáronse 

considerablemente en tódalas idades non incluídas na ensinanza obrigatoria. 

Táboa 12: Taxa de escolaridade entre os 0 e os 3 anos. Galicia. Curso escolar 1991-1992 e 2012 -2013. 

  Curso escolar 

  1991 - 1992 2012-2013 

Taxa neta de escolaridade en 0 a 2 anos 2,8 39,4 

Taxa neta de escolaridade ós 2 anos 6,3 61,9 

Taxa neta de escolaridade ós 3 anos 46 96,8 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos de Estadísitica de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección 
General de Estadística y Estudios do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Táboa 13: Taxa de escolaridade entre os 16 e os 18 anos. Galicia. Curso escolar 2006 -2007 e 2012-2013. 

  Curso escolar 

  2006 - 2007 2012-2013 

Taxa neta de escolaridade ós 16 anos 97 97,7 

Taxa neta de escolaridade ós 17 anos 89,2 93 

Taxa neta de escolaridade ós 18 anos 51,4 53,8 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos de Estadísitica de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección 
General de Estadística y Estudios do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

O descenso no número de matriculados en Vimianzo en centros de réxime xeral, nos últimos 

anos, obsérvase claramente na seguinte gráfica, onde se ve como nas diferentes ensinanzas vai 

minguando o número de matriculados. 

Gráfico 5: Alumnado matriculado en centros de réxime xeral en funcionamento segundo nivel de 
ensinanza.Vimianzo. 2005 -2010 e 2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. 
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A distribución entre homes e mulleres nos diferentes niveis de ensinanza nos centros de 

réxime xeral é bastante equilibrada. No 2005, do total de alumnado matriculado, o 52% eran 

mulleres e o 48% homes; no 2013, o 51% eran mulleres e o 49% eran homes. Se ben no global 

a diferenza entre sexos é mínima, hai ensinanzas onde a presenza dun sexo é claramente 

maioritaria, a pesares de que a tendencia é de converxencia.  

No caso do bacharelato ordinario, o número de mulleres matriculadas supón as dúas terceiras 

partes do alumnado matriculado no ano 2005 (67% mulleres – 33% homes), e mantense no 

2013, aínda que existe unha pequena variación á alza entre o alumnado masculino (61% 

mulleres – 39% homes). Nos ciclos formativos de grao superior ordinario acontece a mesma 

tendencia, maior presenza da muller, quen incrementa a súa porcentaxe de matriculadas nos 

últimos anos (no 2005 as porcentaxes son de 74% de mulleres matriculadas e 26% de homes 

matriculados, e no 2013 o 87% son alumnas matriculas e só o 13% son alumnos). 

Os programas de cualificación inicial presentaban un maior número de alumnado masculino no 

2005 (64% homes e 36% mulleres) pero no 2013 a diferenza de matriculados por sexos 

redúcese, 58% homes matriculados e 42% mulleres matriculadas. Esta redución na diferenza 

entre o sexo do alumnado matriculado no réxime xeral tamén dáse nas ensinanzas básicas e 

iniciais e ESO adultos, onde no 2005 o alumnado matriculado era o 100% homes e no 2013 hai 

un 20% de mulleres matriculadas nesta ensinanza. 

Entre a poboación de 16 e máis anos de Vimianzo, segundo os datos do Censo de Poboación e 

Vivenda do 2001, que estaban a cursar estudos existía equilibrio entre sexos, aínda que á 

porcentaxe maior representábana as mulleres, 57% mulleres de 16 e máis anos cursaban 

estudos e 43% homes. 

Os estudos que maior número de poboación cursa son bacharelato, BUP e COU e licenciatura 

universitaria, arquitectura, enxeñería e equivalente. Dentro destes estudos a presenza das 

mulleres é claramente superior á dos homes, tal e como mostra o seguinte gráfico que recolle 

a porcentaxe de poboación de 16 anos e máis, segundo sexo, por estudo cursado. 
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Gráfico 6: Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares que cursa estudos segundo o sexo e os 
estudos en curso.Vimianzo. 2001. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. INE. Censos de poboación e vivendas 2001. 

 

En canto ó tipo de estudos que máis poboación concentra, e con unha diferenza notable, 

identifícase a formación técnica e industrias, co 31% de poboación de 16 e máis anos con nivel 

de estudos, e o seguen as ciencias sociais co 19% da poboación. 

Gráfico 7: Poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares con nivel de estudos clasificable por nivel 
de estudos, segundo o sexo e o tipo de estudos. Vimianzo. 2001. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. INE. Censo de poboación e vivendas 2001. 

 

Nos dous tipos de estudos citados, segundo sexo, hai una clara diferenza no sexo da poboación 

maioritaria que os cursa. Nos estudos de formación técnicas e industrias o 81% son homes, 

mentes que en ciencias sociais o 71% son mulleres. Neste senso, pódese identificar unha clara 
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sectorialización dos estudos, as mulleres fórmanse maioritariamente en estudos de carácter 

humanístico e social (maxisterio, educación infantil, ciencias sociais, ou saúde e servizos 

sociais), e os homes teñen unha maior presenza en estudos máis técnicos (enxeñerías, 

formación técnica e industria ou agricultura, gandería, pesca e veterinaria). 

 

 Vimianzo experimenta un progresivo descenso da taxa de analfabetismo da súa 

veciñanza. 

 En Vimianzo evidenciase un incremento notable da taxa neta de escolaridade nas 

ensinanzas non obrigatorias. 

 As mulleres de Vimianzo teñen maior presenza que os homes en estudos superiores. 

 Mantéñense as diferenzas entre os sexos segundo á area de coñecemento. Aínda que as 

diferenzas van converxendo as mulleres teñen unha presenza maioritaria nos estudos das 

áreas de humanidades, ciencias sociais e da saúde e os homes nas áreas técnicas. 

 

 

55..55..  EEssttrruuttuurraa  eeccoonnóómmiiccaa  ee  ddoo  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaalllloo..  

 

PPrriinncciippaaiiss  ddaattooss  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa..  

 

Para completa-lo panorama relativo á situación xeral da poboación do Concello de Vimianzo, é 

imporante prestar atención a unha serie de indicadores de carácter socioeconómico 

determinantes para ver, tanto o comportamento xeral económico, como a capacidade de 

compra ou aspectos referidos á calidade de vida xeral da poboación, entendendo esta calidade 

de vida como resultado da medición en unidades económicas de variables cuantificables. 

 

 

Actividade e emprego. 

Os datos que permiten unha primeira aproximación á situación socioeconómica da poboación 

son a taxa de actividade, a taxa de ocupación e a taxa de paro no territorio.   

 

Unha das fontes máis salientables de información para visualizar esta serie de datos é a 

Enquisa de Poboación Activa (EPA), metodoloxía de cuantificación homologada a nivel europeo 

que nos amosa información desagregada en termos autonómicos e provinciais, non 

municipais.  
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Táboa 14: Taxa de actividade
8
 en Galicia e na provincia de A Coruña segundo sexo. 3º  trimestre de 2014. 

Territorio Taxa de actividade 

Total Mulleres Homes 

Galicia 53,90% 48,70% 59,50% 

A Coruña 55,50% 50,30% 61,30% 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

Táboa 15: Taxa de ocupación en Galicia e na provincia de A Coruña segundo sexo. 3º  trimestre de 2014. 

Territorio 
Taxa de ocupación 

Total Mulleres Homes 

Galicia 43,00% 38,70% 47,60% 

A Coruña 45,10% 40,90% 49,80% 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE 

 

Táboa 16: Taxa de paro
9
 en Galicia e na provincia de A Coruña segundo sexo. 3º  trimestre de 2014. 

Territorio 
Taxa de paro 

Total Mulleres Homes 

Galicia 20,20% 20,50% 20,00% 

A Coruña 18,70% 18,60% 18,80% 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE 

 

                                                           
8
 Segundo as definicións do Instituto Galego de Estatística, 

A taxa de actividade é a porcentaxe do número total de activos sobre a poboación total (poboación de 16 ou máis 
anos). 
A poboación activa son as persoas que nun período de referencia dado, subministran man de obra para a produción 
de bens e servizos económicos ou que están dispoñibles e fan xestións para incorporarse a dita produción. 
Comprende a todas as persoas de 16 ou máis anos que cumpren as condicións necesarias para a súa inclusión entre 
as persoas ocupadas ou paradas. 
A poboación inactiva abrangue todas as persoas de 16 e máis anos non clasificadas como ocupadas ou paradas. Os 
inactivos clasifícanse segundo a súa situación persoal nas seguintes categorías funcionais: persoas que se ocupan do 
seu fogar, estudantes, xubilados ou prexubilados, persoas que perciben unha pensión distinta á de xubilación ou 
prexubilación, persoas que realizan sen remuneración traballos sociais, actividades de tipo benéfico, incapacitados 
para traballar, outra situación. persoas que, sen exercer ningunha actividade económica, reciben axuda pública ou 
privada e todas aquelas que non están incluídas en ningunha das categorías anteriores. 
A poboación ocupada son as persoas de 16 anos ou máis que durante a semana de referencia tiveron un traballo 
por conta allea ou exerceron unha actividade por conta propia, nalgunha das seguintes situacións: traballando polo 
menos unha hora por un soldo, salario ou beneficio empresarial ou ganancia familiar en metálico ou en especie ou 
con emprego pero sen traballar por razóns de enfermidade ou accidente, vacacións, festas, mal tempo ou razóns 
análogas. 
9
 Segundo as definicións do Instituto Galego de Estatística, 

Por poboación parada enténdese o conxunto de persoas de 16 anos ou máis que durante a semana de referencia 
estiveron sen traballo, dispoñibles para traballar e buscando emprego. Son parados tamén os que atoparon un 
traballo e están esperando incorporarse, sempre que verifiquen as dúas primeriras condicións. 
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As cifras sobre o desemprego tamén poden ser analizadas atendendo ós datos que 

proporciona o Servizo Galego de Colocación que, se ben son cifras non homologables en 

termos internacionais como si o representa a EPA, si que amosan, por unha banda, aquelas 

persoas que efectivamente están inscritas como demandantes de emprego, en tanto que por 

outra banda amosan a realidade territorial en termos municipais, aspecto este básico para 

achegarnos máis a realidade de Vimianzo. 

 

Así, e para completar ós datos EPA que achegan a imaxe do contexto xeral sobre o 

desemprego, expóñense as cifras, en termos absolutos, máis salientables que proporciona o 

Servizo Galego de Colocación para o Concello de Vimianzo. 

 

A evolución  do desemprego vén plasmada pola seguinte gráfica, para a que se escolleron 

períodos interanuais decembro-decembro dende o 2005 ó 2013, e os últimos datos oficiais 

publicados do mes de outubro do 2014. 

 

Gráfico 8: Evolución das persoas desempregadas segundo sexo. Vimianzo. 2005 -2014. 

 

 
Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Así, en Outubro do 2014 atópanse inscritas na oficina do Servizo Galego de Colocación un total 

de 586 persoas, unha cifra semellante ás 567 persoas inscritas en decembro do 2005 (inicio da 

serie histórica desta análise en época pre-crise). 

Nesta evolución inclúense datos de anos correspondentes ós anos pre-crise (2005 - 2007), de 

tal xeito que é posible observar unha evolución dende a caída do desemprego entre 2005 -

2007 (cunha diminución do 10%), para comezar a partires deste 2007 cunha escalada que ten 

o seu punto máis elevado no ano 2012, onde cun paro rexistrado de 765 persoas,  se visualiza 

un incremento do 35% sobre as cifras inicialmente recollidas do 2005. Na actualidade, como se 

comenta, as cifras son equivalentes as do ano 2008 (588 persoas desempregadas). 

 

Analizando os datos en relación co sexo das persoas desempregadas, estas amosan un sesgo 

de xénero a ter en conta xa que, á excepción do ano 2012 onde a porcentaxe de mulleres 
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desempregadas é do 49% do total, no resto do período temporal analizado, a porcentaxe de 

desemprego feminino é superior á do masculino, chegando a anualidades nas que as cifras 

amosan un desemprego feminino do 61% (ano 2007), ou na actualidade cunha cifra do 57% 

sobre o total. 

 

Na seguinte táboa recóllese a comparativa das evolucións en Vimianzo, na Comarca da Terra 

de Soneira e en Galicia dos datos referidos ó incremento do desemprego no período que se 

está analizar. 

Táboa 17: Evolución do desemprego anos 2005 -2014 Vimianzo, Terra de Soneira e Galicia segundo sexo. 

Territorio 
Evolución desemprego 2005 -2014 

Total Feminino Masculino 

Vimianzo 3% 9% -3% 

Terra de Soneira 18% 18% 17% 

Galicia 37% 18% 65% 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. 

 

Como se pode comprobar, o Concello de Vimianzo presenta unha evolución do paro rexistrado 

máis matizada cá que presentan tanto a Comarca da Terra de Soneira como o conxunto de 

Galicia, de tal xeito que incluso é posible albiscar unha redución das cifras dos homes en 

situación de desemprego comparando o 2005 cos últimos datos oficiais correspondentes ó 

mes de outubro do 2014, datos que se contrapoñen radicalmente á realidade do conxunto de 

Galicia. A situación no tocante ó desemprego feminino é máis homologable á contorna de 

referencia, aínda que tamén amosa datos máis matizados, xa que o incremento deste 

desemprego é a metade ca na Comarca e Galicia.  

 

Condicións de vida. 

Para continuar completando o panorama relativo a situación xeral da poboación do Concello 

de Vimianzo séguese coa análise doutro tipo de datos referidos ás condicións de vida xerais da 

poboación, facendo fincapé na posibilidade de realizar comparacións entre os datos de 

carácter municipal, cando existan, cos referidos á comarca de Terra de Soneira ( ou Área da 

Costa da Morte no seu caso) e ó conxunto de Galicia. 

 

Así, un dos principais indicadores referentes ás condicións de vida, neste caso económicas, é o 

ingreso medio mensual por fogar10.  Este indicador, en evolución e dispoñible para a Área da 

Costa da Morte, e proporciona unha visión do impacto da evolución económica nos ingresos 

dos fogares, tal e como se pode observar no seguinte gráfico. 

                                                           
10

 O ingreso medio mensual por fogar é a media mensual dos ingresos netos monetarios de tódolos membros do 
fogar no período considerado, sexan estes regulares ou non, segundo as definicións do Instituto Galego de 
Estatística. 
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Gráfico 9: Evolución do Ingreso Medio por Fogar no período 2007 -2012. Área da Costa da Morte e 
Galicia. 

 
Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. 

  

A tendencia xeral de perda de poder adquisitivo xeral, vese reflectida nos dous contextos 

analizados caendo un 6% no caso dos ingresos por fogar no conxunto de Galicia, e un 8% na 

Área de análise da Costa da Morte, pasando de 1.837€ mensuais no 2007 ós 1.699€ do ano 

2012.  

 

Neste caso, tamén é preciso indicar que para tódolos anos analizados, os datos de Ingreso 

Medio por Fogar son inferiores no caso da Costa da Morte ós da totalidade de Galicia. Esta 

diferenza incrementouse ó longo do período analizado, de tal xeito que se ben no ano 2007 os 

Ingresos dun Fogar na Costa da Morte supoñían un 91% dos galegos, no ano 2012 a 

porcentaxe baixara ata representa-lo 89%.  

 

Unha vez contemplados os ingresos medios das familias, é preciso proceder a estuda-la orixe 

destes ingresos. É a denominada estrutura de ingresos dos fogares, dato que se ben non está 

dispoñible a nivel municipal, si que consta a nivel provincial.  

 

Como podemos observar no gráfico seguinte, a estrutura de ingresos variou ó longo do 

período analizado, diminuíndo o peso dos ingresos por traballo por conta allea e por conta 

propia, en tanto que o peso dos ingresos referentes ás prestacións vese incrementado. 
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Gráfico 10: Fogares segundo a principal fonte de ingresos. Provincia de A Coruña . 2007 -2012. 

 
Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do IGE. 

 

Os datos do período 2007 – 2012 indican que os ingresos por traballo por conta allea caen un 

6% e por conta propia caen ó redor dun 3% dende o ano 2007, en tanto que o peso das 

prestacións nos ingresos dos fogares medraron un 8%, cifra que compensa a caída dos ingresos 

anteriormente citados, polo que é posible indicar que, polo menos ata o 2012, as prestacións 

contiñan a caída de ingresos procedentes do traballo nos fogares galegos. Vese, deste xeito, 

como existe un proceso de substitución de rendas nos fogares, xa que se está a pasar de 

ingresar como resultado de actividades laborais, a ingresar como resultado do dereito a recibir 

unha prestación.  

 

Para rematar esta breve análise das condicións de vida da poboación, centrándonos nos 

efectos do desemprego sobre a renda, co estudo do limar de risco de pobreza11. 

  

Táboa 18: Limiar do risco de pobreza. Provincia de A Coruña. 2012. 

Territorio Volume 

Provincia de A Coruña 616,07 € 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

Así mesmo, a taxa de risco de pobreza indica a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente 

inferior ó limiar do risco de pobreza. Os datos oficiais desta taxa indican que un 18,98% da 

poboación que habita no 2012 na Área da Costa da Morte están por baixo do limiar da 

pobreza, ou contan cun ingreso equivalente por fogar inferior ó limiar da pobreza, é dicir, 

inferior ós 616,07€ indicados para a provincia da Coruña. En Galicia a taxa representa un 

16,45%, en tanto que na provincia da Coruña a taxa é do 14,43%. 

 

                                                           
11

 Por limiar de risco de pobreza enténdese, segundo as definicións do Instituto Galego de Estatítica, como o 60% 
da mediana de ingresos equivalentes por fogar, en tanto que os ingresos equivalentes do fogar supoñen o ingreso 
medio mensual dun fogar corrixido o efecto do número de persoas no volume de ingresos do fogar, facendo 
comparables os ingresos de fogares con distinto número de membros. Para iso calcúlase as unidades de consumo 
do fogar empregando a escala de equivalencia da OCDE. 
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De tódolos xeitos, a nivel europeo estase a medi-lo risco de pobreza mediante a denominada 

taxa de risco de pobreza ou exclusión social12, plasmación da Estratexia Europea 2020. 

 

Táboa 19: Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (Estratexia Europea 2020). Área da Costa da 
Morte e Galicia. 2012. 

Territorio Taxa 

Galicia 23,58% 

Área da Costa da Morte 28,27% 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

  

Estes datos amosan que, en termos comparados europeos, cáseque 1 de cada 3 fogares da 

Costa da Morte atópanse en risco de pobreza ou exclusión social. 

 

Análise do sector industrial e empresarial. 

 

Para poder obter unha visión global do sector industrial e empresarial en Vimianzo, resulta 

necesario realizar unha sintética análise do panorama empresarial en Galicia, amosando as 

cifras de indicadores económicos representativos, para de seguido iniciar a análise poñendo o 

foco na situación da Comarca de Terra de Soneira, e sobre todo, na situación local da estrutura 

empresarial de Vimianzo. 

Os eixos de análise da estrutura empresarial basearanse nos seguintes puntos: 

 Dende o punto de vista dos indicadores económicos máis significativos para explicar a 

situación económica. 

 Dende o punto de vista da estrutura  media das empresas (forma xurídica e número 

medio de asalariados). 

 Dende o punto de vista da distribución por sectores de actividade do tecido 

empresarial local. 

 

Indicadores económicos principais. 

Para valorar a marcha do conxunto da economía galega e o impacto real da crise económica 

sobre o seus diferentes sectores empresariais, podemos observar a evolución do PIB galego 

nunha serie histórica de varios anos cara atrás13. 

                                                           
12

 A taxa de risco de pobreza ou exclusión social entende que está en risco de pobreza aquelas persoas que están 

nalgunha das seguintes situación: 
− En risco de pobreza: o ingreso por unidade de consumo está por debaixo do 60% da mediana dos ingresos 

por unidade de consumo. 
− En carencia material severa. 
− Persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares sen ingresos de traballo ou con baixa intensidade de ingresos 

de traballo, é dicir, onde o número de días que os adultos de 18 a 59 anos dese fogar tiveron ingresos por 
traballo supón ata o 20% do numero total de días que poderían telos durante o ano anterior. 
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Táboa 20: Evolución do PIB en Galicia 2007 -2013. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4,7 1,1 -3,5 0,5 -0,5 -2 -1 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

O PIB segue unha tendencia de diminución progresiva ata o ano 2009 no que se volve negativa, 

facendo que a economía entre nun proceso de recesión / estancamento / recesión que dura 

ata os nosos días.  

Na comarca da Terra de Soneira o PIB por habitante no 2012 foi de 13.222€, supoñendo unha 

variación con respecto ó PIB do 2010 dun -2,2. E, en Vimianzo, o PIB por habitante no 2012 foi 

de 14.951€. 

Por outra banda, un indicador que se amosa como un termómetro fundamental para estudar a 

saúde do tecido empresarial dun determinado territorio é a estatística sobre a situación de 

actividade das empresas, é dicir, que número de empresas nun determinado período se 

crearon (situación de alta de actividade), e cales cesaron a súa actividade e desapareceron 

(situación de baixa de actividade). 

 

Táboa 21: Empresas por situación de actividade e sede social. Comarca da Terra de Soneira. 2007 -2013. 

Situación 
Anos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alta 173 156 144 114 100 130 117 

Baixa 88 121 150 144 125 132 178 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

Táboa 22: Empresas por situación de actividade e sede social. Vimianzo. 2007 -2013. 

Situación 
Anos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alta 71 61 60 45 42 57 38 

Baixa 34 51 63 51 53 54 73 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

Como se pode observar en ámbalas dúas táboas, a medida que vai avanzando a crise, o 

número de empresas que se crean vai reducíndose paralelamente ó crecemento do nivel de 

empresas que desaparecen porque causan baixa na súa situación de actividade. Isto ocorre 

                                                                                                                                                                          
13 Datos oficiais IGE extraídos de: 
http://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/OperacionsConxunturais/ContabilidadeTrimestral.html Consulta 
realizada o 27/11/2014. 

http://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/OperacionsConxunturais/ContabilidadeTrimestral.html
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tanto a nivel da comarca de Soneira como a nivel do concello de Vimianzo polo que en ambos 

niveis territoriais a tendencia é similar. 

Así en Soneira as altas de empresas redúcense porcentualmente no período que vai dende o 

2007 ó 2013 en máis dun 30%, mentres que en Vimianzo esa redución é sensiblemente maior, 

cun 46%. No caso das baixas as cifras amosan que tanto en Soneira como no concello de 

Vimianzo, as cifras de empresas con baixa practicamente se duplican no 2013 

comparativamente co 2007. 

Esta tendencia inversa que provoca o decrecemento do número de empresas que conforman o 

tecido produtivo dá boa conta dos efectos da crise económica sobre a supervivencia das 

empresas e o seu período medio de existencia. 

Neste punto de análise, inflúe sobre maneira o impacto que a crise ten nas empresas segundo 

o seu tamaño e número de asalariados o seu cargo, polo que no apartado seguinte analízanse 

os datos empresariais relacionados con este tipo de magnitudes empresariais. 

 

Análise da estrutura empresarial. 

A análise da estrutura empresarial do concello de Vimianzo conformarase polo estudo de dous 

aspectos fundamentais das empresas, a súa forma xurídica e o número de asalariados que as 

mesmas teñen.  

Gráfico 11: Porcentaxe de empresas segundo a súa forma xurídica. Vimianzo. 2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

As conclusións que se poden extraer dos datos reflectidos no gráfico apuntan a considerar que 

o tecido empresarial do concello de Vimianzo, conformado por un total de 640 empresas para 

o ano 2013, está formado maioritariamente por autónomos (persoas físicas) e, en menor 

medida por sociedades limitadas. Outras formas xurídicas como as sociedades anónimas, as 
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cooperativas ou outras (comunidades de bens, sociedade limitadas laborais, etc.) apenas están 

presentes no tecido produtivo local.  

Enfrontando estes datos cos mostrados no seguinte gráfico, correspondente ó número de 

empresas en función do tamaño do seu cadro de persoal, poderemos completar en base ó 

criterio do tamaño, que estamos a falar fundamentalmente dun tecido empresarial local 

conformado principalmente por PEMES ou micropemes14. 

 

Gráfico 12: Porcentaxe de empresas segundo o número de asalariados. Vimianzo. 2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

Observando os datos da porcentaxe de empresas establecidas no concello de Vimianzo 

segundo o seu número de asalariados confírmase, que o seu tecido produtivo está formado 

maiormente por pemes ou micropemes. 

É salientable a alta porcentaxe (84%) de empresas que teñen entre 0 e 2 asalariados 

(coincidentes co dato amosado con anterioridade de que os autónomos supoñen o 68% das 

empresas na localidade), seguido por un 10% das empresas que teñen un número de 

traballadores entre 3 e 5 traballadores. É dicir, segundo os datos oficiais do 2013, o 97% das 

empresas de Vimianzo teñen menos de 10 asalariados, polo que se pode indicar que o tecido 

empresarial do presente no Concello de Vimianzo crea postos de traballo maioritariamente a 

través de emprendizaxe unipersoal ou ben a través de micro – empresas.  

 

 

                                                           
14

 As PEMES ou micropemes defínense como aquelas empresas que ocupan a menos de 250 traballados e cuxo 
volumen de negocios anual non excede os 50 millóns de euros e cuxo balance Xeral anual non excede de 43 millóns 
de euros (extracto do artigo 2 do anexo da Recomendación 2003/363/CE). 
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Distribución por sectores de actividade. 

O terceiro eixo de análise do tecido empresarial do concello de Vimianzo é o que corresponde 

ó estudo da estrutura do mesmo dende o punto de vista da actividade a que se dedica cada 

empresa.  

Así, para o ano 2013, os datos oficiais reflicten que na Comarca estaban operativas un total de 

1.417 empresas, o que supón unha redución do 10% dende as 1.560 empresas observadas no 

ano 2008. Sectorialmente, é preciso indicar que a economía comarcal atópase claramente 

terciarizada, xa que máis do 63% das empresas se adican ó sector servizos, en tanto que a 

industria rolda o 11% do total e a construción conta cun 25%. 

 

Gráfico 13: Evolución do número de empresas segundo sector de actividade. Comarca da Terra de 
Soneira. 2008 -2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

Estudando a evolución do número de empresas e do sector de actividade, pódese observar 

que en tanto a industria se mantén sumamente estable no período analizado, as empresas do 

sector servizos diminúen nun 7% con respecto ó 2008, aínda que a caída máis salientable 

corresponde ás empresas relacionadas co sector da construción, cunha diminución dun 18% 

sobre o número de empresas activas ó principio da crise. 

Analizando a estruturación sectorial das empresas presentes no Concello de Vimianzo, é 

preciso indicar antes de comezar que o peso das empresas radicadas no Concello sobre as do 

total de Terra de Soneira supera o 45% para o ano 2013, dato que reflicte a importancia 

cuantitativa e cualitativa de Vimianzo na súa contorna. 

Como se indicou con anterioridade, o total de empresas que teñen a súa sede no Concello de 

Vimianzo ascende no ano 2013 a un total de 640, o que supón un 7% menos cás presentes no 

ano 2008, que eran un total de 683. 
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Estudando a distribución dos sectores de actividade máis importantes, é posible observar que 

o 61% das empresas no concello adícanse ó sector servizos, en tanto un 28% se adican ó sector 

da construción e un 12% á industria. Como se pode observar na gráfica, ó longo dos últimos 

anos o número de industrias relacionadas co sector da industria mantense estable, en tanto 

que as empresas da construción sofren unha redución do 13% sobre as cifras do ano 2008, en 

tanto que as empresas do sector servizos teñen unha pequena redución do 3%. 

 

Gráfico 14: Evolución do número de empresas segundo o sector de actividade. Vimianzo. 2008 – 2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

É importante salientar que dentro do sector servizos ( un total de 388 para o ano 2013), os 

subsectores máis importantes son os relacionados co comercio e reparación de vehículos a 

motor ( 30 empresas, o que supón o 7% do total do sector servizos), as empresas relacionadas 

co comercio en xeral sen estaren focalizadas en vehículos de motor ( 117 empresas, o que 

supón o 30% do total do sector servizos), as empresas relacionadas co transporte ( 44 

empresas, o que supón o 11% do total do sector servizos), e a hostalaría relacionada cos 

servizos de comidas e bebidas ( 53 empresas, o que supón o 13% do total do sector servizos).  

En base a unha análise máis profunda, desagregando máis por sectores de actividade en 

Vimianzo en base á clasificación de grupos do CNAE 2009, pódese analiza-la evolución das 

diferentes actividades que conforman os principais sectores económicos. 

 

Táboa 23: Evolución do número de empresas por grandes sectores CNAE 2009. Vimianzo. 2008 – 2013. 

Sectores de actividade CNAE 2009 
Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 683 681 675 670 673 640 

              

B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 1 1 1 1 1 2 

C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 70 73 70 69 69 64 
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Sectores de actividade CNAE 2009 
Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
D FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE 
ACONDICIONADO 5 5 5 5 6 6 

E FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, 
XESTIÓN DE RESIDUOS E DESCONTAMINACIÓN 2 2 2 2 4 4 

F CONSTRUCIÓN 203 210 208 193 188 176 

G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS 193 189 188 193 190 182 

H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO 41 38 39 45 47 46 

I HOSTALARÍA 70 71 62 59 61 59 

J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 4 3 3 2 1 0 

K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 6 7 9 8 10 9 

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 5 4 4 6 7 9 

M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 33 30 34 30 26 22 

N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES 12 9 12 11 10 11 

P EDUCACIÓN 4 5 5 4 10 9 

Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS 4 5 6 9 9 10 

R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO 4 5 4 6 6 3 

S OUTROS SERVIZOS 26 24 23 27 28 28 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

Así, analizando esta táboa en función dos sectores con maior número de empresas, pódese 

observar que os sectores que se viron máis afectados dende o ano 2008 son os relacionados 

coas actividades profesionais, científicas e técnicas, que se viron reducidas nun 33%, as 

empresas relacionadas coas actividades artísticas, que se reduciron nun 25%, a hostalaría, que 

se viu reducida nun 16%, ou a construción que se viu reducida nun 14%. Por outra banda, as 

empresas relacionadas co transporte víronse incrementadas nun 12%.  

Como se pode comprobar, nesta análise sectorial está ausente o sector primario. A realidade 

deste sector e, sobre todo, o seu impacto en termos de emprego tanto no Concello de 

Vimianzo como no resto da comarca, pódese determinar de múltiples xeitos. Así, segundo a 

información que consta na web oficial do Concello de Vimianzo, as explotacións presentes no 

territorio seguen a distribución que a continuación se ofrece. 

 

Táboa 24: Número de explotación por tipo de explotacións en Vimianzo. 

Tipo de Explotación Núm. Explotacións 

Vacún 349 

Ovino 142 

Porco 2 

Avicultura-Galiña 1 

Avicultura-Avestruz 1 
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Tipo de Explotación Núm. Explotacións 

Apicultura 14 (todos autoconsumo) 

Piscicultura (Troita) 2 

Fonte: Web oficial do Concello de Vimianzo. http://www.vimianzo.es/info.php?sec=19&idioma=gl 

 

De xeito complementario a estes datos, para analiza-lo impacto do sector primario na 

economía local (excluíndo a pesca, debido ó seu carácter residual), analizaranse as Unidades 

de Traballo Ano15 (UTA).  

Así, e tendo en conta que os últimos datos oficiais corresponden ó ano 2009, obsérvase a 

seguinte evolución presentada no gráfico 15. 

 

Gráfico 15: Evolución do número de UTAS. Vimianzo. 1989 – 2009. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

Como se pode comprobar, a baixada nas xornadas totais anuais empregadas nas explotacións 

agro-gandeiras dimimúen de xeito importante nos últimos 20 anos, supoñendo as 680 UTAS 

correspondentes ó ano 2009 pouco máis do 44% das máis de 1.500 contabilizadas no 1989. 

Esta diminución incide directamente tanto no traballo directo de propietarios e/ou familiares 

das explotacións, como na contratación de persoal. De feito, para o 2009, o 91% destas UTAS 

eran realizadas polos titulares ou familiares directos deste titular, en tanto que pouco máis do 

9% supoñían contratación externa de persoal. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Segundo o Instituto Galego de Estatística unha UTA equivale ao traballo que realiza unha persoa a tempo 

completo ao longo dun ano. Unha xornada parcial compútase como a metade dunha completa. 
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O Emprego en Vimianzo. 

 

A continuación, e unha vez realizada a aproximación ós principais indicadores de carácter 

socioecnómico de Vimianzo, así como feita unha resumida análise do tecido empresarial 

municipal, é preciso proceder ó estudo dos principais indicadores laborais, co obxectivo de 

contar cunha idea precisa da situación en termos contractuais e de desemprego da poboación 

en idade de traballar de Vimianzo. 

Iníciase esta análise laboral estudando o número de persoas afiliadas á Seguridade Social que, 

actualmente, residen no termo municipal de Vimianzo. Esta cifra non representa exactamente 

o número de persoas que actualmente están traballando ou desempregadas no concello, xa 

que, como indica o IGE “Hai que ter en conta que o número de afiliacións non se corresponde 

necesariamente co de traballadores, senón co de situacións que xeran obriga de cotizar”, pero 

é unha aproximación válida e, sobre todo útil en termos de análise da evolución do número de 

cotizantes16. 

Así, en outubro do 2014 había un total de 2.365 persoas afiliadas á Seguridade Social con 

residencia no Concello de Vimianzo. Tal e como se pode ver no seguinte gráfico, despois dun 

breve incremento no 2007, rexístrase unha caída constante no número de afiliados á 

Seguridade Social ata o 2013, caendo máis dun 18% con respecto ás cifras iniciais, para 

recuperarse algo os datos neste 2014 ata chegarmos a unha caída total dende o inicio da serie 

dun 15%. 

Gráfico 16: Evolución das afiliacións á Seguridade Social. Vimianzo. 2006 -2014. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

                                                           
16

 As afiliacións refírense ao último día de cada mes. A clasificación das afiliacións por concellos faise segundo o 
domicilio de residencia do afiliado que figura nos ficheiros de afiliacións da Seguridade Social. Polo tanto, a suma 
das afiliacións por concellos non coincide co total de Galicia, proporcionado doutras táboas, xa que pode haber 
afiliados que traballan en Galicia pero que teñan o seu domicilio noutra comunidade autónoma, no estranxeiro ou 
para os que non figure o domicilio. 

O IGE indica que a metodoloxía para a contabilización de afiliados troca a partires de Decembro do ano 2010 xa que, 
se ben previamente nos datos municipais non se inclúen as afiliacións pertencentes ós convenios especiais de 
coidadores de persoas dependentes, este feito troca no 2011, incluíndose todo tipo de afiliacións de convenios 
especiais. Este troco metodolóxico fai que exista un breve salto nos datos, aínda que en termos de tendencias son 
representativos. 
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Do total de 2.365 persoas afiliadas á Seguridade Social de outubro do 2014, o 44% son 

mulleres e o 56% son homes, oscilando esta distribución entre cifras mínimas do 41% no ano 

2006 e máximas do 45,9% no 2012 para a afiliación feminina. 

Analizando sectorialmente esta afiliación, é posible observar que, segundo o seguinte gráfico, 

para os últimos datos oficiais cos que se conta, o 52% da afiliación corresponde ó sector 

servizos, en tanto que as actividades relacionadas coa construción contan cun 18%, a industria 

o 16% e a agricultura o 13% do total de persoas afiliadas en Vimianzo. 

Gráfico 17: Distribución da afiliación á Seguridade Social por sector económico. Vimianzo. Setembro 
2014. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 

 

Unha vez analizado o número de persoas afiliadas á Seguridade Social residentes en Vimianzo, 

así como a súa distribución por sectores económicos, é preciso estuda-la estrutura da 

contratación laboral. Neste apartado amosaranse datos de contratos realizados por aqueles 

centros de traballo localizados no termo municipal de Vimianzo, así como a modalidade desta 

contratación. 

Así, ó longo da serie analizada que comeza no ano 2002 e que chega ata o 2013, obsérvase, en 

primeiro lugar, que o número de contratos iniciais realizados pasa dun total de 1.182 no ano 

2002 a 1.574 no 2013, o que supón un crecemento do 33% en todo o período analizado que, 

como se pode comprobar na gráfica, contempla datas da pre-crise. 

Gráfico 18: Evolución do número de contratos iniciais, segundo sexo. Vimianzo. 2002 -2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. 
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Analizando estes datos en función do sexo da persoa contratada, é posible observar que o 

número de contratos realizados a mulleres no ano 2013 ascende a un total de 846, o que 

supón o 54% de tódolos contratos realizados. Como se pode ver no gráfico, a tendencia de 

contratación feminina ascende dende o ano 2008, amosando certa irregularidade no seu 

comportamento no ano 2012. Esta evolución positiva dende o 2008 contrasta coa evolución 

dos contratos masculinos, que se recuperan moi paseniñamente dende os anos 2010-2011. 

A análise do número de contratos supón a observación dunha determinada tendencia na 

formalización dos mesmos, de tal xeito que para o estudo da súa duración no tempo é preciso 

afondar nas posibilidades que ofrecen os datos oficiais. Así, a contratación indefinida estudada 

ó longo da serie temporal de referencia nunca supera o 4% con respecto ó total dos contratos 

formalizados, sendo o ano no que máis contratos indefinidos se asinaron en Vimianzo o 2009, 

cun total de 49, o que supón o 4,4% do total.  

Esta elevada temporalidade do mercado laboral en Vimianzo, que no ano 2013 ofreceu un 

total dun 3% de contratos indefinidos asinados sobre os contratos totais (cun chan no ano 

2004 dun 1,2%) prolóngase ó longo da totalidade da serie temporal, de tal xeito que se pode 

asumir que a temporalidade é unha condición estrutural do mercado laboral local.  

De tódolos xeitos, dentro da elevada temporalidade xeral, é preciso facer fincapé no que 

acontece coa contratación feminina xa que, segundo os datos oficiais, é neste colectivo no que 

recae a maior temporalidade da contratación. Así, para o ano 2013 somentes o 1,3% dos 

contratos asinados por mulleres eran indefinidos, entanto que estes datos eran do 5,1% para 

os homes. A temporalidade feminina amosa uns picos salientables nos anos 2004 e 2011, nos 

que do total de contratos asinados indefinidos foron o 0,4%. 

Pormenorizando na análise da temporalidade da contratación feminina, é posible amosar para 

toda a serie histórica a modalidade de contratos asinados por mulleres en Vimianzo, como se 

pode observar na seguinte táboa. Así, como se indicou con anterioridade, o número total de 

contratos formalizados por mulleres medra considerablemente no período de referencia, 

aínda que a temporalidade dos mesmos é o feito definitorio xeral da contratación feminina, 

salientando a importancia cuantitativa dos contratos realizados “por obra ou servizo”, de 

“interinidade” ou “eventual por circunstancias da produción”. 

De tódolos xeitos, tamén é posible observar un incremento na serie temporal da importancia 

que teñen os contratos relacionados coa formación, que practicamente se vén duplicados 

entre os datos do ano 2002 e os do 2013, caso que acontece para as modalidades de contratos 

“en prácticas” e “para a formación”, aínda que as cifras máis recentes do 2013 que amosan un 

total de 40 contratos nestas modalidades  non son comparables coas presentes, por exemplo, 

no ano 2007, cun total de 65 contratos asinados nestas modalidades, cifra que non se voltaría 

repetir xa que, a partires do 2008 e ata o 2013 nunca se sobrepasou a cifra de 20 contratos. 
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Táboa 25: Evolución do número e modalidades de contratos totais e realizados a mulleres. Vimianzo. 
2002 – 2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE.Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Se ben a serie histórica anterior amosa unha panorámica ben clara da evolución da 

contratación feminina e, sobre todo, das diferentes modalidades contractuais presentes na 

contratación, entre as que salientan as modalidades de carácter temporal, a continuación 

amosaranse datos referentes ó nivel académico esixido nas contratacións. Así, atendendo ós 

últimos datos dispoñibles, correspondentes a outubro do 2014, a distribución da contratación 

feminina atendendo ó nivel de formación responde ó seguinte gráfico. 

 

Gráfico 19: Distribución da contratación feminina en función do nivel formativo. Vimianzo. Outubro 
2014. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE.Consellería de Traballo e Benestar. 
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Así, para os últimos datos oficiais dispoñibles, obsérvase que o 79% dos 52 contratos iniciais 

asinados por mulleres no mes de outubro, requiren o nivel formativo correspondente a 

estudos secundarios, en tanto que o 10% correspóndelle ós estudos de carácter primario, e o 

9% dos contratos asinados realizáronos persoas sen nivel formativo ou analfabetas. Ademais, o 

2% restante correspóndelle ó nivel formativo de estudos superiores. Esta distribución da 

contratación feminina segundo o nivel formativo repítese ó longo dos anos 2013 e 2014, 

período no que están dispoñibles os datos oficiais e é moi semellante á ofrecida polos 

contratos asinados por homes no mesmo período. Finalmente, é posible indicar que neste 

período a práctica totalidade dos contratos asinados se producen no sector servizos. 

Un dos aspectos máis salientables, ademais da importante temporalidade, da análise da 

estrutura de contratación en Vimianzo, é a distribución da contratación a tempo completo ou 

parcial. A continuación preséntase a evolución destas modalidades de contratación entre os 

anos 2006 – 2013, que  amosa a tendencia descendente da contratación a tempo completo, en 

tanto que a contratación a tempo parcial segue unha liña claramente ascendente dende o ano 

2008, pasando de supoñer un 17% sobre o total de contratos no ano 2006, a representar máis 

dun 45% no ano 2013 con máis de 730 contratos asinados nesta modalidade. 

 

Gráfico 20: Evolución dos contratos totais, a tempo completo e parcial. Vimianzo. 2006 -2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE.Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Estudando a repercusión desta evolución dos contratos a tempo parcial con respecto ó sexo da 

persoa contratada, é posible observa-la seguinte gráfica que se pode considerar representativa 

con respecto tanto á propia evolución da modalidade, como da súa distribución en función do 

xénero. 
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Gráfico 21: Evolución por sexo da contratación a tempo parcial. Vimianzo. 2006 -2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE.Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Así, tal e como se pode observar no gráfico e como se apuntou con anterioridade, a 

contratación a tempo parcial increméntase de xeito moi significativo ó longo do período 

analizado. Este incremento vén protagonizado ata o ano 2011 polas contratacións femininas, 

que chegan a representar neste 2011 o 85% do total dos contratos a tempo parcial 

formalizados. A partires do 2011, se ben o número de contratos segue a medrar para as 

mulleres, faino dun xeito moito máis significativo no caso dos homes, polo que no 2013 o peso 

feminino nesta modalidade de contratación rolda o 60%, en tanto que o masculino chega ó 

40% dende o 15% do ano 2011. 

Afondando no nivel de análise dos datos ofrecidos pola Consellería de Traballo 

correspondentes a outubro do 2014, é posible estuda-las ocupacións máis contratadas para 

mulleres en Vimianzo, sen entrar a diferenciar entre os diferentes tipos de modalidades 

contractuais.  

Táboa 26: Ocupacións máis contratadas a mulleres. Vimianzo. Outubro 2014. 

Ocupacións Contratos 
formalizados 

Traballadores dos coidados persoais a domicilio 30 

Axudantes de cociña 11 

Enfermeiros non especializados 10 

Monitores de actividades recreativas 6 

Camareiros asalariados 5 

Xastres, modistos, peleteiros ou sombreireiros 4 

Vendedores en tendas ou almacéns 3 

Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non 
clasificados baixo outros epígrafes 

2 

Coidadores de nenos en garderías ou centros educativos 2 

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 
semellantes 

2 

Profesores de Formación Profesional 2 

Outras ocupacións elementais 1 

Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non 
clasificados baixo outros epígrafes 

1 

Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non 
clasificados baixo outros epígrafes 

1 
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Ocupacións Contratos 
formalizados 

Carpinteiros 1 

Panadeiros, pasteleiros ou confiteiros 1 

Cociñeiros asalariados 1 

Fisioterapeutas 1 

Expendedores de gasolineiras 1 

Outros técnicos e profesionais de apoio de actividades culturais e 
artísticas 

1 

Axentes e representantes comerciais 1 

Recepcionistas agás de hoteis 1 

Técnicos de urxencias sanitarias 1 

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións. Consellería de Traballo e Benestar. 

 

A táboa presentada engloba un total de 89 contratos asinados por mulleres no mes de outubro 

do 2014, supoñendo os datos máis salientables achegados dende as bases de datos oficiais da 

Consellería de Traballo en materia de ocupacións contratadas no territorio, considerándose 

suficientemente representativa para achegar unha perspectiva da realidade das ocupacións 

que na actualidade están a ocupar a máis mulleres en Vimianzo. 

Así, é posible observar, dentro da globalidade do sector servizos en xeral, que as diferentes 

empresas relacionadas co sector dos coidados persoais teñen un elevado impacto en termos 

de contratos asinados. Isto derívase da presenza de ocupacións como a de “Traballadores dos 

coidados persoais a domicilio”, a máis contratada para mulleres, “enfermeiros non 

especializados” , “traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde” ou 

fisioterapeutas, por exemplo. Sen ánimo de ser exhaustivos nesta análise, é posible indicar que 

o sector dos coidados persoais ten un impacto de preto do 50% dos contratos asinados por 

mulleres no mes de outubro do 2014, polo que por si mesmo debe ser considerado 

estratéxico. 

Ademais, é preciso facer fincapé na importancia do sector da hostalaría e pequeno comercio 

que, con ocupacións como as de “axudante de cociña”, “camareiros”, ou “vendedores” tamén 

ocupa un lugar salientable no mercado laboral municipal. 

Seguindo con esta análise, a continuación amósanse as ocupacións máis contratadas en 

outubro do 2014 para homes en Vimianzo. 

 

Táboa 27: Ocupacións máis contratadas a homes. Vimianzo. Outubro 2014. 

Ocupacións Contratos 
formalizados 

 Camareiros asalariados 48 

Soldadores, colocadores de parqué e afíns 6 

Oficiais, operarios e artesáns doutros oficios non clasificados  5 

Monitores de actividades recreativas e de entretemento 5 

Empregados de control de abastecementos e inventario 3 

Albaneis 2 



 

Concello de  
Vimianzo 

 

III Plan de igualadade de oportunidades entre homes e mulleres de Vimianzo 2015 -2018 

        59 

Ocupacións Contratos 
formalizados 

Peóns da construción de edificios 2 

Compositores, músicos e cantantes 2 

Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 2 

Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural 2 

Traballadores cualificados en actividades gandeiras e de vacún 2 

Peóns de obras públicas 1 

Axudantes de cociña 1 

Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non 
clasificados baixo outras epígrafes 

1 

Supervisores da construción 1 

Traballadores de servizos de protección e seguridade non clasificados 
baixo outras epígrafes 

1 

Vendedores en tendas e almacéns 1 

Soldadores e cortadores 1 

Condutores asalariados de camións 1 

Condutores de tranvías e autobuses 1 

Técnicos en instalacións de produción de enerxía 1 

Peóns agrícolas (agás en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 1 

Zapateiros e afíns 1 

Cociñeiros asalariados 1 

Veterinarios 1 

Enfermeiros non especializados 1 

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións. Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Ó igual ca acontecía para as ocupacións máis contratadas no ámbito feminino, a táboa 

presentada non se trata dunha análise exhaustiva daquelas ocupacións que ó longo do tempo, 

senón unha fotografía das ocupacións máis contratadas no ámbito masculino no mes de 

outubro do 2014 que pode ser representativa segundo datos oficiais da Consellería de 

Traballo. 

Así, no mes analizado, saliéntanse cuantitativamente as ocupacións relacionadas co sector da 

hostalaría (camareiros, axudantes de cociña ou cociñeiros, por exemplo) que achegan máis do 

50% da listaxe de contratos amosada, en tanto que non é posible desbota-la influencia do 

sector da construción que cunha cifra achegada ó 20% tamén salientan dentro do panorama 

laboral local. 

Ademais destes sectores, pódense salientar as ocupacións relacionadas co transporte 

(condutores), e co sector forestal e agrogandeiro, co que se pode observar unha importante 

diferenza sectorial entre as ocupacións máis contratadas no ámbito feminino e masculino.  

 

O Desemprego en Vimianzo. 

 

Analizado o emprego e as contratacións, con modalidades de contratación e ocupacións máis 

contratadas en Vimianzo, é preciso facer unha análise sobre o desemprego que se vén sufrindo 
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ó longo dos últimos anos, analizando a súa estrutura, e as ocupacións que son máis 

demandadas polos desempregados de Vimianzo. 

Para realizar esta análise, utilizaranse datos oficiais da Consellería de Traballo e Benestar, que 

dan a posibilidade de amosar datos absolutos, o cal para a dimensión do Concello de Vimianzo 

é visual e representativo. 

Así, as cifras de desemprego, extraídas como as anteriormente expostas de fontes públicas, 

foron tomadas de xeito interanual en base ó último dato oficial público, é dicir, o de Outubro 

do 2014, de tal xeito que se pode comproba-la evolución do desemprego dende Outubro do 

2007. 

 

Táboa 28: Evolución do desemprego en Vimianzo. 2007 -2014. 

Desemprego 
Anos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 475 505 587 607 628 690 668 586 

Homes 180 206 255 272 305 351 303 250 

Mulleres 295 299 332 335 323 339 365 336 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos da Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Tal e como se pode observar na táboa, a evolución das cifras de desemprego é 

tremendamente crecente no período 2007 – 2012, onde se chega a un incremento global do 

45% sobre as cifras de outubro do 2007, en tanto que os datos máis actuais amosan unha 

tendencia ó decrecemento e estabilización, con cifras achegadas ás presentes no ano 2009. 

Con respecto ó desemprego de carácter feminino, este amósase ó longo do período analizado 

como superior ó masculino agás no mes de outubro do ano 2012, sendo o habitual na serie 

estudada que as diferenzas entre o desemprego feminino e o masculino superen os 5 puntos, 

agás para os ano 2011, en tanto que se chegou a unha diferenza de máis de 20 puntos no ano 

2007, sendo na actualidade a diferenza de 14 puntos.  

Analizando a sectorialización do desemprego total rexistrado para o mes de outubro do 2014, 

é posible observar que os sectores que máis persoas desempregadas achegan ós datos oficiais 

son os relacionados co construción e as industrias manufactureiras, cun 22% e 20% 

respectivamente sobre o total, en tanto que os sectores relacionados co comercio e coa 

hostalería achegan un 12% e un 11% respectivamente.  

Neste breve repaso das cifras sectorializadas correspondentes ó mes de outubro do 2014 

tamén é preciso salienta-lo impacto das persoas procedentes do sector da administración 

pública, que supoñen un 8% do total, as persoas que se anotaron por primeira vez ós servizos 

de colocación, que supoñen o 5% do total, e as persoas desempregadas procedentes do sector 

agrogandeiro e da pesca que supoñen outro 5% do total.  
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Gráfico 22: Distribución do desemprego por sectores económicos. Vimianzo. Outubro 2014. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do Instituto Galego das Cualificacións. Consellería de Traballo e 

Benestar. 

 

Focalizando  no desemprego de carácter feminino, é posible observar que os grandes sectores 

que acaparan unha parte moi salientable deste desemprego son os relacionados coa industria 

de carácter manufactureiro ( concretamente acapara o 26% do total do desemprego no mes 

de referencia), en tanto que a hostalaría e o comercio supoñen cadanseu 15% sobre o total. 

Neste aspecto salientan tamén as cifras de desemprego relacionadas coa administración 

pública e co sector sanitario e dos servizos sociais, se ben as porcentaxes que achegan estes 

sectores roldan cadanseu 6%. Ademais, é preciso contar coas persoas anotadas por primeira 

vez nos servizos de emprego, que supoñen o 8% do desemprego. 

 

Gráfico 23: Distribución do desemprego feminino por sectores de actividade. Vimianzo. Outubro 2014. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do Instituto Galego das Cualificacións. Consellería de Traballo e 
Benestar. 
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Así, como se pode observar da comparación dos datos expostos, a principal diferenza de 

carácter sectorial que amosa o desemprego feminino en relación ós datos xerais, é a 

desaparición do sector da construción como explicativo dunha cantidade importante de 

desemprego, é dicir, a práctica totalidade do desemprego que achega a construción é 

masculina. 

No tocante ó resto de sectores, tamén se pode observar que o desemprego achegado polo 

sector das actividades sanitarias é integramente feminino, en tanto que o desemprego xerado 

polos sectores do comercio de proximidade e pola hostalería tamén se pode indicar que é 

maioritariamente feminino xa que, a título de exemplo, o sector da hostalaría supuxo un total 

de 63 desempregados no mes de outubro, dos que 54 son mulleres. 

Estudado o desemprego en función dos sectores económicos cos que está relacionado, é 

preciso analiza-la súa estrutura relacionada cos niveis formativos das persoas desempregadas, 

podendo observar neste punto tamén o feito diferencial que supón o xénero. Así, como se 

pode comprobar no gráfico 24 referido ós datos de desemprego de setembro do 2014, últimos 

datos oficiais que conteñen a desagregación desta información, das 560 persoas en situación 

de desemprego neste mes de setembro, un 25% corresponde a persoas sen estudos, en tanto 

que o 17% correspóndelle a persoas sen estudos primarios completos, o 9% correspóndelle a 

persoas con estudos primarios completos, o 41% é para as persoas con estudos secundarios, 

en tanto que o 8% restante correspóndelle ás persoas con estudos post-secundarios. 

Nesta fotografía do mes de setembro pódese observar que o desemprego ten unha maior 

incidencia no grupo que ten os estudos secundarios completos. 

Se se analizan estes datos en función do xénero, é posible observar un gráfico como o seguinte 

no que, se ben se demostra que o desemprego incide de xeito semellante nos grupos sen 

estudos, con estudos primarios non completos, e con estudos primarios completos, este 

desemprego incide dun xeito superior nas mulleres que contan con estudos secundarios e con 

estudos post-secundarios. 

Gráfico 24: Distribución do desemprego en función do nivel formativo. Vimianzo. Setembro 2014. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do Instituto Galego das Cualificacións. Consellería de Traballo e 
Benestar. 
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Así, en tanto a incidencia do desemprego masculino para as persoas con estudos secundarios é 

do 36% do total do desemprego masculino (86 homes), a incidencia no caso das mulleres é do 

45% (142 mulleres). No caso dos estudos post-secundarios o esquema é semellante xa que, en 

tanto a incidencia nos homes é do 5% do total do desemprego masculino (11 homes), a 

incidencia no caso das mulleres é do 11% do total das mulleres desempregadas (35 mulleres). 

Tal como se fixo con anterioridade, con respecto ás ocupacións máis contratadas para mulleres 

e homes, é preciso facelo tamén con aquelas ocupacións máis demandadas polas persoas 

desempregadas no servizo de colocación. No caso das mulleres, as ocupacións máis 

demandadas son as seguintes: 

 

Táboa 29: As 10 ocupacións máis demandadas por mulleres. Vimianzo. Outubro 2014. 

Ocupación 
Número de 
demandas 

Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos 210 

Vendedores en tendas e almacéns  130 

Operadores de máquinas de coser e bordar 74 

Axudantes de cociña 67 

Traballadores dos coidados persoais a domicilio 60 

Peóns de obras públicas 59 

Peóns forestais e de caza 58 

Caixeiros e vendedores de billetes  45 

Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non 
clasificados baixo outras epígrafes.  43 

Recolledores de residuos 42 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do Instituto Galego das Cualificacións. Consellería de Traballo e 
Benestar. 

 

Os datos aquí amosados son os relativos ás 10 ocupacións máis demandadas polas mulleres 

desempregados nas oficinas do Servizo Galego de Colocación. Como se pode comprobar, e 

sendo consecuentes coa análise realizada sobre a ocupación feminina realizada con 

anterioridade, as ocupacións máis demandadas responden ós sectores económicos que contan 

con maior pulo en termos de contratación.  

Así, de xeito visual pódense salienta-las primeiras ocupacións presentes na anterior listaxe, xa 

que pertencen ós sectores dos que se vén falando ó longo deste análise. Trátanse de 

ocupacións relacionadas co sector da hostalaría, dos servizos sanitarios e sociais, da industria 

secundaria (sector téxtil) e do comercio de proximidade. Tamén é moi salientable a presenza 

como a ocupación máis demandada no ámbito feminino da relacionada coa limpeza de 

oficinas, hoteis e outros establecementos, sobre todo porque, se ben esta é unha ocupación 

tradicionalmente moi demandada por mulleres, supón cáseque o duplo do número de persoas 

que demandan a segunda na listaxe, polo que a diferenza é digna de mención. 
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No caso das ocupacións máis demandadas polos homes rexistrados no Servizo Galego de 

Colocación, a continuación amósanse as 10 máis demandadas: 

 

Táboa 30: As 10 ocupacións máis demandadas por homes. Vimianzo. Outubro 2014. 

Ocupación 
Número de 
demandas 

Peóns de obras públicas 89 

Albaneis 82 

Peóns da construción de edificios 69 

Peóns forestais e de caza 58 

Encofradores e operarios de posta en obra de formigón 46 

Condutores asalariados de camións 39 

Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 31 

Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural 
23 

Recolledores de residuos 22 

Operadores de maquinaria en movementos de terras e equipos 
semellantes 

18 

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do Instituto Galego das Cualificacións. Consellería de Traballo e 
Benestar. 

 

Ó igual có acontecido no caso da análise das ocupacións máis demandadas polas mulleres, o 

caso das demandas dos homes céntranse dun xeito moi importante no sector da construción e 

o transporte, cun lugar salientable tamén para as ocupacións relacionadas co sector forestal. 

Así, a análise das demandas de ocupacións amosan unha clara diferenciación por xénero, de 

tal xeito que é posible identificar sectores de actividade completamente feminizados 

(hostalaría, comercio, limpeza, servizos de atención ás persoas ou sector téxtil), en tanto que o 

mesmo acontece para as demandas de ocupacións masculinas, focalizándose estas no sector 

da construción e transporte.    

 

 O tecido empresarial de Vimianzo está formado maioritariamente por autónomos 

(persoas físicas) e , en menor medida por sociedades limitadas, e dicir, pemes e 

micropemes. 

 A economía vimiancesa atópase claramente terciarizada, pois o 61% das empresas 

adícanse ó sector servizos. 

 O longo dos últimos anos Vimianzo viviu un progresivo decrecemento do número de 

empresas que conforman o tecido produtivo. 

 As afiliacións á seguridade social da poboación de Vimianzo rexistran dende o 2007 unha 

caída constante ata o 2013. 

 A temporalidade na contratación laboral é unha condición estrutural do mercado laboral 

vimiancés que se agudiza no caso das mulleres. 
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 Existencia duna tendencia descendente da contratación a tempo completo e dunha 

claramente ascendente da contratación a tempo parcial. Esta última, máis intensa entre a 

poboación feminina. 

 O desemprego en Vimianzo presenta unha evolución crecente no período 2007 – 2012. Os 

niveis de desemprego na poboación feminina son superiores ós da poboación masculina. 

 

55..66..  CCoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ee  ccoonncciilliiaacciióónn..  

 

A corresponsabilidade é a responsabilidade compartida entre dúas ou máis persoas ante unha 

situación ou actuación. 

Na nosa sociedade, tradicionalmente, as responsabilidades relacionadas coa familia e o fogar 

foron asignadas ás mulleres, en tanto que as responsabilidades e tarefas de tipo laboral, 

cultural e político asumíronas os homes. Esta distribución nas responsabilidades de cada un 

dos sexos sitúa a muller, fundamentalmente, no ámbito privado ou doméstico e da 

reprodución e ó home no ámbito público e da produción, marcando claramente unha 

separación nos roles que desenvolve na sociedade cada un dos sexos . 

Nos últimos anos téñense producido importantes progresos e avances no acceso e na 

incorporación das mulleres ó ámbito público, tanto á formación, ó emprego e ó lecer, pero sen 

embargo este proceso non está a ter a mesma incidencia no acceso dos homes ó ámbito do 

fogar. 

As seguintes táboas presenta a distribución das persoas que realizan tarefas fogar por sexo e 

idade, así como as horas que se dedican a elo. Os datos17 poñen de manifesto como a muller 

aínda é a responsable do ámbito doméstico todo e que os homes van aumentado o seu peso 

no que as tarefas do fogar se refire. 

Táboa 31: Porcentaxe de persoas que realizan tarefas do fogar por sexo e idade. Galicia. 2002
18

. 

Anos Mulleres Homes   Total 

De 14 a 19 anos 40,94% 11,66%   26,07% 

De 20 a 29 anos 69,37% 23,15%   46,02% 

De 30 a 39 anos 89,60% 25,30%   57,78% 

De 40 a 54 anos 94,30% 22,69%   58,83% 

De 55 ou máis anos 77,30% 17,85%   51,30% 

   
  

 Total 79,12% 20,76%   51,28% 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. 

                                                           
17

 Os datos dispoñibles das diferentes fontes estatísticas oficiais proporcionan información a nivel autonómico e 
nalgún caso provincial pero non a nivel local, polo que asumirase como indicativo a tendencia que mostren. 
18

 Os últimos datos dispoñibles son do 2002, tomamos estes datos tan afastados do período no que se está a 
desenvolver este análise como unha tendencia. 
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Táboa 32: Número medio de horas semanais dedicadas a realización de tarefas do fogar segundo o sexo. 
Galicia e provincia de A Coruña. 2002. 

Territorio Mulleres Homes   Total 

Galicia 27,32 15,41   25,02 

A Coruña 27,41 15,08   24,9 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. 

 

A falta aínda dunha maior corresponsabilidade entre mulleres e homes tamén se pon de 

manifesto no eido laboral, xa que son notablemente máis numerosos os casos de mulleres que 

recoñecen que a dedicación que teñen a tarefa do coidado dos/as fillos/as impídelles realizar 

un traballo remunerado ou incluso dificúltalles mellorar o seu nivel de ingresos actual. Así 

mesmo, acontece no caso de optar por unha redución da xornada laboral por motivo de 

coidado dos/as fillos/as, as mulleres seguen a ser as que escolle esta opción que lle permite 

distribuír o seu tempo en función das necesidades súas e da súa familia.  

 

Táboa 33: Porcentaxe de persoas ás que coidar nenos/as impídelles desempeñar un traballo remunerado 
ou mellorar o nivel de ingresos actuais segundo o sexo. Galicia e provincia de A Coruña. 2002. 

Territorio Mulleres Homes   Total 

Galicia 6,19 1,29   3,89 

A Coruña 5,98 1,44   3,82 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. 

 

Táboa 34: Traballadores con nenos/as de 0 a 12 anos con redución de xornada de traballo para atender 
aos/as nenos/as. Galicia. 2012. 

  Mulleres Homes   Total 

Total traballadores 22262 7870   30132 

Incidencia
19

 17,54 5,15   10,78 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. 

 

A sociedade debe marcarse como obxectivo acadar unha situación de maior ou incluso plena 

corresponsabilidade, que implique que tanto mulleres como homes asuman por igual a 

responsabilidade e as tarefas que supón o mantemento do fogar e o coidado dos/as fillos/as. 

Isto permitirá que as mulleres consigan reducir a súa xornada de traballo doméstico e, por 

                                                           
19

 Os datos fan referencia aos país con nenos/as de 0 a 12 anos que residen en núcleos familiares e que traballan 
por conta allea o por conta propia. A incidencia calcúlase para cada categoría como a porcentaxe de país con 
redución de xornada sobre o total de país nesa categoría 
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conseguinte, disporán de máis tempo que adicar tanto a súa formación, a súa promoción 

profesional ou o seu ocio e tempo de lecer. 

Deste xeito, e traballando por acadar este obxectivo de maior corresponsabilidade, 

conséguese que as persoas, independentemente do seu sexo, compartan responsabilidades e 

dispoñan de iguais tempos e oportunidades para a formación, o traballo ou o lecer. 

Un aspecto importante a ter en conta no fomento da corresponsabilidade é a conciliación da 

vida persoal, laboral e familiar. 

Este concepto fai referencia á necesidade que teñen tanto mulleres como homes de 

compatibilizar o traballo remunerado co traballo doméstico e as responsabilidades familiares 

así como dispoñer de tempo para o desenvolvemento persoal. Por elo, esta é unha necesidade 

que afecta ó conxunto da sociedade e que, polo tanto, precisa ter unha resposta conxunta que 

implique a tódolos axentes da sociedade, administracións públicas, axentes sociais, 

organizacións, cidadanía en xeral, etc. 

Estas respostas deben vir dende creación de servizos de apoio e infraestruturas que faciliten a 

conciliación, a novas formas de organización do traballo e mesmo do cambio nas mentalidades 

da cidadanía. 

Neste punto, e asumindo que é un tema que afecta ó conxunto da sociedade, son as mulleres 

as que, naqueles espazos onde se propicia e fomenta a conciliación, levan a dianteira 

intentando, con elo, mellorar a distribución do seu tempo e compatibilizando o traballo 

remunerado co traballo doméstico.  Na seguinte táboa ponse de manifesto esta conclusión 

sobre as dinámicas no ámbito da conciliación. 

 

Táboa 35:  Traballadores con nenos/as de 0 a 12 anos que flexibilizan ou coordinan o horario de traballo 
para atender os/as nenos/as por sexo. Galicia. 2012. 

  Mulleres Homes   Total 

Total traballadores 46761 37576   84337 

Incidencia
20

 36,84 24,61   30,16 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. 

 

 

 

                                                           
20

 Os datos fan referencia aos país con nenos/as de 0 a 12 anos que residen en núcleos familiares e que traballan 
por conta allea o por conta propia. A incidencia calcúlase para cada categoría como a porcentaxe de país que 
flexibilizan ou coordinan o horario de traballo sobre o total de país nesa categoría. 
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55..77..  PPaarrttiicciippaacciióónn  nnooss  áámmbbiittooss  ppoollííttiiccoo,,  ssoocciiaall  ee  eeccoonnóómmiiccoo..  

 

Nos ámbitos da representación social e política as mulleres están a dar importantes pasos. 

Aínda que nestes espazos son notorias as diferenzas entre mulleres e homes, é necesario 

poñer de manifesto que as mulleres están a traballar por conseguir unha maior presenza e 

intervención. Este feito, leva consigo beneficios considerables tanto para elas mesmas como 

para o conxunto da sociedade, xa que se consigue transformar a perspectiva coa que se 

abordan as reivindicacións, tanto sociais como políticas ou económicas. 

A Segunda Conferencia Mundial da Muller de Nacións Unidas (1980) definiu o empoderamento 

da muller como “o proceso que as mulleres emprenden para conseguir a capacitación para 

controlar e decidir sobre as propias vidas dentro e fora do fogar”. Esta idea de empoderamento 

está a ser esencial no desenvolvemento das mulleres nestes espazos da sociedade, o social, o 

político e o económico. 

Neste senso, é notorio o proceso de cambio vivido polo colectivo feminino que adquire un 

maior sentimento de fortaleza interna e confianza, así como capacidade para influír nos 

procesos sociais que afectan tanto ás mulleres como á sociedade en xeral. Neste novo 

escenario as mulleres considéranse protagonistas do proceso de transformación do mundo no 

que viven. 

A participación da muller no ámbito político está a ser un claro exemplo no que a muller está 

cada día máis presente, aínda que a representación equilibrada aínda pode necesitar de algo 

máis de tempo. Esta maior intervención da muller no eido político permite ás mulleres 

participar dunha forma directa na toma de decisións fundamentais no devir da sociedade. 

 

Táboa 36: Porcentaxe de mulleres representantes nos parlamentos autonómicos sobre o total. España e 
Galicia. 1995 – 2014. 

Territorio 
Anos 

1995 2000 2005 2010 2014 

España 19,58 30,06 37,03 42,22 - 

Galicia 13,33 16,67 33,33 40 37,33 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos IGE. España: IGE/Instituto de la Mujer. Mujeres en cifras. Galicia: 
IGE/Instituto de la Mujer. Mujeres en cifras. (-) Dato non disponible. 

Táboa 37: Porcentaxe de conselleiras nos parlamentos autonómicos sobre o total. España e Galicia. 1996 
– 2014. 

Territorio 
Anos 

1996 2000 2005 2010 2014 

España 11,33 15,71 32,37 - - 

Galicia 9,09 8,33 14,29 36,36 62,5 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos IGE. España: IGE/Instituto de la Mujer. Mujeres en cifras. Galicia: 
IGE/Instituto de la Mujer. Mujeres en cifras. (-) Dato non disponible. 
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As dúas táboas amosan como a nivel galego, tanto no poder lexislativo como no executivo, a 

presenza das mulleres está a ser cada vez máis notoria e a súa evolución é claramente 

ascende.  

Na administración local a radiografía da situación tamén amosa unhas tendencias moi 

semellantes que as apuntadas para o nivel galego. 

 

Táboa 38: Porcentaxe de concelleiras na administración local sobre o total. España e Galicia. 1995 – 
2014. 

Territorio 
Anos 

1995 2000 2005 2010 2014 

España 16,45 21,1 25,53 30,5 35,24 

Galicia 11,28 15,42 20,66 31,83 37,75 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos IGE. España: IGE/Instituto de la Mujer. Mujeres en cifras. Galicia: 
IGE/Instituto de la Mujer. Mujeres en cifras.  

 

Táboa 39: Porcentaxe de alcaldesas sobre o total. España e Galicia. 1995 – 2014. 

Territorio 
Anos 

1995 2000 2005 2010 2014 

España 6,53 9,61 12,56 14,6 17,42 

Galicia 4,46 3,17 4,46 7,96 9,87 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos IGE. España: IGE/Instituto de la Mujer. Mujeres en cifras. Galicia: 
IGE/Instituto de la Mujer. Mujeres en cifras.  

 

O aspecto a salientar dos datos acabados de expoñer é que as tendencias en tódolos niveis 

amosados, local e autonómico, son moi semellantes entre o conxunto do territorio español e 

Galicia, tendencia manifestamente ascendente. No único nivel onde se pon de manifesto unha 

presenza menor en Galicia ca no global do territorio español é no goberno da administración 

local. Neste ámbito as alcaldesas no territorio galego son o 50% menos que no global do 

Estado. 

O Concello de Vimianzo ten unha presenza feminina na súa corporación municipal que se 

axusta ás proporcións que se acaban de presentar. A Corporación municipal do Concello de 

Vimianzo conta cun total de 13 representantes dos cales o 30% son mulleres.  

 

 



 

Concello de  
Vimianzo 

 

III Plan de igualadade de oportunidades entre homes e mulleres de Vimianzo 2015 -2018 

        70 

55..88..  VViioolleenncciiaa  ddee  XXéénneerroo..  

 

Segundo a Lei a violencia de xénero é calquera acto violento ou agresión, baseados nunha 

situación de desigualdade no marco dun sistema de relacións de dominación dos homes sobre 

as mulleres que teña ou poida ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, 

incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto se 

ocorre no ámbito público como na vida familiar ou privada. 

A violencia de xénero constitúe un atentado contra a integridade, a dignidade e a liberdade 

das mulleres. E é a manifestación máis brutal das desigualdades entre homes e mulleres.  Na 

actualidade tanto a discriminación das mulleres como a violencia de xénero son un problema 

que traspasa fronteiras e que está presente na maior parte dos países do mundo con 

independencia do nivel territorial. 

O paso cara  visibilización desta lacra social está a posibilitar o traballo e a asunción de 

medidas, tanto sociais como institucionais, que palíen as situacións de violencia de xénero. 

Neste eido foi imprescindible deixar de ver esta violencia como un asunto que forma parte da 

vida privada das persoas para pasar a ser un problema público que require da implicación de 

tada a sociedade para combatelo. 

As seguintes cifras dan mostra da incidencia que esta a ter este problema social e a súa 

evolución ó longo dos últimos anos.  

Gráfico 25: Número de denuncias por violencia exercida por homes contra unha muller que era a súa 
parella ou ex−parella por millón de mulleres (taxa por millón de mulleres). España e Galicia. 2007-2013. 

 

Fonte: elaboración propia a partires dos datos do IGE. España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Extraído de http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm; INE. Padrón municipal de 

habitantes. Galicia: Ministerio de Igualdad. Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer. 
Extraído de http://www.migualdad.es; INE. Padrón municipal de habitantes 

 
O gráfico 25 mostra como o número de denuncias, asumindo a denuncia como o primeiro 

termómetro da concienciación da violencia de xénero como un problema social, en España 

presenta unha tendencia de descenso constante ó longo dos últimos sete anos, despois dun 
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ano cunha punta significativa no ano 2008 (6097 denuncias por millón de mulleres). Non así 

acontece en Galicia, onde as denuncias nestes sete anos, 2007 -2013, presentan unha taxa 

semellante nos anos de inicio e fin da análise, o que podería entenderse como que a evolución 

está a ser constante. Pero unha visión máis pormenorizada dos datos, amosa que na 

actualidade as denuncias non variaron moito das presentadas hai sete anos, pero nos anos 

2008 e 2009 viviuse un aumento notable no número de denuncias, das 5181 no 2007 ás 6068 

no 2009, aumento que foi diminuíndo ó longo dos tres anos seguintes ata ás 4788 denuncias 

no 2012, para, no 2013, volver a repuntar chegando a un número de denuncias de 5174. 

Para poder identificar as situacións onde acontecen estes actos así como para poder definir as 

estratexias de actuación fronte a elas, é importante coñecer as características das vítimas de 

violencia de xénero. Unha das características básicas á hora de definir as estratexias de 

actuación é a idade das vítimas.  

A seguinte táboa amosa a distribución por idade das vítimas de violencia de xénero en Galicia 

nos anos 2011, 2012 e 2013. Este dato amosa un dos trazos fundamentais do perfil das 

vítimas, os principais grupos de idade onde se concentra un maior número de vítimas de 

xénero son o de 25 a 44 anos e o de 45 a 64 anos.  O grupo de 25 a 44 anos é o máis 

importante xa que, nestes tres anos analizados, este grupo de idade representa o 60% do total 

de vítimas de todo o ano. O grupo de idade que segue ó principal afectado é o de 45 a 64 anos 

que supón o 20% do total, seguido polo grupo de 18 a 24 anos cunha presenza media do 12% 

sobre o total de vítimas. 

Táboa 40Vítimas de violencia de xénero segundo grupos de idade. Galicia. 2011 – 2012 e 2013. 

Grupos de idade 
Anos 

2011 2012 2013 

Menos de 18 anos 16 15 16 

De 18 a 24 anos 186 137 149 

De 25 a 44 anos 831 804 779 

De 45 a 64 anos 296 287 263 

De 65 e máis anos 39 51 46 

    Total 1368 1294 1253 

Fonte: IGE. INE. Estadistica de Violencia de género. 

 

O traballo que toda a sociedade debe facer ante os datos que se acaban de amosar é para 

evitar unha das consecuencias máis visibles e fatídicas que ten esta lacra social, as vítimas 

mortais da violencia de xénero. O seguinte gráfico mostra o número de vítimas mortais 

rexistradas en Galicia por violencia de xénero dende o ano 2004 ata o 2013. 
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Gráfico 26: Mulleres mortas por violencia de xénero a mans das súas parellas ou ex−parellas. Galicia. 
2004 – 2013. 

 

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do IGE. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad<br>INE. 
Padrón Municipal de Habitantes. 

 

 

55..99..  OOss  RReessuullttaaddooss  ddoo  IIII  PPllaann  ddee  IIgguuaallddaaddee  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  

HHoommeess  ee  MMuulllleerreess  ddee  VViimmiiaannzzoo  ((22001100  ––  22001133))..  

 

Para a definición do III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres de 

Vimianzo é parte imprescindible desta análise e diagnose das características de Vimianzo, 

como territorio e poboación, contar cunha breve recensión dos principais resultados do 

anterior Plan de Igualdade implementado. 

O II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres de Vimianzo (2010 -2013) 

(PIOMH) ten como obxectivo principal “promover a integración da Igualdade de 

Oportunidades entre mulleres e homes tanto no deseño, coma no desenvolvemento e 

avaliación de todas as medidas e actuacións nas que se concreten as diferentes políticas 

municipais”. 

Para lograr este obxectivo principal definíronse oito (8) areas de actuación. Cada unha das 

cales conta cos seus obxectivos específicos e actuacións concretas a desenvolver. A seguinte 

táboa resume a estrutura do II PIOMH de Vimianzo: 

Táboa 41: Estrutura do II PIOMH de Vimianzo 

Área de Actuación 
Nº de Obxectivos 

específicos da 
área 

Nº de Accións 
definidas 

1. Difusión, Información e Sensibilización 2 12 

2. Servizos Sociais e Conciliación da Vida Familiar e Laboral 2 14 

3. Formación e Emprego 2 15 
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Área de Actuación 
Nº de Obxectivos 

específicos da 
área 

Nº de Accións 
definidas 

4. Educación, Cultura e Deporte 3 18 

5. Calidade de Vida: Saúde e Benestar 1 8 

6. Violencia de Xénero 1 10 

7. Asociacionismo e participación social 1 8 

8. Urbanismo, Espazo Público e Medio Ambiente 1 9 

Fonte: Avaliación do II PIOMH (2010 -2013) – Concello de Vimianzo. 

 

Segundo a documentación consultada e analizada, o resultado da implementación do II PIOMH 

de Vimianzo en canto as accións executadas no marco do Plan, e segundo o sistema de 

categorización, clasificación e contabilización empregado polos diferentes servizos municipais 

implicados na execución do mesmo, é o seguinte: 

Táboa 42: Accións executadas no marco do II PIOMH de Vimianzo por anos. 

2010 2011 2012 2013 

24 57 59 39 

Fonte: Elaboración propia a partires da documentación consultada do II PIOMH de Vimianzo. 

  

Seguindo co sistema de categorización, clasificación e contabilización que se utiliza para o 

seguimento e avaliación do II Plan de Igualdade de Vimianzo ó volume de accións executadas 

por cada unha das areas de actuación definidas sobre o total de accións levadas a cabo foron 

as seguintes21: 

Táboa 43: Porcentaxe das accións executadas no marco do II PIOMH de Vimianzo por áreas de actuación 
e anos. 

Área de Actuación 2010 2011 2012 2013 

1. Difusión, Información e Sensibilización 4% 2% 10% 5% 

2. Servizos Sociais e Conciliación da Vida Familiar e Laboral 25% 14% 12% 15% 

3. Formación e Emprego 0% 26% 25% 15% 

4. Educación, Cultura e Deporte 8% 5% 5% 21% 

5. Calidade de Vida: Saúde e Benestar 0% 0% 2% 3% 

6. Violencia de Xénero 0% 4% 2% 3% 

7. Asociacionismo e participación social 4% 4% 5% 3% 

8. Urbanismo, Espazo Público e Medio Ambiente 0% 2% 2% 3% 

Transversal 58% 44% 37% 33% 

Fonte: Elaboración propia a partires da documentación consultada do II PIOMH de Vimianzo. 

 

Os datos amosan como as accións que teñen un carácter transversal, e que por definición 

contemplan a implicación de varias das áreas de actuación definidas,  son as máis notorias. A 

                                                           
21

 Na categorización das accións executadas aparece unha área que non está contemplada no propio Plan e ten a 
denominación de Transversal e podería supoñer que a súa realización implicou a máis de unha área de actuación. 
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segunda área de actuación na que se desenvolveron máis accións foi en formación e emprego 

seguida pola de servizos sociais e conciliación da vida familiar e laboral. O resto das áreas 

teñen un peso testemuñal na implementación das accións do II PIOMH, pero cabe destacar o 

peso que adquire no 2013 a área de educación, cultura e deporte. 

Unha vez identificadas as áreas de actuación nas que se clasifican as accións do II PIOMH, é 

importante determinar o contido das accións executadas. Para levar a cabo esta 

determinación do contido das accións, e en base á denominación atribuída as mesmas, 

pódense clasificar en función das seguintes categorías:  

− Creación e mantemento de servizos e programas municipais: esta categoría recolle as 

accións que ou ben supoñen un novo servizo ou programa dentro da programación e 

actividade xeral  Concello, ou ben significan o mantemento e continuidade dun servizo 

ou programa municipal xa  en vigor dentro dos servizos municipais. Desta categoría 

son exemplos de accións o “Programa de conciliación da vida familiar para 

emigrantes”  ou o “Mantemento da Escola Infantil Municipal”. 

− Difusión: nesta categoría englóbanse as accións que implican un exercicio de 

sensibilización e/ ou divulgación de diferentes tipos de contidos no eido da igualade de 

xénero. Desta categoría son exemplos de accións o “Difusión dos exemplares do II Plan 

de Igualdade”  ou o “Exposición “nenas e nenos en igualdade””. 

− Formación: as accións que se recollen nesta categoría son accións definidas en pro da 

ensinanza de estudos e aprendizaxes que aumenten e adecúen o coñecemento e as 

habilidades da veciñanza de Vimianzo tanto á nova realizade social, do mercado de 

traballo e/ou cultural,  como ás novas demandas e necesidades da propia veciñanza. 

Desta categoría son exemplos de accións o “Curso de lingua galega para inmigrantes”,  

o “Obradoiro novos portais de Emprego”  ou o “Curso de Ioga”. 

 

Táboa 44: Porcentaxe das accións executadas no marco do II PIOMH de Vimianzo por contido e anos. 

Categoría do contido da acción 2010 2011 2012 2013 

Creación e mantemento de servizos e programas municipais 75% 49% 44% 51% 

Difusión 21% 23% 24% 31% 

Formación 4% 28% 32% 18% 

Fonte: Elaboración propia a partires da documentación consultada do II PIOMH de Vimianzo. 

 

Segundo o contido das accións implementadas o longo do período de execución do II PIOMH 

de Vimianzo a categoría que supón o metade das accións é a creación e mantemento de 

servizos municipais. O resto das accións distribúense de xeito equilibrado entre as outras 

categorías.  

En canto ós beneficiarios das accións do II Plan de Igualdade de Vimianzo, hai que empezar 

afirmando que non todas as accións recollidas no II PIOMH son cuantificables segundo os 

beneficiarios das mesmas.  Das 179 accións levadas a cabo hai 54 que non é posible cuantificar 

individualmente os seus beneficiarios. 
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Nas 125 accións do II PIOMH que si que dispoñen de datos, e que permiten cuantificar de xeito 

individual ase como desagregar por sexo os seus beneficiarios, o número de beneficiarios 

totais é de 16.683, sendo 8.942 mulleres.  Estas cifras indican que os beneficiarios das accións 

do II Plan de Igualdade de Vimianzo son o 53,60% mulleres e o 46,40% homes. Esta 

distribución responde ó peso que na poboación de Vimianzo teñen os diferentes sexos, non 

representando unha maior focalización no colectivo feminino. 
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66..  EEiixxeess  eessttrraattééxxiiccooss  ddoo  IIIIII  PPllaann  ddee  IIgguuaallddaaddee  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  

mmuulllleerreess  ee  hhoommeess  ddee  VViimmiiaannzzoo..  
 

Os eixes estratéxicos do Plan de Igualdade de Vimianzo son as grandes áreas de intervención 

que, a través do proceso participativo levado a cabo para a elaboración do Plan, foron 

identificadas como as cuestións que requirían dunha maior atención no municipio e que 

representan unha prioridade no camiño a seguir cara a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes en Vimianzo. 

Estes eixes estratéxicos son: 

 Sensibilización e promoción da igualdade. 

 Conciliación. 

 Formación e emprego. 

 Violencia de xénero. 

Sendo estas a principais prioridades nas que traballar no eido da igualdade en Vimianzo, e para 

contribuír a que as actuacións definidas se poidan realizar da forma máis eficiente posible, 

considérase axeitado contar con dúas áreas de intervención estratéxicas máis. O traballo 

nestas áreas vai supoñer un efecto directo no resto dos eixes reforzando e potenciando o seu 

impacto na sociedade de Vimianzo. 

Os dous eixes que van supoñer un efecto transversal sobre o resto son: 

 Promoción da Política de igualdade. 

 Participación e empoderamento. 

Seguidamente preséntanse os eixes estratéxicos definidos. Para cada un de eles apúntase o 

obxectivo estratéxico, que define a meta que se pretende acadar en cadanseu eixe; os 

obxectivos operativos, os cales delimitan as metas concretas que van axudar a conseguir o 

obxectivo estratéxico, e unha primeira proposta de actuacións que permitirán a consecución 

dos obxectivos operativos. 

As actuacións que recolle o Plan defínense como ámbitos amplos, que deben permitir fixar, 

para cada ano de vixencia do Plan, as actividades concretas que van desenvolver o Plan. Esta é 

unha característica que posibilita que o plan sexa flexible e se adapte tanto á realidade do 

Concello como á evolución da súa propia implementación, asegundado, deste xeito, unha 

maior pertinencia, oportunidade e capacidade de intervención do Plan.  

Neste Plan, e seguindo o razoamento exposto, recóllese unha planificación operativa ou 

actividades a desenvolver no marco deste III Plan de Oportunidades entre mulleres e homes de 

Vimianzo, que constituirá a base para a elaboración dos Plans Operativos Anuais dos 

diferentes anos de vixencia do Plan.  
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66..11..  PPrroommoocciióónn  ddaa  PPoollííttiiccaa  ddee  iigguuaallddaaddee..  

 

Un dos aspectos fundamentais no éxito de calquera iniciativa que se pon en marcha é o 

fomento é a difusión que se faga dela. 

A Política de igualdade é unha das iniciativas públicas, tanto no ámbito local como nos ámbitos 

autonómico e estatal, que requiren da implicación total do conxunto da cidadanía. O 

coñecemento que dela se ten, dos problemas que intenta resolver, dos cambios que con ela se 

pretenden incentivar ou dos recursos cos que conta, é esencial para un maior éxito da mesma. 

Por elo, neste ámbito político, o da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, é 

imprescindible traballar conxuntamente administracións públicas, institucións, sociedade civil 

e cidadanía en xeral cara un obxectivo común. Este obxectivo debe ser coñecido e compartido 

por todos. Para elo, é moi importante que dende as administracións que temos competencias 

e responsabilidades neste eido difundamos entre a poboación os propósitos que temos 

definidos como sociedade. 

Para conseguir este obxectivo é necesario contar con recursos suficientes que nos permitan 

chegar a toda a poboación ou, como mínimo, á maior parte dela. Somos conscientes dende 

este Concello, que estamos a vivir un contexto económico no que o conxunto da sociedade 

está a ver reducidos os seus recursos dispoñibles. Este Concello non é alleo a esta situación e, 

por elo, aposta por desenvolver unha política de igualdade baseada no principio da 

complementariedade, a racionalización dos recursos e o aproveitamento eficiente dos 

múltiples recursos postos a disposición dende o resto de administracións e institucións.  Deste 

xeito, e seguindo estes principios como base da nosa actuación, contribuímos a un 

desenvolvemento máis eficaz da política de igualdade de igualdade definida dende o noso 

ámbito local. 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 

Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das iniciativas que 

se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de Vimianzo; aumentando o seu 

compromiso con ela. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: 

Visibilizar o III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de 

Vimianzo como o marco estratéxico das iniciativas e actuacións desenvolvidas 

dende o Concello. 
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ACTUACIÓNS: 

− Definir unha imaxe corporativa do Plan e das súas actuacións. Definición dun slogan 

(por exemplo “Vimianzo en Igualdade”), creación dun logo e difusión da imaxe do Plan 

interna e externamente. 

 

− Difundir internamente o Plan, tanto ó persoal municipal como ós representantes do 

pleno (xornada de presentación, explicación individualizada, etc.). 

 

− Divulgar externamente o Plan entre os axentes sociais, asociacións, empresariado, 

centros educativos, veciños e veciñas de Vimianzo (a través da utilización de diferentes 

ferramentas: edición do Plan, inclusión na web municipal, presentación pública, etc.). 

 

− Empregar a imaxe corporativa do Plan en tódalas accións que se definan ó longo da 

súa vixencia nos Plans Operativos Anuais. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: 

Incrementar o número de accións implementadas no marco do Plan 

mellorando o aproveitamento de recursos dispoñibles dende outros ámbitos, 

administracións e institucións para o fomento e promoción da igualdade de 

oportunidades. 

ACTUACIÓNS: 

− Impulsar convenios de colaboración con outras institucións e administracións públicas 

para o desenvolvemento de actividades e iniciativas que fomenten a igualdade de 

oportunidades (como a Rede de entidades locais en contra da violencia de xénero, a 

Rede de centros de asesoramento afectivo-sexual para a mocidade “Quérote+”, a 

Escola Galega de Saúde para Cidadáns, o Instituto Galego de Consumo, a Deputación 

da Coruña, a Xunta de Galicia, entre outros).  
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66..22..  PPaarrttiicciippaacciióónn  ee  eemmppooddeerraammeennttoo..  

 

A participación social é un dereito que temos a cidadanía como membros dunha sociedade 

democrática. Contar cunha sociedade organizada, artellada e implicada contribúe a un mellor 

desenvolvemento do Concello na súa globalidade. Xa que posibilita que os problemas e as 

necesidades da veciñanza sexan coñecidos polas administracións, tidos en conta no 

desenvolvemento das súas políticas e, de xeito conxunto, resoltos en prol dunha maior e 

mellor convivencia, benestar e calidade de vida de todos os veciños e veciñas. 

Neste eido, é moi importante o concepto do empoderamento, tanto dende o punto de vista 

social como da situación das mulleres en particular. 

Conseguir un Concello no que a sociedade civil teña un papel relevante no desenvolvemento 

do mesmo, supón un traballo substancial de empoderamento e consolidación da labor que 

desempeñan as asociacións no devir da vida municipal. Traballo, este, que se reflicte no 

traballo conxunto entre asociacións, e entre asociacións e administracións, nas constantes 

interlocucións e interaccións e, como non, na representación que teñen as diferentes 

asociacións do conxunto da veciñanza. 

O papel da sociedade civil resulta imprescindible como vehículo de comunicación e interacción 

constante entre a sociedade e as institucións, ó tempo que son unha inmellorable canle de 

permeabilización das políticas públicas definidas na sociedade. 

A Declaración de Beijing (1995) establece que o empoderamento das mulleres e a súa plena 

participación en tódolos ámbitos da sociedade son fundamentais no logro da igualdade 

efectiva entre mulleres e homes. O empoderamento das mulleres supón, por unha parte, 

garantir e lograr a autonomía persoal, reforzando a autoestima e pasando por unha toma de 

conciencia persoal e identitaria, tanto individual como colectiva. E, por outra parte, supón a 

posta en valor dos temas que afectan directamente ás mulleres a través do recoñecemento 

social e político dos mesmos.  

Neste proceso de empoderamento é indispensable acadar unha maior participación das 

mulleres na sociedade civil a través tanto de asociacións de mulleres como daquelas que velen 

e defendan os seus intereses persoais. 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 

Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 

desenvolvemento da política de igualdade municipal e, en particular, das mulleres de 

Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o sentimento de pertenza a Vimianzo. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 1: 

Impulsar a colaboración coas asociacións de Vimianzo na definición e 

execucións de iniciativas e actividades a prol da igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes. 

ACTUACIÓNS: 

− Habilitar un espazo onde as asociacións do municipio xunto co Concello intercambien 

experiencias, información e a coordinación de actuacións. 

 

− Impulsar convenios de colaboración entre entidades sociais e a administración local, 

establecendo unha rede de colaboración para o relacionado co traballo para a 

igualdade de oportunidades. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: 

Dinamizar o tecido asociativo de Vimianzo. 

ACTUACIÓNS: 

− Continuar co servizo de asesoramento ás asociacións en temas de xestión, 

organización e planificación de proxectos que inclúan a igualdade de xénero. 

 

− Apoiar ás asociacións de mulleres e ás que traballan a prol da igualdade de 

oportunidades a través de axudas económicas. 

 

− Incluír nas bases de convocatoria das subvencións municipais para asociacións, como 

criterio de valoración, a participación e representación equilibrada de mulleres e 

homes nos órganos de dirección da entidade solicitante e a súa contribución directa ó 

obxectivo de igualdade. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: 

Fomentar o orgullo e sentimento positivo de pertenza a Vimianzo. 

ACTUACIÓNS: 

− Deseñar en colaboración co tecido asociativo do municipio iniciativas de posta en valor 

do patrimonio histórico e cultural e que impliquen a veciñanza. 

 

− Realizar e promocionar actuacións de difusión e promoción do patrimonio histórico e 

cultural do concello entre os diferentes colectivos da poboación, adolescentes, 

maiores, escolares, etc. 
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66..33..  SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  ee  pprroommoocciióónn  ddaa  iigguuaallddaaddee..  

 

A igualdade de oportunidades é un aspecto da vida que nos atinxe a todos, mulleres e homes, 

xa que é evidente que non se poden modificar as condicións de vida ou as mentalidades das 

mulleres sen que os homes tamén cambien neste senso. E, como non, é un tema clave que 

afecta a tódolos aspectos da vida, tanto familiar como profesional, das mulleres e dos homes. 

Por isto, é necesario que a igualdade de oportunidades sexa asumida polas familias, polos 

axentes educadores e, en xeral, polo conxunto da sociedade; traballando, na nosa vida cotiá, 

por evitar transmitir os estereotipos relacionados cos roles de xénero. 

Na promoción da igualdade de oportunidades a educación é un elemento clave, xa que non 

unicamente contribúe ó desenvolvemento das facultades intelectuais do individuo, se non que 

ten un importante papel no proceso de socialización das persoas. Neste senso, é básico e 

fundamental o traballo dos centros educativos no desenvolvemento das personalidades sen 

barreiras de xénero a través do asentamento de valores e das prácticas coeducativas. 

Este traballo debe ser completado e reforzado polo que se realiza dende o núcleo familiar, pois 

é este o outro gran axente socializador, fundamentalmente na infancia. Así pois, a 

sensibilización de nais e pais sobre a importancia da transmisión dos valores de igualdade 

entre mulleres e homes acontece imprescindible. 

Non se pode esquecer, neste ámbito da sensibilización e a promoción de igualdade, o papel 

que ten como instrumento básico de transmisión de actitudes e comportamento a Cultura. 

Dende esta área é moi importante traballar por visibilizar a contribución das mulleres e 

continuar impulsando a súa participación e produción neste eido. 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 

Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a través da educación 

e a promoción de accións que fomenten a igualdade. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: 

Fomentar a promoción da igualdade dende o ámbito educativo. 

ACTUACIÓNS: 

− Posta en marcha de actividades e programas formativos para a concienciación da 

igualdade de oportunidades e a coeducación nos espazos educativos (centros 

educativos, campamentos municipais, escolas municipais de deporte e cultura, 

ludoteca, biblioteca, etc.) 
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OBXECTIVO OPERATIVO 2: 

Achegar á veciñanza unha información completa sobre os recursos e servizos 

existentes no Concello. 

ACTUACIÓNS: 

− Recompilación dos principais servizos e recursos municipais, elaboración dos 

correspondentes materiais informativos e divulgativos, e difusión dos mesmos entre as 

veciñas e veciños de Vimianzo. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: 

Visibilizar o papel das mulleres no Concello de Vimianzo. 

ACTUACIÓNS: 

− Realización de actividades de recoñecemento e difusión dos logros femininos en 

calquera área (cultural, deportiva, profesional,…) para visibilizar como as mulleres 

desenvolven calquera actividade en igual medida que os homes. 

 

− Celebración do Día Internacional da Muller (8 de marzo) coa participación da mulleres, 

asociacións, empresas, comercios, centros educativos, etc. 

 

− Organización de concursos e exposicións que teñan por obxecto poñer en valor a 

figura das mulleres relevantes da historia. 

 

− Introducir no procedemento de elección dos nomes dos novos elementos simbólicos 

das rúas (rúas, prazas, rotondas, estatuas, etc.) criterios para equilibrar o número con 

nome de mulleres e homes, contribuíndo a equilibrar o recoñecemento ás apartacións 

das mulleres no municipio. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: 

Impulsar actuacións que contribúan a erradicación de condutas machistas e a 

eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero na sociedade vimiancesa. 

ACTUACIÓNS: 

− Fomentar unha imaxe pública de Vimianzo en consonancia e coherente coa Política de 

igualdade que se está a desenvolver no municipio, traballando, entre outros aspectos, 

na información e a publicidade, para que non sexan canles de transmisión de 

estereotipos e prexuízos machistas. 
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66..44..  CCoonncciilliiaacciióónn..  

 

Unha das materias pendentes no camiño cara a igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes e o uso que facemos do noso tempo. 

Na actualidade, e a pesar dos grandes avances no eido da igualdade, as mulleres seguen a 

manter a maior parte das tarefas do fogar. Este feito é un claro indicador do moito que falta 

por traballar no fomento da corresponsabilidade dentro das familias, para conseguir que as 

persoas, independentemente do seu sexo, compartan responsabilidades e dispoñan de iguais 

tempos e oportunidades para a súa formación, o súa traballo ou o seu lecer. 

Neste fomento, e como parte fundamental do mesmo, hai que ter en conta a necesidade 

dunha plena conciliación da vida persoal, familiar e laboral.  E, para continuar avanzando tanto 

na corresponsabilidade como na conciliación é necesario impulsar cambios en tódolos ámbitos 

de intervención, a nivel doméstico, laboral, de servizos públicos e de todas as estruturas 

sociais. 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 

Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e estratexias que 

faciliten a conciliación da vida privada e laboral das mulleres e homes de Vimianzo. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: 

Coñecer a realidade de Vimianzo en termo servizos de conciliación. 

ACTUACIÓNS: 

− Realizar unha análise do grao de adecuación dos servizos públicos e privados ás 

necesidades de conciliación a través dun “Estudo sobre a demanda de servizos de 

conciliación en Vimianzo”. 

 

− Elaborar unha guía de recursos para a conciliación no ámbito municipal, que favoreza 

o coñecemento e a información dos recursos existentes dispoñibles para conseguir 

conciliar a vida familiar e laboral. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: 

Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 
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ACTUACIÓNS: 

− Valorar o resultado do “Estudo sobre a demanda de servizos de conciliación en 

Vimianzo” en clave de fomento do emprendemento nas posibles áreas detectadas 

como deficitarias. Con esta posibilidade, contribuiríase a crear unha rede de recursos 

para a atención e o coidado de menores e persoas dependentes con especial atención 

ós períodos e horarios extraescolares (vacacións, días e períodos non lectivos, etc.). 

 

− Difundir e promocionar entre as veciñas e veciños de Vimianzo información sobre os 

recursos do Concello no eido da conciliación, a través da realización de actividades 

como charlas informativas, dípticos, xornadas de portas abertas, etc. 

 

− Artellar, en colaboración cos centros educativos, medidas para transformar os centros 

en espazos acordes cos criterios de conciliación (servizos de apertura temperá, 

almorzos, extraescolares, …). 

 

− Desenvolver programas e actividades lúdico-educativas para as nenas e os nenos do 

Concello nos períodos vacacionais co obxectivo de facilitar a conciliación persoal, 

familiar e laboral (campamentos, ludotecas, escolas culturais, escolas deportivas, …). 

 

− Incorporación de servizos de axuda á conciliación nos programas e actividades socio-

culturais e deportivas que se desenvolvan dende o Concello. 

 

− Crear o distintivo “espazo para a igualdade” co que dar a coñecer aquelas iniciativas 

nas que se dean condicións de igualdade para a participación efectiva (nos 

campamentos de verán, na ludoteca, …). 

 

− Aproximación dos servizos ofrecidos polo Concello ás parroquias, na medida das 

posibilidades e as demandas. 
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66..55..  FFoorrmmaacciióónn  ee  eemmpprreeggoo..  

 

Un dos cambios máis notables que viviu a sociedade ó longo dos últimos tempos foi a 

incorporación das mulleres ó ámbito académico e laboral. 

Si ben é certo que no ámbito educativo a incorporación da muller está fortemente 

consolidada, sendo, na actualidade, o grupo de poboación máis cualificado, non é así no 

ámbito laboral. 

Os datos analizados sobre o mercado laboral en Vimianzo veñen a confirmar que aínda existe 

una posición distinta entre mulleres e homes no eido laboral. Aínda persisten situacións de 

desigualdade, como a desigual participación no mercado laboral, unha porcentaxe de 

contratación precaria máis elevada ou o maior cargo no coidado da infancia e das persoas 

dependente  entre as mulleres. 

Neste senso, as administracións e institucións temos un papel fundamental como exemplos 

das actuacións necesarias que contribúen a renovar os métodos e formas de traballo 

tradicionais, en prol dos beneficios que proporciona a inserción no sistema produtivo da 

igualdade de oportunidades. 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 

Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos os aspectos 

relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar unha cultura laboral máis 

igualitaria. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: 

Promover no Concello medidas de acción positiva nas súas contratacións. 

ACTUACIÓNS: 

− Incorporar “cláusulas sociais” nos pregos de contratación pública (artigo 34.2 LOIMH) 

co obxectivo de favorecer a selección das empresas que destaquen por desenvolver 

unha política non discriminatoria, que promovan a igualdade entre mulleres e homes, 

que conten cun número elevado de mulleres, que acrediten estar aplicando un plan de 

igualdade ou incorporen medidas de conciliación. Prioridade na súa contratación 

cando cumpran co resto de criterios establecidos nos pregos de condicións para a 

contratación e/ou licitación de obras e servizos. 
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− Revisión das condicións de traballo dos empregados das empresas subcontratadas 

polo Concello co obxectivo de garantir a adecuación á legalidade vixente e a 

promoción da igualdade entre mulleres e homes. 

 

− Incluír nas contratacións municipais unha cláusula polo que no caso de igualdade de 

capacitación darase preferencia ás mulleres nos postos nos que estean 

infrarrepresentadas.  

 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: 

Adecuar as accións formativas afertadas dende o Concello ás necesidades reais 

do territorio así como ás demandas reais da mulleres e homes do municipio. 

ACTUACIÓNS: 

− Realización de obradoiros de orientación vocacional non sexista dirixidos ó alumnado 

para contribuír a promocionar unha orientación laboral non sesgada por razón de 

sexo. 

 

− Ofrecer accións formativas a mulleres e homes de Vimianzo que respondan as súas 

demandas e necesidades reais. 

 

− Definir as accións formativas necesarias en función dos resultado do “Estudo sobre a 

demanda de servizos de conciliación en Vimianzo”realizado. 

 

− Realizar accións formativas ou informativas sobre os dereitos recollidos na lexislación 

laboral relacionados coa igualdade: acceso ó emprego, retribución, condicións 

laborais, etc. Para elo, promover acordos de colaboración coas axentes sindicais do 

municipio ou da comarca. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: 

Fomento dos sectores económicos que contribúan ó desenvolvemento 

territorial e que permitan un maior acceso da muller ó ámbito produtivo. 

ACTUACIÓNS: 

− Apertura de foros e/ou salas de conversación que permitan a interacción entre as 

mulleres emprendedoras e empresarias, e entre estas e as mulleres desempregadas, 

para favorecer o establecemento de redes e fomentar as iniciativas de coworking así 

como permitir a detección das necesidades deste colectivo. 
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− Accións de asesoramento e apoio ó desenvolvemento empresarial de iniciativas que 

poidan xurdir como resultado do “Estudo sobre a demanda de servizos de conciliación 

en Vimianzo”. Valorar a posibilidade, para elo, do fomento de iniciativas segundo o 

método Pop up. 
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66..66..  VViioolleenncciiaa  ddee  xxéénneerroo..  

 

A violencia de xénero é unha das cuestións nas que fai especial fincapé a Estratexia Europea 

2010 -2015 como asunto clave no que hai que continuar incidindo dun xeito moi decidido. 

A violencia de xénero constitúe a mostra máis visible e desprezable das desigualdades por 

razón de sexo. Esta lacra social non é un problema exclusivo das mulleres, senón que o é de 

toda a sociedade. 

É necesario salientar que dende os diferentes niveis da administración, central, autonómica e 

local, fixéronse importantes esforzos que contribuíron a obter avances significativos e en casos 

transcendentais, pero non están a ser suficientes. Por elo, é imprescindible, como 

administración local, asumir como prioridade política a loita contra calquera manifestación de 

violencia exercida contra as mulleres. 

Temos que seguir traballando por mellorar a prevención, a intervención e o apoio ás vítimas, 

garantindo unha resposta multidisciplinar a un problema recoñecido como de enorme 

complexidade. Por elo, é necesario ser capaces de ofrecer unha resposta integral e adaptada 

ás necesidades de cada vítima.  

Pero, si nesta loita é fundamental a  intervención é a resposta ó problema, non é menos 

importante a prevención e a sensibilización social, comprometendo solidariamente a toda a 

sociedade. 

Neste senso, dende Vimianzo, temos que continuar traballando no cambio de actitudes fronte 

á violencia, afondando no rexeitamento a mesmo e apoiando incondicionalmente ás vítimas. 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 

Abordar a violencia de xénero dun xeito integral, impulsando a prevención e 

contribuíndo a súa erradicación e mellorando a atención ás vítimas. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: 

Promover actuacións de información, sensibilización e formación da poboación 

en xeral, co fin de previr situacións de violencia de xénero. 

ACTUACIÓNS: 

− Organización de obradoiros para fomentar o bo trato e a identificación e pasos a seguir 

nos casos de violencia de xénero, destinados a distintos colectivos,  (nenos, 

adolescentes, maiores, …). Impartidos de forma conxunta polas autoridades locais 

competentes, policía local e garda civil. 



 

Concello de  
Vimianzo 

 

III Plan de igualadade de oportunidades entre homes e mulleres de Vimianzo 2015 -2018 

        89 

− Edición e difusión dunha guía de recursos e servizos existentes no Concello e noutras 

institucións dirixidos á atención das vítimas de violencia de xénero. 

 

− Incluír na web do Concello unha sección con información sobre o tema da violencia de 

xénero: teléfonos, axudas, institucións de referencia, documentos, etc. 

 

− Conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de xénero, o 25 de novembro, 

visibilizando  as causas e as consecuencias da violencia de xénero. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: 

Crear servizos e recursos para abordar a violencia de xénero que melloren a 

intervención e atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero. 

ACTUACIÓNS: 

− Deseño e posta en marcha de protocolos de coordinación e concreción de obxectivos e 

accións comúns entre o Centro de Saúde, os centros educativos e a área de Benestar 

Social do Concello, para a detección precoz de casos de violencia e atención ás 

mulleres vítimas de violencia de xénero. 
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77..  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ooppeerraattiivvaa  aa  ddeesseennvvoollvveerr  nnoo  mmaarrccoo  ddoo  IIIIII  PPllaann  ddee  

OOppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  mmuulllleerreess  ee  hhoommeess  ddee  VViimmiiaannzzoo..  
 

A continuación preséntase a planificación operativa ou actividades a desenvolver no marco do 

III Plan de Oportunidades entre mulleres e homes de Vimianzo. Esta planificación operativa 

está pensada para ser implementada ó longo do período de vixencia do Plan, de tal xeito que 

se inclúen actuacións para seren executadas de xeito inmediato na primeira anualidade do 

Plan, e outras actuacións que se consideran de maior percorrido temporal ou que dependen 

do previo desenvolvemento doutras accións. 

As actividades amósanse en formato ficha, identificando tres grandes bloques na mesma: 

 Identificación da Actividade. Neste apartado procédese a situa-la actividade dentro da 

estratexia xeral marcada no III Plan, e a denominala de tal xeito que quede 

identificada. 

 Descrición da Actividade. Neste punto descríbese a actividade proposta, así como as 

fases e obxectivos das que se compón, identifícase ós potenciais beneficiarios da 

mesma, identifícase a entidade responsable do impulso e coordinación da mesma, así 

como as entidades que deben colaborar no seu desenvolvemento, e finalmente 

estímase un horizonte temporal para a súa execución. 

 Seguimento e Avaliación. Neste apartado identifícanse os resultados esperados da 

actuación. 

O deseño das actividades que se expoñen a continuación responde directamente ó 

artellamento en eixos estratéxicos que previamente se analizou, para o que se contou coa 

participación de tódolos actores relevantes no Concello e do tecido asociativo municipal. 

Respondendo directamente a este proceso participativo, é posible observar que o contido de 

numerosas actividades non se circunscriben exactamente á tradicional visión de mera 

sensibilización presente en numerosos Plans de Igualdade. Así, como resultado da 

participación trasládase ó Plan unha sensibilidade especial relacionada co elevado desemprego 

e, polo tanto, plantéxanse varias actividades directamente vencelladas coa mellora da 

ocupabilidade e das condicións de traballo da poboación en xeral, pero do colectivo feminino 

en particular. 

Afondando tamén nestas fichas, é posible observar que o deseño e implementación dunha 

parte importante das actividades que se recollen vai alén das propias paredes do Concello. I é 

que este Plan recolle a vontade de supera-la excesiva dependencia que determinadas políticas 

públicas teñen da mera actuación administrativa, para plantexar un escenario no que o 

Concello coordine as actuacións, pero que, cedéndolle o protagonismo preciso á sociedade 

civil, estas sexan co-deseñadas e co-implementadas polos diferentes actores do tecido 

asociativo local garantindo, deste xeito, que a política de igualdade sexa integral, compartida 

polo territorio, e descentralizada na súa execución.  
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EEiixxee  eessttrraattééxxiiccoo  11::  PPrroommoocciióónn  ddaa  PPoollííttiiccaa  ddee  iigguuaallddaaddee..  

Ficha  1.1.1.122 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes de Vimianzo como o marco estratéxico das iniciativas e 
actuacións desenvolvidas dende o Concello. 

Actuación Definir unha imaxe corporativa do Plan e das súas actuacións. 
Definición dun slogan (por exemplo “Vimianzo en Igualdade”), 
creación dun logo e difusión da imaxe do Plan interna e 
externamente. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Definición da Imaxe corporativa do III Plan de Igualdade de Vimianzo. 

Descrición da actividade 

 

Definición dun slogan e dun logotipo que represente a imaxe 
corporativa da Política de Igualdade de Vimianzo, a través dun 
concurso de ideas entre os alumnos de Educación Secundaria de 
Vimianzo. 
Difusión da iniciativa entre os medios locais máis representativos 
(web, radio, prensa). 
O obxectivo é obter unha imaxe corporativa que identifique as 
iniciativas que teñan incidencia na promoción da igualdade de 
oportunidades e que será utilizada polo Concello de Vimianzo e polo 
tecido asociativo local naquelas accións emprendidas que garden 
relación coa Política de igualdade local. 

Beneficiarios  Tódolos veciños e veciñas de Vimianzo. 

Área responsable Educación e Cultura. 

Entidades colaboradoras - Centros educativos de Vimianzo. 
- ANPAS. 

Carácter temporal da 
actividade 

- Finalista / continua. 
- Ano actual / tódolos anos. 
- Data para a realización : 2015. 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Participación dun mínimo do 20% do alumnado matriculado. 
- Impacto mediático: elevado. 

                                                           
22

 O número correspondente a cada unha das fichas (1.1.1.1) identifica: o primeiro número o eixe estratéxico, o 
segundo número o obxectivo operativo do eixe, o terceiro a actuación do eixe operativo na que se enmarca a 
actividade e o último o número da actividade.  
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Ficha 1.1.2.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes de Vimianzo como o marco estratéxico das iniciativas e 
actuacións desenvolvidas dende o Concello. 

Actuación Difundir internamente o Plan, tanto ó persoal municipal como ós 
representantes do pleno. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Elaboración e edición do formato divulgativo do III Plan de Igualdade. 

Descrición da 

actividade 

 

Realización do III Plan de Igualdade de Vimianzo en formato 
divulgativo.  
Maquetación do Plan segundo a imaxe oficial do Concello de 
Vimianzo. 
Edición do documento para a súa difusión. 

Beneficiarios  - Tódolos veciños e veciñas de Vimianzo. 
- Persoal do Concello. 
- Tecido asociativo local. 

Área responsable - Benestar Social. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : primeiro semestre do 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Número de unidades editadas. 
- Número de unidades distribuídas. 
- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 1.1.2.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes de Vimianzo como o marco estratéxico das iniciativas e 
actuacións desenvolvidas dende o Concello. 

Actuación Difundir internamente o Plan, tanto ó persoal municipal como ós 
representantes do pleno. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Xornada de presentación do III Plan de Igualdade entre o persoal do 
Concello e os representantes do pleno municipal. 

Descrición da 

actividade 

 

Presentación ó persoal do Concello e ós representantes do pleno 
municipal do contido básico do III Plan de Igualdade. Explicación do 
sistema de xestión para o seu desenvolvemento ó longo dos catro 
anos de execución.  
Entrega ós asistentes a xornada do III Plan de Igualdade en formato 
divulgativo. 
Entrega ó persoal do Concello e ós representantes do pleno 
municipal non asistentes do III Plan de Igualdade en formato 
divulgativo. 

Beneficiarios  - Persoal do Concello. 
- Representantes do pleno municipal. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Alcaldía 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : primeiro semestre do 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Participación do 75% do persoal e representantes do pleno 
do Concello. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 1.1.3.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes de Vimianzo como o marco estratéxico das iniciativas e 
actuacións desenvolvidas dende o Concello. 

Actuación Divulgar externamente o Plan entre os axentes sociais, asociacións, 
empresariado, centros educativos, veciños e veciñas de Vimianzo 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Creación dun espazo adicado á Política de igualdade na web do 
Concello. 

Descrición da 

actividade 

 

Habilitar na web do Concello un espazo que recolla a Política de 
igualdade do Concello, onde se poidan recoller tanto os documentos 
de referencia da Política, normativa, Plans, memorias, etc., como as 
actividades que, no marco da Política, sexan emprendidas tanto polo 
Concello como dende a sociedade civil de Vimianzo. 

Beneficiarios  Tódolos usuarios da web do Concello. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Responsable de mantemento da web do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Novo espazo sobre Política de igualdade na web do Concello. 
- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 1.1.3.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes de Vimianzo como o marco estratéxico das iniciativas e 
actuacións desenvolvidas dende o Concello. 

Actuación Divulgar externamente o Plan entre os axentes sociais, asociacións, 
empresariado, centros educativos, veciños e veciñas de Vimianzo 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Difusión a través do portal web do Concello o III Plan de Igualdade 

Descrición da 

actividade 

 

Facer público o III Plan de Igualdade na web do Concello, dentro do 
espazo específico dedicado á Política de Igualdade do Concello. 
colgar na web tanto a versión íntegra do III Plan como o formato 
divulgativo editado. 

Beneficiarios  Tódolos usuarios da web do Concello. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Responsable de mantemento da web do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : primeiro semestre do 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Publicación na web do Concello do III Plan de Igualdade. 
- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 1.1.3.3 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes de Vimianzo como o marco estratéxico das iniciativas e 
actuacións desenvolvidas dende o Concello. 

Actuación Divulgar externamente o Plan entre os axentes sociais, asociacións, 
empresariado, centros educativos, veciños e veciñas de Vimianzo 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Xornada de presentación do III Plan de Igualdade á sociedade civil de 
Vimianzo 

Descrición da 

actividade 

 

Presentación ós diferentes axentes sociais, asociacións, 
empresariado, centros, educativos, veciñas e veciños de Vimianzo do 
III PIOMH. 
Difusión da edición do Plan entre os asistentes ó acto de 
presentación. 
Emisión de nota de prensa sobre a xornada de presentación. 

Beneficiarios  - Toda a veciñanza de Vimianzo. 
- Tecido asociativo local. 
- Profesionais do ámbito educativo local. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Prensa do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : primeiro semestre do 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Número de asistentes. 
- Número de entidades presentes (asociacións, centros 

educativos, …) 
- Impacto mediático: alto. 
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Ficha 1.1.4.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes de Vimianzo como o marco estratéxico das iniciativas e 
actuacións desenvolvidas dende o Concello. 

Actuación Empregar a imaxe corporativa do Plan en tódalas accións que se 
definan ó longo da súa vixencia nos Plans Operativos Anuais. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Emprego da imaxe corporativa do Plan de igualdade nas accións 
relacionadas coa Política de igualdade. 

Descrición da 

actividade 

 

Utilización da imaxe corporativa do Plan e da Política de igualdade do 
Concello, en tódalas accións que se definan nos Plans Operativos 
Anuais así como naquelas iniciativas que non estando definidas 
especificamente no marco dos Plans Operativos teñan que ver co 
fomento e a promoción da Política de igualdade do Concello. 
O obxectivo é proporcionar unha imaxe a Política de igualdade que 
sexa facilmente recoñecible pola veciñanza e aporte ás iniciativas un 
marco de referencia e unha coherencia de actuación. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable Tódalas áreas do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

- Tecido asociativo local. 
- Centros educativos. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Actividades, accións, eventos nos que se emprega a imaxe 
corporativa do III Plan de igualdade. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 1.2.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Incrementar o número de accións implementadas no marco do Plan 
mellorando o aproveitamento de recursos dispoñibles dende outros 
ámbitos, administracións e institucións para o fomento e promoción 
da igualdade de oportunidades. 

Actuación Impulsar convenios de colaboración con outras institucións e 
administracións públicas para o desenvolvemento de actividades e 
iniciativas que fomenten a igualdade de oportunidades. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Adhesión do Concello de Vimianzo á Rede de Entidades Locais en 
contra da violencia de xénero. 

Descrición da 

actividade 

 

Mantemento da adhesión do Concello de Vimianzo á Rede de 
Entidades Locais en contra da violencia de xénero, xa que a pertenza 
á Rede de Entidades Locais en contra da violencia de xénero permite 
ó Concello aproveitar as iniciativas que dende á Secretaría Xeral de 
Igualdade da Xunta de Galicia se ofrecen ós Concellos no eido da 
prevención da violencia de xénero e a detección precoz de situacións 
de risco. Polo que, o Concello poderá solicitar aquelas iniciativas 
ofertadas dende a Secretaría Xeral de Igualdade que respondan e se 
enmarquen na Política de igualdade que ten definida o Concello, sen 
custo algún para o Concello. 
A pertenza á Rede tamén lle proporciona ó Concello contar con máis 
puntuación na presentación dos programas á Orde de Subvencións 
para Entidades Locais promovidas pola Xunta de Galicia. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable Benestar Social. 

Entidades 

colaboradoras 

Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Mantemento da adhesión do Concello de Vimianzo á Rede de 
Entidades Locais en contra da violencia de xénero. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 1.2.1.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Incrementar o número de accións implementadas no marco do Plan 
mellorando o aproveitamento de recursos dispoñibles dende outros 
ámbitos, administracións e institucións para o fomento e promoción 
da igualdade de oportunidades. 

Actuación Impulsar convenios de colaboración con outras institucións e 
administracións públicas para o desenvolvemento de actividades e 
iniciativas que fomenten a igualdade de oportunidades. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Impulsar un convenio de colaboración coa Rede de centros de 
asesoramento afectivo-sexual para a mocidade “Quérote+”. 

Descrición da 

actividade 

 

Sinatura dun convenio de colaboración coa Rede de centros de 
asesoramento afectivo-sexual para a mocidade “Quérote+”, que contribúa a 
complementar as actuacións realizadas dende os Centros de asesoramento 
“Quérote+” nos Centros educativos do municipio, de información, 
asesoramento e información á xuventude nas áreas que poden aportar un 
maior entendemento social e que facilitan o crecemento persoal en 
temáticas como: 

− Gústate! Que facemos para gustar! 
− Vitalízate! Sensacións ou sustancias? 
− Móvete! Móveste segur@ 
− Quérete! Queres coñecer os segredos do sexo? 
− Relaciónate! De bo rollo! 
− Conéctate! Enrédaste na rede! 

con actuacións nas asociacións e institucións xuvenís e actuacións con nais e 
pais de mozos e mozas do municipio. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Educación e cultura. 

Entidades 

colaboradoras 

- Rede de centros “Quérote+”. 
- Centros educativos. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Convenio de colaboración asinado coa Rede “Quérote+”. 
- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 1.2.1.3 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Incrementar o número de accións implementadas no marco do Plan 
mellorando o aproveitamento de recursos dispoñibles dende outros 
ámbitos, administracións e institucións para o fomento e promoción 
da igualdade de oportunidades. 

Actuación Impulsar convenios de colaboración con outras institucións e 
administracións públicas para o desenvolvemento de actividades e 
iniciativas que fomenten a igualdade de oportunidades. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Impulsar un convenio de colaboración coa Escola Galega de Saúde 
para Cidadáns da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia 

Descrición da 

actividade 

 

Sinatura dun convenio de colaboración coa Escola Galega de Saúde 
para Cidadáns da Consellería de Sanidade, para o desenvolvemento 
de iniciativas que teñan por obxectivo contribuír a que a veciñanza de 
Vimianzo adquira maiores coñecementos e habilidades en temáticas 
como as seguintes: 

− Enfermidades emerxentes. 
− Enfermidades crónicas, como a diabetes, a asma, o cancro de 

mama, o colorrectar e outros, a bronquite crónica, … 
− Coidando o coidador, para coidadores principais de persoas 

dependentes. 
− Prevención da violencia de xénero. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable Benestar Social. 

Entidades 

colaboradoras 

- Escola Galega de Saúde para Cidadáns  
- Centro de Saúde de Vimianzo. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Convenio de colaboración asinado coa Escola Galega de 
Saúde para Cidadáns. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 1.2.1.4 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Promoción da Política de Igualdade 

Obxectivo Estratéxico Aumentar o coñecemento que, da política de igualdade así como das 
iniciativas que se levan a cabo dende este eido, ten a veciñanza de 
Vimianzo; aumentando o seu compromiso con ela. 

Obxectivo Operativo Incrementar o número de accións implementadas no marco do Plan 
mellorando o aproveitamento de recursos dispoñibles dende outros 
ámbitos, administracións e institucións para o fomento e promoción 
da igualdade de oportunidades. 

Actuación Impulsar convenios de colaboración con outras institucións e 
administracións públicas para o desenvolvemento de actividades e 
iniciativas que fomenten a igualdade de oportunidades. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Impulsar un convenio de colaboración coa Escola Galega de Consumo 
do Instituto Galego de Consumo da Xunta de Galicia 

Descrición da 

actividade 

 

Sinatura dun convenio de colaboración coa Escola Galega de 
Consumo do Instituto Galego de Consumo da Xunta de Galicia, para o 
desenvolvemento de iniciativas que teñan por obxectivo a educación 
e formación no eido do consumo a través da realización de cursos, 
obradoiros, conferencias, etc. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable Oficina Municipal de Información ó Consumidor. 

Entidades 

colaboradoras 

- Escola Galega de Consumo  
- Centros educativos. 
- Tecido asociativo local. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Convenio de colaboración asinado coa Escola Galega de 
Consumo. 

- Impacto mediático: baixo. 
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EEiixxee  eessttrraattééxxiiccoo  22::  PPaarrttiicciippaacciióónn  ee  eemmppooddeerraammeennttoo..  

 

Ficha 2.1.2.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Impulsar a colaboración coas asociacións de Vimianzo na definición e 
execucións de iniciativas e actividades a prol da igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes. 

Actuación Impulsar convenios de colaboración entre entidades sociais e a 
administración local, establecendo unha rede de colaboración para o 
relacionado co traballo para a igualdade de oportunidades. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Impulsar un convenio de colaboración entre as asociacións e clubs 
deportivos de Vimianzo e o Concello. 

Descrición da 

actividade 

 

Sinatura dun convenio de colaboración entre as asociacións e clubs  
deportivos de Vimianzo e o Concello.  
Este convenio definirá o marco de actuación da colaboración entre as 
asociacións e clubs deportivos e o Concello de Vimianzo no eido do 
desenvolvemento de actuacións que teñan relación coa promoción e 
fomento da igualdade de oportunidades no deporte. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable - Área de Deporte. 
- Área de Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

Asociacións e clubs deportivos do Concello de Vimianzo. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Convenios de colaboración asinados coas asociacións e clubs 

deportivos do municipio.  

- Número de asociacións e clubs asinantes. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.1.2.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Impulsar a colaboración coas asociacións de Vimianzo na definición e 
execucións de iniciativas e actividades a prol da igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes. 

Actuación Impulsar convenios de colaboración entre entidades sociais e a 
administración local, establecendo unha rede de colaboración para o 
relacionado co traballo para a igualdade de oportunidades. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Impulsar un convenio de colaboración entre as asociacións culturais 
de Vimianzo e o Concello. 

Descrición da 

actividade 

 

Sinatura dun convenio de colaboración entre as asociacións culturais 
de Vimianzo e o Concello.  
Este convenio definirá o marco de actuación da colaboración entre as 
asociacións culturais e o Concello de Vimianzo no eido do 
desenvolvemento de actuacións que teñan relación coa promoción e 
fomento da igualdade de oportunidades nas iniciativas culturais, así 
como coa promoción e posta en valor da cultura e tradicións de 
Vimianzo entre a poboación. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable - Área de Educación e Cultura. 
- Área de Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

Asociacións culturais do Concello de Vimianzo. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Convenios de colaboración asinados coas asociacións 

culturais do municipio.  

- Número de asociacións asinantes. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.1.2.3 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Impulsar a colaboración coas asociacións de Vimianzo na definición e 
execucións de iniciativas e actividades a prol da igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes. 

Actuación Impulsar convenios de colaboración entre entidades sociais e a 
administración local, establecendo unha rede de colaboración para o 
relacionado co traballo para a igualdade de oportunidades. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Impulsar un convenio de colaboración entre as asociacións de nais e 
pais de alumnos dos centros educativos municipais e o Concello. 

Descrición da 

actividade 

 

Sinatura dun convenio de colaboración entre as asociacións de nais e 
pais de alumnos dos centros educativos municipais e o Concello  
Este convenio definirá o marco de actuación da colaboración entre as 
asociacións de nais e pais de alumnos dos centros educativos 
municipais e o Concello de Vimianzo no eido do desenvolvemento de 
actuacións que teñan relación coa promoción e fomento da 
igualdade de oportunidades no ámbito educativo. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable - Área de Educación e Cultura. 
- Área de Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

Asociacións de nais e pais de alumnos do Concello de Vimianzo. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Convenios de colaboración asinados coas asociacións de nais 

e pais de alumnos do municipio.  

− Número de asociacións asinantes. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.1.2.4 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Impulsar a colaboración coas asociacións de Vimianzo na definición e 
execucións de iniciativas e actividades a prol da igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes. 

Actuación Impulsar convenios de colaboración entre entidades sociais e a 
administración local, establecendo unha rede de colaboración para o 
relacionado co traballo para a igualdade de oportunidades. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Impulsar un convenio de colaboración entre as asociacións de 
veciños e o Concello. 

Descrición da 

actividade 

 

Sinatura dun convenio de colaboración entre as asociacións veciños e 
o Concello  
Este convenio definirá o marco de actuación da colaboración entre as 
asociacións de veciños municipais e o Concello de Vimianzo no eido 
do desenvolvemento de actuacións que teñan relación coa 
promoción e fomento da igualdade de oportunidades nas iniciativas 
culturais, así como coa promoción e posta en valor da cultura e 
tradicións de Vimianzo entre a poboación. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable - Área de Educación e Cultura. 
- Área de Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

Asociacións de veciños do Concello de Vimianzo. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Convenios de colaboración asinados coas asociacións de 

veciños do municipio.  

− Número de asociacións asinantes. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.1.2.5 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Impulsar a colaboración coas asociacións de Vimianzo na definición e 
execucións de iniciativas e actividades a prol da igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes. 

Actuación Impulsar convenios de colaboración entre entidades sociais e a 
administración local, establecendo unha rede de colaboración para o 
relacionado co traballo para a igualdade de oportunidades. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Impulsar un convenio de colaboración entre as asociacións sindicais e 
de empresarios de Vimianzo e o Concello. 

Descrición da 

actividade 

 

Sinatura dun convenio de colaboración entre as asociacións sindicais 
e de empresarios de Vimianzo e o Concello.  
Este convenio definirá o marco de actuación da colaboración entre as 
asociacións sindicais e de empresarios e o Concello de Vimianzo no 
eido do desenvolvemento de actuacións que teñan relación coa 
promoción e fomento da igualdade de oportunidades no ámbito 
laboral, así como co fomento dos dereitos laborais de mulleres e 
homes. 

Beneficiarios  Toda a veciñanza de Vimianzo. 

Área responsable Área de Promoción económica 

Entidades 

colaboradoras 

Asociacións  sindicais e empresariais do Concello de Vimianzo. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Convenios de colaboración asinados coas asociacións 

sindicais e empresariais  do municipio.  

− Número de asociacións asinantes. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.2.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Dinamizar o tecido asociativo de Vimianzo. 

Actuación Continuar co servizo de asesoramento ás asociacións en temas de 
xestión, organización e planificación de proxectos que inclúan a 
igualdade de xénero. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Servizo de asesoramento ás asociacións de Vimianzo. 

Descrición da 

actividade 

 

Mantemento do servizo de asesoramento ás asociacións do 
municipio, en temas de xestión, organización e planificación de 
proxectos, sobre todo naqueles que inclúan a promoción e fomento 
da igualdade de oportunidades. 

Beneficiarios  Tecido asociativo local. 

Área responsable Área de Promoción económica 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de asociacións beneficiarias do servizo. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.2.2.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Dinamizar o tecido asociativo de Vimianzo. 

Actuación Apoiar ás asociacións de mulleres e ás que traballan a prol da 
igualdade de oportunidades a través de axudas económicas. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Creación e dotación dun fondo económico de colaboración para a 
realización de actividades de promoción e fomento da igualdade de 
oportunidades. 

Descrición da 

actividade 

 

Un dos obxectivos deste III Plan de igualdade é que unha gran parte 
das accións a implementar no seo do Plan sexa realizada polo tecido 
asociativo local.  
Para facer realidade esta filosofía de actuación, e colaborar coas 
asociacións na procura dos obxectivos marcados, o Concello creará e 
dotará orzamentariamente un fondo de colaboración ó que aquelas 
asociacións que traballen no eido da igualdade, e que teñan asinado 
o convenio de colaboración co Concello, poderán acudir para axudar 
a sufragar os gastos derivados das accións a executar. E, estas accións 
serán coordinadas nos espazos de participación habilitados ad hoc. 

Beneficiarios  Tecido asociativo local. 

Área responsable Benestar Social. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Dotación económica do fondo. 

− Número de asociacións beneficiarias. 

− Número de iniciativas cofinanciadas polo fondo. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.2.3.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Dinamizar o tecido asociativo de Vimianzo. 

Actuación Incluír nas bases de convocatoria das subvencións municipais para 
asociacións, como criterio de valoración, a participación e 
representación equilibrada de mulleres e homes nos órganos de 
dirección da entidade solicitante e a súa contribución directa ó 
obxectivo de igualdade. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Inclusión de “cláusulas sociais” nas Ordes das subvencións municipais 
ás asociacións. 

Descrición da 

actividade 

 

Incluír nas bases de convocatoria das subvencións municipais para 
asociacións, como criterio de valoración, a participación e 
representación equilibrada de mulleres e homes nos órganos de 
dirección da entidade solicitante e a súa contribución directa ó 
obxectivo de igualdade. 

Beneficiarios  Tecido asociativo local. 

Área responsable - Promoción económica. 
- Secretaría municipal 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de ordes de subvencións para asociacións con 

cláusulas sociais incluídas. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.3.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar o orgullo e sentimento positivo de pertenza a Vimianzo. 

Actuación Deseñar en colaboración co tecido asociativo do municipio iniciativas 
de posta en valor do patrimonio histórico e cultural e que impliquen 
a veciñanza. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Posta en valor do patrimonio prehistórico do Concello – mellora da 
sinalética. 

Descrición da 

actividade 

 

Actualización da ruta dos dolmens de Vimianzo e mellora da 
sinalética existente. 
Co obxectivo de mellorar o coñecemento da rica realidade histórica 
do Concello entre a veciñanza, e contribuír a incrementar o interese 
polas riquezas de Vimianzo no exterior do municipio mediante un 
acceso máis sinxelo que fomente o coñecemento dos fitos históricos 
da zona. 

Beneficiarios  - Todas a veciñas e veciños de Vimianzo. 
- Tódolos visitantes de Vimianzo. 

Área responsable Educación e Cultura. 

Entidades 

colaboradoras 

Tecido asociativo local – asociacións culturais. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número sinais colocados na ruta dos dolmens. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.3.1.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar o orgullo e sentimento positivo de pertenza a Vimianzo. 

Actuación Deseñar en colaboración co tecido asociativo do municipio iniciativas 
de posta en valor do patrimonio histórico e cultural e que impliquen 
a veciñanza. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Deseño da ruta celta de Vimianzo. 

Descrición da 

actividade 

 

Posta en valor da cultura celta en Vimianzo. 
Aproveitando os recentes descubrimentos arqueolóxicos no 
municipio, como a fortificación no monte de San Barolomeu, así 
como outros como o castro das Barreiras, deseñar unha ruta que 
poña en valor e mostre os restos do pasado vimiancés.  
Esta actividade pode ser un importante complemento á existente 
iniciativa gastronómica do municipio “Do mar á terra”. 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo. 
Tódolos visitantes de Vimianzo. 

Área responsable - Educación e Cultura. 
- Promoción económica. 
- Turismo. 

Entidades 

colaboradoras 

- Tecido asociativo local – asociacións culturais. 
- Universidades. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Existencia dunha ruta celta de Vimianzo. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 2.3.1.3 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Participación e empoderamento 

Obxectivo Estratéxico Fomentar a participación, en xeral, da sociedade civil vimiancesa, no 
desenvolvemento da político de igualdade municipal e, en particular, 
das mulleres de Vimianzo, así como contribuír a fortalecer o 
sentimento de pertenza a Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar o orgullo e sentimento positivo de pertenza a Vimianzo. 

Actuación Deseñar en colaboración co tecido asociativo do municipio iniciativas 
de posta en valor do patrimonio histórico e cultural e que impliquen 
a veciñanza. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Deseño da ruta medieval de Vimianzo. 

Descrición da 

actividade 

 

Posta en valor da cultura medieval en Vimianzo. 
Arredor do Castelo de Vimianzo e en colaboración coas diferentes 
asociacións culturais do municipio, así como coa participación de 
ilustres historiadores do Concello, deseñar unha ruta medieval que 
poña en valor o patrimonio histórico deste etapa da historia, ó tempo 
que poida servir de reclamo e complemento a unha festa tan sinalada 
como a do “Asalto ó Castelo de Vimianzo”. 
Esta actividade pode ser un importante complemento á existente 
iniciativa gastronómica do municipio “Do mar á terra”. 

Beneficiarios  - Todas a veciñas e veciños de Vimianzo. 
- Tódolos visitantes de Vimianzo. 

Área responsable - Educación e Cultura. 
- Promoción económica. 
- Turismo. 

Entidades 

colaboradoras 

- Tecido asociativo local – asociacións culturais. 
- Universidades. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Existencia dunha ruta medieval de Vimianzo. 

- Impacto mediático: baixo. 
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EEiixxee  eessttrraattééxxiiccoo  33::  SSeennssiibbiilliizzaacciióónn  ee  pprroommoocciióónn  ddaa  iigguuaallddaaddee..  

 

Ficha 3.1.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Fomentar a promoción da igualdade dende o ámbito educativo. 

Actuación Posta en marcha de actividades e programas formativos para a 
concienciación da igualdade de oportunidades e a coeducación nos 
espazos educativos (centros educativos, campamentos municipais, 
escolas municipais de deporte e cultura, ludoteca, biblioteca, etc.) 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Visita ó Museo Etnolúdico de Galicia (MELGA). 

Descrición da 

actividade 

 

Aproveitar as actividades organizadas para os cativos dende o 
Concello (campamentos municipais, escolas municipais de deporte e 
cultura, ludoteca, biblioteca, etc.) para incluír unha xornada de visita 
ó Museo Etnolúdico de Galicia, en Ponteceso. 
Neste Museo os cativos poden coñecer o patrimonio cultural 
derivado do xogo e o deporte tradicional galego, de España e do 
mundo, e, a través do cal, se pode concienciar do carácter non sexista 
dos xoguetes. 

Beneficiarios  Os cativos que participen nas actividades do Concello, os que formen 
parte de asociacións e clubs deportivos locais e todos aqueles que 
tamén queiran asistir á visita. 

Área responsable - Educación e cultura. 
- Deporte. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de excursións realizadas ó MELGA 

− Número de asistentes á excursión ó MELGA. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 3.1.1.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Fomentar a promoción da igualdade dende o ámbito educativo. 

Actuación Posta en marcha de actividades e programas formativos para a 
concienciación da igualdade de oportunidades e a coeducación nos 
espazos educativos (centros educativos, campamentos municipais, 
escolas municipais de deporte e cultura, ludoteca, biblioteca, etc.) 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Visita á Escola Galega de Consumo. 

Descrición da 

actividade 

 

Aproveitar as actividades organizadas para os cativos dende o 
Concello (campamentos municipais, escolas municipais de deporte e 
cultura, ludoteca, biblioteca, etc.) para incluír unha xornada de visita 
ó Centro permanente de Formación da Escola Galega de Consumo, 
en Santiago de Compostela. 
Neste Centro os cativos poden aprender interesantes aspectos sobre 
o consumo responsable, así como a corresponsabilidade no consumo 
das familias. 

Beneficiarios  Os cativos que participen nas actividades do Concello, os que formen 
parte de asociacións e clubs deportivos locais e todos aqueles que 
tamén queiran asistir á visita. 

Área responsable - Oficina Municipal de Información ó Consumidor. 
- Educación e cultura. 
- Deporte. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de excursións realizadas á Escola Galega de 

Consumo. 

− Número de asistentes á excursión á Escola Galega de 

Consumo. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 3.1.1.3 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Fomentar a promoción da igualdade dende o ámbito educativo. 

Actuación Posta en marcha de actividades e programas formativos para a 
concienciación da igualdade de oportunidades e a coeducación nos 
espazos educativos (centros educativos, campamentos municipais, 
escolas municipais de deporte e cultura, ludoteca, biblioteca, etc.) 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Espectáculo pola igualdade de oportunidades para adolescentes. 

Descrición da 

actividade 

 

Acto de concienciación da igualdade de oportunidades para os 
adolescentes do municipio que trate o tema da igualdade a través de 
temas de interese para os adolescentes a través do formato do 
espectáculo. 
Que conte coa presenza de mulleres referentes para a mocidade 
galega (mulleres xoves, profesionais, no camiño de desenvolver a súa 
carreira profesional). Son exemplos de mulleres referentes para a 
mocidade Sés (Mª Xosé Silvar) ou Isabel Risco, entre outras. 
A celebración do espectáculo debería ser parte dos actos de 
conmemoración do Día Internacional da Muller. 

Beneficiarios  Adolescentes estudantes de secundaria de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Educación e cultura. 

Entidades 

colaboradoras 

Centros educativos. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de espectáculos celebrados. 

− Número de asistentes ós espectáculos. 

- Impacto mediático: medio. 

 

  



 

Concello de  
Vimianzo 

 

III Plan de igualadade de oportunidades entre homes e mulleres de Vimianzo 2015 -2018 

        116 

Ficha 3.2.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Achegar á veciñanza unha información completa sobre os recursos e 
servizos existentes no Concello. 

Actuación Recompilación dos principais servizos e recursos municipais, 
elaboración dos correspondentes materiais informativos e 
divulgativos, e difusión dos mesmos entre as veciñas e veciños de 
Vimianzo. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Elaboración do Catálogo de Servizos do Concello de Vimianzo. 

Descrición da 

actividade 

 

Recompilación dos principais servizos e recursos municipais, 
elaboración dos correspondentes materiais informativos e 
divulgativos, e difusión dos mesmos entre as veciñas e veciños de 
Vimianzo. 
Co obxectivo de que tódalas veciñas e veciños conten coa 
información actualiza dos recursos e servizos dispoñibles no Concello 
a través da difusión dos mesmos entre as veciñas e veciños, ben 
directamente nas súas casas, ben a través da web oficial do Concello. 

Beneficiarios  - Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo. 
- Tódolos visitantes de Vimianzo. 

Área responsable Tódalas áreas do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Existencia do Catálogo de servizos do Concello. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 3.3.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o papel das mulleres no Concello de Vimianzo. 

Actuación Realización de actividades de recoñecemento e difusión dos logros 
femininos en calquera área (cultural, deportiva, profesional,…) para 
visibilizar como as mulleres desenvolven calquera actividade en igual 
medida que os homes. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Premio a muller do ano de Vimianzo. 

Descrición da 

actividade 

 

Recoñecemento ó/s logro/s acadados por unha veciña de Vimianzo 
nalgunha das áreas de interese social, cultural, político, económico, 
deportivo, etc., a través dun premio que sirva para estimalar e 
difundi-las actuacións que reflicten as aportacións das mulleres á 
sociedade, denuncien as situacións de discriminación por razón de 
sexo e promovan a transformación de esterotipos sexistas, así como 
recoñecer a traxectoria e o esforzo das mulleres a favor da igualdade 
de oportunidades. 
Creación do premio a muller do ano e aprobación das bases para a 
súa concesión. 
Entrega do premio coincido cos eventos realizados polo Concello na 
celebración do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. 

Beneficiarios  Todas as veciñas de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Tódalas áreas do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

Tecido asociativo local. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Premios outorgados. 

- Impacto mediático: elevado. 
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Ficha 3.3.2.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o papel das mulleres no Concello de Vimianzo. 

Actuación Celebración do Día Internacional da Muller (8 de marzo) coa 
participación da mulleres, asociacións, empresas, comercios, centros 
educativos, etc. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Celebración do Día Internacional da Muller (8 de marzo). 

Descrición da 

actividade 

 

Celebración do Día Internacional da Muller (8 de marzo) coa 
participación da mulleres, asociacións, empresas, comercios, centros 
educativos, etc. E co recoñecemento e difusión do papel das mulleres 
no municipio. 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable Benestar Social. 

Entidades 

colaboradoras 

- Tecido asociativo local. 
- Centros educativos. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Actos realizados para a conmemoración do día Internacional 

da Muller. 

− Número de participantes nos actos realizados. 

− Número de asociacións participantes nos actos realizados. 

- Impacto mediático: elevado. 
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Ficha 3.3.3.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Fomentar a promoción da igualdade dendo o ámbito educativo. 
Visibilizar o papel das mulleres no Concello de Vimianzo. 

Actuación Posta en marcha de actividades e programas formativos para a 
concienciación da igualdade de oportunidades e a coeducación nos 
espazos educativos. 
Organización de concursos e exposicións que teñan por obxecto 
poñer en valor a figura das mulleres relevantes da historia. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Concurso de investigación sobre mulleres relevantes da Historia. 

Descrición da 

actividade 

 

Organización dun concurso de investigación entre os escolares de 
Vimianzo sobre mulleres relevantes da Historia. 
O concurso realizarase por niveles educativos e terá como obxecto a 
realización dun traballo de investigación sobre unha muller relevante 
da Historia,  contribuíndo ó coñecemento do papel da muller na 
sociedade e na Historia entre os escolares e entre os veciños e 
veciñas do municipio. 
O premio do concurso será entregado nos actos de celebración do 
Día Internacional da Muller. 

Beneficiarios  Os escolares de Vimianzo. 

Área responsable Educación e cultura. 

Entidades 

colaboradoras 

Centros educativos. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización : 2015  

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Premios concedidos. 

− Participación dun mínimo do 15% do alumnado matriculado. 

- Impacto mediático: elevado. 
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Ficha 3.3.4.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Visibilizar o papel das mulleres no Concello de Vimianzo. 

Actuación Introducir no procedemento de elección dos nomes dos novos 
elementos simbólicos das rúas (rúas, prazas, rotondas, estatuas, etc.) 
criterios para equilibrar o número con nome de mulleres e homes, 
contribuíndo a equilibrar o recoñecemento ás apartacións das 
mulleres no municipio. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Elección dos nomes dos novos elementos simbólicos das rúas de 
Vimianzo con perspectiva de xénero. 

Descrición da 

actividade 

 

No procedemento de elección do nome dos novos elementos 
simbólicos das rúas (rúas, prazas, rotondas, estatuas, etc.) incluír 
criterios para equilibrar o número con nome de mulleres e homes, 
contribuíndo a equilibrar o recoñecemento ás apartacións das 
mulleres no municipio e na sociedade. 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo 

Área responsable - Alcaldía. 
- Pleno municipal. 

Entidades 

colaboradoras 

Tecido asociativo local 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :   

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de elementos simbólicos das rúas con nome de 

muller. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 3.4.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Impulsar actuacións que contribúan a erradicación de condutas 
machistas e a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero na 
sociedade vimiancesa. 

Actuación Fomentar unha imaxe pública de Vimianzo en consonancia e 
coherente coa Política de igualdade que se está a desenvolver no 
municipio, traballando, entre outros aspectos, na información e a 
publicidade, para que non sexan canles de transmisión de 
estereotipos e prexuízos machistas. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Accións formativas de imaxe igualitaria e linguaxe non sexista. 

Descrición da 

actividade 

 

En colaboración coas institucións de referencia no ámbito da 
promoción da igualdade e a normalización lingüística, proporcionar 
formación de reforzo e normalización da linguaxe administrativa non 
sexista e imaxe igualitaria na práctica da xestión pública e nas 
asociacións locais, ós traballadores do Concello e ós membros das 
asociacións locais de Vimianzo. 

Beneficiarios  Traballadores do Concello de Vimianzo. 
Membros das asociacións locais de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Promoción económica e emprego. 
- Educación e Cultura. 

Entidades 

colaboradoras 

Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. 
Secretaría Xeral de Política lingüística da Xunta de Galicia. 
Escola Galega de Administración Pública. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :   

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de accións formativas realizadas. 

− Número de participantes ás accións formativas. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 3.4.1.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Sensibilización e promoción da igualdade 

Obxectivo Estratéxico Favorecer a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero, a 
través da educación e a promoción de accións que fomenten a 
igualdade. 

Obxectivo Operativo Impulsar actuacións que contribúan a erradicación de condutas 
machistas e a eliminación de estereotipos e prexuízos de xénero na 
sociedade vimiancesa. 

Actuación Fomentar unha imaxe pública de Vimianzo en consonancia e 
coherente coa Política de igualdade que se está a desenvolver no 
municipio, traballando, entre outros aspectos, na información e a 
publicidade, para que non sexan canles de transmisión de 
estereotipos e prexuízos machistas. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Banco de experiencias para a igualdade. 

Descrición da 

actividade 

 

Habilitar un espazo na web do Concello onde, de forma interactiva, a 
veciñanza poida distinguir iniciativas, persoas, campañas de 
publicidades, proxectos, actuacións, etc. que no municipio destaquen 
pola súa contribución a unha sociedade máis igualitaria. E, do mesmo 
xeito, tamén se poderá sinalar aquelas que non sexan un bo exemplo 
de promoción da igualdade no municipio de Vimianzo. 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Responsable de mantemento da web do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :   

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Espazo na web do Concello para o Banco de experiencias. 

− Número de experiencias incluídas no Banco por parte de 

veciñanza. 

- Impacto mediático: medio. 
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EEiixxee  eessttrraattééxxiiccoo  44::  CCoonncciilliiaacciióónn..  

 

Ficha 4.1.2.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Coñecer a realidade de Vimianzo en termo servizos de conciliación. 

Actuación Realizar unha análise do grado de adecuación dos servizos públicos e 
privados ás necesidades de conciliación a través dun “Estudo sobre a 
demanda de servizos de conciliación en Vimianzo”. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Estudo sobre a demanda de servizos de conciliación en Vimianzo 

Descrición da 

actividade 

 

Realización dun “Estudo sobre a demanda de servizos de conciliación 
en Vimianzo” que permita coñecer a realidade de Vimianzo en 
termos de conciliación, a través do grao de adecuación dos servizos 
públicos e privados existentes no municipio ás necesidades de 
conciliación das familias vimiancesas. 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo 

Área responsable - Benestar Social. 
- Educación e cultura. 
- Deporte.  

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :   

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Estudo sobre a demanda de servizos de conciliación en 

Vimianzo realizado. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 4.1.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Coñecer a realidade de Vimianzo en termo servizos de conciliación. 

Actuación Elaborar unha guía de recursos para a conciliación no ámbito 
municipal, que favoreza o coñecemento e a información dos recursos 
existentes dispoñibles para conseguir conciliar a vida familiar e 
laboral. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Guía de recursos para a conciliación en Vimianzo. 

Descrición da 

actividade 

 

Elaboración dunha guía de recursos para a conciliación no ámbito 
municipal,  que permita favorecer o coñecemento e a información 
dos recursos existentes dispoñibles no concello, entre as veciñas e 
veciños de Vimianzo, para conseguir unha maior e mellor conciliación 
da vida familiar, persoal e laboral. 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo 

Área responsable - Benestar Social. 
- Educación e cultura. 
- Deporte.  

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :   

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Guía de recursos para a conciliación en Vimianzo realizada. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 4.2.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Valorar o resultado do “Estudo sobre a demanda de servizos de 
conciliación en Vimianzo” en clave de fomento do emprendemento 
nas posibles áreas detectadas como deficitarias. Con esta 
posibilidade, contribuiríase a crear unha rede de recursos para a 
atención e o coidado de menores e persoas dependentes con 
especial atención ós períodos e horarios extraescolares (vacacións, 
días e períodos non lectivos, etc.). 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Informe sobre servizos de conciliación sen oferta en Vimianzo 
susceptibles de se converter en xacementos de ocupación. 

Descrición da 

actividade 

 

Elaboración dun informe que valore, en base ó resultado do “Estudo 
sobre a demanda de servizos de conciliación en Vimianzo”, aqueles 
nichos de mercado non cubertos en termos de servizos de 
conciliación que son susceptibles de converterse en xacementos de 
ocupación locais, a través de políticas activas de emprego. 
Sería conveniente incluír no informe unha valoración sobre os 
diferentes sistemas de prestación dos servizos de conciliación: 
creación de novas empresas, diversificación da actividade de 
empresas xa existentes, creación dun empresa pública, entre outros. 

Beneficiarios  - Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo que non teñen 
cubertas as súas necesidades de conciliación. 

- As veciñas e veciños de Vimianzo en situación de 
desemprego. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  ________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Informe sobre servizos de conciliación sen oferta en Vimianzo 

susceptibles de se converter en xacementos de ocupación. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 4.2.2.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Difundir e promocionar entre as veciñas e veciños de Vimianzo 
información sobre os recursos do Concello no eido da conciliación, a 
través da realización de actividades como charlas informativas, 
dípticos, xornadas de portas abertas, etc. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Folletos informativos sobre os servizos de conciliación municipais. 

Descrición da 

actividade 

 

Elaborar en formato informativo (flyer, díptico, … ) a información 
necesaria que permita a veciñanza dispoñer dunha información 
básica sobre os servizos existentes no Concello, co obxectivo de 
contribuír a un maior coñecemento das oportunidades reais en 
termos de conciliación no propio municipio e contar cunha maior 
utilización dos servizos municipais entre as veciñas e veciños. 
Realizar unha campaña de difusión que garanta a maior distribución 
da información entre as veciñas e veciños. 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Educación e cultura. 
- Deporte. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Servizos que conten con folleto informativo. 

− Número de folletos editados por servizo. 

− Número de folletos distribuidos. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 4.2.2.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Difundir e promocionar entre as veciñas e veciños de Vimianzo 
información sobre os recursos do Concello no eido da conciliación, a 
través da realización de actividades como charlas informativas, 
dípticos, xornadas de portas abertas, etc. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Xornada de portas abertas dos servizos de conciliación do Concello 
de Vimianzo. 

Descrición da 

actividade 

 

Dar a coñecer os servizos de conciliación dos que dispón o Concello 
entre as veciñas e veciños, a través de xornadas de portas abertas 
dos mesmos. 
En función das propias dinámicas de apertura e vixencia dos servizos 
programar unha ou dúas xornadas ó longo do ano; ben de xeito 
conxunto tódolos servizos un día, ben en días distintos en función do 
servizo (atención á infancia e xuventude, apoio e coidado de persoas 
dependentes). 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Educación e cultura. 
- Deporte. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :   

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de servizos nos que se realiza a actividade. 

− Número de visitas recibidas. 

- Impacto mediático: alto. 
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Ficha 4.2.3.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Articular, en colaboración cos centros educativos, medidas para 
transformar os centros en espazos acordes cos criterios de 
conciliación (servizos de apertura temperá, almorzos, extraescolares, 
…). 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Informe (enquisa) sobre as necesidades de espazos de conciliación 
nos centros educativos. 

Descrición da 

actividade 

 

Para coñecer as posibles necesidades de espazos de conciliación nos 
centros educativos do municipio é conveniente realizar unha 
primeira valoración conxunta entre os responsables dos centros 
educativos, as ANPAS e o propio Concello. 
Esta valoración porá de manifesto as necesidades expostas polas 
familias dos alumnos así como as alternativas posibles que se poden 
ofrecer dende os centros educativos e o Concello. 

Beneficiarios  - Alumnas e alumnos dos centros educativos do municipio. 
- Familias de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Educación e cultura. 

Entidades 

colaboradoras 

- Centros educativos. 
- ANPAS. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Reunións mantidas entre representantes do Concello, 

centros educativos e ANPAS. 

− Informe sobre as necesidades de espazos de conciliación nos 

centros educativos. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 4.2.4.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Desenvolver programas e actividades lúdico-educativas para as nenas 
e os nenos do Concello nos períodos vacacionais co obxectivo de 
facilitar a conciliación persoal, familiar e laboral (campamentos, 
ludotecas, escolas culturais, escolas deportivas, …). 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Campamentos municipais. 

Descrición da 

actividade 

 

Mantemento dos campamentos de verán e urbanos que se realizan 
dende a área de Educación e cultura do Concello, xa que 
proporcionan espazos necesarios de conciliación ás familias de 
Vimianzo nas épocas non lectivas. E valoración da programación de 
novos campamentos, tanto por períodos (Nadal, Semana Santa) 
como por temáticas (deportivos, artísticos) que continúen coa 
promoción da conciliación entre as familias.  

Beneficiarios  - Nenas e nenos de Vimianzo. 
- Familias de Vimianzo. 

Área responsable - Educación e cultura. 
- Deporte. 

Entidades 

colaboradoras 

- Centros educativos. 
- ANPAS. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de campamentos organizados. 

− Número de nenas e nenos participantes. 

− Número de familias beneficiadas. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 4.2.4.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Desenvolver programas e actividades lúdico-educativas para as nenas 
e os nenos do Concello nos períodos vacacionais co obxectivo de 
facilitar a conciliación persoal, familiar e laboral (campamentos, 
ludotecas, escolas culturais, escolas deportivas, …). 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Ampliación dos horarios e oferta dos servizos culturais e deportivos 
municipais. 

Descrición da 

actividade 

 

Nos períodos vacacionais das nenas e nenos de Vimianzo contemplar 
a ampliación dos horarios habituais dos servizos de ludoteca e 
biblioteca municipais, co obxectivo de facilitar a conciliación das 
familias de Vimianzo. 
Neste mesmo sentido, incrementar algunha das actividades 
realizadas nas escolas deportivas e culturais municipais, con cursos 
específicos para estas datas, contemplando a posibilidade de contar 
co apoio e colaboración das asociacións culturais e deportivas do 
municipio.  

Beneficiarios  - Nenas e nenos de Vimianzo. 
- Familias de Vimianzo. 

Área responsable - Educación e cultura. 
- Deporte. 

Entidades 

colaboradoras 

Asociacións culturais e deportivas do municipio. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Servizos municipais con ampliación do seu horario habitual. 

− Novos cursos das escolas deportivas e culturais para os 

períodos vacacionais. 

− Número de usuarios que aproveitaron os novos horarios. 

− Número de usuarios dos novos cursos das escolas culturais e 

deportivas. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 4.2.5.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Incorporación de servizos de axuda á conciliación nos programas e 
actividades socio-culturais e deportivas que se desenvolvan dende o 
Concello. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Servizo de canguro municipal. 

Descrición da 

actividade 

 

Para que ningunha veciña ni veciño de Vimianzo quede sen poder 
realizar algunhas das actividades que se desenvolven dende o 
Concello, e que contribúen ó fomento e promoción da cultura e do 
deporte entre a veciñanza e a mellora da empregabilidade das 
veciñas e veciños en situación de desemprego , contar cun servizo de 
canguro para aquelas persoas que teñan crianzas ó seu cargo, que 
lles permita dispoñer do tempo necesario para acudir ás actividades 
das escolas municipais ou ás actividades formativas promovidas polo 
Concello. 

Beneficiarios  Usuarias e usuarios dos servizos municipais. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Educación e cultura. 
- Deporte. 
- Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Servizos de canguro ofertados. 

− Número de usuarios do servizo de canguro. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 4.2.5.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Incorporación de servizos de axuda á conciliación nos programas e 
actividades socio-culturais e deportivas que se desenvolvan dende o 
Concello. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Servizo de acompañamento a persoas dependentes. 

Descrición da 

actividade 

 

Para que ningunha veciña ni veciño de Vimianzo quede sen poder 
realizar algunhas das actividades que se desenvolven dende o 
Concello, e que contribúen ó fomento e promoción da cultura e do 
deporte entre a veciñanza e a mellora da empregabilidade das 
veciñas e veciños en situación de desemprego , contar cun servizo de 
acompañamento a persoas dependentes, para aquelas persoas que 
teñan dependentes ó seu cargo, permitíndolles dispoñer do tempo 
necesario para acudir ás actividades das escolas municipais ou ás 
actividades formativas promovidas polo Concello. 

Beneficiarios  Usuarias e usuarios dos servizos municipais. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Educación e cultura. 
- Deporte. 
- Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Servizos de acompañamento a persoas dependentes 

ofertados. 

− Número de usuarios do servizo de acompañamento a persoas 

dependentes. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 4.2.6.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Crear o distintivo “espazo para a igualdade” co que dar a coñecer 
aquelas iniciativas nas que se dean condicións de igualdade para a 
participación efectiva (nos campamentos de verán, na ludoteca, …). 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Creación do distintivo “Espazo para a igualdade”. 

Descrición da 

actividade 

 

Os servizos nos que se este a realizar un traballo consciente e 
específico que busca o fomento da conciliación das familias e a 
participación en igualdade das veciñas e veciños de Vimianzo, deben 
ser recoñecidos como tal e posto en valor o esforzo do traballo 
realizado por unha sociedade más igualitaria (servizos con horarios 
que respondan as necesidades dos seus usuarios, servizos que 
faciliten a conciliación – ludoteca, biblioteca, campamentos, escolas 
municipais). 
A existencia dun distintivo como o de “Espazo para a igualdade” 
garante o recoñecemento do traballo e da concienciación da 
veciñanza de Vimianzo cara a construción dunha sociedade máis 
igualitaria. 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Resto de áreas do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

Tecido asociativo local. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de servizos identificados co distintivo “Espazo para a 

igualdade”. 

- Impacto mediático: alto. 
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Ficha 4.2.7.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Conciliación. 

Obxectivo Estratéxico Favorecer e incentivar a promoción de medidas, servizos de apoio e 
estratexias que faciliten a conciliación da vida privada e laboral das 
mulleres e homes de Vimianzo. 

Obxectivo Operativo Fomentar os servizos de conciliación no Concello de Vimianzo. 

Actuación Aproximación dos servizos ofrecidos polo Concello ás parroquias, na 
medida das posibilidades e as demandas. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Servizos municipais nas parroquias de Vimianzo. 

Descrición da 

actividade 

 

Valoración das posibilidades de aproximar os servizos municipais que 
se realizan principalmente na parroquia de Vimianzo a outras 
parroquias do municipio, en función das posibilidades reais 
existentes nas parroquias, espazos, instalacións, …, así como a 
potencial demanda dos servizos nas propias parroquias. 

Beneficiarios  Tódalas veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable Tódalas áreas do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de parroquias con servizos municipais. 

− Número de servizos que se ofrecen en diferentes parroquias. 

- Impacto mediático: medio. 
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EEiixxee  eessttrraattééxxiiccoo  55::  FFoorrmmaacciióónn  ee  eemmpprreeggoo..  

 

Ficha 5.1.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Promover no Concello medidas de acción positiva nas súas 
contratacións. 

Actuación Incorporar “cláusulas sociais” nos pregos de contratación pública (artigo 
34.2 LOIMH) co obxectivo de favorecer a selección das empresas que 
destaquen por desenvolver unha política non discriminatoria, que promovan 
a igualdade entre mulleres e homes, que conten cun número elevado de 
mulleres, que acrediten estar aplicando un plan de igualdade ou incorporen 
medidas de conciliación. Prioridade na súa contratación cando cumpran co 
resto de criterios establecidos nos pregos de condicións para a contratación 
e/ou licitación de obras e servizos. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade “Cláusulas sociais” nos pregos de contratación pública. 

Descrición da 

actividade 

 

En aplicación do artigo 34.2 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a 
igualdade efectiva de mulleres e homes, incluír “cláusulas sociais”  nos 
pregos de contratación pública. Sendo o obxectivo favorecer a selección das 
empresas que destaquen por desenvolver unha política non discriminatoria, 
que promovan a igualdade entre mulleres e homes, que conten cun número 
elevado de mulleres, que acrediten estar aplicando un plan de igualdade ou 
incorporen medidas de conciliación. Prioridade na súa contratación cando 
cumpran co resto de criterios establecidos nos pregos de condicións para a 
contratación e/ou licitación de obras e servizos. 

Beneficiarios  Empresas que contraten co Concello de Vimianzo. 

Área responsable - Secretaría. 
- Tódalas áreas do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de pregos de contratación onde se inclúan 

“cláusulas sociais”. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 5.1.2.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Promover no Concello medidas de acción positiva nas súas 
contratacións. 

Actuación Revisión das condicións de traballo dos empregados das empresas 
subcontratadas polo Concello co obxectivo de garantir a adecuación á 
legalidade vixente e a promoción da igualdade entre mulleres e 
homes. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Revisión das condicións de traballo dos empregados das empresas 
subcontratadas polo Concello de Vimianzo. 

Descrición da 

actividade 

 

Co obxectivo de garantir a adecuación á legalidade vixente e a 
promoción da igualdade entre mulleres e homes, o Concello 
solicitará, ás empresas subcontratadas por el, realizar unha revisión 
das condicións de traballo dos seus empregados co obxecto de 
constatar a adecuación das condicións de persoal presentadas na 
oferta ó Concello, así como as condicións reais dos empregados en 
relación coa legalidade vixente en termos de relacións laborais, 
focalizando a revisión na igualdade de funcións e remuneracións 
entre empregadas e empregados das empresas subcontratadas. 

Beneficiarios  Empresas que contraten co Concello de Vimianzo. 

Área responsable Secretaría. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de revisións realizadas. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 5.1.3.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Promover no Concello medidas de acción positiva nas súas 
contratacións. 

Actuación Incluír nas contratacións municipais unha cláusula polo que no caso 
de igualdade de capacitación darase preferencia ás mulleres nos 
postos nos que estean infrarrepresentadas.  

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Contratacións municipais con cláusulas de discriminación positiva 
para as mulleres, nos postos onde estean infrarrepresentadas. 

Descrición da 

actividade 

 

Incluír nas contratacións municipais unha cláusula polo que no caso 
de igualdade de capacitación darase preferencia ás mulleres nos 
postos nos que estean infrarrepresentadas. 

Beneficiarios  Persoas contratadas polo Concello de Vimianzo. 

Área responsable Secretaría. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de contratacións municipais nas que conten con 

cláusulas de discriminación positiva para as mulleres. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 5.2.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Adecuar as accións formativas ofertadas dende o Concello ás 
necesidades reais do territorio así como ás demandas reais da 
mulleres e homes do municipio. 

Actuación Realización de obradoiros de orientación vocacional non sexista 
dirixidos ó alumnado para contribuír a promocionar unha orientación 
laboral non sesgada por razón de sexo. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Obradoiros de orientación vocacional non sexista entre o alumnado 
de primaria. 

Descrición da 

actividade 

 

Impartición nos centros educativos de primaria obradoiros onde se 
presenten e expoñan exemplos de diferentes profesións co obxectivo 
de desmitificar aquelas que aínda están claramente identificadas con 
algún sexo en concreto. 
Os obradoiros pódense desenvolver nos propios centros ou mediante 
visitas presenciais ós centros de traballo dos profesionais. E poden 
levarse a cabo no horario lectivo escolar ou no das actividades 
extraescolares dos centros educativos. 

Beneficiarios  Alumnas e alumnos dos centros educativos de primaria. 

Área responsable - Benestar social. 
- Educación e cultura. 
- Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

Centros de educación. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de obradoiros impartidos. 

− Número de asistentes ós obradoiros. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 5.2.1.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Adecuar as accións formativas ofertadas dende o Concello ás 
necesidades reais do territorio así como ás demandas reais da 
mulleres e homes do municipio. 

Actuación Realización de obradoiros de orientación vocacional non sexista 
dirixidos ó alumnado para contribuír a promocionar unha orientación 
laboral non sesgada por razón de sexo. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Obradoiros de orientación vocacional non sexista entre o alumnado 
de secundaria. 

Descrición da 

actividade 

 

Impartición nos centros educativos de secundaria obradoiros onde se 
presenten e expoñan exemplos de diferentes profesións co obxectivo 
de desmitificar aquelas que aínda están claramente identificadas con 
algún sexo en concreto. 
Os obradoiros se poden desenvolver nos propios centros ou 
mediante visitas presenciais ós centros de traballo dos profesionais. E 
poden levarse a cabo no horario lectivo escolar ou no das actividades 
extraescolares dos centros educativos. 

Beneficiarios  Alumnas e alumnos dos centros educativos de secundaria. 

Área responsable - Benestar social. 
- Educación e cultura. 
- Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

- Centros de educación. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de obradoiros impartidos. 

− Número de asistentes ós obradoiros. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 5.2.1.3 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Adecuar as accións formativas ofertadas dende o Concello ás 
necesidades reais do territorio así como ás demandas reais da 
mulleres e homes do municipio. 

Actuación Realización de obradoiros de orientación vocacional non sexista 
dirixidos ó alumnado para contribuír a promocionar unha orientación 
laboral non sesgada por razón de sexo. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Obradoiros de orientación vocacional non sexista nos campamentos 
municipais. 

Descrición da 

actividade 

 

Impartición nos campamentos municipais obradoiros onde se 
presenten e expoñan exemplos de diferentes profesións co obxectivo 
de desmitificar aquelas que aínda están claramente identificadas con 
algún sexo en concreto. 
Os obradoiros se poden desenvolver nas instalacións onde se 
desenvolvan os campamentos ou mediante visitas presenciais ós 
centros de traballo dos profesionais.  

Beneficiarios  Usuarias e usuarios dos campamentos municipais. 

Área responsable - Benestar social. 
- Educación e cultura. 
- Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de obradoiros impartidos. 

− Número de asistentes ós obradoiros. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 5.2.3.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Adecuar as accións formativas ofertadas dende o Concello ás 
necesidades reais do territorio así como ás demandas reais da 
mulleres e homes do municipio. 

Actuación Definir as accións formativas necesarias en función dos resultado do 
“Estudo sobre a demanda de servizos de conciliación en 
Vimianzo”realizado. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Definición dos perfís profesionais e competenciais necesarios para 
cubrir os servizos de conciliación demandados. 

Descrición da 

actividade 

 

En función dos resultados obtidos do “Estudo sobre a demanda de 
servizos de conciliación en Vimianzo”, definir os perfís profesionais e 
competenciais necesarios para cubrir os servizos de conciliación que 
ata o momento non están ofertados no municipio e dos que existe 
unha demanda latente. 
Estes perfís profesionais deberán ser comparados cos perfís 
competenciais e profesionais dos usuarios da bolsa de emprego 
municipal así como cos inscritos no Servizo Galego de Colocación, co 
obxectivo de poder ser tidos en conta nas futuras actividades 
emprendidas, dende o Concello, para dar resposta ós servizos 
demandados. 

Beneficiarios  - Usuarias e usuarios da bolsa de emprego municipal. 
- Inscritos no Servizo Galego de Ocupación de Vimianzo. 

Área responsable Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

Servizo Galego de Colocación 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Relación de perfís profesionais e competenciais. 

− Relación de potenciais usuarios das iniciativas levadas a cabo 

no marco desta actuación. 

- Impacto mediático: baixo. 
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Ficha 5.2.3.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Adecuar as accións formativas ofertadas dende o Concello ás 
necesidades reais do territorio así como ás demandas reais da 
mulleres e homes do municipio. 

Actuación Definir as accións formativas necesarias en función dos resultado do 
“Estudo sobre a demanda de servizos de conciliación en 
Vimianzo”realizado. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Programación formativa que verse sobre a prestación de servizos de 
conciliación. 

Descrición da 

actividade 

 

En función dos resultados obtidos do “Estudo sobre a demanda de 
servizos de conciliación en Vimianzo”, tanto no referente ós servizos 
de conciliación non ofertados no municipio, como no tocante ás 
opcións de prestación dos servizos ( creación de novas empresas, 
diversificación de servizos de empresas xa existentes, creación 
empresa pública, …), definir unha programación formativa que 
responda as necesidades detectadas (cursos de axuda no fogar, de 
atención á infancia, de monitor cultural, de creación de empresas, …). 

Beneficiarios  - Veciñas e veciños con necesidades en termos de servizos de 
conciliación. 

- Veciñas e veciños en situación de desemprego. 

Área responsable Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Programación formativa sobre servizos de conciliación. 

− Número de accións formativas impartidas da programación. 

− Número de usuarios das accións formativas. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 5.2.4.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Adecuar as accións formativas ofertadas dende o Concello ás 
necesidades reais do territorio así como ás demandas reais da 
mulleres e homes do municipio. 

Actuación Realizar accións formativas ou informativas sobre os dereitos 
recollidos na lexislación laboral relacionados coa igualdade: acceso ó 
emprego, retribución, condicións laborais, etc. Para elo, promover 
acordos de colaboración coas axentes sindicais do municipio ou da 
comarca. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Charla sobre os dereitos laborais actuais dirixida ós inscritos na bolsa 
de emprego municipal. 

Descrición da 

actividade 

 

En colaboración cos axentes sindicais do municipio e/ou expertos en 
dereito laboral impartir unha charla sobre os dereitos recollidos na 
vixente lexislación laboral, pasado e presente destes dereitos. E, 
incidir especialmente naqueles relacionados coa igualdade: : acceso ó 
emprego, retribución, condicións laborais, etc. 
Co obxectivo de que sirva para poñer ó día os coñecementos das 
veciñas e veciños de Vimianzo sobre os dereitos laborais e  contribuír 
a unha sociedade máis consciente e responsable cos seus dereitos. 

Beneficiarios  Usuarias e usuarios da bolsa de emprego municipal. 

Área responsable Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

- Asociacións sindicais. 
- Asociacións empresariais. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de charlas impartidas. 

− Número de asistentes ás charlas. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 5.2.4.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Adecuar as accións formativas ofertadas dende o Concello ás 
necesidades reais do territorio así como ás demandas reais da 
mulleres e homes do municipio. 

Actuación Realizar accións formativas ou informativas sobre os dereitos 
recollidos na lexislación laboral relacionados coa igualdade: acceso ó 
emprego, retribución, condicións laborais, etc. Para elo, promover 
acordos de colaboración coas axentes sindicais do municipio ou da 
comarca. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Charla sobre os dereitos laborais actuais dirixida á poboación en 
xeral. 

Descrición da 

actividade 

 

En colaboración cos axentes sindicais do municipio e/ou expertos en 
dereito laboral impartir unha charla sobre os dereitos recollidos na 
vixente lexislación laboral, pasado e presente destes dereitos. E, 
incidir especialmente naqueles relacionados coa igualdade: : acceso ó 
emprego, retribución, condicións laborais, etc. 
Co obxectivo de que sirva para poñer ó día os coñecementos das 
veciñas e veciños de Vimianzo sobre os dereitos laborais e  contribuír 
a unha sociedade máis consciente e responsable cos seus dereitos. 

Beneficiarios  Veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

- Asociacións sindicais. 
- Asociacións empresariais. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de charlas impartidas. 

− Número de asistentes ás charlas. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 5.3.2.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Fomento dos sectores económicos que contribúan ó desenvolvemento 
territorial e que permitan un maior acceso da muller ó ámbito produtivo. 

Actuación Accións de asesoramento e apoio ó desenvolvemento empresarial de 
iniciativas que poidan xurdir como resultado do “Estudo sobre a demanda 
de servizos de conciliación en Vimianzo”. Valorando a posibilidade do 
fomento de iniciativas segundo o método Pop up. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Sesión informativa sobre os resultados do “Estudo sobre a demanda 
de servizos de conciliación en Vimianzo” ás usuarias e usuarios da 
bolsa de emprego municipal. 

Descrición da 

actividade 

 

En función dos resultados obtidos do “Estudo sobre a demanda de servizos 
de conciliación en Vimianzo”, tanto en termos de servizos demandados 
como dos posibles sistemas de prestación dos mesmos, compartilos coas 
usuarias e usuarios da bolsa de emprego municipal, principalmente, aí como 
coas veciñas e veciños en situación de desemprego e cos demandantes de 
emprego dos servizos públicos de colocación, cara ás posibilidades de 
desenvolvemento de novas iniciativas empresariais que poidan xurdir destes 
nichos de mercado aínda non cubertos, ou ben non cubertos nunha 
dimensión axeitada a demanda existente. 
Na sesión, ademais de informar dos sectores económicos que presentan 
unha demanda insatisfeita en Vimianzo, en canto a servizos de conciliación, 
é importante recoller os intereses e as expectativas dos asistentes, de cara a 
iniciar un proceso de posta en marcha dunha actividade económica. 

Beneficiarios  - Usuarias e usuarios da bolsa de emprego municipal. 
- Demandantes de emprego do Servizo Galego de Colocación. 

Área responsable Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

Servizo Galego de Colocación. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Sesión informativa realizada. 

− Número de asistentes ás charlas. 

− Número de asistentes que mostraron interese nas medidas de 

fomento da emprendizaxe expostos. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 5.3.2.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Fomento dos sectores económicos que contribúan ó 
desenvolvemento territorial e que permitan un maior acceso da 
muller ó ámbito produtivo. 

Actuación Accións de asesoramento e apoio ó desenvolvemento empresarial de 
iniciativas que poidan xurdir como resultado do “Estudo sobre a 
demanda de servizos de conciliación en Vimianzo”. Valorar a 
posibilidade, para elo, do fomento de iniciativas segundo o método 
Pop up. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Accións formativas de fomento da emprendizaxe focalizadas nos 
servizos de conciliación. 

Descrición da 

actividade 

 

En consonancia co “Estudo sobre a demanda de servizos de 
conciliación en Vimianzo” sobre os servizos de conciliación 
demandados en Vimianzo e a resposta dos asistentes á sesión 
informativa sobre os resultados do mesmo, incluír na programación 
formativa sobre servizos de conciliación (actividade 5.2.3.1) aspectos 
específicos de fomento da emprendizaxe e a creación de empresas, 
en formato módulo transversal, curso monográfico ou aquel formato 
que mellor responsa ás usuarias e usuarios das accións formativas. 

Beneficiarios  - Usuarias e usuarios da bolsa de emprego municipal. 
- Demandantes de emprego do Servizo Galego de Colocación. 

Área responsable Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Accións formativas impartidas (a acabar de definir en función 

do formato empregado para a súa impartición) 

− Número de asistentes ás accións formativas. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 5.3.2.3 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Formación e emprego. 

Obxectivo Estratéxico Promover a igualdade de oportunidades de xeito transversal en todos 
os aspectos relativos á integración laboral das mulleres, e fomentar 
unha cultura laboral máis igualitaria. 

Obxectivo Operativo Fomento dos sectores económicos que contribúan ó 
desenvolvemento territorial e que permitan un maior acceso da 
muller ó ámbito produtivo. 

Actuación Accións de asesoramento e apoio ó desenvolvemento empresarial de 
iniciativas que poidan xurdir como resultado do “Estudo sobre a 
demanda de servizos de conciliación en Vimianzo”. Valorar a 
posibilidade, para elo, do fomento de iniciativas segundo o método 
Pop up. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Asesoramento e apoio ó desenvolvemento das iniciativas 
empresarias xurdidas do “Estudo sobre a demanda de servizos de 
conciliación en Vimianzo” 

Descrición da 

actividade 

 

Dende a área de Emprego e Promoción económica proporcionar o 
asesoramento e apoio individualizado a aquelas iniciativas 
empresariais que poidan xurdir como resposta ás necesidades non 
cubertas no eido dos servizos de conciliación en Vimianzo. 
Realizando, en todo momento, un seguimento das mesmas que 
contribuía a maximizar tanto o éxito empresarial da iniciativa, en 
termos de creación de emprego e fomento empresarial da zona, 
como o incremento da oferta de servizos de conciliación no 
municipio; fomentando con elo a conciliación da vida familiar, 
persoal e laboral da veciñanza. 

Beneficiarios  - Emprendedores de Vimianzo. 
- Veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable - Promoción económica. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Número de iniciativas empresariais xurdidas. 

− Número de iniciativas empresariais constituídas. 

− Servizos de conciliación ofertados polas novas empresas. 

- Impacto mediático: medio 
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EEiixxee  eessttrraattééxxiiccoo  66::  VViioolleenncciiaa  ddee  xxéénneerroo..  

 

Ficha 6.1.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Violencia de xénero. 

Obxectivo Estratéxico Abordar a violencia de xénero dun xeito integral, impulsando a 
prevención e contribuíndo a súa erradicación e mellorando a 
atención ás vítimas. 

Obxectivo Operativo Promover actuacións de información, sensibilización e formación da 
poboación en xeral, co fin de previr situacións de violencia de xénero. 

Actuación Organización de obradoiros para fomentar o bo trato e a 
identificación e pasos a seguir nos casos de violencia de xénero, 
destinados a distintos colectivos,  (nenos, adolescentes, maiores, …). 
Impartidos de forma conxunta polas autoridades locais competentes, 
policía local e garda civil. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Obradoiros de fomento do bo trato e identificación da violencia de 
xénero entre o alumnado de primaria. 

Descrición da 

actividade 

 

Co obxectivo de dar a coñecer entre as nenas e nenos de escenarios onde se 
poden producir situacións de violencia de xénero así como fomentar o bo 
trato entre nenas e nenos, impartir nas datas próximas ó 25 de novembro, 
Día Internacional contra a Violencia de xénero, un obradoiro onde 
diferentes profesionais que tratan a problemática da violencia de xénero, 
policía local, garda civil, profesionais sanitarios,…, presenten as situacións, a 
forma de combatelas e o comportamento axeitado nas nosas relacións 
cotiás.  

Beneficiarios  Alumnado de primaria de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar social. 
- Policía local. 

Entidades 

colaboradoras 

- Garda civil. 
- Centro de Atención Primaria de Vimianzo. 
- Centros educativos. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados - Obradoiros impartidos. 
- Número de asistentes ós obradoiros. 
- Número de profesionais implicados na impartición dos 

obradoiros. 
- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 6.1.1.2 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Violencia de xénero. 

Obxectivo Estratéxico Abordar a violencia de xénero dun xeito integral, impulsando a 
prevención e contribuíndo a súa erradicación e mellorando a 
atención ás vítimas. 

Obxectivo Operativo Promover actuacións de información, sensibilización e formación da 
poboación en xeral, co fin de previr situacións de violencia de xénero. 

Actuación Organización de obradoiros para fomentar o bo trato e a 
identificación e pasos a seguir nos casos de violencia de xénero, 
destinados a distintos colectivos,  (nenos, adolescentes, maiores, …). 
Impartidos de forma conxunta polas autoridades locais competentes, 
policía local e garda civil. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Obradoiros de fomento do bo trato e identificación da violencia de 
xénero entre o alumnado de secundaria. 

Descrición da 

actividade 

 

Co obxectivo de dar a coñecer entre o alumnado de secundaria de 
Vimianzo escenarios onde se poden producir situacións de violencia 
de xénero, cómo identificar situacións de violencia de xénero así 
como coñecer os pasos a seguir e a quen dirixirse ante situacións de 
violencia de xénero e fomentar o bo trato; impartir nas datas 
próximas ó 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de 
xénero, un obradoiro onde diferentes profesionais que tratan a 
problemática da violencia de xénero, policía local, garda civil, 
profesionais sanitarios,…, presenten as situacións, a forma de 
combatelas e o comportamento axeitado nas nosas relacións cotiás.  

Beneficiarios  Alumnado de secundaria de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar social. 
- Policía local. 

Entidades 

colaboradoras 

- Garda civil. 
- Centro de Atención Primaria de Vimianzo. 
- Centros educativos. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Obradoiros impartidos. 

− Número de asistentes ós obradoiros. 

− Número de profesionais implicados na impartición dos 

obradoiros. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 6.1.1.3 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Violencia de xénero. 

Obxectivo Estratéxico Abordar a violencia de xénero dun xeito integral, impulsando a 
prevención e contribuíndo a súa erradicación e mellorando a 
atención ás vítimas. 

Obxectivo Operativo Promover actuacións de información, sensibilización e formación da 
poboación en xeral, co fin de previr situacións de violencia de xénero. 

Actuación Organización de obradoiros para fomentar o bo trato e a 
identificación e pasos a seguir nos casos de violencia de xénero, 
destinados a distintos colectivos,  (nenos, adolescentes, maiores, …). 
Impartidos de forma conxunta polas autoridades locais competentes, 
policía local e garda civil. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Obradoiros de fomento do bo trato e identificación da violencia de 
xénero para a poboación en xeral. 

Descrición da 

actividade 

 

Co obxectivo de dar a coñecer entre as veciñas e veciños de Vimianzo 
escenarios onde se poden producir situacións de violencia de xénero, 
cómo identificar situacións de violencia de xénero así como coñecer 
os pasos a seguir e a quen dirixirse ante situacións de violencia de 
xénero e fomentar o bo trato; impartir nas datas próximas ó 25 de 
novembro, Día Internacional contra a Violencia de xénero, un 
obradoiro onde diferentes profesionais que tratan a problemática da 
violencia de xénero, policía local, garda civil, profesionais 
sanitarios,…, presenten as situacións, a forma de combatelas e o 
comportamento axeitado nas nosas relacións cotiás.  

Beneficiarios  Veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar social. 
- Policía local. 

Entidades 

colaboradoras 

- Garda civil. 
- Centro de Atención Primaria de Vimianzo. 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Obradoiros impartidos. 

− Número de asistentes ós obradoiros. 

− Número de profesionais implicados na impartición dos 

obradoiros. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 6.1.2.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Violencia de xénero. 

Obxectivo Estratéxico Abordar a violencia de xénero dun xeito integral, impulsando a 
prevención e contribuíndo a súa erradicación e mellorando a 
atención ás vítimas. 

Obxectivo Operativo Promover actuacións de información, sensibilización e formación da 
poboación en xeral, co fin de previr situacións de violencia de xénero. 

Actuación Edición e difusión dunha guía de recursos e servizos existentes no 
Concello e noutras institucións dirixidos á atención das vítimas de 
violencia de xénero. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Guía de recursos e servizos para á atención das vítimas de violencia 
de xénero. 

Descrición da 

actividade 

 

Elaborar unha guía de recursos e servizos dispoñibles no municipio 
dirixidos á atención das vítimas de violencia de xénero.  
A guía debe recoller os recursos prestados tanto dende o propio 
Concello como dende outras institucións e administracións que 
traballen neste eido. 
Edición da guía e distribución nos principais punto de referencia do 
Concello. 

Beneficiarios  Tódalas Veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Policía local. 

Entidades 

colaboradoras 

- Centro de Atención Primaria de Vimianzo. 
- Asociacións sindicais. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Guía de recursos elaborada. 

− Número de guías editadas. 

− Número de guías distribuídas. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 6.1.3.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Violencia de xénero. 

Obxectivo Estratéxico Abordar a violencia de xénero dun xeito integral, impulsando a 
prevención e contribuíndo a súa erradicación e mellorando a 
atención ás vítimas. 

Obxectivo Operativo Promover actuacións de información, sensibilización e formación da 
poboación en xeral, co fin de previr situacións de violencia de xénero. 

Actuación Incluír na web do Concello unha sección con información sobre o 
tema da violencia de xénero: teléfonos, axudas, institucións de 
referencia, documentos, etc. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Espazo sobre violencia de xénero na web do Concello. 

Descrición da 

actividade 

 

Incluír, no espazo da web do Concello destinado á Política de 
igualdade, unha sección que recolla  información específica sobre a 
violencia de xénero:  teléfonos de contacto, recursos e servizos para 
as vítimas (Guía de servizos e recursos), axudas, ligazóns de 
institucións de referencia, documentación específica de referencia, 
etc. 

Beneficiarios  Veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar social. 
- Responsable do mantemento da web do Concello. 

Entidades 

colaboradoras 

 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Espazo na web sobre violencia de xénero. 

- Impacto mediático: medio. 
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Ficha 6.1.4.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Violencia de xénero. 

Obxectivo Estratéxico Abordar a violencia de xénero dun xeito integral, impulsando a 
prevención e contribuíndo a súa erradicación e mellorando a 
atención ás vítimas. 

Obxectivo Operativo Promover actuacións de información, sensibilización e formación da 
poboación en xeral, co fin de previr situacións de violencia de xénero. 

Actuación Conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de xénero, o 25 
de novembro, visibilizando  as causas e as consecuencias da violencia 
de xénero. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de xénero 
(25 de novembro). 

Descrición da 

actividade 

 

Celebración do Día Internacional contra a Violencia de xénero (25 de 
novembro)coa participación da mulleres, tecido asociativo, 
empresas, centros educativos, etc., a través da realización de actos 
que contribúan a visibilizar as causas e as consecuencias da violencia 
de xénero na sociedade, co obxectivo de lograr unha maior 
concienciación e sensibilización que contribúa a prevención deste 
tipo de violencia. 

Beneficiarios  Veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable Benestar social. 

Entidades 

colaboradoras 

- Tecido asociativo local. 
- Centros educativos. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Actos realizados para a conmemoración do Día Internacional 

contra a violencia de xénero. 

− Número de participantes nos actos realizados. 

− Número de asociacións participantes nos actos realizados. 

- Impacto mediático: elevado. 
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Ficha 6.2.1.1 

1. IDENTIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 

Eixe Estratéxico Violencia de xénero. 

Obxectivo Estratéxico Abordar a violencia de xénero dun xeito integral, impulsando a 
prevención e contribuíndo a súa erradicación e mellorando a 
atención ás vítimas. 

Obxectivo Operativo Crear servizos e recursos para abordar a violencia de xénero que 
melloren a intervención e atención ás mulleres vítimas de violencia 
de xénero. 

Actuación Deseño e posta en marcha de protocolos de coordinación e 
concreción de obxectivos e accións comúns entre o Centro de Saúde, 
os centros educativos e a área de Benestar Social do Concello, para a 
detección precoz de casos de violencia e atención ás mulleres vítimas 
de violencia de xénero. 

 

2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

Nome da actividade Protocolos de actuación e coordinación para a detección precoz de 
casos de violencia de xénero e atención ás mulleres vítimas de 
violencia de xénero. 

Descrición da 

actividade 

 

Deseño e posta en marcha de protocolos de coordinación e 
concreción de obxectivos e accións comúns entre o Centro de Saúde, 
os centros educativos e a área de Benestar Social do Concello, para a 
detección precoz de casos de violencia e atención ás mulleres vítimas 
de violencia de xénero. 

Beneficiarios  - Emprendedores de Vimianzo. 
- Veciñas e veciños de Vimianzo. 

Área responsable - Benestar Social. 
- Policía local. 

Entidades 

colaboradoras 

- Centro de Atención Primaria de Vimianzo. 
- Centros educativos. 
- Garda civil. 
- Tecido asociativo local. 
- Empresas do municipio. 

Carácter temporal da 

actividade 

- Finalista / continua 
- Ano actual / tódolos anos 
- Data para a realización :  _________ 

Orzamento estimado  

 

3. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Resultados esperados − Protocolo de actuación e coordinación definido. 

- Impacto mediático: baixo. 
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88..  BBiibblliioo  ee  wweebbggrraaffííaa..  
 

− I Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Vimianzo 2005 -2007. 

 

− Avaliación do I Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Vimianzo 

2005 -2007.  

 

− II Plan para a Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Vimianzo 2010 -

2013. 

 

− Avaliación do II Plan para a Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de 

Vimianzo 2010 -2013. 

 

 

− A realidade da muller galega 2005. Xunta de Galicia. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/remugal05.pdf  

 

− A situación das mulleres no ámbito rural galego. Xunta de Galicia. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/sitmulru.pdf  

 

− Como combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_es.pdf 

 

− Datos sobre o mercado de traballo de Vimianzo 2011. Concello de Vimianzo. 

http://www.vimianzo.es/media/documentos/observatorio.pdf  

 

− Estatística de violencia de xénero 2013 (2º semestre e total anual). Plan Galego de 

Estatística. Instituto Galego de Estatística. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/web-estatisticas-violencia-

2013-3trimestre.pdf  

 

− Estatística de violencia de xénero 2014 (1r semestre). Plan Galego de Estatística. Instituto 

Galego de Estatística. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/web_estatisticas_vx_2014-

_1o_semestre.pdf  

 

− Estudo de implantación dun banco de tempo na comarca de Pontevedra. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/ESTUDO_Banco_tempo_C

OMARCAL%5B1%5D.pdf  

 

− Estudos A realidade da mullere galega 2006. Xunta de Galicia. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/remugal06.pdf  

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/remugal05.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/sitmulru.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_es.pdf
https://www.vimianzo.gal/media/documentos/observatorio.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/web-estatisticas-violencia-2013-3trimestre.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/web-estatisticas-violencia-2013-3trimestre.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/web_estatisticas_vx_2014-_1o_semestre.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/web_estatisticas_vx_2014-_1o_semestre.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/ESTUDO_Banco_tempo_COMARCAL%5B1%5D.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/ESTUDO_Banco_tempo_COMARCAL%5B1%5D.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/remugal06.pdf
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− Familia, coidados e traballo non remunerado. O uso do tempo dos fogares de Galicia. 

Xunta de Galicia. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/Uso_tempo_fogares.pdf  

 

− Guía de acciones del V Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE. 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-

20010/es/contenidos/informacion/u72_iv_plan/es_emakunde/adjuntos/Guia_final_C2.pd

f 

 

− Guía para el diseño, gestión y evaluación de planes locales para la igualdad. 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-

publicac/es/contenidos/informacion/pub_recursos/es_emakunde/adjuntos/guia_plan_loc

al_igual_es.pdf  

 

− I Plan integral para eliminar a violencia de xénero na provincia da Coruña. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/plan_violencia_fesan%5B1

%5D.pdf  

 

− Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de xénero. 2012. Xunta de Galicia. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/informe-seguimento-lei-

galega-violencia-de-xenero-2012.pdf  

 

− Macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres en Galicia. Informe de resultados. 2006. 

Xunta de Galicia. 

https://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oix/descargas/macroenquisa.violenci

a.SXI.2006.pdf 

 

− Manual para la perspectiva de género en las políticas de empleo, de inclusión social y de 

protección social. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&u

rl=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D2045%26langId%3

Des&ei=tl-

UVJqgBYLxaIehgqgD&usg=AFQjCNHxpqCaMRskh3JlPtF9epQoeVmM1Q&bvm=bv.8200133

9,d.d2s  

 

− O reto da muller galega: conciliar a vida familiar e a laboral. Unha visión sociolóxica. Xunta 

de Galicia. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/conciliar_familiar_laboral%

5B1%5D.pdf  

 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/Uso_tempo_fogares.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/u72_iv_plan/es_emakunde/adjuntos/Guia_final_C2.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/u72_iv_plan/es_emakunde/adjuntos/Guia_final_C2.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/u72_iv_plan/es_emakunde/adjuntos/Guia_final_C2.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-publicac/es/contenidos/informacion/pub_recursos/es_emakunde/adjuntos/guia_plan_local_igual_es.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-publicac/es/contenidos/informacion/pub_recursos/es_emakunde/adjuntos/guia_plan_local_igual_es.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-publicac/es/contenidos/informacion/pub_recursos/es_emakunde/adjuntos/guia_plan_local_igual_es.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/plan_violencia_fesan%5B1%5D.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/plan_violencia_fesan%5B1%5D.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/informe-seguimento-lei-galega-violencia-de-xenero-2012.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/informe-seguimento-lei-galega-violencia-de-xenero-2012.pdf
https://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oix/descargas/macroenquisa.violencia.SXI.2006.pdf
https://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oix/descargas/macroenquisa.violencia.SXI.2006.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D2045%26langId%3Des&ei=tl-UVJqgBYLxaIehgqgD&usg=AFQjCNHxpqCaMRskh3JlPtF9epQoeVmM1Q&bvm=bv.82001339,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D2045%26langId%3Des&ei=tl-UVJqgBYLxaIehgqgD&usg=AFQjCNHxpqCaMRskh3JlPtF9epQoeVmM1Q&bvm=bv.82001339,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D2045%26langId%3Des&ei=tl-UVJqgBYLxaIehgqgD&usg=AFQjCNHxpqCaMRskh3JlPtF9epQoeVmM1Q&bvm=bv.82001339,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D2045%26langId%3Des&ei=tl-UVJqgBYLxaIehgqgD&usg=AFQjCNHxpqCaMRskh3JlPtF9epQoeVmM1Q&bvm=bv.82001339,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D2045%26langId%3Des&ei=tl-UVJqgBYLxaIehgqgD&usg=AFQjCNHxpqCaMRskh3JlPtF9epQoeVmM1Q&bvm=bv.82001339,d.d2s
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/conciliar_familiar_laboral%5B1%5D.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/conciliar_familiar_laboral%5B1%5D.pdf
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− Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014 -2016. 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf  

 

− Proxecto de investigación e recuperación da memoria histórica sobre mulleres 

emprendedoras na provincia da Coruña. Federación provincial de empresarias. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/estudo59%5B1%5D.pdf  

 

− V Plan do goberno galego para a igualdade entre mulleres e homes 2007 – 2010. Xunta de 

Galicia. http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/5planigu.pdf 

 

− VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013 -2015. 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/viplanigualdade-vw2-

2013feb15.pdf  

  

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/estudo59%5B1%5D.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/5planigu.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/viplanigualdade-vw2-2013feb15.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/viplanigualdade-vw2-2013feb15.pdf
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99..  AAnneexxoo::  RReellaacciióónn  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess  nnaa  eellaabboorraacciióónn  ddoo  IIIIII  PPllaann..  
 

 

Na elaboración deste III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de 

Vimianzo contouse coa participación e colaboración de asociacións que forman parte do tecido 

asociativo local de Vimianzo, das diferentes áreas técnicas do Concello de Vimianzo e da 

Comisión de Servizos Sociais do Concello. 

 

 




