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P R E S E N TA C I Ó N
IV PLAN DE 
IGUALDADE
2023-2026
CONCELLO DE BETANZOS 

O Concello de Betanzos vén desenvolvendo, nas últimas décadas, as súas 
políticas públicas atendendo á mirada de xénero, cun claro compromiso 
pola igualdade entre mulleres e homes.

Exemplo disto, é o percorrido municipal na elaboración e execución de
plans de igualdade, que culmina coa aprobación deste IV Plan, con
período executivo 2023 - 2026.

Este IV Plan supón a folla de ruta en materia de igualdade dos próximos 
catro anos, cunha especial atención aos colectivos máis vulnerables e aos 
principais retos que temos como sociedade para acadar unha verdadeira 
equidade, como son a corresponsabilidade nos coidados, a conciliación da 
vida laboral e familiar e a loita contra a violencia de xénero.

O pacto social coa igualdade é xa unha realidade en moitas esferas, se 
ben seguen a existir desigualdades de xénero latentes que este equipo de 
goberno, como administración máis próxima á cidadanía, desexa derrubar.

Así, seguiremos traballando a reo cada día para que as betanceiras e os 
betanceiros encontren no seu municipio garantías na súa igualdade de 
oportunidades, dereito que constitucionalmente lles corresponde.

Como plan participado que é este, o Concello de Betanzos quere agradecer 
a todas as persoas que colaboraron para a súa elaboración. Grazas, por 
tanto, á veciñanza, ao tecido asociativo, aos centros de ensino e ANPAS e 
ao persoal municipal polas súas achegas. 

María Barral Varela
Alcaldesa de Betanzos 



Área 1. Sensibilización 
e coeducación 5 

OBXECTIVOS ACCIÓNS

15 
ÁREAS

Área 2. Apoderamento, 
participación e benestar 4 14 
Área 3. Conciliación e 
corresponsabilidade 3 13 

Área 4. Formación, emprego 
e novas tecnoloxías 3 10 

Área 5. Compromiso coas 
violencias machistas 5 17 
Área 6. Cultura e 
tempo de lecer 3 10

Área 7. Compromiso 
coa transversalidade 2 9

7 ÁREAS DE ACTUACIÓN 25 88 

7

Unha vez rematado o período executivo do 
III Plan de igualdade municipal (2017 - 2021) e 
realizada a avaliación do mesmo, comprobouse 
que o grao de cumprimento global foi do 98%.

Dado este alto grao de execución, durante o 
2022 púxose en marcha o proceso participativo 
e de diagnóstico que culmina coas medidas do 
IV Plan de igualdade do Concello de Betanzos, 
que abranguen de 2023 a 2026. 

O presente Plan contempla 7 áreas de 
actuación, que se concretan en 25 obxectivos 
e 88 accións, todas as cales pretenden dar 
resposta de maneira operativa aos cambios 
sociais e en materia de igualdade que vivimos, 
así como promover políticas encamiñadas a 
rachar coas desigualdades de xénero.

FUNDAMENTACIÓN
IV PLAN DE 
IGUALDADE
2023-2026
CONCELLO DE BETANZOS 



9

• Carta das Nacións Unidas 
de 1945.  
 

• Declaración universal  
dos dereitos humanos  
de 1948.  
 

• Convención para a 
eliminación de todas as 
formas de discriminación 
contra a muller de 1967. 
 

• Conferencias 
Mundiais sobre a 
Muller (México-1975; 
Copenhague-1980; 
Nairobi-1985;  
Beijing-1995).  
 

• Axenda 2030 para 
o Desenvolvemento 
Sostible.

NIVEL INTERNACIONAL/

MARCO NORMATIVO
IV PLAN DE 
IGUALDADE
2023-2026
CONCELLO DE BETANZOS 

• Constitución Española 
de 1978. Artigos 9.2 e 14. 
 

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

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

NIVEL ESTATAL /
• Lei 12/2016, do 22 de xullo, 

pola que se modifica a Lei 
11/2007, do 27 de xullo, 
galega para a prevención 
e o tratamento integral da 
violencia de xénero.  

• Decreto lexislativo 2/2015, 
de 12 de febreiro, polo que 
se aproba o texto refundido 
das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma 
de Galicia en materia de 
igualdade.   

• VIII Plan Estratéxico de 
Galicia para a igualdade 
de oportunidades entre 
mulleres e homes 2022-2027, 
instrumento de planificación 
froito do compromiso 
institucional para seguir 
avanzando en acadar a 
necesaria igualdade entre 
mulleres e homes. 

NIVEL AUTONÓMICO/

• II Plan de Igualdade 
de Oportunidades do 
Concello de Betanzos 
2004-2007.  
 

• II Plan de Igualdade do 
Concello de Betanzos 
2011-2014.  
 

• III Plan de Igualdade do 
Concello de Betanzos 
2017-2021.

NIVEL LOCAL /
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M E TO D O L O X Í A
IV PLAN DE 
IGUALDADE
2023-2026
CONCELLO DE BETANZOS 

Tramitación técnico - política
correspondente 

O IV Plan de igualdade 
do Concello de Betanzos 
segue unha metodoloxía 
participada, na que a 
poboación e o tecido social 
son elementos estratéxicos 
para a súa configuración. 

No seu desenvolvemento 
están implicadas cinco 
fases diferenciadas.

Aprobación no Pleno municipal 

Difusión
Presentación pública a medios

Páxina web e redes sociais municipais
Difusión interna

Seguimento anual
Avaliación final Sistema de indicadores de xénero 

Elaboración do 
plan de acción

Reunións de traballo
Fixación de áreas estratéxicas, 

obxectivos, medidas e cronograma

Estudo de diagnóstico Recollida de datos de fontes estatísticas.
Análise de xénero a nivel cuantitativo.

Participación cidadá
Cuestionarios de 

poboación, entidades e 
persoal municipal

Análise de xénero 
a nivel cualitativo
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D I A G N O S E
IV PLAN DE 
IGUALDADE
2023-2026
CONCELLO DE BETANZOS 

Segundo os datos do Instituto 
Galego de Estatística máis 
actuais (2021), o municipio 
de Betanzos conta cunha 
poboación de 13.030 
habitantes, 6.187 homes (47%) 
e 6.843 mulleres (53%). 
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POBOACIÓN BETANCEIRA SEGUNDO SEXO 

6.843 

6.187

MULLERES HOMES
Fonte: elaboración propia a partir dos 

datos do IGE (2021).

O QUE DIN OS DATOS ANÁLISE CUANTITATIVA >

Se observamos a pirámide poboacional que segue, pode verse 
con claridade que nas franxas de idade máis avanzadas (a 
partir dos 65 anos) as mulleres son maioría, existindo o que xa 
se coñece como feminización da vellez. Así, as mulleres viven 
máis anos, pero esa maior esperanza de vida non sempre 
vai acompañada dunha boa saúde, polo que débese poñer 
atención a esta casuística dende o punto de vista do xénero.

+ 85
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50-54
45-49
40-44
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MULLERES >< HOMES

PIRÁMIDE POBOACIONAL SEGUNDO SEXO E GRUPOS DE IDADE

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021). 

1. POBOACIÓN
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> O QUE DIN OS DATOS ANÁLISE CUANTITATIVA

É preciso analizar tamén a distribución da poboación que non se 
encontra nos núcleos urbanos, xa que as súas necesidades son 
relevantes de cara á posta en marcha dun plan de igualdade.
Como se pode observar no gráfico, as parroquias de Piadela, 
Requián e Tiobre contan cunha poboación considerable sobre 
o total municipal. De feito, o 21% da poboación do Concello de 
Betanzos habita no ámbito rural. E en practicamente todos os 
núcleos, as mulleres son maioría, encontrándonos cunha realidade 
clara, que é a da muller maior que vive na zona rural.
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POBOACIÓN NA ZONA RURAL SEGUNDO SEXO 

197 165

< MULLERES  < HOMES

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021).

379 377 110 110 348 306 290 267 110 107

          BRABÍO            PIADELA         PONTELLAS      REQUIÁN             TIOBRE     SAN PEDRO DE VIÑAS

Os indicadores demográficos oficiais avalan esta realidade, xa 
que como se pode apreciar na táboa, a maior esperanza de 
vida das mulleres betanceiras, trae consigo maiores índices de 
envellecemento e de dependencia global que os pertencentes 
aos homes da cidade.

Pero tamén pode existir dependencia en franxas de idade máis 
temperás. Os datos indican que o 6% da poboación betanceira 
presenta algún tipo de discapacidade, sendo neste caso tamén 
as mulleres as que acumulan maior porcentaxe (51%) fronte ao 
49% dos homes.

Os indicadores demográficos relacionados coa maternidade, 
dan conta de que na cidade de Betanzos a idade media de 
maternidade e de tenencia da primeira crianza é máis temperá 
que no conxunto da provincia da Coruña e da comunidade 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS MULLERES HOMES TOTAL 
Esperanza de vida 86,40 80,49 83,51
Índice de envellecemento 239,40 171,19 203,20
Índice de dependencia global 71,84 59,22 65,31

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021). 

galega. Ademais, o número de fillos/as por muller é supeior 
cas medias provinciais e galegas, un dato favorecedor para o 
municipio brigantino.

No relacionado coa poboación estranxeira, cabe sinalar que en 
Betanzos esta supón o 4,75% do total, se ben non se encontran 
diferenzas significativas na porcentaxe global de mulleres e 
homes. Estas si se encontran se atendemos ao país de orixe.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS BETANZOS P.DA CORUÑA GALICIA
Nº de fillos/as por muller 1,09 1,03 1,02
Idade media de maternidade 31,14 32,91 32,84
Idade media da nai ao nacemento do 1º fillo 29,72 31,89 31,89

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021).
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POBOACIÓN EXTRANXEIRA SEGUNDO SEXO 
< MULLERES  < HOMES

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021). 

201 138 13 15

           EUROPA                  ÁFRICA               AMÉRICA        ASIA                   OCEANÍA

92 107 19 53

Un terzo da poboación estranxeira que reside en Betanzos 
procede de 3 países chave, que son Romanía (12%),  Brasil (12%) 
e Venezuela (11%). En todos estes casos, o número de mulleres 
é superior ao número de homes. Realidade contraposta á 
poboación estranxeira procedente de Senegal, que se encontra 
fortemente masculinizada e que aglutina o 6% do total de 
poboación estranxeira, inmediatamente por debaixo dos 3 
países nomeados con anterioridade. 

Os datos estatísticos indican tamén novas realidades 
demográficas, como son o paulatino crecemento dos fogares 
unipersoais e os monoparentais, especialmente os formados 
por nais e fillos/as ou os de parellas sen fillos/as, e a diminución 
do que se coñece como lares de familia extensa, polo que a 
conciliación da vida familiar e profesional será chave para 
harmonizar os tempos das persoas e das familias. 

Un aspecto a ter en conta tamén a nivel poboacional, é como 
se traslada a xente que vive en Betanzos. O censo de persoas 
condutoras reflicte que o 61% da poboación betanceira ten 
permiso de circulación. Desa porcentaxe, o 47% do total son 
mulleres e o 53% son homes, polo que presumiblemente elas 
utilizarán en maior medida medios alternativos ao vehículo 
privado, como o transporte público, sendo este un aliado 
indiscutible dende o punto de vista do xénero, para cubrir os 
desprazamentos das mulleres. 

D I A G N O S E
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> O QUE DIN OS DATOS ANÁLISE CUANTITATIVA

2. EDUCACIÓN

CENTROS DE ENSINO NÚM.  ALUMNADO
CONCELLO DE BETANZOS T M H
Educación infantil  1 304 167 137
Educación primaria 2 831 383 448
Educación secundaria 2 728 329 399
TOTAL 5 1863 879 984

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021). 

En canto ao profesorado, nos centros educativos de titularidade 
pública traballan un total de 206 persoas, das que 135 (65%) son 
mulleres e 71 (35%) son homes. 

No relativo ao nivel educativo da poboación, neste punto 
encontramos notables diferenzas en canto ao xénero, pois 
as mulleres son maioria nos niveis educativos de máis baixo 
nivel; os homes o son en estudos medios e de formación 
profesional; invertíndose de novo esta situación nos estudos 
superiores, onde as mulleres acumulan maior porcentaxe nas 
diplomaturas e licenciaturas. 

No seguinte gráfico podemos observar con claridade a presenza 
da segregación horizontal de xénero, onde as mulleres se sitúan en 
estudos afíns ás ciencias sociais, ciencias da saúde e maxisterio, 
namentres que os homes elixen preferentemente estudos técnicos 
e industriais, así como enxeñarías. Isto ten unha consecuencia 
directa no sector ocupacional e no mercado de traballo. 

D I A G N O S E

NIVEL EDUCATIVO SEGUNDO SEXO 
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Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021).
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Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021).
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< RAPACES

RAPAZAS > 

No Concello de Betanzos 
teñen sede servizos 
educativos para as etapas 
de infantil, primaria e 
secundaria, cun total de 
5 centros distintos, e un 
alumnado que supera as 
1.800 persoas (47% rapazas 
e 53% rapaces). 
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> O QUE DIN OS DATOS ANÁLISE CUANTITATIVA

3. EMPREGO
Se analizamos a ocupación polo miúdo, podemos observar 
que os sectores produtivos nos que se insiren mulleres e 
homes están atravesados polo factor xénero, pois aínda que 
o sector servizos é o que aglutina en ambos casos o emprego, 
as diferenzas nos sectores da construcción e da industria son 
palpables, estando estes infrerrepresentados por mulleres. 

D I A G N O S E

TAXA MULLERES HOMES 
Actividade 41,6 65,9
Ocupación 35,5 81,1
Paro 14,7 7,2
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PERSOAS OCUPADAS SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE E SEXO

1665 1821

< MULLERES  < HOMES

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2011).

        SECTOR PRIMARIO            CONSTRUCCIÓN                INDUSTRIA                    SERVIZOS

595195584466686

A modalidade de contrato tamén nos aporta información 
sobre as distintas condicións que mulleres e homes soportan 
no mercado laboral betanceiro. Así, nos contratos rexistrados 
no último ano, as mulleres asinan en maior medida que os 
homes contratos a tempo parcial, dándose a situación inversa 
nos contratos a tempo completo, que son asinados en maior 
medida por homes.  
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NÚMERO DE CONTRATOS REXISTRADOS SEGUNDO SEXO E TIPO DE CONTRATO

1665 1821

< MULLERES  < HOMES

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021).

              TEMPO COMPLETO                      TEMPO PARCIAL                       FIXO DISCONTINUO

595684 1368 1081 570 09

O número de persoas en situación de desemprego no Concello 
de Betanzos é de 744, das cales 304 son homes (40%) e 440 
son mulleres (60%). Ademais, máis da metade das mulleres 
desempregadas (51%) son paradas de longa duración. 

Alén do xénero, convén analizar o desemprego segundo a 
idade para obter información máis precisa. A seguinte táboa 
mostra que a maior porcentaxe de paro dáse en mulleres entre 
os 30 e os 59 anos, idade coincidente coa franxa temporal 
na que as mulleres se encontran nas tarefas de crianza e de 
coidados. Polo que, presumiblemente, a maternidade ten un 
efecto penalizador no mercado de traballo para as mulleres en 
comparación coa paternidade para os homes.

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021).

PORCENTAXE DE PERSOAS DESEMPREGADAS SEGUNDO SEXO E GRUPO DE IDADE

IDADE MULLERES HOMES DIFERENZA
De 16 a 29 anos 8% 5% 3%
De 30 a 39 anos 13% 7% 6%
De 40 a 49 anos 17% 10% 7%
De 50 a 59 anos 15% 11% 4%
De 60 a 64 anos 7% 7% 0%

As taxas de actividade, 
ocupación e paro no 
municipio de Betanzos 
amosan que os homes 
se encontran en activo 
e ocupados en maior 
proporción que as mulleres 
(24 puntos e 25 puntos 
respectivamente), pero que 
son elas as que dobran a 
eles na taxa de desemprego, 
obténdose unha notable 
desigualdade. 

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2011).



Se analizamos esta realidade 
a través das horas semanais 
dedicadas por mulleres e 
homes aos coidados e ás 
tarefas do lar, a fotografía que 
se amosa na seguinte táboa 
danos idea que o tempo das 
mulleres está moi condicionado 
pola súa maior dedicación 
aos coidados informais e ao 
traballo doméstico.
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> O QUE DIN OS DATOS ANÁLISE CUANTITATIVA

O benestar é un concepto 
integral, que ten en conta non só 
a saúde senón os compoñentes 
social e económico.

Entre a poboación betanceira, 
as mulleres son maioría 
aplastante entre as persoas que 
cobran prestacións sociais, de 
invalidez ou non contributivas, 
polo que prevese que a súa 
calidade de vida verase 
mermada por esta casuística.

Con referencia ás pensións 
contributivas, existe tamén 
unha clara fenda de xénero 
no seu importe dentro do 
municipio, cunha diferenza 
media de máis de 350 euros a 
favor dos homes. 

D I A G N O S E

TIPO MULLERES HOMES 
RISGA e AIS 4 1
Invalidez 61 28
PNC 91 21

AXUDA E/OU PENSIÓN

   FENDA DE  
 MULLERES HOMES XÉNERO
 814,62 1167,76 -353,14

IMPORTE MEDIO DE PENSIÓN

No relativo ao illamento 
social, as mulleres de 
Betanzos acumulan maior 
taxa que os homes neste 
sentido, algo que pode 
en parte relacionarse 
co visto no apartado de 
poboación, referente á maior 
esperanza de vida, maior 
envellecemento, maior 
ruralidade, etc. 

   FENDA DE  
 MULLERES HOMES XÉNERO
 0,77 0,54 -0,23

TAXA DE PERSOAS QUE NON MANTEÑEN 
CONTACTO CON NINGUÉN (AGÁS FAMILIA)

5. COIDADOS: TRABALLO NON REMUNERADO
En ocasións, incluso o coidado 
de menores conleva a saída 
total do mercado de traballo, 
sendo a taxa correspondente 
a este feito 4,54 puntos maior 
para as mulleres.

   FENDA DE  
 MULLERES HOMES XÉNERO
 5,98 1,44 4,54

TAXA DE PERSOAS ÁS QUE O COIDADO DE 
NENOS LLES IMPIDE DESEMPEÑAR EMPREGO

Unha cuestión que ten moita 
relevancia dende o enfoque 
de xénero é quen se ocupa 
dos coidados; xa que estas 
tarefas teñen un custo social e 
económico invisible para quen 
as realiza. 

Os datos avalan que, por 
exemplo, son as mulleres as 
que en maior medida reducen 
a súa xornada laboral para 
compatabilizala coas tarefas de 
crianza e de coidados, algo que 
coincide co que se observaba 
no apartado de emprego. Neste 
eido, existe unha fenda de 
xénero do 53%, tal e como se 
sinala na seguinte táboa. 

   FENDA DE  
 MULLERES HOMES XÉNERO
 76% 23% 53%

% DE TRABALLADORES/AS CON REDUCIÓN 
DE XORNADA POR COIDADO DE MENORES

Tamén o coidado de persoas 
dependentes, que non son 
necesariamente menores, 
pode ter como consecuencia 
non contar cun emprego 
remunerado, pola carga 
asistencial que estas tarefas 
supoñen. Novamente, a taxa de 
mulleres que se dedican a este 
tipo de coidados é 2,27 puntos 
máis alta que a dos homes.

   FENDA DE  
 MULLERES HOMES XÉNERO
 3,40 1,13 2,27

TAXA DE PERSOAS ÁS QUE O COIDADO DE 
DEPENDENTES LLES IMPIDE DESEMPEÑAR EMPREGO    FENDA DE  

 MULLERES HOMES XÉNERO
 39,67 25,38 14,29

HORAS SEMANAIS DEDICADAS
AO COIDADO DE NENOS 

 33,62 25,51 8,11

AO COIDADO DE DEPENDENTES

 29,24 6,13 23,11

DEDICADAS ÁS TAREFAS DO LAR

4. BENESTAR

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2020).

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2017).

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE (2021).
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> O QUE DIN OS DATOS ANÁLISE CUANTITATIVA

Os datos que se expoñen a continuación referentes á violencia de 
xénero son os do partido xudicial de Betanzos, que abrangue os 
concellos de Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Curtis, 
Irixoa, Miño, Monfero, Oza - Cesuras, Paderne, Pontedeume, Sada, 
Sobrado, Vilarmaior e Vilasantar. Se ben, o Concello de Betanzos 
é un dos municipios que ten maior peso poboacional dentro deste 
partido xudicial.

Durante o ano 2021, rexistráronse un total de 128 delitos 
relacionados coa violencia contra as mulleres, supoñendo a 
violencia de xénero o 75% do total. 

D I A G N O S E

Tamén segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, 
o número de denuncias que se rexistrou por violencia de 
xénero no partido xudicial de Betanzos en 2021 foi de 125, 
establecéndose tras estas 37 ordes de protección. Anótase 
unha subida paulatina de ambos procesos trala crise sanitaria 
provocada no ano 2020 pola COVID-19. 

Relativo aos casos rexistrados nos servizos sociais municipais, 
obsérvase tamén unha tendencia á alza; aumentando estes 
no 2021 un 70% con respecto ao histórico de anos anteriores. É 
por iso que o Concello de Betanzos quere poñer sobre a mesa 
distintas estratexias para previr e reducir a violencia machista. 

Así, en 2021 déronse en Betanzos dous pasos moi importantes 
na loita contra a violencia de xénero. Por unha banda, a 
constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional, 
liderada polo propio Concello, e na que están integrados 
membros relevantes dos ámbitos educativo, sanitario, policial, 
xudicial e social. E por outra banda, a creación da unidade 
do Sistema de Seguimento Integral nos casos de violencia de 
xénero da Garda Civil (Sistema Viogén). 

TIPO DE DELITO Nº DE DELITOS %
Lesións e Malos tratos (art. 148, 153 e 173 CP) 95 75%
Contra a intimidade e a propia imaxe 3 2%
Quebrantamento de penas 8 6%
Quebrantamento de medidas 22 17%
Total 128 100%

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Consello Xeral do Poder Xudicial (2021).  

> O QUE DI A POBOACIÓN ANÁLISE CUALITATIVA

Para coñecer de primeira man as opinións 
e inquedanzas da poboación betanceira no 
referido á igualdade entre mulleres e homes, 
e para poder recoller de maneira rigorosa 
e completa esta información, deseñáronse 
3 cuestionarios diferenciados; un dirixido a 
poboación xeral, outro a asociacións, entidades 
e centros de ensino; e un último destinado ao 
persoal técnico municipal.

Os principais resultados móstrase a continuación 
a modo de ficha para a súa mellor comprensión, 
á vez que nalgún punto se incide máis 
pormenorizadamente na análise cualitativa 
realizada.

Porcentaxe de homes que cubriron 
o cuestionario 28%

Franxas de idade máis destacadas De 31 a 46 anos: 38%
De 46 a 60 anos: 41%

Medidas máis demandadas 
para incluír no IV Plan de 

igualdade municipal

Programas de coeducación: 32%
Programas e servizos de conciliación familiar: 22%

Campañas de sensibilización para a corresponsabilidade familiar: 10%

Áreas en materia de igualdade nas 
que máis se cre que debería incidir 

a política municipal

Sensibilización na igualdade de oportunidades: 31%
Conciliación: 22% · Coeducación: 15%

Atención fronte á violencia de xénero: 13%

Desigualdades de xénero máis 
detectadas

Fenda salarial no emprego: 28%
Falta de corresponsabilidade nos coidados: 23%

Violencia de xénero: 13%

Percepción dos problemas máis 
graves que teñen os homes

Desemprego: 37%
Precariedade laboral: 28%
Desmotivación vital: 12%

Percepción dos problemas máis 
graves que teñen as mulleres

Problemas de conciliación: 38%
Violencia machista: 30%

Precariedade laboral: 25%

Porcentaxe de mulleres que 
cubriron o cuestionario 72%

CUESTIONARIO Á POBOACIÓN XERAL FICHA RESUMO
6. VIOLENCIA DE XÉNERO



Como no caso da poboación xeral, o tecido social do municipio informa de que as 
áreas de traballo estratéxicas en igualdade son a sensibilización, a conciliación e 
a coeducación e prevención da violencia de xénero. 

Hai dous apuntamentos interesantes neste cuestionario, que son os relacionados 
cunha maior dinamización asociativa e co recoñecemento das traxectorias de 
asociacións que traballan a favor de causas sociais e a prol da igualdade.
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D I A G N O S E> O QUE DI A POBOACIÓN ANÁLISE CUALITATIVA

Como se pode observar na ficha, de forma maioritaria o 
cuestionario foi cuberto por mulleres, de idades comprendidas 
entre os 31 e os 60 anos, é dicir, en idade laboral.

É moi significativa a diferenza nos principais problemas que se 
perciben para mulleres e homes, pois obsérvase con claridade 
que mentres que no caso dos homes estes centralízanse no eido 
laboral, no caso das mulleres as preocupacións tamén se alongan 
aos coidados e á conciliación, encontrando dificultades para 
harmonizar a vida familiar e laboral. 

De feito, a falta de corresponsabilidade é a segunda das 
desigualdades de xénero que a poboación detecta en maior 
medida (nun 23%), estando á vez moi relacionada coa primeira 
desigualdade detectada, que é a da fenda salarial no emprego 
(28%). Ambas cuestións son sinaladas por varias persoas no 
cuestionario como causa do abandono dalgunhas mulleres 
do mercado de traballo cando son nais, existindo unha clara 
penalización á maternidade. 

A violencia machista detéctase tamén como unha grave 
problemática para as mulleres (30%), que reflicte unha das 
desigualdades máis evidentes entre mulleres e homes (13%). Neste 
sentido, faise preciso interpelar aos homes para que perciban que 
a violencia de xénero é un asunto de toda a sociedade.

No relativo ás áreas en materia de igualdade que a poboación 
valora que deberían traballarse a nivel local, destacan a 
sensibilización, conciliación, coeducación e atención da violencia 
de xénero (aglutinando máis do 80%), se ben tamén se nomean 
o traballo a prol da diversidade afectivo sexual, para rachar con 
comportamentos lgtbifóbicos, e o fomento de masculinidades 
alternativas á masculinidade hexemónica ou tradicional.

Por último, en canto ás medidas que a poboación incluiría no 
futuro plan de igualdade municipal, existe un evidente desexo 
de que se poñan en marcha programas de coeducación, 
especialmente dirixidos ao grupo adolescente, sen abandonar a 
etapa infantil e ás familias. Os servizos de conciliación familiar 
como canguraxe, mañanceiros e campamentos de verán son outro 
dos reclamos da poboación, destacándose as voces que piden un 
maior apoio para as familias monoparentais neste senso.

Outras cuestións que anotou a poboación no cuestionario como 
medidas a ter en conta son:
• Incentivar o asociacionismo e o emprendemento femininos a 

través do asesoramento sociolaboral e o recoñecemento de 
traxectorias emprendedoras.

• Rachar con certas tradicións que se consideran sexistas, como a 
elección da raíña nas festas patronais. 

• Contratación de máis grupos liderados por mulleres nestes 
festexos. 

CUESTIONARIO A ASOCIACIÓNS, ENTIDADES E CENTROS DE ENSINO FICHA RESUMO

Valoración sobre os principais 
retos e medidas a poñer en 

marcha a nivel local

    • Visibilización da diversidade intelectual, afectiva, sexual, etc.
    • Obradoiros de prevención en violencia de xénero con adolescentes.

    • Premiar o traballo das asociacións que traballan en causas 
sociais e a prol da igualdade.

    • Sensibilización en igualdade de oportunidades no sector 
empresarial.

    • Servizos de conciliación con horarios flexibles. 
    • Apoio do voluntariado a nivel asociativo por parte do Concello. 

Valoración dos ámbitos 
prioritarios de actuación en 

políticas de igualdade

Conciliación: 20%
Sensibilización: 20%

Coeducación - prevención da violencia de xénero: 20%

Tipo de entidades que 
cubriron o cuestionario

ANPAS: 33%   
Culturais e deportivas: 33%

Veciñais: 17%
De comercio: 17%
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As áreas que participaron no cuestionario 
específico para persoal técnico municipal, 
destacan como medidas a implantar, 
ademais da sensibilización que é 
concidente ao resto de cuestonarios, 
a formación en igualdade, a posta en 
marcha de accións positivas como a 
contratación de mulleres naqueles sectores 
ou postos máis masculinizados e a aposta 
por incorporar a perspectiva de xénero no 
eido local. 

A este respecto, cabe comentar que moitas 
destas cuestións xa se contemplan no 
plan de igualdade do cadro de persoal do 
Concello de Betanzos, polo que o enfoque 
dual de traballar a igualdade tanto de 
maneira interna como de forma estratéxica 
ou poboacional debe ser a receita a seguir 
nas vindeiras décadas no municipio.

> O QUE DI A POBOACIÓN ANÁLISE CUALITATIVA

Porcentaxe de homes que cubriron 
o cuestionario 20%

Porcentaxe de mulleres que 
cubriron o cuestionarioio 80%

CUESTIONARIO AO PERSOAL TÉCNICO MUNICIPAL FICHA RESUMO

Áreas participantes
    • Contratación.
    • Policía Local.

    • Servizos Sociais.
    • Xuventude e Novas tecnoloxías.

    • Cultura.

Medidas a ter en conta no futuro 
plan de igualdade

• Sensibilización.
• Fomento da contratación de mulleres en postos masculinizados.

• Formación en igualdade. 
 • Incorporación da transversalidade de xénero nos equipos de traballo local.  

PRICIPIOS REITORES
IV PLAN DE 
IGUALDADE
2023-2026
CONCELLO DE BETANZOS Os principios reitores ou eixos vertebradores 

que inspiran o presente Plan son:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
As achegas da poboación e a súa 
contribución no proceso de diagnose e  
elaboración do Plan enriquecen a recolleita 
de información orientada á realidade social. 

RESPECTO POLA DIVERSIDADE
As persoas son contempladas como seres 
diversos nun extenso abano de necesidades. 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Equiparación de dereitos e oportunidades con 
independencia do sexo, do xénero e demáis 
factores persoais. 

ENFOQUE TRANSVERSAL
A igualdade ten que estar presente en todos 
os eidos da vida, e polo tanto, en todas as 
políticas municipais. 

PRINCIPIOS 
REITORES

PARTICIPACIÓN 
CIDADÁ

ENFOQUE 
TRANSVERSAL

RESPECTO
POLA

DIVERSIDADE

IGUALDADE 
DE

OPORTUNIDADES

D I A G N O S E
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
IV PLAN DE 
IGUALDADE
2023-2026
CONCELLO DE BETANZOS 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Sensibilización e coeducación.1
ÁREA DE 
ACTUACIÓN Apoderamento, participación e benestar. 2
ÁREA DE 
ACTUACIÓN Conciliación e corresponsabilidade.3
ÁREA DE 
ACTUACIÓN Formación, emprego e novas tecnoloxías.4
ÁREA DE 
ACTUACIÓN Compromiso coas violencias machistas.5
ÁREA DE 
ACTUACIÓN Cultura e tempo de lecer.6
ÁREA DE 
ACTUACIÓN Compromiso coa transversalidade. 7
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Sensibilización e coeducación.1 ÁREAS DE ACTUACIÓN

1.1.OBXECTIVO Difundir o IV Plan de Igualdade 
municipal. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS              ÁREAS RESPONSABLES                 CRONOGRAMA                       INDICADORES

2023   2024   2025   2026

1.1.1. Presentación pública do IV plan 
de igualdade.    
 

1.1.2. Difusión do plan na web e redes 
sociais municipais. 

     
     
     
    
 
1.1.3. Difusión interna do plan de 
igualdade. 

• Poboación en xeral.
• Medios de 

comunicación.  
  
 

• Poboación en xeral. 
   
   
   
   
   
    
 

• Corporación.
• Persoal municipal. 

• Alcaldía.
• Prensa.
• Igualdade.  

  
 

• Alcaldía.
• Igualdade.  

   
   
   
   
  
 

• Alcaldía.
• Igualdade.

• Nº de actuacións de 
difusión realizadas. 

• Nº de novas xeradas. 
   
 

• Nº de contidos 
difundidos.

• Tipoloxía dos contidos 
difundidos.

•  Nº de visualizacións e 
“Gústame” nas redes. 
   
  

• Nº de actuacións de 
difusión. 
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Sensibilización e coeducación.1 ÁREAS DE ACTUACIÓN

1.2.OBXECTIVO Fomentar a sensibilización social en 
materia de igualdade. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS              ÁREAS RESPONSABLES                 CRONOGRAMA                       INDICADORES

2023   2024   2025   2026
1.2.1. Realización de campañas de 
sensibilización municipais ao longo 
do ano. 

1.2.2. Promocionar campañas 
de sensibilización en materia de 
igualdade das administracións 
provincial, autonómica e estatal.
 

1.2.3. Elaboración dunha 
programación especial de actividades 
en datas sinaladas como o 8 de marzo.  

1.2.4. Programación de actividades 
a favor da liberdade afectivo sexual 
e contra a lgtbifobia, con especial 
consideración polo 28 de xuño. 

• Poboación en xeral. 
   
   
   
  
  

• Poboación en xeral. 
   
   
   
   
  

• Poboación en xeral. 
   
   
   
  

• Poboación en xeral.

• Igualdade.  
   
   
   
  
  

• Igualdade.   
   
   
   
  
 

• Igualdade.   
   
   
   
 

• Igualdade. 

• Nº de campañas 
realizadas.

• Nº de participantes/
visualizacións.

• Impacto xerado. 
   

• Nº de campañas 
realizadas.

• Nº de participantes/
visualizacións.

• Impacto xerado. 
  

• Nº de actividades 
realizadas.

• Nº de participantes 
segundo sexo.   
 

• Nº de actividades 
realizadas.

• Nº de participantes 
segundo sexo. 

8 DE MARZO  



3534

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Sensibilización e coeducación.1 ÁREAS DE ACTUACIÓN

1.3.OBXECTIVO Utilizar as novas tecnoloxías como elemento 
difusor das políticas de igualdade. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS               ÁREAS RESPONSABLES                 CRONOGRAMA                       INDICADORES

2023   2024   2025   2026
1.3.1. Difusión de todas as accións 
municipais realizadas en materia de 
igualdade na web municipal e nas redes 
socias do Concello.    
 
1.3.2. Creación dunha rede social 
municipal específica de igualdade 
dirixida ao público máis novo coa marca 
“Betanzos Igualdade”.

• Poboación en xeral. 
   
   
  
  

• Poboación menor 
de 30. 

• Igualdade.
• Prensa.   

   
   
 

• Igualdade.
• Prensa. 

• Nº de accións 
difundidas.

• Alcance segundo sexo e 
grupos de idade. 
 

• Implantación da 
medida. 

1.4.OBXECTIVO Valorar a traxectoria profesional e persoal de mulleres 
que destaquen no eido social e da igualdade. 
 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS              ÁREAS RESPONSABLES                 CRONOGRAMA                       INDICADORES

2023   2024   2025   2026
1.4.1. Entrega anual do galardón 
Úrsula Meléndez de Texeda. 

• Muller ou grupo 
de mulleres cun 
rol destacado no 
eido social e/ou da 
igualdade.

• Igualdade. •  Nº de mulleres 
premiadas.

• Tipoloxía da área de 
traballo.

• Nº de persoas asistentes 
segundo sexo.

REDE (-30)
BETANZOS 
IGUALDADE
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Sensibilización e coeducación.1 ÁREAS DE ACTUACIÓN

1.5.OBXECTIVO Establecer sinerxias cos centros educativos e 
ANPAS para unha educación en igualdade. 

ACCIÓN                             PERSOAS DESTINATARIAS          ÁREAS RESPONSABLES                CRONOGRAMA                                INDICADORES

2023   2024   2025   2026
1.5.1. Establecemento dun programa 
municipal de contidos xerais en 
igualdade. 

1.5.2. Creación do servizo Be igualdade 
dirixido ao asesoramento de rapazada 
e familias en temas de diversidade 
afectivo sexual. 

1.5.3. Realización de obradoiros de 
prevención de drogodependencias 
dende a perspectiva de xénero. 

1.5.4. Asesoramento en temas de 
igualdade xerais a través da Escola de 
Nais e Pais 

1.5.5. Coordinación e seguimento 
de casos de menores con especiais 
dificultades socioemocionais e /ou 
situacións de vulnerabilidade social. 

• Alumnado de 
infantil, primaria 
e secundaria.  
   
  
  

• Alumnado de 
primaria e 
secundaria.

• Familias. 
  

• Alumnado de 
primaria e 
secundaria.   
  

• Familias.  
   
   
   

• Menores 
escolarizados nos 
centros de ensino 
do Concello.

• Familias das/dos 
menores. 

• Igualdade.  
   
   
   
  
  

• Igualdade.
• Servizos Sociais.  

   
   
  

• Unidade de prevención 
de drogodependencias 
municipal.  
  

• Igualdade. 
• Servizos Sociais.  
  
  

• Servizos Sociais.  
  
  

• Nº de actividades realizadas.
• Tipoloxía das actividades realizadas. 
• Nº de alumnado participante  

segundo sexo.
• Impacto conseguido segundo sexo.  

    
• Implantación do servizo.
• Nº de persoas demandantes segundo 

sexo e grupo de idade. 
• Impacto conseguido segundo sexo.  

    
• Nº de alumnado participante  

segundo sexo.     
     

• Nº de familias asesoradas.
• Tipoloxía do asesoramento.   

     

• Nº de familias atendidas.
• Nº de menores atendidos segundo sexo.
• Tipoloxía das demandas.

Be igualdade = diversidade afectivo sexual 
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Apoderamento, participación e benestar.2

2.1.OBXECTIVO Promover a integración social das mulleres 
pertencentes a grupos de especial vulnerabilidade.

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS              ÁREAS RESPONSABLES                 CRONOGRAMA                       INDICADORES

2023   2024   2025   2026
2.1.1. Atención das necesidades 
específicas das mulleres a través dos 
programas e recursos dos servizos 
sociais comunitarios.

 
2.1.2. Establecemento dun programa 
específico para o asesoramento de 
mulleres migrantes. 

2.1.3. Establecemento dun programa 
de apoderamento para mulleres con 
discapacidade. 

• Mulleres en 
situacións 
vulnerables.  
   
   
  

• Mulleres migrantes. 
   
   
   
   
  

• Mulleres con 
discapacidade. 

• Servizos Sociais.  
   
   
   
  
  

• Servizos Sociais.
• Igualdade.   

   
   
  
 

• Servizos Sociais.
• Igualdade. 

• Nº de mulleres atendidas 
segundo grupos de idade.

• Tipoloxía das demandas. 
• Nº de recursos postos en 

marcha.  
 

• Nº de mulleres 
participantes.

• Impacto xerado.  
   
   
 

• Nº de mulleres 
participantes.

• Impacto xerado. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Mulleres migrantes 
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Apoderamento, participación e benestar.2

2.2.OBXECTIVO Favorecer o asociacionismo feminino.

ACCIÓN                                    PERSOAS DESTINATARIAS              ÁREAS RESPONSABLES                CRONOGRAMA                       INDICADORES

2023   2024   2025   2026
2.2.1. Asesoramento técnico a 
asociacións ou colectivos de mulleres 
para o inicio da actividade. 

2.2.2. Realización de encontros co 
tecido social municipal. 

2.2.3. Creación dunha rede asociativa 
en materia de igualdade. 

• Mulleres que 
desexen asociarse. 
   
    
  
 

• Asociacións do 
municipio.   
   
   
  
 

• Asociacións do 
municipio. 

• Orientación 
Laboral.

• Igualdade.  
   
  
  

• Igualdade.  
   
   
   
  
  

• Igualdade. 

• Nº de mulleres 
asesoradas.

• Nº de proxectos 
emprendidos.  
   
   

• Nº de encontros 
realizados.

• Persoas participantes 
segundo sexo.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Rede asociativa en materia de igualdade
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Apoderamento, participación e benestar.2 ÁREAS DE ACTUACIÓN

2.3.OBXECTIVO Fomentar o benestar integral das 
mulleres betanceiras. 

ACCIÓN                                    PERSOAS DESTINATARIAS             ÁREAS RESPONSABLES                 CRONOGRAMA                       INDICADORES

2023   2024   2025   2026
2.3.1. Desenvolvemento do Programa 
de Envellecemento Activo dende a 
perspectiva de xénero.

 
2.3.2. Realización de obradoiros 
que apoien a saúde emocional e 
psicolóxica das mulleres.

 
2.3.3. Conmemoración do 28 de 
maio, Día Internacional de acción 
pola saúde da muller. 

2.3.4. Implantación dun servizo 
de asesoramento sexolóxico para 
mulleres. 

• Poboación de 60 ou 
máis anos.  
   
   
   
   
   
   
  
  

• Mulleres empadroadas 
no municipio.  
   
  
  

• Poboación en xeral.  
   
   
  
 

• Mulleres empadroadas 
no municipio. 

• Igualdade.
• Servizos Sociais.  

   
   
   
   
   
   
  
  

• Igualdade.
• Servizos Sociais.  

   
   
 

• Igualdade.  
   
   
   
 

• Igualdade.

• Nº de participantes 
segundo sexo no 
Obradoiro de Estimulación 
Cognitiva e Memoria. 

• Nº de participantes na  
Escola de Costas.

• Impacto do programa 
segundo sexo.  
   
  

• Nº de mulleres 
participantes. 

• Impacto xerado. 
   
  

• Nº de actividades/
actos realizados. 
   
   
 

• Nº de mulleres 
atendidas.

• Tipoloxía das 
demandas. Envellecemento Activo

SOZNATEB
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Apoderamento, participación e benestar.2 ÁREAS DE ACTUACIÓN

2.4.OBXECTIVO Facilitar a calidade de vida das 
mulleres coidadoras. 

ACCIÓN                           PERSOAS DESTINATARIAS           ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                                INDICADORES

2023   2024   2025   2026
2.4.1. Préstamo de axudas 
técnicas para os coidados de 
persoas dependentes.

 
2.4.2. Información e 
tramitación do Servizo 
de Axuda no Fogar e da 
Teleasistencia.

2.4.3. Información e 
tramitación do servizo de 
Xantar na Casa.

 
2.4.4. Desenvolvemento do 
Programa Cuidadanas. 

• Persoas coidadoras. 
   
   
   
   
   
  

• Persoas coidadoras.  
   
   
   
  
 

• Persoas coidadoras. 
   
   
   
  

• Mulleres coidadoras, 
especialmente do rural. 

• Servizos Sociais.  
   
   
   
   
  
  

• Servizos Sociais.  
   
   
   
  
  

• Servizos Sociais.  
   
   
  
  

• Igualdade. 

• Nº de demandas.
• Nº de axudas técnicas prestadas.
• Nº de persoas coidadoras beneficiadas 

segundo sexo.
• Nº de persoas dependentes beneficiadas. 

     
 

• Nº de persoas informadas segundo sexo.
• Nº de trámites realizados.   

     
     
     

• Nº de persoas informadas segundo sexo.
• Nº de trámites realizados.   

     
     

• Nº de mulleres participantes segundo 
grupos de idade.

• Impacto xerado. 

Cuidadanas
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Conciliación e corresponsabilidade.3 ÁREAS DE ACTUACIÓN

3.1.OBXECTIVO Favorecer servizos municipais de conciliación da vida 
laboral e familiar para a poboación betanceira. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                           INDICADORES

2023   2024   2025   2026
3.1.1. Desenvolvemento dos servizos 
de conciliación municipais de Escola 
Infantil, Mañanceir@s e Comedor 
durante o curso escolar. 

3.1.2. Desenvolvemento do campamento 
Betanzos Concilia nas vacacións de verán e 
de Nadal, sempre que exista demanda.   

3.1.3. Creación dun servizo de Mañanceir@s 
de 8:00 a 9:00 horas, previo ao comezo dos 
campamentos Betanzos Concilia, sempre que 
exista demanda. 

3.1.4. Inclusión da perspectiva de xénero 
nos servizos de conciliación municipais e nas 
actividades realizadas. 

3.1.5. Especial atención das necesidades das 
familias monoparentais no acceso aos servizos 
de conciliación municipais. 

3.1.6. Programación de actividades dirixidas 
a público infantil compatibles con horarios 
laborais ou nas fins de semana. 

• Nenas e nenos de  
0 a 12 anos. 

• Familias.  
   
  

• Nenas e nenos de  
3 a 12 anos.

• Familias.  
  
  

• Nenas e nenos de  
3 a 12 anos.

• Familias.   
  
 

• Nenas e nenos de  
0 a 12 anos.   
  
 

• Familias 
monoparentais.  
  
  

• Público infantil.
• Familias. 

• Servizos Sociais.  
   
   
   
  

• Igualdade.  
   
   
  
 

• Alcaldía.
• Igualdade.   

   
  
 

• Igualdade.  
   
  
  

• Servizos Sociais.
• Igualdade.   

   
 

• Todas as áreas. 

• Nº de familias beneficadas.
• Nº de menores beneficados 

segundo sexo.   
    
 

• Nº de familias beneficadas 
por período.

• Nº de menores beneficados 
segundo sexo por período. 
   

• Nº de solicitudes.
• Nº de familias beneficiadas.
• Nº de menores beneficiados 

segundo sexo por período. 
 

• Tipoloxía dos contidos.
• Tipoloxía das actividades. 

    
 

• Nº de familias beneficiadas.
• Nº de menores beneficiados.  

    
 

• Horarios establecidos por 
actividade. 

46

Campamento 
BETANZOS CONCILIA
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Conciliación e corresponsabilidade.3 ÁREAS DE ACTUACIÓN

3.2.OBXECTIVO Fomentar a corresponsabilidade nos coidados 
e no fogar entre mulleres e homes. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS              ÁREAS RESPONSABLES                 CRONOGRAMA                       INDICADORES

2023   2024   2025   2026
3.2.1. Programar actividades ou 
campañas nas que o foco sexa a 
corresponsabilidade nos coidados.

3.2.2. Programar actividades 
ou campañas que rachen coa 
masculinidade hexemónica e fomenten 
masculinidades alternativas. 

3.2.3. Desenvolvemento de actividades 
de ocio educativo que fomenten a 
corresponsabilidade entre as nenas e 
os nenos.

3.2.4. Obradoiros de 
corresponsabilidade dirixidos a homes. 

• Poboación en xeral.  
   
   
 

• Poboación masculina. 
   
   
  
  

• Nenas e nenos de  
3 a 12 anos.   
   
   
  

• Poboación masculina.  

• Igualdade.   
   
   
   

• Igualdade.   
   
   
  
  

• Igualdade.   
   
   
   
   

• Igualdade. 

• Nº de campañas realizadas.
• Nº de persoas participantes   

segundo sexo.    
   

• Nº de campañas realizadas.
• Nº de persoas participantes   

segundo sexo.   
    

• Nº de actividades realizadas.
• Nº de persoas participantes   

segundo sexo.   
    

• Nº de obradoiros realizados.
• Nº de homes participantes.

3.3.OBXECTIVO Informar ao tecido empresarial dos beneficios de aplicar 
as políticas de conciliación na cultura organizaciónal. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                           INDICADORES

2023   2024   2025   2026
3.3.1. Creación dun directorio 
local de empresas. 

3.3.2. Difusión entre o tecido 
empresarial das medidas de 
conciliación dispoñibles segundo a 
lexislación vixente. 

3.3.3. Realización de reunións de 
traballo con aquelas empresas que 
precisen apoio para desenvolver 
medidas de conciliación. 

• Empresas do 
eido local.   
   
 

• Empresas do 
eido local.  
   
   
   
 

• Empresas do 
eido local.

• Igualdade.
• Urbanismo.  

  
  

• Igualdade.   
   
   
   
  
 

• Igualdade. 

• Nº de empresas inseridas no 
directorio.   
   
 

• Nº de empresas contactadas.
• Nº de materiais difundidos.
• Impacto xerado.   

    
   
 

• Nº de empresas demandantes.
• Nº de reunións realizadas.
• Nº e tipoloxía de medidas 

implantadas. 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

4.1.OBXECTIVO Favorecer a empregabilidade das mulleres 
betanceiras.

ACCIÓN                                 PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                             INDICADORES

2023   2024   2025   2026
4.1.1. Ofrecer información, atención 
e asesoramento ás mulleres 
desempregadas do municipio.
 

4.1.2. Asesoramento pormenorizado 
a grupos de mulleres con especiais 
dificultades de inserción laboral, 
como < de 30 ou > de 50 anos. 

4.1.3. Ofrecer ás empresas 
información dos recursos, 
subvencións, bonificacións, etc.  
existentes para a contratación 
de mulleres e doutros colectivos 
con especiais dificultades de 
empregabilidade. 

• Mulleres 
desempregadas ou en 
mellora de emprego.  
   
   
   
   
  

• Mulleres 
desempregadas ou en 
mellora de emprego. 
   
   
  

• Empresas do   
eido local. 

• Servizo de Orientación 
Laboral municipal.

• Gabinete de 
Inserción Sociolaboral 
do Consorcio das 
Mariñas.  
   
 

• Servizo de 
Orientación Laboral 
municipal.  
   
   
  

• Servizo de 
Orientación Laboral 
municipal.

• Gabinete de 
Inserción Sociolaboral 
do Consorcio das 
Mariñas.

• Nº de mulleres atendidas.
• Nº de mulleres que 

encontraron un emprego.  
    
    
    
    
   

• Nº de mulleres atendidas.
• Nº de mulleres que 

encontraron un emprego.  
    
    
   

• Nº de consultas.
• Nº de empresas beneficiadas. 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Formación, emprego e novas tecnoloxías.4

4.2.OBXECTIVO Mellorar as competencias profesionais 
e dixitais das mulleres.

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                            INDICADORES

2023   2024   2025   2026
4.2.1. Contar coas mulleres como 
grupo prioritario nos obradoiros de 
capacitación profesional municipais.

4.2.2. Programación de accións 
formativas para obter o certificado de 
Competencias Clave. 

4.2.3. Realizar programas, ou 
obradoiros para facilitar o acceso das 
mulleres ás novas tecnoloxías. 

     
     
    
 
4.2.4. Realizar cursos para que as 
mulleres se relacionen de maneira 
electrónica coa Administración. 

• Mulleres 
desempregadas no 
municipio.   
   
 

• Mulleres 
empadroadas no 
municipio.  
   
 

• Mulleres do 
municipio.   
   
   
   
   
  
 

• Mulleres do 
municipio.

• Servizo de 
Orientación 
Laboral municipal. 
  
 

• Servizo de 
Orientación 
Laboral municipal. 
  
 

• Gabinete de Inserción 
Sociolaboral do 
Consorcio das 
Mariñas. 

• Aula Cemit 
municipal.  
  
 

• Igualdade.
• Aula Cemit 

municipal.

• Nº de mulleres informadas.
• Nº de mulleres seleccionadas.  

    
    
 

• Nº de mulleres informadas.
• Nº de mulleres que obteñen 

o certificado.   
    
   

• Nº de mulleres 
participantes.

• Tipoloxía dos cursos.   
    
    
    
    
 

• Nº de mulleres 
participantes. 



ACCIÓN                               PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                            INDICADORES
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

4.3.OBXECTIVO  Promover a cultura emprendendora 
entre as mulleres.

2023   2024   2025   2026
4.3.1. Asesoramento sobre proxectos de 
emprendemento e autoemprego. 

4.3.2. Premio Muller Emprendendora. 
Recoñecemento do emprendemento 
feminino emerxente. 
     
     
    
 

4.3.3. Premio Muller Emprendendora. 
Toda unha vida. 
 
Recoñecemento unipersoal da 
traxectoria emprendedora por 
negocios con máis de 25 anos cunha 
muller ao fronte. 

• Mulleres con idea 
de emprender.   
   
   
   
   
   
  
 

• Mulleres que 
iniciaron negocio 
ou pasan a ser 
titulares dos 
mesmos no ano 
anterior.   
  
 

• Mulleres titulares 
de negocios con 
máis de 25 anos.

• Servizo de 
Orientación Laboral 
municipal.

• Gabinete de Inserción 
Sociolaboral do 
Consorcio das 
Mariñas.  
   

• Igualdade.
• Urbanismo.  

   
   
   
   
   
  

• Igualdade.
• Urbanismo. 

• Nº de mulleres asesoradas.
• Nº de proxectos emprendidos.  

    
    
    
    
    
    
   

• Nº de mulleres premaidas 
por edición.

• Tipoloxía de negocios 
premiados.    
    
    
    
   

• Nº de mulleres premiadas.
• Tipoloxía dos negocios 

premiados. 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Formación, emprego e novas tecnoloxías.4

TODA UNHA VIDA
Premio Muller Emprendedora
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

5.1.OBXECTIVO Promover a prevención da violencia de 
xénero no eido local. 

ACCIÓN                                  PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES               CRONOGRAMA                          INDICADORES

2023   2024   2025   2026
5.1.1. Difusión e colaboración en 
campañas de prevención das violencias 
machistas doutras administracións 
e/ou institucións. 

5.1.2. Realización dunha campaña 
municipal propia de prevención 
da violencia de xénero polo 25 de 
novembro.

 
5.1.3. Celebración de actos de repulsa 
en caso de asasinato machista na 
comunidade galega. 

5.1.4. Elaboración e difusión dunha 
guía municipal de recursos e servizos 
en materia de violencia de xénero. 

• Poboación en xeral. 
   
   
   
   
  

• Poboación en xeral. 
   
   
   
  
  

• Poboación en xeral. 
   
   
   
  
  

• Poboación en xeral. 

• Igualdade.  
   
   
   
  
  

• Igualdade.  
   
   
   
  
  

• Corporación.  
   
   
   
  
 

• Igualdade.

• Nº de campañas 
difundidas.   
    
    
   
  

• Nº de persoas participantes 
segundo sexo.

• Nº de entidades 
participantes.    
    
 

• Nº de actos realizados, 
se procede.

• Nº de persoas asistentes 
segundo sexo.    
   
 

• Nº de exemplares 
entregados.

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Compromiso coas violencias machistas.5

Prevención da violencia de xénero

B E TA N ZO S
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Compromiso coas violencias machistas.5

ACCIÓN                                  PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                           INDICADORES

2023   2024   2025   2026

5.2.OBXECTIVO Incidir na prevención das violencias machistas 
na poboación adolescente. 

5.2.1. Programación especial nos 
centros de ensino co gallo do 25N.

5.2.2. Realización de actividades que 
rachen con prexuízos lgtbifóbicos.

5.2.3. Colocación dun punto violeta nas 
festas patronais e noutros eventos con 
gran afluencia de xente nova.

• Alumnado de 
secundaria.  
   
   
  
 

• Alumnado de 
secundaria.  
   
   
  
  

• Poboación menor 
de 30 anos. 

• Poboación en xeral 
interesada.

• Igualdade.  
   
   
   
  
 

• Igualdade.  
   
   
   
   
 

• Igualdade.

• Nº de alumnado 
participante segundo sexo.

• Nº e tipoloxía de 
actividades realizadas.  
    
  

• Nº de alumnado 
participante segundo sexo.

• Nº e tipoloxía de 
actividades realizadas.   
    
  

• Nº de puntos colocados.
• Nº de eventos con punto.
• Nº de persoas informadas 

segundo sexo. 
• Impacto xerado. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Punto violeta
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ACCIÓN                                  PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES             CRONOGRAMA                            INDICADORES

2023   2024   2025   2026

59

ÁREAS DE ACTUACIÓN

5.3.OBXECTIVO Visibilizar violencias contra as mulleres 
con menor recoñecemento. 5.4.OBXECTIVO Ofrecer unha atención integral ás mulleres 

que sofren violencia de xénero.

5.4.1. Información sobre as axudas, 
servizos e recursos existentes na contorna 
en materia de violencia de xénero.

 

5.4.2. Derivación ao centro especializado 
en materia de violencia de xénero (CIM 
de Coirós) para a atención psicolóxica e 
o asesoramento xurídico. 

5.4.3. Difusión do programa de 
teleasistencia móbil ATENPRO para 
mulleres que sofren violencia de xénero. 

5.4.4. Ampliación dos recursos e 
servizos especializados de atención ás 
mulleres no municipio. 

• Mulleres en situación 
de violencia.

• Familiares de 
mulleres en situación 
de violencia.   
  
 

• Mulleres en situación 
de violencia.  
   
   
   
 

• Poboación en xeral. 
   
   
   
  

• Mulleres. 

• Servizos Sociais. 
• Igualdade.   

   
   
   
  
 

• Servizos Sociais.  
   
   
   
  
 

• Servizos Sociais.  
   
   
   
  

• Servizos Sociais.
• Igualdade.  

• Nº de mulleres informadas.
• Nº de familiares informados. 

    
    
    
    

• Nº de casos derivados.   
    
    
    
    

• Nº de accións de difusión 
realizadas.    
    
    

• Nº de novos servizos e/ou 
recursos postos en marcha. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES             CRONOGRAMA                             INDICADORES

2023   2024   2025   2026
5.3.1. Realización dun coloquio sobre a 
violencia sexual e o acoso na rúa. 

5.3.2. Realización dunha charla sobre a 
violencia vicaria. 

5.3.3. Realización dunha charla sobre a 
violencia obstétrica. 

5.3.4. Realización dun coloquio sobre a 
violencia económica. 

5.3.5. Realización de actividades 
ou campañas sobre a trata de seres 
humanos e a prostitución.

• Poboación en xeral. 
   
  
  

• Poboación en xeral. 
   
  
  

• Poboación en xeral.  
   
  
 

• Poboación en xeral. 
   
   
 

• Poboación en xeral. 

• Igualdade.   
   
  
 

• Igualdade.  
   
  
  

• Igualdade.  
   
  
 

• Igualdade.   
   
  
 

• Igualdade.

• Nº de persoas participantes 
segundo sexo.    
    
 

• Nº de persoas participantes 
segundo sexo.    
    
 

• Nº de persoas participantes 
segundo sexo.    
   
 

• Nº de persoas participantes 
segundo sexo.    
    
   

• Nº de persoas participantes 
segundo sexo. 

• Impacto xerado.

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Compromiso coas violencias machistas.5
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

5.5.OBXECTIVO Optimizar a coordinación local entre os servizos 
que operan nos casos de violencia de xénero. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS        ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                           INDICADORES

2023   2024   2025   2026
5.5.1. Reunións periódicas da 
Mesa Local de Coordinación 
Interinstitucional fronte á 
violencia de xénero.

• Servizos Sociais. 
 

• CIM de Coirós. 
 

• Policía Local. 
 

• Garda Civil. 
 

• Xulgado. 
 

• Centro de saúde. 
 

• Centros de ensino.

• Alcaldía. 
 

• Igualdade. 

• Nº de reunións realizadas. 
 

• Nº de asuntos tratados. 
 

• Nº de propostas postas en 
marcha.

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Compromiso coas violencias machistas.5

6.1.OBXECTIVO Promover produtos culturais e artesás 
feitos por mulleres.

ACCIÓN                                  PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                            INDICADORES

2023   2024   2025   2026
6.1.1. Colaboración no ciclo 
metropolitano pola igualdade na 
música e nas artes Elas son Artistas.

 
6.1.2. Contratación dunha porcentaxe 
equilibrada de mulleres e homes 
artistas nos espectáculos con motivo 
das festas tradicionais.

6.1.3. Realización da Xuntanza de 
Labores con mulleres artesás. 

• Poboación en xeral.  
   
   
   
 

• Poboación en xeral.  
   
   
   
  
 

• Mulleres artesás.

• Igualdade.   
   
   
   
 

• Cultura.
• Festas. 
• Contratación.  

   
  
  

• Festas. 

• Nº e tipoloxía de actuacións 
de mulleres.

• Nº de actos de difusión.  
   
 

• Porcentaxe de mulleres 
contratadas.    
    
    
   
 

• Nº de mulleres participantes.

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Cultura e tempo de lecer. 6
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6.2.OBXECTIVO Visibilizar as achegas culturais das mulleres e poñer 
en valor o seu papel na contorna betanceira. 

ACCIÓN                                  PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES             CRONOGRAMA                            INDICADORES

2023   2024   2025   2026
6.2.1. Conmemoración do 23 de febreiro, 
Día de Rosalía de Castro. 

6.2.2. Exposición bibliográfica de 
mulleres escritoras co gallo do Día do 
Libro e do Día da Poesía. 

6.2.3. Realización da actividade Música 
e Lingua, polo 26 de setembro, Día 
Europeo das Linguas. 

6.2.4. Exposición fotográfica virtual da 
pegada feminina no ámbito local. 

    
 
6.2.5. Realización dos roteiros 
Betanzos en feminino.

• Poboación en xeral. 
   
   
  

• Poboación en xeral.  
   
   
  
 

• Poboación xuvenil. 
   
   
  
 

• Poboación en xeral. 
   
   
   
 

• Poboación en xeral. 
  
 

• Normalización 
lingüística.   
   
 

• Normalización 
lingüística. 

• Biblioteca.  
   
  

• Normalización 
lingüística.  
  
   
  

• Turismo. 
• Arquivo. 
• Igualdade.  

   
  

• Turismo. 

• Nº de actividades realizadas.
• Nº de actos de difusión realizados. 

    
  

• Nº de obras expostas.
• Nº de autoras expostas.   

    
   
 

• Nº de participantes 
segundo sexo.   
    
   
  

• Nº de fotos reco mpiladas.
• Nº de visualizacións.  

    
   
  

• Nº de persoas participantes 
segundo sexo. 

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Cultura e tempo de lecer. 6 ÁREAS DE ACTUACIÓN

A filla do mar, 1859 · Rosalía de Castro

23 DE FEBREIRO DÍA DE ROSALIA DE CASTRO



6564

7.1.OBXECTIVO Impulsar a perspectiva de xénero na cultura 
organizacional da entidade local de cara á cidadanía. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS        ÁREAS RESPONSABLES               CRONOGRAMA                           INDICADORES

2023   2024   2025   2026
7.1.1. Recompilación de datos desagregados 
por sexo nas áreas que sexa pertinente. 

7.1.2. Emprego dunha linguaxe non sexista 
nos formularios e solicitudes municipais.  

7.1.3. Emprego de imaxes inclusivas na 
cartalería e na promoción de actividades 
municipais. 

7.1.4. Incorporación de criterios sociais e de 
igualdade nos procesos de adxudicación de 
subvencións.
 
7.1.5. Incorporación criterios sociais e de 
igualdade nos procesos de adxudicación e 
contratación municipal. 

7.1.6. Elaboración de informes de impacto 
de xénero en normativa e ordenanzas 
municipais. 

7.1.7. Inserir a perspectiva de xénero e o uso 
da lingua galega nas actividades municipais.

• Poboación en xeral. 
   
  

• Poboación en xeral. 
   
  

• Poboación en xeral. 
   
  
  

• Poboación en xeral. 
   
   
 

• Poboación en xeral.  
   
  
 

• Poboación en xeral. 
   
  
  

• Poboación en xeral. 

• Todas as áreas.   
   
  

• Todas as áreas.   
  
 

• Todas as áreas.  
   
  
  

• Secretaría. 
•  Intervención.  

   
  

• Contratación.  
   
  
 

• Igualdade.   
   
   
 

• Todas as áreas. 

• Implantación da medida.  
    
   

• Nº de formularios/
solicitudes reformulados.  
  

• Nº de cartaces/imaxes 
elaborados.   
   
 

• Implantación da medida.  
    
   
 

• Implantación da medida.  
    
   
 

• Nº de informes realizados.  
    
    
 

• Nº de actividades realizadas 
cos criterios establecidos. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

6.3.OBXECTIVO Fomentar a participación das mulleres novas 
no deporte e nas actividades de lecer. 

ACCIÓN                                  PERSOAS DESTINATARIAS         ÁREAS RESPONSABLES              CRONOGRAMA                           INDICADORES

2023   2024   2025   2026
6.3.1. Fomento da práctica deportiva 
non sexista nas escolas deportivas 
municipais. 

6.3.2. Fomento da participación das 
rapazas nas actividades da OMIX.

• Poboación moza.  
   
   
  
 

• Mulleres novas. 

• Deportes.   
   
   
  
 

• Xuventude. 

• Nº de participantes 
segundo sexo por 
actividade.    
    
 

• Nº de participantes 
segundo sexo.

ÁREA DE 
ACTUACIÓN Cultura e tempo de lecer. 6 ÁREA DE 

ACTUACIÓN Compromiso coa transversalidade. 7
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ÁREA DE 
ACTUACIÓN Compromiso coa transversalidade. 7 ÁREAS DE ACTUACIÓN

7.2.OBXECTIVO Seguimento e avaliación 
do plan de igualdade. 

ACCIÓN                                   PERSOAS DESTINATARIAS        ÁREAS RESPONSABLES               CRONOGRAMA                            INDICADORES

2023   2024   2025   2026
7.2.1. Coordinación entre a área 
de igualdade co resto de áreas 
municipais para a execución do 
IV Plan de Igualdade. 

7.2.2. Realización de avaliacións 
anuais do IV Plan de Igualdade.

• Poboación 
en xeral.  
  
  
  
 

• Poboación 
en xeral. 

• Igualdade.  
  
  
  
  
 

• Igualdade.  

• Nº de comunicacións de 
coordinación realizadas.   
    
    
   
 

• Nº de avaliacións 
realizadas.

• Nº de accións de difusión 
realizadas.
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