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Como Alcalde do Concello de Rianxo, é un pracer presentar este II Plan 
de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello 
de Rianxo, que ten a vontade de ser a estratexia municipal centrada na 
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, así como fortale-
cer o traballo en materia que xa se viña desenvolvendo hai anos a nivel 
municipal. Agradecemos a participación da veciñanza, de traballadores 
e traballadoras municipais e de toda a corporación neste plan.

Os avances das últimas décadas é imparábel respecto á conquista de 
dereitos das mulleres, á posta en marcha dun marco lexislativo centra-
do na igualdade, e a implantación de políticas públicas de igualdade. 
Aínda así, sabemos que nos nosos días, as desigualdades de xénero 
e as violencias machistas seguen a reproducirse na nosa sociedade e 
hai resistencias a mudar as actitudes. Son múltiples os fenómenos que 
teñen presenza na nosa realidade, como o incremento da feminización 
da pobreza, o aumento da violencia machista, a falla de corresponsa-
bilidade real ou a invisibilización do papel da muller en diferentes eidos, 
entre outras. 

Neste senso, o Concello de Rianxo é consciente da súa responsabili-
dade e das súas obrigas legais. E por tanto, hoxe poñemos en marcha 
esta estratexia integral co obxectivo de activar os medios, mecanismos 
e recursos necesarios para traballar a prol dunha vila igualitaria e libre 
de violencias machistas. 

A continuación podedes consultar o II Plan Municipal de Igualdade de 
Oportunidades entre Mulleres e Homes que contempla futuras medidas 
que atravesan a administración municipal, posicionando deste xeito, a 
igualdade real e efectiva entre mulleres e homes como un eixo funda-
mental na axenda política municipal. 

Adolfo Muíños
Alcalde de Rianxo

PRESENTACIÓN
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Principios reitores Principios reitores
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O II Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e ho-
mes do concello de Rianxo para o período 2019 – 2022 incorpora 
os seguintes principios reitores: 

MAINSTREAMING OU TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO

IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES 

NON DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

PREVENCIÓN

Supón a integración do enfoque de xénero en todas 
as fases do proceso político e desde todas as áreas 
de actuación municipal. 

Implica o recoñecemento das mulleres e nenas como 
suxeitos de dereito.

Supón a conciencia das desigualdades directas e 
indirectas por razón de sexo e a actuación para a 
súa erradicación. 

Traballando desde a prevención primaria, secunda-
ria e/ou terciaria, para evitar ou minimizar os danos 
derivados de situacións de discriminación ou vio-
lencia machista. 

01

02

03

04

DIVERSIDADE E INTERSECCIONALIDADE

COEDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA

CENTRALIDADE DA VIDA

Recoñecemento das diferencias e as distintas for-
mas de expresar a masculinidade e a feminidade, 
atendendo ao xénero como concepto dinámico que 
interrelaciona con outros factores derivados da po-
sición socioeconómica; do hábitat (rural/ urbano); da 
situación de discapacidade e/ou dependencia; ou da 
orixe étnica, entre outros. 

Apostando por un modelo pedagóxico transformati-
vo e favorecedor de personalidades libres de roles e 
estereotipos de xénero. 

Buscando o compromiso e a incorporación de todos 
os axentes municipais e comunitarios na promoción 
dunha vila comprometida coa igualdade entre mulle-
res e homes. 

Trátase de tomar a vida humana e a súa dignidade 
como eixo vertebrador das políticas públicas muni-
cipais, con especial atención ás persoas máis vulne-
rables, como poden ser as crianzas e as persoas en 
situación de dependencia.
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ObxectivosObxectivos

1

3
2

Promover a igualdade de oportunidades das 
mulleres e nenas, en toda a súa diversidade 
e nas diferentes esferas vitais, para o desen-
volvemento dunha vida digna e de calidade

OBXECTIVO XERAL

Incorporar o enfoque de xé-
nero de forma transversal 
en todas as áreas técnicas e 
decisións municipais.

Promover a coeducación para 
transformar os estereotipos e 
roles de xénero tradicionais 
aínda presentes na educa-
ción familiar, na escola e no 
conxunto da comunidade. 

Promover a igualdade de 
oportunidades no acceso ao 
emprego, á formación pro-
fesional e aos dereitos labo-
rais entre mulleres e homes.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 5

7

4
6
8

Potenciar a participación e 
a incidencia política das mu-
lleres en todas as esferas da 
vida comunitaria, con especial 
atención ao tecido asociativo.

Favorecer a incorporación 
das mulleres aos procesos 
de creación cultural e impul-
sar a práctica deportiva fe-
minina a nivel local. 

Pór en marcha medidas 
para a prevención e a erra-
dicación de todas as formas 
de violencia de machista.  

Promover unha a correspon-
sabilidade social nos traba-
llos de coidados evidenciado 
o seu valor para a reprodu-
ción da vida humana. 

Favorecer o acceso á saúde 
e ao benestar desde un en-
foque de xénero.
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Referentes normativosReferentes normativos

A igualdade entre mulleres é homes é un principio universal sobre o 
que existe abundante lexislación a nivel internacional, nacional e au-
tonómico. O II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres 
e Homes de Rianxo parte na súa referencia dos seguintes textos:

INTERNACIONAIS
1. Convención sobre a eliminación de todas as formas de dis-

criminación contra a muller (CEDAW, 1979). 

2. Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller. 

3. Convenio de Estambul. Convenio do Consello de Europa 
sobre a prevención e loita contra a violencia contra a muller 
e a violencia doméstica. 

4. Axenda 2030. Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

5. Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade.

6. Declaración sobre os Dereitos das Campesiñas e os Cam-
pesiños e outras Persoas que Traballan en Áreas Rurais. 

7. Relatoría sobre os Dereitos das Persoas Lesbianas, Gais, 
Bisexuais, Trans e Intersex (LGTBI).

NACIONAIS

AUTONÓMICOS

1. Constitución española (1978).

2. Lei 30/2003, de 13 de outubro, sobre medidas para incor-
porar a valoración do impacto de xénero nas disposicións 
normativas que elabore o goberno. 

3. Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de 
protección integral contra a violencia de xénero. 

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

5. Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2014 – 2016. 

6. Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía 
Persoal e Atención as persoas en situación de dependencia. 

1. Decreto lexislativo 2/2015, polo que se aproba o texto 
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma 
de Galicia en materia de igualdade. 

2. VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportu-
nidades entre mulleres e homes 2017 – 2020. 

3. Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018 – 2021. 
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MetodoloxíaMetodoloxía

O II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 
do concello de Rianxo (2019 – 2022) parte dunha diagnose mu-
nicipal participada que involucrou ao persoal técnico e político 
municipal, así como a diversos axentes comunitarios, referentes 
no eido cultural, veciñal, deportivo ou social, así como as propias 
mulleres de Rianxo. 

A “Investigación – Acción” foi a metodoloxía de referencia, com-
binando técnicas cuantitativas e cualitativas en todo o proceso, 
que quedou definido nas seguintes fases de traballo: 

En primeiro lugar, revisáronse as fontes oficiais 
de información que arroxan datos desagrega-
dos a nivel municipal, entre as que se atopan 
o Instituto Galego de Estatística, o Servizo de 
Epidemioloxía, dependente da Dirección Xeral 
de Saúde Pública, e a Delegación do Goberno 
para a Violencia de Xénero.

En segundo lugar, afondouse na información 
recompilada coa opinión e os datos facilitados 
polas áreas técnicas do Concello. Neste senti-
do, leváronse a cabo entrevistas en profundida-
de con persoal técnico das áreas de emprego, 
xuventude, cultura, servizos sociais e turismo. 

1ª FASE

2ª FASE

REVISIÓN

ENTREVISTAS E CUESTIONARIOS 
DIRIXIDOS AO PERSOAL TÉCNICO

A terceira fase de traballo consistiu na análi-
se da normativa a nivel municipal do Concello 
de Rianxo dende unha perspectiva de xénero, 
para así identificar as maiores eivas en materia.

Igualmente, co obxectivo de profundar na realida-
de da administración municipal dende unha ópti-
ca cualitativa coordináronse 3 mesas de traballo: 

a. Unha mesa de traballo á que foron convo-
cadas á totalidade das áreas técnicas, e 
na que participaron as seguintes: emprego, 
persoal, desenvolvemento local, servizos 
sociais, turismo, medio ambiente, depor-
tes, cultura e xuventude. Nesta ocasión o 
persoal técnico traballou en coordinación 
para dar luz ás prioridades e necesidades 
de cada un dos departamentos en materia 
de igualdade. 

Ademais, deseñáronse cuestionarios adapta-
dos ás diferentes áreas técnicas, co obxectivo 
de extraer información de interese para anali-
zar o mapa de desigualdades a nivel municipal. 
Estas áreas técnicas foron deportes, normali-
zación lingüistica e a biblioteca municipal. 

3ª FASE

4ª FASE

ANÁLISE DA NORMATIVA MUNICIPAL

DIAGNOSE DE SITUACIÓN
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MetodoloxíaMetodoloxía

b. Unha mesa de traballo con representantes 
do tecido asociativo, cultural e deportivo de 
Rianxo, así como dos centros educativos e 
das ANPAS correspondentes. Finalmente 
contamos coa participación da Plataforma 
polo Centro de Día, ANPA do CEIP do Cas-
telao e do Brea Segade, representantes do 
CEIP Ana María Diéguez e do CRA, Asocia-
ción Veciñal das Festas do Carme e do Club 
de Remo de Rianxo.  

c. Unha mesa de traballo con mulleres, onde 
participaron veciñas de Rianxo en represen-
tación propia. 

Deseño e planificación das actuación a des-
envolver no marco do II Plan de Igualdade de 
Oportunidades entre Mulleres e Homes do con-
cello de Rianxo para o período 2019 – 2022. 
Establecendo as áreas implicadas, así como o 
calendario e o orzamento aproximado en cada 
caso, en base ao seguinte esquema de traballo: 

a. Unha mesa de traballo con persoal político 
da corporación municipal para avanzar nun 
acordo respecto das liñas de actuación en 
materia de igualdade para o concello de 
Rianxo no período 2019 – 2022. 

b. Unha reunión de traballo con persoal téc-
nico das áreas de secretaría, intervención, 
deportes, cultura, educación, xuventude, 

5ª FASE
PLANIFICACIÓN ACCIÓN 2019- 2022

servizos sociais, participación, emprego, 
desenvolvemento local, informática, nor-
malización lingüística, e un representante 
do comité de empresa. Neste espazo xe-
ráronse compromisos e validáronse as ac-
cións deseñadas.

c. Constitución da Comisión de Seguimento do 
II Plan de Igualdade de Oportunidades entre 
Mulleres e Homes do Concello de Rianxo. 
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Relación de accións por obxectivos estratéxicos

Eixo 1
TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO
 NA ADMINISTRACIÓN LOCAL

A administración local é o es-
cenario político máis próximo á 
cidadanía e, polo tanto, o lugar 
onde concretar a facer efectivas 
as liñas políticas derivadas dou-
tras esferas. O persoal técnico 
das distintas áreas municipais 
e o seu labor non é neutro res-
pecto das desigualdades entre 
homes e mulleres, coas súas ac-
cións contribúen ben á reprodu-
ción do sistema heteropatriar-
cal, ben á súa transformación.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1

Incorporar o enfoque de xé-
nero de forma transversal en 
todas as áreas técnicas e de-
cisións municipais.

Acción 1.1
Creación dunha Comisión de 
coordinación e seguimento do II 
PIOMH de Rianxo.

Acción1.2
Contratación dunha axente de 
igualdade.

Acción 1.3
Programa formativo dirixido ao 
persoal técnico municipal en ma-
teria de igualdade de xénero e pre-
vención de violencias machistas.

Acción 1.4
Creación e utilización de ferra-
mentas de rexistro de informa-
ción desagregada por sexo a 
nivel municipal.

Acción 1.5
Construción dun pacto local en 
contra das violencias machistas 
que contemple compromisos e 
alianzas co tecido económico, aso-
ciativo, cultural, xuvenil e deportivo.

Acción 1.6
Elaboración dun protocolo inter-
no de conciliación de vida persoal, 
familiar e laboral a nivel municipal.

Eixo 1
TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO 
NA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acción 1.7
Establecer criterios de valoración 
e condicións de execución ás em-
presas no eido da contratación.  

Acción 1.8
Integración na normativa muni-
cipal da diversidade de modelos 
de unidades de convivencia.

Acción 1.9
Integración na normativa muni-
cipal relativa á tenencia de ani-
mais perigosos a consideración 
de antecedentes por delitos 
relacionados coa violencia ma-
chista e a violencia sexual.

Acción 1.10
Incorporación de medidas que 
favorezan a adaptación dos 
equipamentos públicos aos coi-
dados de crianzas e persoas en 
situación de dependencia e/ou 
discapacidade.

Acción 1.11
Elaboración dun plan de comu-
nicación non sexista dirixido ao 
persoal técnico municipal e re-
visión da súa aplicación na nor-
mativa municipal.

Relación de accións por obxectivos estratéxicos
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Relación de accións por obxectivos estratéxicos

Eixo 2
MERCADO LABORAL, FORMACIÓN 
PARA O EMPREGO E VIDA
PROFESIONAL

A división sexual do traballo é 
unha realidade aínda presente 
nas sociedades contemporáneas 
e a continuidade de estereotipos 
e roles de xénero que condicio-
nan o desenvolvemento profesio-
nal de mulleres e homes. A discri-
minación directa e/ou indirecta 
no mercado laboral por razón de 
sexo é obxecto fundamental des-
ta liña de acción, así como a con-
cienciación social das diferencias 
que se derivan da concepción do 
traballo e do emprego. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2

Promover a igualdade de 
oportunidades no acceso ao 
emprego, á formación profe-
sional e aos dereitos laborais 
entre mulleres e homes.

Acción 2.1
Formación e asesoramento 
para favorecer o emprende-
mento feminino en sectores es-
tratéxicos do eido local.

Acción 2.2
Obradoiros de formación para o 
emprego dirixidos a mulleres e 
homes en sectores  onde están 
infrarrepresentadas (ex: cons-
trución, coidados...)

Acción 2.3
Elaborar materias de orientación 
laboral e profesional non sexista

Acción 2.4
Pacto local dos axentes económi-
cos adheridos á campaña do 25 
de novembro para eliminar as vio-
lencias machistas no eido laboral

Acción 2.5
Estudo das condicións laborais 
e presenza en espazos de poder 
das mulleres no sector pesquei-
ro en Rianxo (xornadas – pales-
tras e publicación)familiar e la-
boral a nivel municipal.

Relación de accións por obxectivos estratéxicos

Eixo 3
EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE

O tránsito da escola mixta a 
unha escola coeducativa fai ne-
cesario apostar por un modelo 
pedagóxico social que inter-
pele ao conxunto da comuni-
dade educativa e cidadanía de 
Rianxo, poñendo especial aten-
ción á poboación máis nova. 
Neste senso, resulta fundamen-
tal desenvolver liñas de actua-
ción que de apoio coeducativo 
ao profesorado dos centros de 
ensino infantil, primario e secun-
dario, e ás propias familias, coa 
intención de avanzar na supera-
ción dos roles e estereotipos de 
xénero imperantes no proceso 
de socialización. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3

Promover a coeducación para 
transformar os estereotipos e 
roles de xénero tradicionais 
aínda presentes na educa-
ción familiar, na escola e no 
conxunto da comunidade. 

Acción 3.1
Obradoiros de prevención de 
violencias machistas dirixidos 
ao alumnado de secundaria e 
bacharelato.

Acción 3.2
Obradoiros sobre orientación 
académico-profesional non se-
xista en ensino primario.

Acción 3.3
Análise participativa do xogo 
nos patios escolares e deseño 
de alternativas non sexistas.

Acción 3.4
Obradoiros dirixidos ás familias 
para a promoción de modelos 
de crianza igualitarios e corres-
ponsables.

Acción 3.5
Impulsar medidas que favorezan 
a conciencia de xénero no pro-
fesorado.no de conciliación de 
vida persoal, familiar e laboral a 
nivel municipal.
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Relación de accións por obxectivos estratéxicos

Eixo 4
PREVENCIÓN DAS VIOLENCIAS 
MACHISTAS

A violencia machista é unha das 
formas máis graves e directas en 
que se presenta a desigualdade 
entre mulleres e homes nas no-
sas sociedades; concretamente, 
o fogar e a familia son un espazo 
particularmente perigoso, de fei-
to, a principal causa de morte, a 
nivel mundial, das mulleres entre 
os 15 e os 44 anos de idade é a 
violencia de xénero; sendo unha 
das súas formas máis frecuentes 
aquela que acontece no marco 
dunha relación afectiva de parella. 

Porén, no marco do II Plan de 
Igualdade de Oportunidades en-
tre Mulleres e Homes de Rianxo, 
incorpórase un enfoque integral 
en relación aos distintos tipos de 
violencia machista, con especial 
atención á violencia sexual. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4

Pór en marcha medidas para 
a prevención e a erradicación 
de todas as formas de vio-
lencia de machista. 

Acción 4.1
Elaboración dun protocolo de 
actuación profesional en mate-
ria de violencia machista a nivel 
municipal.

Acción 4.2
Campaña de difusión dos re-
cursos e servizos de prevención 
e atención a mulleres en situa-
ción de violencia machista en 
coordinación cos CIM Comar-
cais (lapela no web municipal co 
mapa de recursos accesibles...).

Acción 4.3
Análise participada da percep-
ción da seguridade das mulleres 
no espazo público de Rianxo.

Acción 4.4
Consolidar o punto de atención 
e apoio á vítimas de agresións 
sexuais durante as festas locais.

Relación de accións por obxectivos estratéxicos
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Relación de accións por obxectivos estratéxicos

Eixo 5
APODERAMENTO E
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Eixo 5
APODERAMENTO E
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Tomar parte na vida municipal e 
comunitaria é fundamental para 
posicionar demandas, intereses 
e necesidades que atinxen aos 
distintos grupos sociais. Neste 
senso, a participación feminina 
resulta imprescindible para que 
as decisións comunitarias teñan 
en conta á totalidade da poboa-
ción de forma equilibrada. 

Se ben é certo que o municipio 
de Rianxo ten unha importan-
te tradición e dinamismo a nivel 
asociativo, non é menos certa a 
ausencia de asociacións de mu-
lleres así como a tendencia á se-
gregación horizontal no propio 
tecido asociativo; isto é, a parti-
cipación e o asociacionismo pre-
séntase atravesado por roles e 
estereotipos de xénero. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 5

Potenciar a participación e 
a incidencia política das mu-
lleres en todas as esferas da 
vida comunitaria, con especial 
atención ao tecido asociativo.

Acción 5.1
Creación escola de apodera-
mento para mulleres maiores de 
18 anos onde se aborden conti-
dos relativos á mellora da auto-
estima, o benestar, a prevención 
de violencias machistas e a au-
todefensa

Acción 5.2
Construción e dinamización dun 
Consello Municipal de participa-
ción feminista

Acción 5.3
Asesoramento e apoio a mulle-
res que queiran constituír unha 
asociación a nivel local

Acción 5.4
Campaña de visibilización e reco-
ñecemento de mulleres rianxeiras 
significativas (Ex.: nomear rúas e 
equipamentos municipais...)

Acción 5.5
Establecer medidas de discri-
minación positiva por razón de 
sexo nos criterios de concesión 
de subvencións a entidades e 
asociacións locais  (asociacións 
culturais, clubes deportivos, 
asociación empresariais...).

Relación de accións por obxectivos estratéxicos

Acción 5.6
Campaña de promoción do 
asociacionismo entre mulleres e 
de creación de colectivos femi-
nistas a nivel local
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Relación de accións por obxectivos estratéxicos

Eixo 6
CORRESPONSABILIDADE
COIDADOS E CONCILIACIÓN

Os traballos de coidados seguen 
recaendo hoxe en día de maneira 
fundamental nas mulleres, tal e 
como evidencian os datos oficiais 
da Enquisa de Emprego do Tem-
po elaborada polo Instituto Na-
cional de Estatística. Neste senso, 
a maior carga global de traballo 
que elas asumen no marco da 
familia, atendendo ás crianzas 
e/ou a persoas en situación de 
dependencia ten importantes 
consecuencias, contribuíndo a 
reforzar roles e estereotipos de 
xénero, e afondando as desigual-
dades entre mulleres e homes. 

O II Plan de Igualdade de Opor-
tunidades entre Mulleres e Ho-
mes do Concello de Rianxo pre-
tende avanzar cara un modelo de 
maior corresponsabilidade nos 
coidados das persoas, tanto no 
plano privado e familiar, coma no 
eido social e comunitario. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6

Promover unha a correspon-
sabilidade social nos traballos 
de coidados evidenciado o 
seu valor para a reprodución 
da vida humana.

Acción 6.1
Estudo dos usos do tempo da 
poboación de Rianxo, con es-
pecial atención ás familias con 
crianzas e persoas en situación 
de dependencia.

Acción 6.2
Medidas de apoio á conciliación 
persoal, familiar e laboral no 
marco dos centros educativos.

Acción 6.3
Campaña para a posta en va-
lor dos traballos de coidados a 
nivel municipal, poñendo a vida 
das persoas no centro.

Acción 6.4
Programa formativo para dar 
apoio a persoas coidadoras.

Relación de accións por obxectivos estratéxicos
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Eixo 7
CULTURA E DEPORTES

Eixo 7
CULTURA E DEPORTES

As desigualdades de xénero re-
prodúcense nas áreas de cultura e 
deporte, onde as mulleres seguen 
tendo, en numerosas ocasións 
un papel secundario como crea-
doras e protagonistas. A menor 
dispoñibilidade de tempo persoal 
xunto con prexuízos asociados 
ao que é correcto e o que non en 
base ao sexo das persoas segue 
a condicionar a expresión do tem-
po de lecer de mulleres e homes 
nas nosas sociedades desde ida-
des temperás. 

No eido cultural, se ben os proce-
sos de democratización cultural 
teñen permitido chegar ao públi-
co nun sentido amplo, e mesmo 
semella que as mulleres acoden 
maioritariamente ás activida-
des programadas desde a área 
de cultura, non acontece o mes-
mo cando poñemos o foco nos 
procesos de creación cultural. E 
o mesmo acontece no deporte, 
onde a práctica feminina redúce-
se de forma significativa a partir 
da adolescencia.

OBXECTIVO ESPECÍFICO 7

Favorecer a incorporación 
das mulleres aos procesos de 
creación cultural e impulsar a 
práctica deportiva feminina a 
nivel local.

Acción 6.1
Estudo de horarios e xestión de 
públicos da programación cultu-
ral desde un enfoque de xénero.

Acción 7.2
Estudo da presenza das mulle-
res no ámbito cultural para logo 
valorar a incorporación de me-
didas de discriminación positiva 
por razón de sexo nos pregos de 
contratación na área de cultura.

Acción 7.3
Medidas de discriminación posi-
tiva en relación ao uso das ins-
talacións deportivas por parte 
de equipas femininas ou grupos 
de mulleres.

Acción 7.4
Adaptación das instalacións de-
portivas en función das deman-
das das equipas femininas ou 
grupos de mulleres.

Acción 7.5
Afianzar as medidas de promo-
ción da práctica deportiva femini-
na, con especial atención na ida-
de da adolescencia e na infancia, 
a través dunha liña que rompa ro-
les e estereotipos de xénero.

Relación de accións por obxectivos estratéxicos

Acción 7.6
Campaña de visibilización de 
mulleres deportistas e creado-
ras culturais de Rianxo.
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Eixo 8
SAÚDE, BENESTAR E CALIDADE
DE VIDA

Segundo indica a Organización 
Mundial da Saúde, as mulleres 
viven máis anos pero cunha peor 
calidade de vida; derivada, en 
moitas ocasións das situacións 
de violencia e discriminación ás 
que se ven expostas. Ademais, 
hai enfermidades relacionadas 
con patróns de xénero que pre-
cisan un maior estudo e coñe-
cemento para avanzar cara un 
modelo de saúde integral, que 
supón non so a ausencia de en-
fermidade senón a existencia de 
benestar a nivel físico, emocio-
nal e social. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8

Favorecer o acceso á saúde e 
ao benestar desde un enfoque 
de xénero.

Acción 8.1
Obradoiros que aborden a saú-
de desde un enfoque integral e 
de xénero.

Relación de accións por obxectivos estratéxicos
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Estratexia de seguimento e de avaliaciónEstratexia de seguimento e de avaliación

A execución das distintas accións contempladas no II Plan de 
Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Rianxo, 
verase acompañada por un sistema de seguimento e de avalia-
ción que parte da coordinación entre as distintas áreas técnicas 
no marco da Comisión de Seguimento do presente Plan.  

Para realizar o seguimento e avaliación das distintas actuacións 
establécese un sistema de indicadores que, en cada caso, permi-
tirá dar conta do grao de cumprimento dos obxectivos estableci-
dos. Deste xeito, os indicadores deberán ser cubertos e postos en 
común no marco da Comisión anualmente para así valorar en que 
medida se están logrando os obxectivos marcados.



7ANEXOS
FICHAS DE TRABALLO 
POR ÁREAS MUNICIPAIS
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FICHA 1. TODAS AS ÁREAS

A administración local é o escenario político máis próximo á ci-
dadanía e, polo tanto, o lugar onde concretar a facer efectivas 
as liñas políticas derivadas doutras esferas. O persoal técnico 
das distintas áreas municipais e o seu labor non é neutro res-
pecto das desigualdades entre homes e mulleres, coas súas 
accións contribúen ben á reprodución do sistema heteropa-
triarcal, ben á súa transformación. 

2019 2020 2021 2022

Acción 1.1

Creación e dinamización dunha Comi-
sión de coordinación e seguimento do II 
PIOMH de Rianxo.

Acción 1.2

Contratación dunha axente de igualdade

Acción 1.3

Programa formativo dirixido ao persoal téc-
nico municipal en materia de igualdade de 
xénero e prevención de violencias machistas  

Acción 1.4

Creación e utilización de ferramentas 
de rexistro de información desagregada 
por sexo a nivel municipal

Acción 1.5

Construción dun pacto local en contra das 
violencias machistas que contemple com-
promisos e alianzas co tecido económico, 
asociativo, cultural, xuvenil e deportivo.   

ACCIÓN 1.1

Descripción
Creación dunha Comisión de 
coordinación e seguimento do II 
PIOMH de Rianxo

Temporalización
2019

Áreas responsables
Alcaldía e servizos sociais

Axentes colaboradores
Áreas técnicas municipais

Orzamento aproximado:
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de reunións da Comisión de 
Seguimento do II PIOMH; Temáti-
ca das Reunións

ACCIÓN 1.2

Descripción
Contratación dunha axente de 
igualdade

Temporalización
2019

Orzamento aproximado
Salario da categoría profesional A1 a xornada completa que fixa o 
Convenio Colectivo.
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ACCIÓN 1.3

Descripción
Programa formativo dirixido ao 
persoal técnico municipal en 
materia de igualdade de xénero e 
prevención de violencias machistas

Temporalización
2019

Áreas responsables
Axente de igualdade,
persoal e Alcaldía

Axentes colaboradores
Comité de empresa

Orzamento aproximado
4.000 – 7.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de obradoiros organizados; 
Nº de mulleres e homes partici-
pantes; Temática da actividade 
formativa; Nivel de satisfacción 
das persoas participantes.

Propostas
• Ter en conta os programas formativos da FEGAMP ou da EGAP
• Apostar por unha liña interna formativa para o persoal técnico 
que aborde as ferramentas de mainstreaming de xénero e incida 
na prevención de violencias machistas.

ACCIÓN 1.4

Descripción
Creación e utilización de ferra-
mentas de rexistro de información 
desagregada por sexo a nivel 
municipal

Temporalización
2019 – 2022

Áreas responsables
Comisión de Seguimento do II 
PIOMH de Rianxo e axente de 
igualdade

Axentes colaboradores
Áreas técnicas municipais

Orzamento aproximado:
0 €

Indicadores de avaliación
Rexistro de datos desagregados 
por sexo a nivel municipal

Propostas
Contratación: nº de empresas contratadas que están dirixidas por mulleres.
Participación: nº de mulleres e de homes que ocupan cargos directivos.
Deportes: nº de mulleres e de homes que ocupan cargos directivos nos clubes 
e nº de mulleres e de homes en deportes de base, en actividades de depor-
te-saúde ou en actividades deportivas. Nº de adestradores e adestradoras. Nº 
de mulleres no eido do arbitraxe. 
Comercio: nº de mulleres titulares de comercio local. 
Servizos sociais: nº de persoas usuarias desagregadas por sexo. Nº de persoas 
por sexo beneficiarias de bonificacións, axudas de emerxencia ou subsidios. 
Cultura, educación, xuventude: nº de creadores e creadoras culturais locais. 
Nº de persoas por sexo que asisten á programación cultural. Nº de persoas por 
sexo que participan de obradoiros, charlas e actividades.

Recursos
• Observatorio Municipal de Igualdade de Xénero de Compostela
• Sistema Estatal de Indicadores de Género del Instituto de la Mujer
• Indicadores de Género, Unidad de Igualdad y Género de la Junta 
de Andalucía

http://tm.santiagodecompostela.gal/gl/observatorio
https://www.um.es/cursos/master/msmcuidados/images/files/Indicadores__Genero.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/13317296936_Mxdulo_5.Indicadores_de_Gxnero.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/13317296936_Mxdulo_5.Indicadores_de_Gxnero.pdf
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ACCIÓN 1.5

Descripción
Construción dun pacto local en 
contra das violencias machistas 
que contemple compromisos e 
alianzas co tecido económico, aso-
ciativo, cultural, xuvenil e deportivo.

Temporalización
2019-2022

Áreas responsables
Todas as áreas municipais

Axentes colaboradores
Comunidade educativa; tecido 
asociativo, cultural, deportivo e 
económico.

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Medidas contempladas no pacto 
segundo axente social adheri-
do. Contido das medidas. Nº de 
axentes adheridos. 

ORZAMENTO ANUAL

2019 2020 2021 2022

4.000 – 7.000 €

24273,96 € 24273,96 € 24273,96 € 24273,96 €



48 49

 Fichas de traballo por áreas municipais / COMITÉ DE EMPRESA COMITÉ DE EMPRESA / Fichas de traballo por áreas municipais

FICHA 2. COMITÉ DE EMPRESA

2019 2020 2021 2022

Acción 1.6

Elaboración dun protocolo interno de 
conciliación de vida persoal, familiar e 
laboral a nivel municipal

ACCIÓN 1.6

Descripción
Elaboración dun protocolo interno 
de conciliación de vida persoal, 
familiar e laboral a nivel municipal

Temporalización
2019

Áreas responsables
Áreas responsables: Alcaldía, 
Persoal e Comité de Empresa

Axentes colaboradores
Comisión técnica de seguimento 
do II PIOMH

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Medidas contempladas no pacto 
segundo axente social adheri-
do. Contido das medidas. Nº de 
axentes adheridos. 

ORZAMENTO ANUAL

2019 2020 2021 2022

0 € 0 € 0 € 0 €
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FICHA 3. SECRETARÍA E INTERVENCIÓN

2019 2020 2021 2022

Acción 1.7

Establecer criterios de valoración e 
condicións de execución ás empresas no 
eido da contratación.

Acción 1.8

Integración na normativa municipal da 
diversidade de modelos de unidades de 
convivencia

Acción 1.9

Integración na normativa municipal relativa 
á tenencia de animais perigosos a con-
sideración de antecedentes por delitos 
relacionados coa violencia machista e a 
violencia sexual

 SECRETARÍA E INTERVENCIÓN / Fichas de traballo por áreas municipais

ACCIÓN 1.7

Descripción
Establecer criterios de valoración e 
condicións de execución ás empre-
sas no eido da contratación.

Temporalización
2019

Áreas responsables
Áreas responsables: Axente de 
igualdade, secretaría e Intervención

Axentes colaboradores
Persoal técnico de referencia das 
áreas afectadas.

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de contratos nos que se incor-
poran criterios de valoración e 
condicións especiais.

Recursos
Guías da incorporación do xénero na administración mu-
nic ipal  do Emakunde:

•  Guía para empresas sobre igualdad en la contratación
• Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en 
contratos, subvenciones y convenios públ icos

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/28.guia.contratacion.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_clausulas_igualdad_es.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia_clausulas_igualdad_es.pdf
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ACCIÓN 1.8

Descripción
Integración na normativa munici-
pal da diversidade de modelos de 
unidades de convivencia

Temporalización
2020 – 2022

Áreas responsables
Secretaría

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento do II 
PIOMH de Rianxo

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de normas que se modifican 
en función deste criterio.

Propostas
Revisión da inclusión da monoparentalidade e a diversidade de con-
vivencia na normativa municipal como modelos de acceso.

 SECRETARÍA E INTERVENCIÓN / Fichas de traballo por áreas municipais

ACCIÓN 1.9

Descripción
Integración na normativa munici-
pal relativa á tenencia de animais 
perigosos a consideración de 
antecedentes por delitos relacio-
nados coa violencia machista e a 
violencia sexual

Temporalización
2020 – 2022

Áreas responsables
Secretaría, medio ambiente e poli-
cía local

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento do II 
PIOMH de Rianxo

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de normas nas que se incor-
pora a consideración de antece-
dentes por delitos relacionados 
coa violencia machista ou sexual .

ORZAMENTO ANUAL

2019 2020 2021 2022

0 € 0 € 0 € 0 €
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FICHA 4. URBANISMO

Garantimos espazos seguros, amigables cos coidados e li-
bres de sexismo no xogo.

2019 2020 2021 2022

Acción 1.10

Incorporación de medidas que favore-
zan a adaptación dos equipamentos 
públicos aos coidados de crianzas e 
persoas en situación de dependencia e/
ou discapacidade

Acción 3.3

Análise participativa do xogo nos pa-
tios escolares e deseño de alternativas 
non sexistas

Acción 4.3

Análise participada da percepción da 
seguridade das mulleres no espazo público 
de Rianxo.

URBANISMO / Fichas de traballo por áreas municipais

ACCIÓN 1.10

Descripción
Incorporación de medidas que fa-
vorezan a adaptación dos equipa-
mentos públicos aos coidados de 
crianzas e persoas en situación de 
dependencia e/ou discapacidade

Temporalización
2020 – 2022

Áreas responsables
Alcaldía e urbanismo

Orzamento aproximado
A definir por Alcaldía

Indicadores de avaliación
Nº de medidas que favorecen a 
adaptación dos recursos implan-
tadas ao ano.

Propostas
• Agardar aos resultados do estudo dos tempos para comezar 
coas medidas.
• Habilitación de espazos de cambio de cueiros na planta de 
arriba do Auditorio.

Recursos
Colectiu punt6, colectivo de urbanismo feminista

http://www.punt6.org/guias-propias-de-col%C2%B7lectiu-punt-6/
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ACCIÓN 3.3

Descripción
Análise participativa do xogo nos 
patios escolares e deseño de alter-
nativas non sexistas

Temporalización
2020

Áreas responsables
Educación e urbanismo

Axentes colaboradores
Axente de igualdade, Centros 
educativos, Consellos Escolares e 
Consello Municipal de Educación

Orzamento aproximado
2.000 – 2.500 €

Indicadores de avaliación
Nº de centros que participan 
no estudo; Nª de profesorado e 
alumnado que participa desagre-
gado por sexo; Nº de interven-
cións nos patios escolares

Recursos
Proceso participado “O noso patio” Coruña

Fichas de traballo por áreas municipais

ACCIÓN 4.3

Descripción
Análise participada da percepción 
da seguridade das mulleres no 
espazo público de Rianxo

Temporalización
2021-2022

Áreas responsables
Servizos sociais e Urbanismo

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de puntos inseguros identifi-
cados por mulleres da vila; nº de 
medidas encamiñadas a mellorar 
a seguridade das mulleres no es-
pazo público; nº de mulleres que 
participan no proceso; Nivel de 
satisfacción co proceso

Proposta
Elaboración dun mapeo de iluminación con proposta de cambios

Recursos
Guías do Colect iu punt6

ORZAMENTO ANUAL

2019 2020 2021 2022

A definir pola 
alcaldía

2.000 - 2.500 €
A definir pola 

alcaldía

A definir pola 
alcaldía

A definir pola 
alcaldía

http://www.coruna.gal/participacion/gl/procesos-participativos/o-noso-patio/o-noso-patio-documentacion
http://www.punt6.org/guias-propias-de-col%C2%B7lectiu-punt-6/
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FICHA 5. CULTURA, EDUCACIÓN, XUVENTUDE E NOR-
MALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

ADMINISTRACIÓN

2019 2020 2021 2022

Acción 1.4

Elaboración dun plan de comunicación 
non sexista dirixido ao persoal técnico 
municipal e revisión da súa aplicación na 
normativa municipal

EDUCACIÓN EN IGUALDADE

2019 2020 2021 2022

Acción 3.1

Obradoiros sobre orientación acadé-
mico-profesional non sexista en ensino 
primario

Acción 3.2

Obradoiros de prevención de violencias 
machistas dirixidos ao alumnado de 
secundaria e bacharelato

Acción 3.3

Análise participativa do xogo nos patios 
escolares e deseño de alternativas non 
sexistas

Fichas de traballo por áreas municipais

Acción 3.4

Obradoiros dirixidos ás familias para a 
promoción de modelos de crianza iguali-
tarios e corresponsables.

Acción 3.5

Impulsar medidas que favorezan a con-
ciencia de xénero no profesorado

PROGRAMACIÓN CULTURAL

2019 2020 2021 2022

Acción 7.1

Estudo de horarios e xestión de públi-
cos da programación cultural desde un 
enfoque de xénero

Acción 7.2

Estudo da presenza das mulleres no ám-
bito cultural para logo valorar a incor-
poración de medidas de discriminación 
positiva por razón de sexo nos pregos de 
contratación na área de cultura

FESTAS

2019 2020 2021 2022

Acción 4.3

Consolidar o punto de atención e apoio 
á vítimas de agresións sexuais durante 
as festas locais
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

2019 2020 2021 2022

Acción 5.1

Establecer medidas de discriminación 
positiva por razón de sexo nos criterios 
de concesión de subvencións a entida-
des e asociacións locais  (asociacións 
culturais, clubs deportivos, asociación 
empresariais...)

Acción 5.2

Campaña de promoción do asociacio-
nismo entre mulleres e de creación de 
colectivos feministas a nivel local

Acción 5.3

Asesoramento e apoio a mulleres que quei-
ran constituír unha asociación a nivel local

Acción 5.4

Campaña de visibilización e recoñece-
mento de mulleres rianxeiras significa-
tivas (Ex.: nomear rúas e equipamentos 
municipais...)

Acción 5.6

Construción e dinamización dun Consello 
Municipal de participación feminista

ADMINISTRACIÓN / Fichas de traballo por áreas municipais

DE CARA A ADMINISTRACIÓN

Traballamos polo uso da comunicación non sexista

ACCIÓN 1.4

Descripción
Elaboración dun plan de comu-
nicación non sexista dirixido ao 
persoal técnico municipal e revisión 
da súa aplicación na normativa 
municipal

Temporalización
2021-2022

Áreas responsables
Normalización lingüística

Axentes colaboradores
Servizo informático municipal, 
cultura, educación, deportes e ser-
vizos sociais.

Orzamento aproximado
500 - 1000 €

Indicadores de avaliación
Nº de impresións 

Propostas
• Creación de material de oficina sensbilizador 
• Obradoiros específicos dirixidos ao persoal técnico

Recursos
•  Guía de l inguaxe inclus iva do Colexio Profesional  de 
Xornal istas de Gal ic ia
•  Linguaxe non sexista da Xunta de Gal ic ia
•  Código deontológico y de autorregulación para la pu-
bl ic idad y la comunicación no sexista del  Emakunde

http://xornalistas.gal/novas-eventos/novas/guia-de-linguaxe-inclusiva
http://xornalistas.gal/novas-eventos/novas/guia-de-linguaxe-inclusiva
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/linguaxe-non-sexista
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/begira.codigo.deontologico.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_medios_intro/es_def/adjuntos/begira.codigo.deontologico.pdf
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EDUCACIÓN EN IGUALDADE

Apostamos por romper os estereotipos de xénero que in-
flúen nas decisións académicas e profesionais das crianzas 
e adolescentes.

ACCIÓN 3.1

Descripción
Obradoiros sobre orientación aca-
démico-profesional non sexista en 
ensino primario

Temporalización
2020-2021

Áreas responsables
Educación, xuventude

Axentes colaboradores
Axente de igualdade, comunida-
de educativa (departamentos de 
orientación)

Orzamento aproximado
2.500 – 5.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de obradoiros organizados; Nº 
de participantes desagregado 
por sexo; Nivel de satisfacción 
das persoas que participan; Con-
tidos abordados nos obradoiros

Recursos
Rompiendo esquemas

EDUCACIÓN EN IGUALDADE / Fichas de traballo por áreas municipais

Seguimos apoiando o traballo na prevención de violencias 
machistas a través de accións nos centros de primaria e de 
secundaria, e traballando coas familias apostando por no-
vos modelos de crianzas e a coeducación.

 

ACCIÓN 3.2

Descripción
Obradoiros de prevención de 
violencias machistas dirixidos 
ao alumnado de secundaria e 
bacharelato

Temporalización
2020-2022

Áreas responsables
Educación, xuventude, normaliza-
ción lingüística

Axentes colaboradores
Axente de igualdade, comunida-
de educativa (departamentos de 
orientación), cultura, educación e 
deportes.

Orzamento aproximado
2.500 – 5.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de obradoiros organizados; Nº 
de participantes desagregado 
por sexo; Nivel de satisfacción 
das persoas que participan; Con-
tidos abordados nos obradoiros.

Propostas
Afianzamento da liña de accións de prevención que se está a levar 
a cabo dende normalización lingüística

Recursos
• Game Over, guía de prevención de violencias machistas
• La historia de Pepa y Pepe, detección de violencias machistas
• Programa Namorando, CIM Pontevedra

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/Rompiendo_Esquemas1.pdf
https://www.dropbox.com/s/lt4u8gsei990bmi/1542019533folleto_DIXITAL%281%29.pdf?dl=0
https://www.educandoenigualdad.com/2017/12/22/la-historia-de-pepe-y-pepa-sirve-para-detectar-la-violencia-machista-entre-adolescentes/
http://igualdade.pontevedra.gal/educacion/programa-namorando/
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Fichas de traballo por áreas municipais / EDUCACIÓN EN IGUALDADE

Apoiamos a mirada non sexista dos patios escolares para 
garantir o xogo igualitario das crianzas.

ACCIÓN 3.3

Descripción
Análise participativa do xogo 
nos patios escolares e deseño de 
alternativas non sexistas

Temporalización
2020

Áreas responsables
Educación e urbanismo

Axentes colaboradores
Axente de igualdade, Centros 
educativos, Consellos Escolares e 
Consello Municipal de Educación

Orzamento aproximado
2.000 – 2.500 €

Indicadores de avaliación
Nº de centros que participan 
no estudo; Nª de profesorado e 
alumnado que participa desagre-
gado por sexo; Nº de interven-
cións nos patios escolares.

Recursos
Proceso participado “O noso patio” Coruña

EDUCACIÓN EN IGUALDADE / Fichas de traballo por áreas municipais

ACCIÓN 3.4

Descripción
Obradoiros dirixidos ás familias 
para a promoción de modelos 
de crianza igualitarios e corres-
ponsables.

Temporalización
2020

Áreas responsables
Educación, xuventude, normaliza-
ción lingüística (escola de familias)

Axentes colaboradores
Axente de Igualdade, Centros edu-
cativos (equipos directivos), Conse-
llos Escolares e Consello Municipal 
de Educación.

Orzamento aproximado
1.500 – 3.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de obradoiros organizados; Nº 
de participantes desagregado 
por sexo; Nivel de satisfacción 
das persoas que participan; Con-
tidos abordados nos obradoiros.

Propostas
Afianzamento da liña de accións de prevención que se está a levar 
a cabo dende normalización lingüística (escola de familias)

http://www.coruna.gal/participacion/gl/procesos-participativos/o-noso-patio/o-noso-patio-documentacion
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Fichas de traballo por áreas municipais / EDUCACIÓN EN IGUALDADE

Apostamos pola creación de estratexias para concienciar 
ao profesorado da importancia de traballar a igualdade.

ACCIÓN 3.5

Descripción
Impulsar medidas que favore-
zan a conciencia de xénero no 
profesorado

Temporalización
2021

Áreas responsables
Educación, xuventude, normaliza-
ción lingüística

Axentes colaboradores
Axente de Igualdade, direccións de 
centros educativos e claustro de 
profesorado, cultura

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de accións  impulsadas; Nº de 
participantes desagregado por 
sexo; Nivel de satisfacción das 
persoas que participan; Contidos 
abordados nas accións

Propostas
• Creación de clubs de lectura 
• Accións formativas centradas na comunicación non sexista dende 
normalización lingüística

PROGRAMACIÓN CULTURAL / Fichas de traballo por áreas municipais

NA PROGRAMACIÓN CULTURAL

Comprometémonos a estudar cales son as necesidades da 
poboación respecto a horarios da programación cultural, 
especialmente das mulleres.

ACCIÓN 7.1

Descripción
Estudo de horarios e xestión 
de públicos da programación 
cultural desde un enfoque de 
xénero

Temporalización
2020 - 2022

Áreas responsables
Cultura e Axente de Igualdade

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento do II 
PIOMH

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de mulleres e homes que aco-
den as actividades programadas 
antes e despois da revisión dos 
horarios.
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Fichas de traballo por áreas municipais / PROGRAMACIÓN CULTURAL

Incorporamos medidas normativas para impulsar a contra-
tación de mulleres do eido cultural.

ACCIÓN 7.2

Descripción
Estudo da presenza das mulle-
res no ámbito cultural para logo 
valorar a incorporación de me-
didas de discriminación positiva 
por razón de sexo nos pregos de 
contratación na área de cultura

Temporalización
2020 - 2022

Áreas responsables
Cultura e Axente de Igualdade

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento do II 
PIOMH

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de contratos nos que se fai 
efectiva a medida

Propostas
Primeiro estudar a presenza das mulleres por disciplinas da 
cultura (danza, música, teatro, audiovisual....) para logo deseñar 
esta estratexia de discriminación positiva.

FESTAS / Fichas de traballo por áreas municipais

NAS FESTAS

Seguimos a traballar por unhas festas libres de violencias 
a través do establecemento de puntos informativos e de 
prevención.

ACCIÓN 4.3

Descripción
Consolidar o punto de atención 
e apoio á vítimas de agresións 
sexuais durante as festas locais

Temporalización
2019 – 2022

Áreas responsables
Servizos sociais

Axentes colaboradores
Axente de igualdade, Forzas de 
orde público, Cultura, Comité 
Lila e Asociacións de Comisións 
de Festas

Orzamento aproximado
2.000 - 4.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de persoas que acoden ao 
punto desagregado por sexo. 
Nivel de satisfacción das persoas 
atendidas.

Propostas
Persoal que lidere máis profesionalizado, establecer un sistema 
fixo e visible
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Fichas de traballo por áreas municipais / PARTICIPACIÓN SOCIAL

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Incorporamos medidas administrativas que favorezan a or-
ganización e mobilización feminina.

ACCIÓN 5.1

Descripción
Establecer medidas de discri-
minación positiva por razón de 
sexo nos criterios de concesión 
de subvencións a entidades e 
asociacións locais  (asociacións 
culturais, clubes deportivos, aso-
ciación empresariais...)

Temporalización
2020 - 2022

Áreas responsables
Axente de igualdade, todas as 
áreas (especialmente cultura e 
deportes)

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento de II 
PIOMH

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de asociacións que se benefi-
cian das medidas de discrimina-
ción positiva

Propostas
• Priorizar aquelas con paridade na directiva.
• Incorporar como criterio puntuable nas subvencións “a formación 
en igualdade de xénero do monitorado que dinamice as actividades”. 
• Establecer unha liña específica de subvencións en materia de 
igualdade dirixida a asociacións locais. 
• Liñas de axudas que incentiven a alternancia por sexo das presi-
dencias de entidades empresariais.

PARTICIPACIÓN SOCIAL / Fichas de traballo por áreas municipais

Apostamos pola creación dunha plataforma de mulle-
res que interlocuten directamente co goberno municipal: 
consello municipal feminista.

ACCIÓN 5.2

Descripción
Campaña de promoción do 
asociacionismo entre mulleres 
e de creación de colectivos 
feministas a nivel local

Temporalización
2019- 2022

Áreas responsables
Cultura, participación e xuventude

Axentes colaboradores
Axente de Igualdade, Comisión de 
Seguimento de II PIOMH, Consello 
de Sabias; Comité Lila; Asemblea 
Aquelarre

Orzamento aproximado
1.500 €

Indicadores de avaliación
Nº de asociacións de nova crea-
ción lideradas por mulleres; nº de 
colectivos feministas creados

Propostas
• Campañas informativas e de sensibilización para divulgar os de-
reitos das mulleres e o alcance social das reivindicacións feministas.  
• Cursos, seminarios ou actividades dirixidas a mulleres. 
• Impulsar redes de colaboración supramunicipais ou comarcais 
con outras organizacións feministas ou de mulleres. 
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Fichas de traballo por áreas municipais / PARTICIPACIÓN SOCIAL

ACCIÓN 5.3

Descripción
Asesoramento e apoio a mulle-
res que queiran constituír unha 
asociación a nivel local

Temporalización
2019 - 2022

Áreas responsables
Cultura, participación, deportes e 
xuventude

Axentes colaboradores
Axente de Igualdade, Comisión de 
Seguimento de II PIOMH

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de mulleres asesoradas; nº 
de asociacións de nova creación 
lideradas por mulleres

Propostas
• Afianzar a liña de asesoramento á mulleres que se leva a cabo 
dende deportes.
• Material de información e orientación sobre os dereitos e recursos 
existentes das mulleres.

PARTICIPACIÓN SOCIAL / Fichas de traballo por áreas municipais

ACCIÓN 5.6

Descripción
Construción e dinamización dun 
Consello Municipal de partici-
pación feminista

Temporalización
2021 - 2022

Áreas responsables
Alcaldía, Participación, Servizos 
Sociais

Axentes colaboradores
Axente de Igualdade, Consello de 
Sabias e o Comité Lila

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de sesións ordinarias e ex-
traordinarias do organismo; nº de 
propostas aprobadas por ano en 
pleno municipal

Recursos
Consello da Muller do Concello de Ribadeo

http://ribadeo.gal/mediateca/albumes/imx/1220360626regulamento_consello_da_muller.pdf
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PARTICIPACIÓN SOCIAL / Fichas de traballo por áreas municipaisFichas de traballo por áreas municipais / PARTICIPACIÓN SOCIAL

Visibilizamos o papel da muller no ámbito local

ACCIÓN 5.4

Descripción
Campaña de visibilización e reco-
ñecemento de mulleres rianxeiras 
significativas (Ex.: nomear rúas e 
equipamentos municipais...)

Temporalización
2019 – 2022

Áreas responsables
Axente de Igualdade, cultura, parti-
cipación e xuventude

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento de II 
PIOMH

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de rúas con nomes de mulleres 
rianxeiras significativas; mulleres 
rianxeiras visibilizadas e recoñecidas

Propostas
• Comezar polas tres rúas do Polígono que non teñen nome. 
• Nomear instalacións deportivas e culturais (parques, centro social 
Araño, auditorio...)

Recursos
#NomearmosenLi la do Observator io da Mariña pola 
Igualdade

ORZAMENTO ANUAL

2019 2020 2021 2022

875 - 1.000 € 4.458 - 8.166 € 3.208 - 5.666 € 1.958 - 3.166 €

https://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/nomearmosenlila-campana-feminizacion-rueiros-nomes-edificios-institucions-asociacions-centros-educativos/20180129100515065495.html
https://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/nomearmosenlila-campana-feminizacion-rueiros-nomes-edificios-institucions-asociacions-centros-educativos/20180129100515065495.html
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DEPORTES / Fichas de traballo por áreas municipaisFichas de traballo por áreas municipais / DEPORTES

FICHA 6. DEPORTES

ESPAZOS

2019 2020 2021 2022

Acción 7.3

Medidas de discriminación positiva en 
relación ao uso das instalacións depor-
tivas por parte de equipas femininas ou 
grupos de mulleres.

Acción 7.4

Adaptación das instalacións deportivas 
en función das demandas das equipas 
femininas ou grupos de mulleres.

EDUCACIÓN

2019 2020 2021 2022

Acción 1.4

Afianzar as medidas de promoción da 
práctica deportiva feminina, con espe-
cial atención na idade da adolescencia 
e na infancia, a través dunha liña que 
rompa roles e estereotipos de xénero.

IMPULSO DO DEPORTE FEMININO

2019 2020 2021 2022

Acción 5.3

Asesoramento e apoio a mulleres que 
queiran constituír unha asociación a 
nivel local

Acción 7.6

Campaña de visibilización de mulleres de-
portistas e creadoras culturais de Rianxo
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DEPORTES / Fichas de traballo por áreas municipaisFichas de traballo por áreas municipais / DEPORTES

ESPAZOS

Traballar pola adaptación dos equipamentos deportivos 
para garantir o uso por parte das mulleres en igualdade de 
condicións.

ACCIÓN 7.3

Descripción
Medidas de discriminación positiva 
en relación ao uso das instalacións 
deportivas por parte de equipas 
femininas ou grupos de mulleres.

Temporalización
2020 - 2022

Áreas responsables
Deportes

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento do II 
PIOMH e Clubs deportivos

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de medidas postas en marcha 
por ano. Nivel de satisfacción 
dos clubs e persoas usuarias das 
instalacións (desagregados por 
sexo e idade)

Propostas
• Sistema de quendas segundo equipos femininos e masculino nas 
instalacións municipais

ACCIÓN 7.4

Descripción
Adaptación das instalacións de-
portivas en función das demandas 
das equipas femininas ou grupos 
de mulleres.

Temporalización
2020 - 2022

Áreas responsables
Deportes

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento do II 
PIOMH e Clubs deportivos

Orzamento aproximado
0 € (revisar orzamento segundo 
compromiso de investimento en 
equipamentos)

Indicadores de avaliación
Nº de medidas postas en marcha 
por ano. Nivel de satisfacción 
dos clubs e persoas usuarias das 
instalacións (desagregados por 
sexo e idade)

Propostas
• Adaptación dos vestiarios para equipas mixtas
• Seguir a liña do módulo feminino que se instalou en Taragoña
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DEPORTES / Fichas de traballo por áreas municipaisFichas de traballo por áreas municipais / DEPORTES

EDUCACIÓN

Seguimos incentivando a práctica deportiva das mulleres, 
especialmente das máis novas, rompendo con estereotipos 
e prexuízos de xénero.

ACCIÓN 7.5

Descripción
Afianzar as medidas de promoción 
da práctica deportiva feminina, 
con especial atención na idade 
da adolescencia e na infancia, a 
través dunha liña que rompa roles 
e estereotipos de xénero.

Temporalización
2020 - 2022

Áreas responsables
Deportes

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento do II 
PIOMH, culbs deportivos, piscina 
municipal e centros educativos

Orzamento aproximado
1.500 – 3.000 €

Indicadores de avaliación
Nº mulleres federadas nos clubes 
de Rianxo; nº de clubs que contan 
con sección mixta; nº de clubs 
que contan con sección feminina

Propostas
• Fortalecer a liña de subvencións específicas para equipas femini-
nas (adolescentes – mozas) Ex. Fútbol Unión e Remo.
• Apoiar as intervencións de mulleres deportistas galegas nos cen-
tros educativos. 
• Apoio á creación de recursos audiovisuais ou físicos nos que se 
analicen as barrerias de xénero na práctica deportiva. 

IMPULSO DO DEPORTE FEMININO

Incorporamos medidas normativas para impulsar clubs de-
portivos igualitarios.

ACCIÓN 5.3

Descripción
Asesoramento e apoio a mulleres 
que queiran constituír unha aso-
ciación a nivel local

Temporalización
2019 - 2022

Áreas responsables
Cultura, participación, deportes e 
xuventudee

Axentes colaboradores
Axente de Igualdade, Comisión 
de Seguimento de II PIOMH

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de mulleres asesoradas; nº 
de asociacións de nova creación 
lideradas por mulleres

Propostas
• Afianzar a liña de asesoramento á mulleres deportistas que se 
leva a cabo dende deportes.
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DEPORTES / Fichas de traballo por áreas municipaisFichas de traballo por áreas municipais / DEPORTES

Visibilizamos e apoiamos o papel das mulleres deportistas 
rianxeiras.

ACCIÓN 7.6

Descripción
Campaña de visibilización de 
mulleres deportistas e creadoras 
culturais de Rianxo

Temporalización
2020 - 2022

Áreas responsables
Cultura, normalización lingüística e 
deporte

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento do II 
Plan, culbs deportivos e centros 
educativos

Orzamento aproximado
3..000 - 4000 €

Propostas
• Seguir coa liña de visibilización das mulleres deportistas na Gala 
do Deporte. 
• Creación de materiais de sensibilización que visibilicen referen-
tes femininos do deporte. 
• Charlas, seminarios ou espazos de reflexión en torno ao papel 
das mulleres deportistas rianxeiras (ex. Palestra das mulleres de-
portistas RN 2018).

Recursos
Mulleres Deportistas Galegas (MUDEGA)

ORZAMENTO ANUAL

2019 2020 2021 2022

0€ 1.500 - 2.300 € 1.500 - 2.300 € 1.500 - 2.300 €

http://mudega.net/
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FICHA 7. PERSOAL E EMPREGO

Incorporamos medidas normativas para impulsar clubs de-
portivos igualitarios.

EMPRENDEMENTO

2019 2020 2021 2022

Acción 2.1

Formación e asesoramento para fa-
vorecer o emprendemento feminino en 
sectores estratéxicos do eido local

ORIENTACIÓN PROFESIONAL NON SEXISTA

2019 2020 2021 2022

Acción 2.2

Obradoiros de formación para o em-
prego dirixidos a mulleres e homes en 
sectores  onde están infrarrepresenta-
das (ex: construción, coidados...)

Acción 2.4

Elaborar materias de orientación laboral 
e profesional non sexista

PERSOAL E EMPREGO / Fichas de traballo por áreas municipaisFichas de traballo por áreas municipais / PERSOAL E EMPREGO

SAÚDE LABORAL DAS MULLERES

2019 2020 2021 2022

Acción 2.5

Estudo das condicións laborais e pre-
senza en espazos de poder das mulleres 
no sector pesqueiro en Rianxo (xorna-
das – palestras e publicación)
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Fichas de traballo por áreas municipais / PERSOAL E EMPREGO

EMPRENDEMENTO

Impulsamos o emprendemento feminino en sectores es-
tratéxicos.

ACCIÓN 2.1

Descripción
Formación e asesoramento para 
favorecer o emprendemento 
feminino en sectores estratéxicos 
do eido local

Temporalización
2019 - 2022

Áreas responsables
Emprego

Axentes colaboradores
Orientador laboral e Axente de 
Igualdade

Orzamento aproximado
8.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de accións formativas dirixidas 
a fomentar o emprendemento fe-
minino; Nº de mulleres atendidas 
para asesoramento sobre em-
prendemento; Nº de mulleres que 
asisten ás accións formativas; Nº 
de empresas de nova creación 
dirixidas por mulleres en Rianxo

Recursos
Buenas prácticas de igualdad de oportunidades en los proyectos 
de empleo y formación

PERSOAL E EMPREGO / Fichas de traballo por áreas municipais

ORIENTACIÓN PROFESIONAL NON SEXISTA

Rompemos coa segregación a través da formación de mu-
lleres e homes en sectores que están infrarrepresentados. 
Creamos materiais para concienciar sobre a importancia da 
orientación profesional non sexista.

ACCIÓN 2.2

Descripción
Obradoiros de formación para o 
emprego dirixidos a mulleres e 
homes en sectores  onde están 
infrarrepresentadas (ex: constru-
ción, coidados...) 

Temporalización
2020

Áreas responsables
Emprego

Axentes colaboradores
Orientador laboral e Axente de 
Igualdade

Orzamento aproximado
2.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de obradoiros organizados; Nº 
de mulleres participantes nas ac-
cións formativas; Nivel de satis-
facción das persoas participantes

Recursos
Cap a una orientació laboral en igualtat

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia.10.buenas.practicas.igualdad.oportunidades.empleo.formacion.cas.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/guia.10.buenas.practicas.igualdad.oportunidades.empleo.formacion.cas.pdf
http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/nimesnimenys/content/nimesnimenys/cos_accesible.html
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Fichas de traballo por áreas municipais / PERSOAL E EMPREGO

ACCIÓN 2.4

Descripción
Elaborar materiais de orientación 
laboral e profesional non sexista

Temporalización
2020

Áreas responsables
Emprego

Axentes colaboradores
Orientador laboral, axente de 
igualdade e comunidade educativa 
(equipos directivos e departamen-
tos de orientación dos centros)

Orzamento aproximado
1.000 - 1.500 €

Indicadores de avaliación
Nº de publicacións editadas; Nº 
de exemplares impresos

Recursos
Cap a una orientació laboral en igualtat

PERSOAL E EMPREGO / Fichas de traballo por áreas municipais

SAÚDE LABORAL DAS MULLERES 

Traballamos pola prevención de riscos laborais para as 
mulleres rianxeiras do mar.

ACCIÓN 2.5

Descripción
Estudo das condicións laborais 
e presenza en espazos de poder 
das mulleres no sector pesqueiro 
en Rianxo (xornadas – palestras 
e publicación)

Temporalización
2020

Áreas responsables
Emprego

Axentes colaboradores
orientador laboral, axente de 
igualdade, cofraría e colectivos 
arredor dos traballos do mar

Orzamento aproximado
1.000 - 2.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de asistentes ás xornadas 
desagregado por sexo; Nº de pu-
blicacións editadas; Nº de exem-
plares impresos

Recursos
Rede de apoio e promoción das mulleres do mar

ORZAMENTO ANUAL

2019 2020 2021 2022

2.000 € 6.000 - 8.500 € 2.000 € 2.000 €

http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/nimesnimenys/content/nimesnimenys/cos_accesible.html
http://www.candieira.net/informacion-xeral
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FICHA 8. SERVIZOS SOCIAIS

APODERAMENTO FEMINISTA

2019 2020 2021 2022

Acción 5.5

Creación escola de apoderamento 
para mulleres maiores de 18 anos 
onde se aborden contidos relativos 
á mellora da autoestima, o benestar, 
a prevención de violencias machis-
tas e a autodefensa

Acción 5.6

Construción e dinamización dun 
Consello Municipal de participación 
feminista

CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

2019 2020 2021 2022

Acción 6.1

Estudo dos usos do tempo da 
poboación de Rianxo, con especial 
atención ás familias con crianzas e 
persoas en situación de dependencia.

Acción 6.3

Medidas de apoio á conciliación per-
soal, familiar e laboral no marco dos 
centros educativos

SERVIZOS SOCIAIS / Fichas de traballo por áreas municipais

COIDADOS

2019 2020 2021 2022

Acción 6.2

Campaña para a posta en valor 
dos traballos de coidados a nivel 
municipal, poñendo a vida das per-
soas no centro.

Acción 8.2

Programa formativo para dar apoio 
a persoas coidadoras

SAÚDE E BENESTAR

2019 2020 2021 2022

Acción 8.1

Obradoiros que aborden a saúde 
desde un enfoque integral e de 
xénero

VIOLENCIA MACHISTA
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VIOLENCIA MACHISTA

2019 2020 2021 2022

Acción 4.1

Elaboración dun protocolo de ac-
tuación profesional en materia de 
violencia machista a nivel municipal

Acción 4.2

Campaña de difusión dos recursos 
e servizos de prevención e atención 
a mulleres en situación de violencia 
machista en coordinación cos CIM 
Comarcais (lapela no web municipal 
co mapa de recursos accesibles...)

Acción 4.4

Análise participada da percepción 
da seguridade das mulleres no es-
pazo público de Rianxo

SERVIZOS SOCIAIS / Fichas de traballo por áreas municipais

APODERAMENTO FEMINISTA

Lanzamos unha escola de ampoderamento para mulleres.

ACCIÓN 5.5

Descripción
Creación escola de apoderamen-
to para mulleres maiores de 18 
anos onde se aborden contidos 
relativos á mellora da autoestima, 
o benestar, a prevención de vio-
lencias machistas e a autodefensa 

Temporalización
2019 - 2022

Áreas responsables
Servizos sociais e Piscina Municipal

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento de II 
PIOMH e o Comité Lila

Orzamento aproximado
4.000 - 7.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de mulleres que participan na 
escola de apoderamento por ida-
de; contidos abordados no marco 
da escola de apoderamento; nº de 
sesións anuais da escola de apo-
deramento; nivel de satisfacción
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ACCIÓN 5.6

Descripción
Construción e dinamización dun 
Consello Municipal de participa-
ción feminista

Temporalización
2021 - 2022

Áreas responsables
Alcaldía, Participación, Servizos 
Sociais

Axentes colaboradores
Axente de Igualdade, Consello de 
Sabias e o Comité Lila

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de sesións ordinarias e ex-
traordinarias do organismo; nº de 
propostas aprobadas por ano en 
pleno municipal

Recursos
Regulamento do Consello da Muller do Concello de Ribadeo

SERVIZOS SOCIAIS / Fichas de traballo por áreas municipais

CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

Estudamos os horarios e os usos dos tempos da poboa-
ción rianxeira. Incorporamos medidas de conciliación e co-
rresponsabilidade.

ACCIÓN 6.1

Descripción
Estudo dos usos do tempo da 
poboación de Rianxo, con es-
pecial atención ás familias con 
crianzas e persoas en situación 
de dependencia

Temporalización
2020

Áreas responsables
Axente de Igualdade

Axentes colaboradores
Persoal, Servizos Sociais e Comi-
sión de Seguimento de II PIOMH

Orzamento aproximado
6.000 – 8.000 €

Indicadores de avaliación
Informe sobre os usos do tempo 
da poboación rianxeira

Recursos
Plan de conciliación de Castrelo de Miño

http://ribadeo.gal/mediateca/albumes/imx/1220360626regulamento_consello_da_muller.pdf
https://www.castrelo.org/almacen/archivos/plandeconciliaciongalego.pdf
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ACCIÓN 6.3

Descripción
Medidas de apoio á conciliación 
persoal, familiar e laboral no mar-
co dos centros educativos

Temporalización
2020 - 2022

Áreas responsables
Igualdade

Axentes colaboradores
Servizos sociais, equipos direc-
tivos dos centros educativos, 
ANPAS, ARE.

Orzamento aproximado
A definir no estudo dos usos do 
tempo

Indicadores de avaliación
Nº de medidas establecidas nos 
distintos centros educativos; nº 
de familias que participan do ser-
vizo; nº de alumnado participante 
desagregado por sexo.

Indicadores de avaliación
• Estudo reflexivo sobre equipamentos e servizos que xa existen e 
posible ampliación dos mesmos. 
• Impulso de medidas pactadas coas empresas locais.

Recursos
Plan de conciliación de Castrelo de Miño

SERVIZOS SOCIAIS / Fichas de traballo por áreas municipais

COIDADOS

Visibilizamos a importancia dos coidados a través de cam-
pañas específicas.

ACCIÓN 6.2

Descripción
Campaña para a posta en valor 
dos traballos de coidados a nivel 
municipal, poñendo a vida das 
persoas no centro.

Temporalización
2021 – 2022

Áreas responsables
Axente de Igualdade

Axentes colaboradores
Comisión de Seguimento de II 
PIOMH

Orzamento aproximado
1.000 - 1.500 €

Indicadores de avaliación
Nº de accións de sensibilización

Recursos
Día de las Personas Cuidadoras  de la Fundación Mujeres

https://www.castrelo.org/almacen/archivos/plandeconciliaciongalego.pdf
http://fundacionmujeres.es/news/view/celebramos_el_dia_de_las_personas_cuidadoras_con_diferentes_actividades_en_nuestras_sedec.html
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ACCIÓN 8.2

Descripción
Programa formativo para dar 
apoio a persoas coidadoras

Temporalización
2021 - 2022

Áreas responsables
Axente de Igualdade

Axentes colaboradores
Centro de saúde, servizos sociais, 
Servizo de Apoio no Fogar

Orzamento aproximado
1.000 - 2.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de obradoiros organizados; Nº 
de mulleres e homes participante; 
Temática da actividade forma-
tiva; Nivel de satisfacción das 
persoas participantes

Propostas
• Estudo reflexivo sobre equipamentos e servizos que xa existen e 
posible ampliación dos mesmos. 
• Impulso de medidas pactadas coas empresas locais.

Recursos
Programa Cuidadanas, Fundación Mulleres

SERVIZOS SOCIAIS / Fichas de traballo por áreas municipais

SAÚDE E BENESTAR

Impulsamos obradoiros centrados na saúde das mulleres. 
Lanzamos espazos de coidados para coidadoras.

ACCIÓN 8.1

Descripción
Obradoiros que aborden a saúde 
desde un enfoque integral e de 
xénero

Temporalización
2021 – 2022

Áreas responsables
Axente de Igualdade

Axentes colaboradores
Centro de saúde municipal, far-
macias, cofrarías e ARE

Orzamento aproximado
1.000 - 2.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de obradoiros organizados; Nº 
de mulleres e homes participante; 
Temática da actividade forma-
tiva; Nivel de satisfacción das 
persoas participantes

Recursos
Querendo, asociación de mulleres con endometriose

http://www.cuidadanas.es/
https://querendomulleresconendometriose.wordpress.com/
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COORDINACIÓN NA PREVENCIÓN E INTERVEN-
CIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA

Establecemento dun protocolo de actuación. Plataformas 
de difusión dos recursos para a prevención e atención da 
violencia machsita.

ACCIÓN 4.1

Descripción
Elaboración dun protocolo de 
actuación profesional en mate-
ria de violencia machista a nivel 
municipal

Temporalización
2019

Áreas responsables
Servizos sociais e a Comisión de 
Seguimento do II PIOMH de Rianxo

Axentes colaboradores
Centro de saúde; Garda civil; De-
partamentos de Orientación dos 
Centros Educativos

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
Nº de áreas implicadas na elabo-
ración do protocolo; Documento 
do protocolo

Propostas
• Creación previa dunha mesa municipal contra a violencia machista.

SERVIZOS SOCIAIS / Fichas de traballo por áreas municipais

ACCIÓN 4.2

Descripción
Campaña de difusión dos recur-
sos e servizos de prevención e 
atención a mulleres en situación 
de violencia machista en coordi-
nación cos CIM Comarcais (lapela 
no web municipal co mapa de 
recursos accesibles...)

Temporalización
2019

Áreas responsables
Servizos sociais

Axentes colaboradores
Servizo municipal de informática, 
Comisión de Seguimento do II 
Plan e CIMs comarcais

Orzamento aproximado
500 - 1.000 €

Indicadores de avaliación
Nº de accións de información 
organizadas; Nº de entidades 
ás que chega a campaña; Nº de 
áreas municipais implicadas na 
campaña (Metas operativas no 
cronograma)

Recursos
Web estatal de recursos contra a violencia machista

https://wrap.igualdad.mpr.gob.es/recursos-vdg/search/SearchForm.action
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ESPAZOS SEGUROS

En coordinación con urbanismo, análise participado do es-
pazo público rianxeiro.

ACCIÓN 4.4

Descripción
Análise participada da percepción 
da seguridade das mulleres no 
espazo público de Rianxo

Temporalización
2021 – 2022

Áreas responsables
Servizos sociais e Urbanismo

Orzamento aproximado
0 €

Indicadores de avaliación
 Nº de puntos inseguros identifi-
cados por mulleres da vila; Nº de 
medidas encamiñadas a mellorar 
a seguridade das mulleres no 
espazo público; Nº de mulleres 
que participan no proceso; Nivel 
de satisfacción co proceso.

Propostas
• Exemplos: Elaboración dun mapeo de iluminación con proposta de 
cambios

Recursos
Guías do Colect iu punt6

SERVIZOS SOCIAIS / Fichas de traballo por áreas municipais

ORZAMENTO ANUAL

2019 2020 2021 2022

1.500 - 2.750 € 7.000 - 9.750 € 2.500 - 4.500 € 2.000 - 4.500 €

http://www.punt6.org/guias-propias-de-col%C2%B7lectiu-punt-6/



