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O I Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 
do Concello de Fene, foi cofinanciado polo Servizo Galego de 
Igualdade. 
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"Muller, esperta; o arrebato da razón faise oír en todo o universo; 

recoñece os teus dereitos. O poderoso imperio da natureza xa non 

está rodeado de prexuízos, de fanatismo, de superstición e de 

mentiras. O facho da verdade disipou todas as nubes da necidade 

e da usurpación".  
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Olympia de Gouges (1748-1793) 
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PRESENTACIÓN 

 
As responsables e os responsables públicos temos unha grande 
responsabilidade na construción da realidade social na que 
vivimos inmersas e inmersos. De certo, outras forzas poderosas 
inflúen tamén no modelo de sociedade vixente, definindo as súas 
características culturais, económicas, políticas e sociais; pero as 
decisións emanadas desde calquera administración, teñen un 
impacto directo sobre a sociedade e inflúen polo tanto nas 
condicións de vida da cidadanía. 
 
Nesa contribución á construción social que supoñen o deseño e a 
implantación de políticas públicas, exclúense en moitas ocasións 
aos verdadeiros e ás verdadeiras protagonistas deste proceso: as 
nosas veciñas e os nosos veciños. E moi especialmente ás 
primeiras, na medida en que a súa influencia nos procesos de 
toma de decisións continúa a ser menor. 
 

Neste feito, e na preocupación que del se deriva, atópase a 
explicación que xustifica o xeito de elaborar este I Plan de 
Igualdade de Oportunidades do Concello de Fene que me 
comprace presentar. Efectivamente, a intención desta corporación 
foi construír un Plan de acción dende a base social do noso 
municipio, dándolle a palabra ás fenesas á hora de identificar os 
seus problemas, as súas demandas e tamén as posibles 
solucións.  
 
Mais este proceso non foi unha actividade exclusivamente 
feminina, porque a desigualdade e calquera xeito de 
discriminación é un problema de toda a sociedade e non só de 
quen a padece directamente.  
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Necesitamos do esforzo de todas, pero tamén do de todos vós, 
posto que sen a vosa comprensión e apoio, dificilmente 
cambiaremos aquelas situacións que non deben manterse en 
ningunha sociedade libre e igualitaria.  
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A todas as mulleres e homes que participaron e participarán con 
nós neste I Plan de Igualdade do Concello de Fene,  moitas grazas 
e parabéns. 
 
Ana Santiago 
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Concelleira Delegada de Muller do Concello de Fene 
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INTRODUCIÓN 

 
A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime 
Local, no seu artigo 28 sinala que os municipios poden realizar 
actividades complementarias ás doutras administracións públicas, 
citando expresamente a promoción da muller. 
 
A lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e 
homes, refírese no seu artigo 33 á promoción autonómica de plans 
municipais de igualdade. 
 
O labor dos Concellos na promoción da muller, non sendo unha 
competencia de obrigada asunción por parte dos municipios é, non 
obstante, unha posibilidade prevista a diferentes niveis lexislativos, 
que nos permite complementar, e achegar á cidanía, as liñas de 
traballo iniciadas desde a Administración autonómica a través dos 

diferentes Plans de Igualdade autonómicos realizados  polo 
Servizo Galego de Igualdade. 
 
A Administración local constitúe o vínculo máis próximo entre a 
cidadanía e os poderes públicos, e o seu papel cobra especial 
relevancia na identificación das problemáticas sociais e das 
demandas da cidanía, posto que ocupa un lugar privilexiado como 
Administración en contacto coa sociedade, co tecido asociativo e 
as usuarias e usarios da Administración. 
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Cómpre, polo tanto, que a igualdade entre mulleres e homes,           
-recoñecida na propia Constitución española como un valor 
fundamental do ordenamento xurídico no seu artigo 1.1, e como un 
dereito fundamental nos seus artigos 14 e 53.1, con garantías de 
protección e amparo (artigo 53.2), que obrigan tanto os poderes 
públicos (53.1) coma os particulares (Sentenza do Tribunal 
Constitucional 7/1983, do 14 de febreiro, fundamento xurídico 2º)- 
sexa obxecto de atención por parte das Administracións locais. 
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O Concello de Fene, en coherencia coa liña de traballo xa iniciada 
dende a Área de Muller, decidiu dar un paso máis na promoción da 
igualdade entre mulleres e homes ao elaborar este I Plan de 
Igualdade Municipal entre mulleres e homes. 
 
Este documento é a concreción deste traballo, realizado entre os 
meses de setembro e novembro de 2004. 
 
A metodoloxía empregada para a súa elaboración resposta a un 
enfoque ascendente, o que determinou tanto a metodoloxía 
empregada como os seus contidos. A través de numerosas 
entrevistas a dinámicas de grupo, con expertos en diferentes eidos 
de interese para a muller (como son todos), e con representantes 
do tecido social, polítco, cultural e empresarial do municipio, 
elaborouse este documento, froito da participación aberta das 
nosas veciñas e dos nosos veciños. 
 

As medidas propostas emanan así da sociedade fenesa, sen 
prexuízo do necesario apoio das nosas técnicas e técnicos, que 
ten neste I Plan de Igualdade unha nova ferramenta para artellar a 
dinamización social, política, económica e cultural de todas as 
fenesas e feneses, nuns momentos de preocupante incertidume 
para a nosa comarca. 
 
Con este Plan, definimos unha serie de medidas, artelladas en 
base a áreas de traballo, necesarias, pero tamén (e isto non é 
menos importante nos procesos de planificación pública) viables. 
 
Os nosos obxectivos son ambiciosos, e as nosas propostas deben 
ser polo tanto, realizables, cos nosos medios e segundo as nosas 
competencias. 
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O Plan comeza cunha diagnose sobre a situación da muller no 
noso termo municipal, e estrutúrase despois en base ás principais 
liñas de traballo identificadas. Cada liña de traballo contempla un 
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obxectivo xeral, que se divide á súa vez en obxectivos operativos, 
aos que dan resposta unha serie de medidas de acción. 
 
Finalmente exponse o sistema de seguimento e avaliación, que 
ten por obxecto comprobar a adecuación do Plan e garantir, desde 
un principio a factibilidade das medidas propostas. 
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Non é un documento pechado, senón que está aberto a futuras 
incorporacións, que nos permitan en todo momento dotarnos da 
necesaria flexibilidade para nutrírmonos de novas ideas e 
contribucións. 
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DIAGNOSE 

 
DEMOGRAFÍA 

 
Cifras globais 

  
A poboación de Fene, segundo o padrón de habitantes de 2003, 
ascende a un total de 14.530 habitantes dos que 7.458 son 
mulleres. As mulleres constitúen pois o 51,3% da poboación total 
de Fene. O número de mulleres no concello é lixeiramente 
superior ao de homes. A diferenza absoluta entre mulleres e 
homes é de 356.   

 
 
 

 

O número de mulleres está, non obstante - tal e como se ve na 
táboa anterior-, por debaixo da media autonómica. 

Estrutura da poboación 

 
A estrutura da poboación por idade é un dato de gran relevancia 
na análise da poboación porque dela dependerán as necesidades 
educativas, sanitarias, laborais...da mesma. 
 
Tanto mulleres como homes concéntranse, fundamentalmente, 
nos tramos centrais de idade, situación acorde coas tendencias 
demográficas presentes en toda Galicia,  reflexo do progresivo 
envellecemento da poboación e do descenso da natalidade.  
 
No seguinte cadro móstrase a distribución da poboación por sexo 
e grupos quinquenais de idade no concello de Fene, 
comparativamente cos datos relativos a Galicia. 
 
Case non se dan diferenzas segundo o sexo, agás no último tramo 
de idade, consecuencia  da maior esperanza de vida das mulleres. 
 

Mulleres Homes Total %Mulleres %Homes
7.426 7.070 14.496 51,2% 48,8%

Estrutura da poboación por sexo. Fene e Galicia
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Fene
Galicia 1.401.502 1.294.378 2.695.880 52,0% 48,0%
Fonte: IGE.INE. Censos de Poboación e Vivenda 2001
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Estrutura da poboación
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Idade media e envellecemento 

 
Para a análise da idade media é necesario remontarse á revisión 
do padrón municipal de habitantes de 2002. 
 
 
 
 

M H M H M H
230 217 3,1% 3,1% 3,3% 3,8%

Estrutura da poboación por sexo e grupos quinquenais 
de idade. Fene e Galicia

FENE % FENE % GALICIA

De 0 a 4
De 5 a 9 220 236 3,0% 3,3% 3,5% 4,0%
De 10 a 14 247 292 3,3% 4,1% 4,3% 4,9%
De 15 a 19 384 376 5,2% 5,3% 5,5% 6,2%
De 20 a 24 557 620 7,5% 8,8% 7,3% 8,1%
De 25 a 29 613 660 8,3% 9,3% 7,6% 8,3%
De 30 a 34 537 589 7,2% 8,3% 7,3% 7,7%
De 35 a 39 511 528 6,9% 7,5% 7,0% 7,4%
De 40 a 44 513 505 6,9% 7,1% 6,9% 7,3%
De 45 a 49 517 421 7,0% 6,0% 6,3% 6,7%
De 50 a 54 553 541 7,4% 7,7% 6,1% 6,5%
De 55 a 59 536 480 7,2% 6,8% 6,0% 6,1%
De 60 a 64 419 408 5,6% 5,8% 5,1% 4,9%
De 65 a 69 497 445 6,7% 6,3% 6,5% 6,0%
De 70 a 74 417 350 5,6% 5,0% 5,7% 4,9%
De 75 a 79 310 220 4,2% 3,1% 4,8% 3,5%
De 80 a 84 187 115 2,5% 1,6% 3,5% 2,1%
De 85 a 89 109 52 1,5% 0,7% 2,2% 1,1%
90 e máis 69 15 0,9% 0,2% 1,1% 0,4%
Total 7426 7070 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: IGE.INE.Censos de Poboación e Vivenda 2001. Mulleres Homes Total

44,7 41,7 43,2

Estrutura da poboación. Fene e Galicia

Idade media Índice de 
envellecemento

Índice de 
sobreenvellecem

ento
9F
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ene
Galicia 44,7 41,4 43,1
Fonte: GE.INE. Padrón de habitantes 2002

130,5
121,9 11,9
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No cadro vese como a idade media das mulleres é sensiblemente 
superior á dos homes, feito esperado, dado a maior esperanza de 
vida das mulleres. 
 
A idade media dos/as habitantes de Fene é moi similar nos seus 
valores á idade media da poboación de Galicia. 
 
O mesmo ocorre cos índices de envellecemento1 e índice de 
sobreenvellecemento2  amosando unha tendencia afín á do resto 
da Comunidade Galega, lixeiramente superior no caso do 
envellecemento e inferior no do sobreenvellecemento. 

 
                                          

1 (Poboación maior de 64 anos/Poboación menor de 20 anos) x 100. 
Mide a  cantidade de persoas de 64 ou máis anos por cada 100 mozos  
menores de 20 anos. 

2 (Poboación maior de 84 anos / Poboación maior de 64 anos) x 100. 
Mide a cantidade de persoas de 84 ou máis anos dentro da poboación de 
maiores de 64. 
 

 Natalidade e fecundidade  

 
Pásase a analizar agora os distintos indicadores de fecundidade 
comparativamente no ámbito que nos ocupa. 
 
 
 
 
 
A natalidade proporciona o compoñente positivo do movemento 
natural da poboación. 
 
O concello de Fene  amosa unha taxa bruta de natalidade3  inferior 
á media  galega nun 1,6. 
 
A diferenza é maior aínda no que se refire á taxa bruta de 
fecundidade4 que está  máis de 6 puntos por debaixo da  galega.  
                                          

3 Nº de nacementos por cada 1000 habitantes. 

Taxa bruta de 
 natalidade

Taxa xeral de  
 fecundidade

Idade media á 
maternidade

Índice sintético de 
fecundidade

5,5 21,8 30,1 0,7Fene
Galicia
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7,1 28,3 30,7 0,9
Fonte: INE.Padrón municipal de habitantes. INE.IGE.Movemento natural 
de poboación 2001,2002

Indicadores de fecundidade. Fene e Galicia
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A idade media das nais fenesas sitúase é, con respecto aos datos 
autonómicos,  lixeiramente inferior. 
 
Canto ao índice sintético de fecundidade5 hai que dicir que está 
tamén por debaixo do dato co que se está a comparar, 
presentando unha situación pouco prometedora de renovación 
xeracional que implicará un progresivo envellecemento da 
comunidade local. 

 

                                                                                           
4 Nº de nacementos por cada 1000 mulleres en idade fértil (15-49 anos). 

5 Chamado tamén indicador conxuntural anual de fecundidade, ou 

número medio de fillos/as por muller. Representa o número esperado de fillos/as 

por muller ao longo da súa vida fértil, supoñendo que non hai mortaldade para as 

mulleres durante os seus anos fértiles e que durante este período rexistraranse as 

taxas específicas de fecundidade do ano en cuestión. Obtense como suma das 

taxas específicas de fecundidade por idade. Os expertos aseguran que para que 

unha poboación se renove nos países ricos toda muller fecunda debería de ter 

unha media de 2,1 fillos/as (ISF= 2,1). Por facer unha comparación diremos que o 

ISF en España é de 1,24 e está considerado como “situación dramática”. 

Mortaldade 

 
A mortaldade representa o compoñente negativo do movemento 
natural da poboación. 
 
Como se aprecia na seguinte táboa a taxa bruta de mortaldade6  
é,  no seu total, no concello de Fene lixeiramente inferior á de 
Galicia, dato que era de esperar dado que a poboación fenesa non 
está polo momento envellecida e un dos factores que infúe máis 
directamente neste baremo é a estrutura por idade da poboación 
de forma que a maiores índices de envellecemento e 
sobreenvellecemento maior taxa de mortaldade .  
  
 

 
               

                                         
 

 
6 Nº de defuncións por cada 1000 habitantes. 

Mulleres Homes Total
8,5 11,1 9,8

Taxa bruta de mortaldade. Fene e Galicia
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Fene
Galicia 9,8 11 10,3
Fonte: INE.Padrón municipal de habitantes.IGE.INE. 
Movemento natural da poboación 2001,2002
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Polo que respecta á mortaldade segundo o sexo, o número de 
defuncións é maior no caso dos homes que no das mulleres. Este 
feito dáse en todos os casos, pero no caso do concello a diferenza 
entre os dous sexos é maior, xa que supera en 2,6 puntos o 1,2 
puntos de diferenza da media galega. 
 
Saldo vexetativo 

 
Fene amosa como datos provisionais do ano 2003 un saldo 
vexetativo negativo de 59 habitantes. 
  

 
 
 
 

A evolución demográfica do municipio vai parella coas tendencias 
que se poden observar no resto de Galicia, caracterizadas por un 

maior número de defuncións que de nacementos, co conseguinte 
envellecemento da poboación. 
 
Nupcialidade 

 
A taxa bruta de nupcialidade7 de Fene, tal e como amosa o cadro  
seguinte con datos correspondentes ao ano 2002, aproxímase 
bastante á galega aínda que se sitúa por debaixo dela. 
 
 
 

 
Datos recollidos polo IGE nas Fichas Municipais cifran en 45 o 
número de matrimonios celebrados no ano 2003.  
 
En relación á idade media do primeiro matrimonio as mulleres 
casan antes que os homes en ambos os dous casos. Aínda que os 
                                          

7 Nº de matrimonios celebrados por cada 1000 habitantes. 

Nacementos Defuncións Saldo     
vexetativo

-59

Saldo vexetativo. Fene e Galicia

Mulleres Homes
27,9 30,7

Indicadores de nupcialidade
Idade media 1ºmatrimonioTaxa bruta de nupcialidade

Fene       83 142
Galicia 20.285 29.449 -9.164
Fonte: INE.IGE. Movemento natural da poboación. 
Datos provisionais 2003
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Fene
Galicia 28,1 30,2

3,8
4,1

Fonte:IGE.Fichas municipais. 2002
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datos cotexados son moi similares, as fenesas adiantánse ás 
galegas e os feneses retrasan o seu matrimonio en comparación 
aos galegos.  
 
A menor idade media das mulleres con respecto aos homes 
continua a manifestar a tendencia das mulleres a casar antes que 
os homes, e cunha parella de maior idade.  
 
A diferenza por idades nos casamentos explicouse 
tradicionalmente pola influencia do rol tradicional de xénero . 
 
Aínda que cada vez estas diferenzas son menores e perden o 
sentido explicativo mencionado, podemos comprobar como 
continuan a existir nalgunha medida. 
 
 
 
 

Movementos migratorios 

 
Os movementos migatorios constitúen un importante factor no 
dinamismo demográfico. 
 
Poden ser cara ao exterior, emigración, os predominantes, fluxos 
de poboación que saen a efectos da estrutura demográfica, ou 
cara ao interior, inmigración. 
 
Para a súa análise as fontes de información utilizadas foron fontes 
secundarias, con todas as limitacións das mesmas, especialmente 
no relativo ao lugar de destino dos emigrantes. 

 
 
 
 
 

 

Ano 1992 Ano 1996 Ano 2001
199 170 264

Emigrantes en Fene

Em gración interna
    Á mesma provincia 186 154 252
    A outra provincia galega 13 16 12
Emigración externa 32 40 72
    A outra CCAA 32 40 72
    Ao estranxeiro .. .. ..
Total 231 210 336
Fonte:IGE.INE. Estatística de variacións residenciais. 

  Páxina - 14 - 

i



 
 
 
I Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Fene   

Unha das causas  da emigración é o grave desaxuste entre a 
poboación que vive no concello e os recursos e posibilidades 
socioeconómicas que proporciona. 
 
A emigración interna, primordialmente, dentro da provincia, 
presenta en Fene un ascenso continuado . 
 
O mesmo sucede coa emigración externa a outras Comunidades 
Autónomas que se viu duplicada no período de tempo 1992-2001.  
 
As primeiras consecuencias destas emigracións son de carácter 
demográfico, descenso da poboación, descenso da taxa de 
natalidade  e crecemento vexetativo negativo. 
 
Fontes primarias, entrevistas a axentes sociais/informantes clave, 
sitúan como lugar de destino dos feneses e das fenesas: A 
Coruña, Vigo, as Illas Canarias e as Illas Baleares. 
 

A representación de inmigrantes no concello é tamén cada vez 
maior. 
 
Estase fundamentalmente perante unha inmigración interna dentro 
da mesma provincia, que pdería ter relación co despoboamento 
das entidades de poboación máis rurais e interiores . 
 
 
 
 
 
 
 
A inmigración externa, menos significativa en número, suma cada 
ano inmigrantes que proveñen tanto doutras Comunidades 
Autónomas como do estranxeiro. 
 

Ano 1992 Ano 1996 Ano 2001
218 163 224

Inmigrantes en Fene
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Inmigración interna
    Da mesma provincia 202 147 206
    Doutra provincia galega 16 16 18
Inmigración externa 74 47 100
    Doutra CCAA 56 39 66
    Do estranxeiro 18 8 34
Total 292 210 324
Fonte: IGE.INE. Estatística de variacións residenciais. 
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Nacionalidade e inmigración 

 
Neste apartado abordarase a composición da poboación municipal 
atendendo ás variables de estranxeiría e sexo. 
 
 
 

 
 
 
A porcentaxe de poboación estranxeira sobre o total é baixa se a 
compararmos coa correspondente ao ámbito autonómico . 
 
Non obstante, maniféstase unha diferenza significativa en canto á 
poboación estranxeira feminina. Máis da metade  dos/as 
inmigrantes son mulleres, dato que á súa vez contrasta cos 
presentados a nivel de Autonomía posto que en Galicia  o número 
de estranxeiras e estranxeiros está  equiparado. 
 

M H M H % M % H % M % H
Fene Galicia

Estrutura da poboación por sexo e nacionalidade. Fene e Galicia
Fene Galicia
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Española 7.374 7.047 1.382.423 1.278.305 99,3% 99,7% 98,6% 98,8%
Estranx. 52 23 19.078 16.070 0,7% 0,3% 1,4% 1,2%
Apátrida 0 0 1 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 7.426 7.070 1.401.502 1.294.378 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: IGE.INE. Censos de Poboación e Vivendas.2001
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MERCADO DE TRABALLO 
 

O acceso da muller ao mercado de traballo e ás súas condicións 
laborais son unha variable chave á hora de analizar as 
desigualdades sociais entre mulleres e homes.  
 
Tendo en conta que as mulleres constitúen o 51,2% da poboación 
de Fene é imposible falarmos de igualdade no mercado de traballo 
onde as taxas de actividade e ocupación das mulleres son 
menores que as dos homes e a taxa de desemprego femenina é 
superior á masculina. 
 
Actividade económica 

 
As taxas de actividade8, refírense á participación das persoas no 
mercado de  traballo,  como demandantes  de  emprego  ou  como 

                                          

                                                                                          

8 Poboación Activa / Total de poboación maior de 15 anos) *100. Mide a 

relación entre poboación ocupada e parada por unha banda (poboación activa), e 

traballadores e traballadoras, independentemente da súa 
situación, categoría profesional e/ou profesión. 
 
É a primeira referencia que nos permitirá coñecer o grao de 
participación quer como traballador/a quer como demandante de 
emprego. 
 
A seguinte táboa preséntanos as Taxas de actividade de Fene e 
Galicia  desagregadas por sexo, nos anos 1991, 1996 e 2001. 
 
 
 
 

 

 
o total de poboación desa mesma franxa de idade (poboación activa máis 

poboación inactiva). 
 

 

1991 1996 2001
24,6 27,1 34,0

Taxa de actividade. Fene e Galicia
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Mulleres
Homes 60,7 56,4 58,9

Mulleres 33,5 31,6 40,3
Homes 66,4 60,5 62,1

Fonte: IGE. Elaboración propia.

 Fene

Galicia
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Fene ten unha  taxa de actividade  lixeiramente inferior á  galega. 
A taxa masculina supera a femenina tanto en Fene como en 
Galicia pero destaca o feito que para o ámbito local a diferenza é 
aínda un 3,1 maior que para o ámbito autonómico. 
 
En relación ao reparto total da situación de actividade/inactividade 
en función do sexo que presentan as porcentaxes horizontais as 
mulleres, maioría en poboación, sono tamén en poboación 
inactiva, nunha cota do 63,1%,valor moi próximo ao 63,4% galego. 
 
 
 
 
 
 
Do total da poboación femenina de Fene maior de 16 anos só o 
38,0%  son poboación activa, fronte ao 58,9% dos homes. Así o 
mostran porcentaxes verticais que permiten comprobar a diferente 

incidencia que para cada sexo ten a actividade / inactividade. 
Mostra tamén a táboa seguinte que o número de mulleres activas 
en Fene é inferior ao galego. 

 
 
 
 
      

As causas da inactividade difiren notablemente en función do 
sexo. 
 
En Fene a causa de inactividade dos homes pode reducirse 
practicamente á xubilación (62,7%) porén, no das mulleres, gañan 
importancia os labores do fogar (56,9%). Cómpre salientar este 
dato en comparación cos presentados para Galicia dada a grande 
incidencia que ten e o que representa (tarefas domésticas, coidado 
dos/as fillos/as, asistencia aos/ás maiores...; emprego somerxido e 
non remunerado con importantes consecuencias económicas e 

Mulleres Homes %M %H %M %H
2.272  3. 38,1% 61,9 41,7 58,3%

Fene Fene% Galicia%
Actividade segundo ó sexo. Fene e Galicia

Poboación activa 690 % %
  Ocupada 1.708  3.278  34,3% 65,7% 40,0% 60,0%
  En paro 564     412     57,8% 42,2% 53,7% 46,3%

Poboación inactiva 4.406  2.574  63,1% 36,9% 63,4% 36,6%
Fonte: IGE.INE. Censos de poboación e vivenda, 2001.

 
 

%M %H %M %H
34,0 8,9% 4,4 6,4

Sexo segundo actividade. Fene e Galicia (% verticais)
Fene% Galicia%
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Poboación activa % 5 4 % 5 %
   Ocupada 25,6% 52,3% 33,8% 50,8%
   En paro 8,4% 6,6% 6,5% 5,6%
Poboación inactiva 66,0% 41,1% 59,7% 34,4%
Fonte: IGE.INE. Censos de poboación e vivenda, 2001.
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sociais e indicador tradicional das diferenzas sociolaborais por mor 
do xénero). 
 
As porcentaxes verticais indican a incidencia que teñen para cada 
sexo as causas de inactividade. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
    
 
 

 

Canto á distribución porcentual horizontal, que presenta como se 
reparte o total da poboación inactiva por causa de inactividade en 
función do sexo, hai que dicir que as mulleres predominan en 
todas as categorías de inactividade salvo no caso de xubiladas, no 
que a porcentaxe é ademais moi baixa 17,5% (para Galicia, que 
reproduce a mesma situación, é dun 44,4%). 
 
Unicamente se pode indicar un predominio leve na categoría de 
estudante.  
 
Desemprego 

 
Un dos aspectos críticos da problemática de xénero vén dado 
polas dificultades que para as mullleres supón o acceso ao 
traballo. 
 

Fene Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes
Xubil 343 1.615 7,8% 62,7% 17,5% 82,5%

Galicia Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes
Xubil 200.044 250.547 27,4% 59,5% 44,4% 55,6%

Número % Verticais % Horizontais

Poboación de Fene maior de 16 anos segundo sexo e relación coa 
actividade económica

Número % Verticais % Horizontais

ados/ s
Pensionistas 729 272 16,5% 10,6% 72,8% 27,2%
Estudantes 668 564 15,2% 21,9% 54,2% 45,8%
Tarefas do fogar 2.509 30 56,9% 1,2% 98,8% 1,2%
Outra situación 157 93 3,6% 3,6% 62,8% 37,2%
Total inactivo/as 4.406 2.574 100,0% 100,0% 63,1% 36,9%

ado/as
Pensionistas 115.515 41.485 15,8% 9,8% 73,6% 26,4%
Estudiantes 117.338 95.387 16,1% 22,6% 55,2% 44,8%
Tarefas do fogar 267.906 5.125 36,7% 1,2% 98,1% 1,9%
Outra situación 29.352 28.825 4,0% 6,8% 50,5% 49,5%
Total inactivo/as 730.155 421.369 100,0% 100,0% 63,4% 36,6%
Fonte: IGE.INE. Censos de poboación e vivendas 2001. Elaboración 
propia.
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O concello de Fene non é unha excepción, de xeito que na taxa de 
paro9 observamos diferenzas significativas segundo nos refiramos 
a mulleres ou homes. 
 

 
 
 

 
A taxa de paro feminina duplica a masculina e é para ambos os 
dous sexos superior á galega. 
 
A táboa seguinte desprega as cifras da poboación desempregada 
no concello no mes de marzo dos últimos 5 anos. 
 
Ao longo dos últimos 5 anos, tomando como referencia o mes de 
marzo, o número de mulleres desempregadas supera, en todos os 

                                          

                

9 (Poboación parada / Poboación activa)*100. Mide a relación entre 

poboación parada e a poboación activa.

sentidos, amplamente o de homes, coa excepción do ano 2000 no 
que había 47 homes máis que mulleres. 
  
 
                    
   
 
 
 
 
Facendo unha comparativa por sexo dos 2 últimos anos 
proxéctase unha conclusión favorable para o sexo feminino: aínda 
sendo maioría en valores absolutos, o número da mulleres 
desempregadas é menor cada ano (agás para as maiores de 45 
anos, o que se pode explicar polo aumento da poboación feminina 
rexistrada como demandante de emprego e ás maiores 
dificultades que teñen para seren contratadas). 

mar-99 mar-00 mar-01 mar-02 mar-03 mar-04
Mulleres
16-24anos

Homes
16-2

Número de parados/as en Fene por sexo e grupos de idade 

128 116 124 109 107 79
25-44anos 411 307 388 432 399 360
Maiores 45 123 126 123 165 190 195
Total 662 549 635 706 696 634

4anos 88 70 35 54 58 57
25-44anos 213 259 174 196 198 211
Maiores 45 83 267 201 164 148 113
Total 384 596 410 414 404 381
Fonte: Axencia de desenvolvemento local. Concello de Fene.

1991 1996 2001
37 36,9 24,8

Taxa de paro. Fene e Galicia

Mulleres
Homes 24,9 18,3 11,2

Mulleres 20,1 26,3 16,1
Homes 14,3 18,4 9,9Galicia

Fonte: I E. Elaboración propia.

 Fene
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Para ambos os sexos a franxa central de idade acada as cotas 
máis altas de desemprego, cuestión controvertida na medida da 
importancia que a ocupación ten para o desenvolvemento integral 
dunha persoa. 
 
Ocupación 

 
A taxa de ocupación10 é lixeiramente máis baixa para Fene que 
para o resto de Galicia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
10 (Poboación ocupada / Poboación maior de 15 anos)*100. Mide a 

relación entre poboación ocupada, e o total de poboación de 15 ou máis anos de 

idade (poboación activa máis poboación inactiva).
 

As fenesas encóntranse, en termos absolutos, 8,2 puntos por 
debaixo das galegas. 
 
A continuación analizaremos a ocupación atendendo ao sexo das 
persoas. Amósanse as porcentaxes referidas a homes e mulleres 
por sector e as porcentaxes referidas ao peso das ocupacións en 
cada colectivo. 
 
En primeiro lugar as porcentaxes por sector, verticais, revelan 
unha variedade de ocupacións maior para as mulleres. A cota 
máis alta para elas é un 26,1% na categoría Traballadores/as de 
servizos de restauración, persoais, protección e vendedores/as. O 
41,3% dos feneses traballan como Artesáns e traballadores 
cualificados das industrias manufactureiras, de construción e da 
minería. 

 
Polo que se refire ás porcentaxes por sexo, horizontais, vese que 
as ocupacións máis contratadas para as mulleres non son as 
mesmas que para os homes. 

1991 1996 2001
15,5 17,1 25,6

Taxa de ocupación. Fene e Galicia
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Mulleres
Homes 45,6 46 52,3

Mulleres 26,8 23,3 33,8
Homes 56,9 49,4 55,9Galicia

Fonte: IGE. Elaboración propia.

 Fene
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M H M H
Dirección empresas e 
administracións 136     211     34.507    58.798    
Técnicos/as 
e profesionais 259     200     58.101    48.472    
Técnicos/as e profesio
nais  de apoio 211     321     40.023    58.376    
Empregos de 
tipo administrativo 186     124     43.431    33.938    
Restauración, 
persoais, protección e 
venta 446     256     90.254    53.777    
Traballadores/as cualif
i-cados/as agricultura 64       97       42.856    50.368    
Artesáns,artesanas,      
traballadores/as cualifi-
cados/as industrias 109     1.353  27.291    169.210  
Operadores/as instala-
cións maquinaria 82       431     27.338    86.825    
Traballadores/as 
non cualificados 205     166     49.179    54.274    
Forzas  armadas 10       119     1.122      7.038      
Total 1.708  3.278  414.102  621.076  
Fonte:IGE.INE. Censos de poboación e vivendas 2001

Poboación fenesa segundo sexo e ocupación
Número Galicia

M H M H
Dirección empresas e 
administracións 8,0% 6,4% 8,3% 9,5%
Técnicos/as 
e profesionais 15,2% 6,1% 14,0% 7,8%
Técnicos/as e profesio
nais  de apoio 12,4% 9,8% 9,7% 9,4%
Empregos de 
tipo administrativo 10,9% 3,8% 10,5% 5,5%
Restauración, 
persoais, protección e 
venta 26,1% 7,8% 21,8% 8,7%
Traballadores/as cualif
i-cados/as agricultura 3,7% 3,0% 10,3% 8,1%
Artesáns,artesanas,      
traballadores/as cualifi-
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cados/as industrias 6,4% 41,3% 6,6% 27,2%
Operadores/as instala-
cións maquinaria 4,8% 13,1% 6,6% 14,0%
Traballadores/as 
non cualificados 12,0% 5,1% 11,9% 8,7%
Forzas  armadas 0,6% 3,6% 0,3% 1,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte:IGE.INE. Censos de poboación e vivendas 2001

Poboación fenesa segundo sexo e ocupación                  (% 
verticais)

Fene Galicia



 
 
 
I Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Fene   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dúas son as ocupacións maioritariamente femeninas: 
Traballadoras de servizos, de restauración, persoais, protección e 
servizos e, empregadas de tipo administrativo. 
 
Tres nas que o predominio é masculino: Artesáns e traballadores 
cualificados das industrias manufactureiras, da construción e da 
minería, Forzas Armadas, operadores de instalacións e maquinaria 
e montadores 

 
Ocupación por sexo e rama da actividade 

 
A existencia dunha segregación dos sectores de actividade en 
función do sexo, maniféstase claramente no caso de Fene. 
 
As porcentaxes verticais amosan a concentración das mulleres no 
sector servizos (80,9%: Comercio e reparacións 24,4%; 
Actividades sanitarias, veterinarias e servizos sociais 14,8%; 
Educación 12,7% e outras) e os homes na construción (41,4%). 

M H M H
Dirección empresas e 
administracións 39,2% 60,8% 37,0% 63,0%
Técnicos/as 
e profesionais 56,4% 43,6% 54,5% 45,5%
Técnicos/as e profesio
nais  de apoio 39,7% 60,3% 40,7% 59,3%
Empregos de 
tipo administrativo 60,0% 40,0% 56,1% 43,9%
Restauración, 
persoais, protección e 
venta 63,5% 36,5% 62,7% 37,3%
Traballadores/as cualif
i-cados/as agricultura 39,8% 60,2% 46,0% 54,0%
Artesáns,artesanas,      
traballadores/as cualifi-

  Páxina - 23 - 

cados/as industrias 7,5% 92,5% 13,9% 86,1%
Operadores/as instala-
cións maquinaria 16,0% 84,0% 23,9% 76,1%
Traballadores/as 
non cualificados 55,3% 44,7% 47,5% 52,5%
Forzas  armadas 7,8% 92,2% 13,8% 86,3%
Total 34,3% 65,7% 40,0% 60,0%
Fonte:IGE.INE. Censos de poboación e vivendas 2001

Poboación fenesa segundo sexo e ocupación                   (% 
horizontais)

Fene Galicia
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Mulleres Homes Mulleres Homes
Fene Galicia

Poboación fenesa ocupada segundo sexo e rama da actividade

Agric ltura, gandería, caz
a e silvicultura 41           57           41.233 38.056
Pesca 31           67           8.122 27.089
Industria 198         1.358      58.006 135.575
Extractivas 4             17           1.075 6.759
Manufactureira 191         1.264      56.006 123.215
Enerxía gas e auga 3             77           925 5.601
Construción 57           519         8.304 119.201
Servizos 1.381      1.277      298.437 301.155
Comercio 337         343         72.507 83.961
Hostalería 161         93           31.671 26.111
Transporte, almacen 60           183         11.472 49.416

Intermediación financeira 23           38           7.961 13.452
Inmobiliarias, servizos 116         137         25.885 28.349
Administración Pública 159         282         30.410 46.055
Educación 175         86           38.123 22.147
Actividades sanitarias, 
sociais 204         68           41.033 16.855
Actividades sociais, 
persoais 91           43           16.593 13.536
Fogares empregan persoal 
doméstico 55           4             22.756 1.246
Organismos extraterritoriais -           -           26 27
Total 1.708      3.278      414.102  621.076   
Fonte:IGE.INE. Censos de poboación e vivendas. Elaboración propia 

u M H M H
Agricultura, gandería, caz
a e silvicultura 2,4% 1,7% 10,0% 6,1%
Pesca 1,8% 2,0% 2,0% 4,4%
Industria 11,6% 41,4% 14,0% 21,8%
Extractivas 0,2% 0,5% 0,3% 1,1%
Manufactureira 11,2% 38,6% 13,5% 19,8%
Enerxía gas e auga 0,2% 2,3% 0,2% 0,9%
Construción 3,3% 15,8% 2,0% 19,2%
Servizos 80,9% 39,0% 72,1% 48,5%
Comercio 19,7% 10,5% 17,5% 13,5%
Hostalería 9,4% 2,8% 7,6% 4,2%
Transporte, almacen 3,5% 5,6% 2,8% 8,0%

Intermediación financeira 1,3% 1,2% 1,9% 2,2%
Inmobiliarias, servizos 6,8% 4,2% 6,3% 4,6%
Administración Pública 9,3% 8,6% 7,3% 7,4%
Educación 10,2% 2,6% 9,2% 3,6%
Actividades sanitarias, 
sociais 11,9% 2,1% 9,9% 2,7%
Actividades sociais, 
persoais 5,3% 1,3% 4,0% 2,2%
Fogares empregan persoal 
doméstico 3,2% 0,1% 5,5% 0,2%
Organismos extraterritoriais 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100% 100% 100% 100%

Poboación fenesa ocupada segundo sexo e rama da actividade 
(% verticais)

Fene Galicia
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Fonte:IGE.INE. Censos de poboación e vivendas. Elaboración 
propia 
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Canto ao reparto do total da poboación ocupada por rama da 
actividade en función do xénero, porcentaxe horizontal, os homes 
son maioría en todas as ramas excepto na de Servizos (48%) na 
que, con todo, lideran sectores valorados como “propios” do 
xénero masculino: Administración pública, Defensa e seguridade 
social; Actividades inmobiliarias e de alugueiro e servizos 
empresariais; Intermediación financeira; Transporte, 
almacenamento e comunicacións e Comercio e reparacións. 

 
Ocupación segundo sexo e situación profesional 

 
Os homes son maioría en todas as categorías, correspondentes á 
situación profesional. 
 
A diferenza máis importante entre sexos atópase na categoría de 
empresario/a, traballador/a por conta propia que emprega persoal, 
(64,7% dos homes fronte ao 35,3% das mulleres) e na de 

M H M H
Agricultura, gandería, caza
 e silvicultura 41,8% 58,2% 52,0% 48,0%
Pesca 31,6% 68,4% 23,1% 76,9%
Industria 12,7% 87,3% 30,0% 70,0%
Extractivas 19,0% 81,0% 13,7% 86,3%
Manufactureira 13,1% 86,9% 31,2% 68,8%
Enerxía gas e auga 3,8% 96,3% 14,2% 85,8%
Construción 9,9% 90,1% 6,5% 93,5%
Servizos 52,0% 48,0% 49,8% 50,2%
Comercio 49,6% 50,4% 46,3% 53,7%
Hostalería 63,4% 36,6% 54,8% 45,2%
Transporte, almacen 24,7% 75,3% 18,8% 81,2%

Intermediación financeira 37,7% 62,3% 37,2% 62,8%
Inmobiliarias, servizos 45,8% 54,2% 47,7% 52,3%
Administración Pública 36,1% 63,9% 39,8% 60,2%
Educación 67,0% 33,0% 63,3% 36,7%
Actividades sanitarias, 
sociais 75,0% 25,0% 70,9% 29,1%

Actividades sociais, persoais 67,9% 32,1% 55,1% 44,9%
Fogares empregan persoal d
oméstico 93,2% 6,8% 94,8% 5,2%
Organismos extraterritoriais 0,0% 0,0% 49,1% 50,9%
Total 34% 66% 40% 60%

Poboación fenesa ocupada segundo sexo e rama da actividade (% 
horizontais)

Fene Galicia
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Fonte:IGE.INE. Censos de poboación e vivendas. Elaboración propia 
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asalariados/as fixos/as (71,3% dos homes fronte ao 28,7% das 
mulleres). 
 
Hai que considerar, finalmente, que estas estatísticas deixan fóra 
aspectos importantes pero dificilmente cuantificables como é a 
maior participación das mulleres en situacións de economía 
somerxida, concentradas principalmente en labores domésticos e 
tarefas do sector primario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M H M H
279 413 668 923

GaliciaFene
Ocupación segundo sexo e situación profesional

Por onta propia 92. 136.
    Emprega persoal 83 152 20.529 51.108
    Non emprega 196 261 72.139 85.815
Por conta allea 1415 2851 314.594 480.398
   Con carácter fixo 790 1958 187.349 316.753
   Con carácter eventual 625 893 127.245 163.645
Outras situacións 14 14 6.840 3.755
  Axuda familiar 10 7 4.744 2.283
  Membro de cooperativas 4 7 2.096 1.472
Total 1708 3278 414.102 621.076
Fonte:IGE. Censos de poboación e vivendas 2001

 c

M H M H
3% 59,7% 40,4% 59,6%

Ocupación segundo sexo e situación profesional (%horizontais)
Fene Galicia

Por cont opia 40,
    Emprega persoal 35,3% 64,7% 28,7% 71,3%
    Non emprega 42,9% 57,1% 45,7% 54,3%
Por conta allea 33,2% 66,8% 39,6% 60,4%
   Con carácter fixo 28,7% 71,3% 37,2% 62,8%
   Con carácter eventual 41,2% 58,8% 43,7% 56,3%
Outras situacións 50,0% 50,0% 64,6% 35,4%
  Axuda familiar 58,8% 41,2% 67,5% 32,5%
  Membro de cooperativas 36,4% 63,6% 58,7% 41,3%
Total 34,3% 65,7% 40,0% 60,0%
Fonte:IG  Censos de poboación e vivendas 2001

a pr

E.

M H M H
3% 12,6% 22,4% 22,0%Por conta propia 16,

    Emprega persoal 4,9% 4,6% 5,0% 8,2%
    Non emprega 11,5% 8,0% 17,4% 13,8%
Por conta allea 82,8% 87,0% 76,0% 77,3%
   Con carácter fixo 46,3% 59,7% 45,2% 51,0%
  Con carácter even 36,6% 27,2% 30,7% 26,3%

Outras situacións 0,8% 0,4% 1,7% 0,6%
  Axuda familiar 0,6% 0,2% 1,1% 0,4%
 Membro de cooper
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0,2% 0,2% 0,5% 0,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte:IGE. Censos de poboación e vivendas 2001

Galicia
Ocupación segundo sexo e situación profesional (%verticais)

Fene
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Autoemprego 

 
Os datos achegados pola Técnica local de emprego do Concello 
de Fene amosan unha paridade nas iniciativas empresariais 
promovidas dende o Concello. 
 
Si se aprecia unha certa segregación por sectores. As mulleres 
decántanse principalmente por negocios vinculados á hostalería 
ou aos servizos persoais, mentres que os homes elixen sectores 
cunha orientación máis industrial e tecnolóxica. 
 
En ambos os sexos, os promotores e as promotoras empresariais 
atópanse na franxa máis nova de idade. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 30 30-45 >45 < 30 30-45 >45
1

Iniciativas empresarias asesoradas dende a ADL. 2003
Muller Homes
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Taller fotomecánica
Tenda de informática 1
Soldadura 1
Turismo rural 1
Artesanía 1
Cafetería 1
Supermercado 1
Centro Alzheimer 1
Clínica podolóxica 1
Quiromasaxe 1
Ludoteca 1
Venta de coches 1
Venta de motos 1
Sen definir 1
Estudio de grabación 1
Kiosco 1
Albanelería 1
Tenda de roupa 1
Parque infantil 1
Venta internet 1
Xardinería 1
Mesón 1
Café bar 1
Transporte 1
Totais por idade 8 3 1 8 3 1
Total por sexo
Fonte: Axencia de desenvolvemento local. Fene

12 12
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EDUCACIÓN 

 
A educación é un factor chave para o desenvolvemento. Garante a 
participación da poboación no seu medio e é un dos indicadores a 
valorar no acceso ao mercado laboral. 
 
O grao de instrución da poboación feminina, e a súa comparación 
con respecto á masculina, constitúe unha variable chave á hora de 
valorar a situación da muller na sociedade. 
 
Aínda que nos últimos tempos aumentou o número de mulleres 
que accederon  ao ensino, especialmente superior, ata superar as 
cotas acadadas polos homes, persisten aínda grandes diferenzas 
en canto ao nivel de instrución segundo o sexo, que se agravan a 
medida que avanza a idade da poboación considerada. 

 
 A taxa de analfabetismo en Fene sitúase 0,7 puntos por debaixo 
da galega.  

 
 
 
 
 
O analfabetismo afecta, ao igual que en Galicia, en maior medida 
as mulleres. 
 
Se pasamos a analizar outros niveis de formación, podemos 
comprobar como o sexo continúa a ser un factor chave na 
distribución dos niveis académicos entre a poboación. 
 
A táboa seguinte  amosa como se reparte o total da poboación por 
nivel de formación en función do sexo. Observamos que para Fene 
as mulleres son maioría tanto nos niveis máis baixos (Non sabe ler 
ou escribir; Menos de 5 anos de escolarización,Sen completar 
Bacharelato elemental, ESO ou EXB completo) coma nos máis 
altos (Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería técnica; Licenciatura, 

1991 2001
3 2,1

Taxa de analfabetismo. Fene e Galicia
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Mulleres
Homes 0,5 0,7

Mulleres 4,9 3
Homes 1,6 1Galicia

Fonte: IGE. Elaboración propia.

 Fene
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Arquitectura, Enxeñería superior), a excepción do Doutoramento, 
con unha leve diferenza á baixa. As cifras en Fene son 
practicamente iguais ás galegas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

As porcentaxes por nivel formativo para cada un dos sexos 
amosanse na seguinte táboa. Permiten comprobar a  incidencia 
que para cada sexo teñen os diferentes niveis de formación.Tanto 
en  Fene como en Galicia a maioría das mulleres e dos homes 
teñen como mínimo estudios de Bacharelato elemental, ESO ou 
EXB completa. 
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 Fene Galicia  Fene Galicia
Non sabe ler ou escribir 2,1% 3,0% 0,7% 1,0%

Mulleres Homes

Porcentaxe por sexo e nivel formativo da poboación fenesa maior 
de 16 anos

Menos de 5 anos de escolarización 16,0% 18,1% 12,1% 14,4%
Sen completar Bacharelato 
elemental, ESO ou EXB 29,5% 26,6% 26,0% 26,6%
Bacharelato elemental, ESO ou EXB 
completo 20,9% 22,9% 25,5% 27,5%
Bacharelato superior BUP/LOXSE, 
COU/PREU 12,4% 10,9% 13,6% 11,6%
FPI, FP grao medio, Oficialía 
industrial 3,4% 3,0% 5,8% 3,7%
FPII, FP estría 
industrial 5,7% 4,0% 8,0% 5,2%
Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería 
Técnica 5,9% 6,3% 4,7% 4,3%
Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería 
Superior 4,0% 4,9% 3,6% 5,1%
Doutoramento 0,1% 0,3% 0,2% 0,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte:IGE.INE.Censo de poboación e vivendas 2001.Elaboración propia

grao superior, M

 Fene Galicia  Fene Galicia

Poboación maior de 16 por sexo e función do nivel de formación
% Mulleres % HomesHomesMulleres
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Non sabe ler ou escribir 137     46       74,9% 76,0% 25,1% 24,0%
Menos de 5 anos de 
escolarización 1.070  755     58,6% 58,2% 41,4% 41,8%
Sen completar 
Bacharelato elemental, 
ESO ou EXB 1.972  1.630  54,7% 52,3% 45,3% 47,7%
Bacharelato elemental, 
ESO ou EXB completo 1.394  1.595  46,6% 47,8% 53,4% 52,2%
Bacharelato superior 
BUP/LOXSE, COU/PREU 826     851     49,3% 50,8% 50,7% 49,2%
FPI, FP grao medio, 
Oficialía industrial 227     362     38,5% 47,6% 61,5% 52,4%
FPII, FP grao superior, 
Mestría industrial 382     498     43,4% 46,0% 56,6% 54,0%
Diplomatura, Arquitectura, 
Enxeñería Técnica 393     293     57,3% 61,7% 42,7% 38,3%
Licenciatura, Arquitectura, 
Enxeñería Superior 268     224     54,5% 51,3% 45,5% 48,7%
Doutoramento 9         10       47,4% 39,1% 52,6% 60,9%
Total 6.678  6.264  52% 52% 48% 48%
Fonte:IGE.INE.Censo de poboación e vivendas 2001. Elaboración propia
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Ensino primario e secundario 

 
Para a análise deste apartado contamos con datos do IGE e da 
Área de Informática Educativa, de Atención a Centros e de 
Estatística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
do ano 2001.  

 
 
 
 
 
 
 

O total de alumnos/as matriculados/as nos diferentes niveis  de 
ensino infantil, primario e secundario é de 1.443, representando as 
mulleres o  47,9%. 
 

A maioría masculina explícase pola maior proporción da poboación 
masculina nestes tramos de idade, que se manifesta no maior 
número de alumnos na educación primaria e secundaria 
obrigatoria. 
 
As mulleres predominan na educación infantil;  no bacharelato, 
BUP, COU (en extinción) e na formación profesional de grao 
superior ou equivalente, en canto á educación infantil nacen máis 
nenas e no relativo á educación post-obrigatoria pode valorarse 
que as maiores taxas de abandono dos estudos se dan por parte 
dos homes. 

 
Ensino universitario 

 
Neste apartado analizaremos o ensino universitario na poboación 
fenesa. 
 

Nº % Nº %
13 11

Estudantes de educación infantil, educación primaria e educación 
secundaria en Fene

HomesMulleres
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Educación infantil 5 53,8% 6 46,2%
Educación primaria 276 44,6% 343 55,4%
ESO, Educación secundaria para adultos 35 43,2% 46 56,8%
Bacharelato, BUP, COU 138 53,3% 121 46,7%
FP de grao medio ou equivalente 22 31,0% 49 69,0%
FP de grao superior ou equivalente 85 52,5% 77 47,5%
Total 691 47,9% 752 52,1%
Fonte:IGE. INE.Censos de poboación e vivendas 2001.
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Segundo datos do Censo de Poboación e Vivendas 2001 o 
número de universitarios/as de Fene é de 531, sendo 307 mulleres 
e 224 homes.  
 
 
 
 
 
Táboa folla 23 
 
As mulleres son maioría nos 3 niveis (Diplomatura, Arquitectura, 
Enxeñería técnica ou equivalente; Licenciatura, Arquitectura, 
Enxeñería e equivalente, e  Estudios de posgrao máster, MIR ou 
análogo e doutoramento) acusándose unha preeminencia nos 
niveis máis altos o que non avala  a suposta preferencia dos 
mulleres por carreiras de menor duración. 

 
 

Tipo de estudios da poboación titulada de Fene 

 
Neste apartado analizaremos que tipo de estudos escolleron 
preferentemente as e os fenese/as que cursaron F.P. de grao 
medio e superior, ou equivalente, e estudos universitarios.  
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O número de titulados é superior  ao de tituladas. 
 

Nº % Nº %
Mulleres Homes

Estudantes universitarios en Fene

Diplomatura universitaria, Arquitectura, 
Enxeñería técnica ou equivalente 104 55,3% 84 44,7%
Licenciatura universitaria, Arquitectura, 
Enxeñería ou equivalente 186 58,9% 130 41,1%
Estudos de posgrao, máster, MIR ou análogo, 
doutoramento 17 63,0% 10 37,0%
Total 307 57,8% 224 42,2%
Font  Censos de poboación e vivendas 2001. Elaboración propiae: IGE.INE. .

M H M H
39 23 9% 3 ,1%

Número Porcentaxe

Poboación de Fene maior de 16 anos con nivel de estudos 
clasificable por tipo de estudios, segundo sexo e tipo de estudios

Dereito 62, 7
Maxist io, Educación infantil 164 55 74,9% 25,1%
Ciencias Sociais 318 155 67,2% 32,8%
Artes e Humanidades 102 49 67,5% 32,5%
Informática 34 47 42,0% 58,0%
Enxeñerías 30 99 23,3% 76,7%
Formación T ustrias 194 708 21,5% 78,5%
Ciencias 43 45 48,9% 51,1%
Arquitectura ou Construción 13 33 28,3% 71,7%
Agricultura, Gandería, Pesca; Veterinaria 8 15 34,8% 65,2%
Saúde, Servizos Sociais 214 65 76,7% 23,3%
Outros servicios 120 93 56,3% 43,7%
Total 1.279 1.387 48,0% 52,0%
Fonte:IGE.INE.Censos de poboación e vivendas 2001.Elaboración propia

er
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Para Fene verifícase a hipótese segundo a cal as mulleres elixen 
maioritariamente estudos vinculados ao que tradicionalmente se 
denominan “letras” fronte á preferencia masculina polas “ciencias“. 
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As mulleres predominan en todas as categorías agás en 
Informática; nas Enxeñerías; na Formación Técnica e Industrias ; 
en Ciencias; na Arquitectura e Construción,; na Agricultura, Pesca, 
Gandería , Veterinaria. 
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INFRAESTRUTURAS E RECURSOS 

 
Servizos e equipamentos de saúde 

 
Fene conta cun Centro de Atención Primaria. 
No memo traballa o seguinte persoal: 9 médicos xerais, 9 
ATS/due, 1 aux de enfermería, 5 administrativos, 1 farmacéutico, 2 
fisioterapeutas, 1 matrona, 1 odontólogo, 2 pediatras, 1 técnico 
especialista. 
 
Servizos e equipamentos educativos 

 
- CEI Sillobre (escola unitaria) 
- Escola de Limodre (escola unitaria) 
- CEIP O Ramo 
- CEIP Centieiras 
- CEIP Os Casais 
- CPI A Xunqueira 

- Colexio Jorge Juan Perlío Coop.R.Ltda. 
- IES Fene 
 
Servizos e equipamentos culturais, deportivos, de lecer 

 
A comisión de Cultura, Educación,Deporte, Turismo e Xuventude 
conta cos seguintes recursos: 
Recursos Humanos:  
 
- Comisión de información presidida pola concelleira delegada 
- Xestor do departamento 
- Técnica de deportes e área de xuventude 
- Administrador das instalacións deportivas 
- Auxiliar administrativo 
Adscritos tamén á comisión: 
- Xestor do Museo do Humor 
- Bibliotecaria 
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- Conserxe da Casa da Cultura 
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- 50 monitores/as 
 
As infraestruturas coas que conta son: 
- Sala de informática 
- Casa da Cultura, alberga aulas, 1 ximnasio, a Biblioteca 

Municipal Pérez Parallé e o Museo do Humor 
- 2 pavillóns no Ramo e A Xunqueira 
- Piscina de Centieiras 
- 4 ximnasios 
- 7 pistas polideportivas descubertas 
- Circuíto de automodelismo (Circuíto de todoterreo en detalle) 
- Instalacións Multiusos 
- 8 locais sociais parroquiais 
 
Desenvolve progamas específicos no Nadal, Ciclo de Entroido, Día 
da Muller Traballadora, Ciclo das Letras Galegas e Verán. 
 

Durante o curso escolar conta con Escolas deportivas e culturais 
municipais, Escolas Conveniadas e Actividades formativas para 
adultos e o movemento asociativo (cursos de lingua galega, cursos 
de formación artística como “Un paseo polas artes”, cursos para 
directivos das asociacións) alén de contar cunha programación 
estable en cultura e deportes como son, entre outras; 
- Cultura: Martes teatrais, Xoves musicais, concertos nas 

prazas, exposicións, ciclos audiovisuais, ciclos de divulgación 
musical, actividades vinculadas ao Museo do Humor 

- Deportes: deporte na rúa, xornadas deportivas puntuais, 
tetramaratón de verán, cursos monográficos, sendeirismo 

 
Servizos sociais 

 
Os servizos sociais do concello dispoñen do seguinte persoal: 
- 3 traballadoras sociais 
- 1 pedagoga 
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- 1 psicóloga 
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- 1 auxiliar administrativa 
- 8 traballadoras familiares  
- 1 avogada 
 
Desenvolven 11 programas municipais de servizos sociais: 
- Servizo de información, orientación e asesoramento 
- SAF Municipal 
- Plan de prevención de drogodependencias e promoción da 

saúde (inclúe Escola de Pais e Nais, Obradoiros de saúde e 
nutrición, Programa de sensibilización e información, 
Programa de Afectividade e Sexualidade FeneAfectox) 

- Plan de inserción social 
- Programa de educación familiar 
- Programa de promoción da muller 
- Plan de voluntariado do Concello de Fene 
- Programa de desenvolvemento comunitario: Programa de 

subvencións a entidades 

- Regulamento para a concesión de tarxetas de 
estacionamento e accesibilidade para incapacitados. 

- Programa de afectividade sexual FeneAfectox 
 

Programas económicos municipais: 
- Programa de axudas de emerxencia social municipal 
- Programa de exención de taxas para persoas en situación 

de desemprego e pensionistas 
- Programa de exención parcial ou total doutras actividades 

municipais 
- Programa de axudas ás familias para a escolarización 

dos/as seus/súas fillos/as 
- Programa de atención ao menor e menor incapacitado/a. 
- Programa de axudas por tratamento e rehabilitación de 

drogodependentes 
- Programa de axudas para a festividade de Reis 
- Programa de cooperación  
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Realiza a xestión e seguimento dos progrmas dependentes da 
Xunta de Galicia 

 
Asociacionismo 

  
O concello conta cun grande número de asociacións culturais, 
deportivas e recreativas, de consumidores/as, referidas á muller, 
filantrópicas e asistenciais, educativas e de veciños. 
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ÁREAS DE TRABALLO, OBXECTIVOS E MEDIDAS 
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ÁREA DE TRABALLO I: MERCADO LABORAL 

 
A clave das desigualdades no mercado laboral que sofren as 
mulleres no momento actual debe situarse en 2 frontes: 

 A primacía da situación que asigna ao home un traballo 
produtivo e remunerado e á muller un traballo  doméstico e 
sen remuneración (ou, con sorte, un traballo na economía 
somerxida). Tal como mostran as taxas de actividade e 
ocupación máis baixas en Fene para as mulleres que para 
os homes e a taxa de desemprego superior para as 
mulleres no concello. 

 A  incorporación  ao mundo laboral en desigualdade (posto 
que a igualdade non será real mentres o mercado de 
traballo no sector público e privado – así o din as 
estatísticas, e así se desprende das entrevistas – non 
deixe de reproducir diferenzas en canto a salarios, 
ocupacións....e mentres ela siga mantendo o peso do 
traballo doméstico). 

 
Nun contorno socioeconómico cada vez máis cambiante -para a 
sociedade en xeral e para Fene en particular que debe enfrontarse 
ademais á reconversión do sector naval - é preciso intervir para 
que a muller teña acceso ao mundo laboral en igualdade de 
oportunidades co home, o que supón: coñecer que as diferenzas 
muller-home son de índole biolóxica, adaptar a formación ás 
necesidades, promover a cultura empresarial e posibilitar a 
conciliación da vida familiar e laboral. 
 
Obxectivo xeral 

 
Fomentar a inserción laboral das mulleres no mercado de traballo 
regularizado. 
 
Obxectivos específicos 
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 Incrementar a empregabilidade das mulleres. 
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 Incluír a perspectiva de xénero nos procesos de orientación 
laboral. 

 Difundir a existencia de incentivos á contratación femenina 
 Adaptar as planificacións da formación ás demandas no 

mercado de traballo. 
 Diminuír a precariedade e as situacións de economía 

somerxida. 
 Visualizar as oportunidades de emprego regularizado 

asociadas a ocupacións tradicionalmente femininas en 
réxime irregular. 

 Fomentar a iniciativa empresarial feminina. 
 Implicar as empresas na superación das desigualdades. 

 
Medidas de acción 

 
- MEDIDA: Visibilizar a participación de mulleres en ocupacións 

“masculinizadas” e a  de homes en ocupacións “feminizadas”. 

OBXECTIVO ASOCIADO: Incluír a perspectiva de xénero nos 
procesos de orientación laboral. 

- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Aproveitar os diferentes seminarios en materia 
de emprego e autoemprego que se desenvolvan polo 
Concello e/ou no municipio, para difundir casos e exemplos 
de mulleres que traballan en ocupacións maioritariamente 
masculinas. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello, Asociacións de empresarios e empresarias, 
sindicatos. 

 
MEDIDA: Realizar un estudo sobre a viabilidade dun viveiro 
de empresas no Concello. 
OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a iniciativa empresarial 
feminina. 

- 

- 
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DESCRICIÓN: Realizar un estudo sobre a posibilidade de 
implantar un pequeno viveiro de empresas no termo 
municipal, na que as iniciativas empresariais promovidas por 
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mulleres teñan preferencia, aproveitando espazos de 
titularidade pública ou do tecido asociativo infrautilizados. Os 
custos serían cofinanciados polo Concello e polas 
emprendedoras e emprendedores, supoñendo en calquera 
caso, un custo por baixo dos prezos de mercado e 
posibilitando a utilización de recursos compartidos polas 
diferentes promotoras e promotores. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello, Asociacións de empresarios e empresarias. 

- 

- 

 
MEDIDA: Realizar un estudo sobre a viabilidade da 
comercialización de produtos artesanais de elaboración 
predominantemente feminina. 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Visualizar as oportunidades de 
emprego regularizado asociadas a ocupacións 
tradicionalmente femininas en réxime irregular. 
DESCRICIÓN: Estudar a posibilidades de que actividades 
artesanais feminizadas que se desenvolven no ámbito privado 

e vinculado a motivacións de lecer, como é o caso das 
palilleiras, poidan converterse nunha oportunidade de negocio 
viable para o xurdimento dunha ou varias iniciativas 
empresariais, vinculadas á elaboración e comercialización do 
produto. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello. CPS San Valentín. Artesás. 

 
MEDIDA: Formación especializada en xestión empresarial e 
calidade dirixida a obradoiros artesanais da mulleres. 
DESCRICIÓN: Obradoiros sobre xestión empresarial dirixida 
a obradoiros de artesanía e novas tecnoloxías. 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Visualizar as oportunidades de 
emprego regularizado asociadas a ocupacións 
tradicionalmente femininas en réxime irregular e Fomentar a 
iniciativa empresarial feminina. 
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ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello, Comisión de cultura, ensino, deporte e turismo.  
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MEDIDA: Creación dunha oficina de asesoramento a 
iniciativas empresarias, preferentemente femininas.  

- 

DESCRICIÓN: Podería articularse a través dun convenio 
entre o Concello e a Asociación local empresarial, coa 
colaboración doutras entidades que teñan un coñecemento 
real das posibilidades de implantación de iniciativas 
empresariais no municipio, así como a capacidade técnica 
para realizar o asesoramento. 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a iniciativa empresarial 
feminina. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello. Asociacións empresariais locais. BIC Galicia. 

 
- MEDIDA: Realización dun estudo de necesidades formativas 

entre o tecido empresarial da cidade. Ofrecer cursos de 
formación en áreas con maior porcentaxe de contratación. 

- DESCRICIÓN: Realización de enquisas que permitan coñecer 
con fiabilidade a percepción do empresariado e entidades 
representativas en materia de emprego, con respecto ás 
necesidades formativas do persoal que se pretenda contratar, 
para así poder ofertar cursos a mulleres adaptados ás 
necesidades reais do mercado laboral e a aqueles sectores 
con máis capacidade de contratación ou que poidan constituír 
ocos de mercado. 

- OBXECTIVO ASOCIADO: Incrementar a empregabilidade das 
mulleres. 

- ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello, sindicatos, centros de formación e empresariado 
local.  

 
- 
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MEDIDA: Campaña de difusión das medidas de acción 
positiva. 
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DESCRICIÓN: Comunicación e informar o empresariado do 
municipio das vantaxes e incentivos existentes da 
contratación a mulleres.  

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Difundir a existencia de incentivos 
á contratación feminina. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello, Asociacións empresariais e empresas. 

 
MEDIDA: Campaña de difusión da Lei de Conciliación. 

- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Información ao empresariado do municipio da 
necesidade de explotar as vías que abre a Lei de 
Conciliación. Promoción nas empresas de políticas de 
recursos humanos orientadas a conciliar a vida familiar e 
laboral. 
OBXECTIVO ASOCIADO: Difundir a existencia de incentivos 
á contratación feminina. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais do Concello, 
Asociacións empresariais e empresas. 

 
MEDIDA: Definición de actividades formativas segundo 
necesidades das mulleres demandantes de emprego. 
DESCRICIÓN: Inventario e catalogación de mulleres 
demandantes de emprego. Envío dos perfís máis axeitados 
para cada sector e/ou empresa. Poderá facerse ao mesmo 
tempo que a difusión das axudas. Proporcionaríase a 
formación complementaria demandada pola empresa por 
parte do Concello, despois dun compromiso de contratación.  

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Incrementar a empregabilidade das 
mulleres. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello, Asociacións empresariais e profesionais. Tecido 
empresarial en xeral. 
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MEDIDA: Formación sobre perspectiva de xénero ás/ós 
técnicas/os municipais. 
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DESCRICIÓN: Seminarios de sensibilización e formación a 
orientadoras/es laborais, axentes de desenvolvemento local, 
técnicas/os de emprego, traballadores/as socias, técnicas/os 
de cultura, etc., sobre a problemática de xénero no mercado 
laboral. 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Incluír a perspectiva de xénero nos 
procesos de orientación laboral. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos do Concello. 

 
MEDIDA: Convocatoria anual dun premio a empresas 
comprometidas coa igualdade de oportunidades. 

- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Celebración anual dunha convocatoria e 
entrega de premio simbólico, que será concedido ás 
empresas que colaboren nos programas de fomento de 
emprego para mulleres, ou que demostren ter iniciativas 
interesantes de cara á promoción laboral da muller ou á 
conciliación da vida familiar e laboral. 

OBXECTIVO ASOCIADO: Implicar as empresas na 
superación das desigualdades. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Concello. Empresas. 

 
MEDIDA: Seminario sobre busca de emprego con perspectiva 
de xénero. 
DESCRICIÓN: Accións formativas dirixidas a mulleres e 
homes sobre técnicas activas de procura de emprego 
(confección de currículo, entrevistas, etc.), con especial 
incidencia no desenvolvemento de actitudes de autoestima e 
asertividade. Información sobre as profesións máis 
contratadas e asesoramento sobre a formación máis axeitada. 
Fomentar a visibilización da problemática de xénero asociada 
ao mercado laboral entre os homes e as mulleres asistentes. 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Incluír a perspectiva de xénero nos 
procesos de orientación laboral. 
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ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de emprego do Concello 
e entidades que desenvolvan labores de orientación laboral. 
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MEDIDA: Promocionar as iniciativas asociativas e/ou 
cooperativas vinculadas a actividades de prestación de 
servizos ao fogar e a persoas dependentes. 

- 

-  OBXECTIVOS ASOCIADOS: Diminuír a precariedade e as                    
situacións de economía somerxida. Visualizar as 
oportunidades de emprego regularizado asociadas a 
ocupacións tradicionalmente femininas en réxime irregular. 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Fene conta cun grande número de mulleres 
que está a traballar nunha situación de economía somerxida 
neste sector. O feito de que se deran de alta na Seguridade 
Social e se constituíran como empresa/cooperativa 
favorecería a entrada da muller no mundo laboral regularizado 
e proporcionaría un novo servizo ao concello. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello e Entidades veciñais. 

 

MEDIDA: Promover a creación de servizos de atención á 
infancia de carácter municipal. 

-  OBXECTIVO ASOCIADO: Visualizar as oportunidades de 
emprego regularizado asociadas a ocupacións 
tradicionalmente femininas en réxime irregular. 
DESCRICIÓN: Os servizos de atención á infancia son 
considerados como un novo xacemento de emprego polo que 
a súa creación ao tempo que serve de apoio á conciliación da 
vida familiar e laboral proporciona novos postos de traballo. 

- 

- ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos de formación e emprego 
do Concello. 
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ÁREA DE TRABALLO II: EDUCACIÓN E SENSIBILIZACIÓN 

 
A relación familia educación é evidente. Falar de familia é falar de 
futuro, falar de educación é falar de futuro. 
 
A socialización é a adquisición deses valores básicos que permiten 
a persoa situarse na sociedade. A socialización ten que se 
producir en familia. Tentar que outras institucións cumpran esa 
función é un erro. 
 
A relación escola/educación tamén é evidente. Falar de escola é 
falar de futuro, falar de educación é falar de futuro. 
 
A educación é a chave da boa vida no eido profesional e por 
extensión na vida en xeral. 
 
O logro da igualdade de oportunidades entre muller e home 
precisa da educación como instrumento básico na familia e na 

escola, modificando comportamentos, actitudes, normas e valores 
sociais que determinan uns roles estereotipados. 
 
Por todo o anterior é preciso sensibilizar a comunidade escolar de 
Fene: profesorado, alumnado, nais e pais e persoal non docente e, 
a comunidade local fenesa en xeral. 
 
Obxectivo xeral 

 
Sensibilizar o conxunto da poboación de Fene sobre a igualdade 
entre mulleres e homes. 
 
Obxectivos específicos 

 
Fomentar a visión de xénero no deseño e implementación de 
polítcias públicas. 

- 

- 
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Promover actitudes igualitarias e tolerantes, especialmente 
entre os colectivos de infancia e xuventude. 
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Fomentar a aplicación da visión diferencial de xénero de 
forma transversal. 

- 

 
Medidas de acción 

 
MEDIDA: Seminario de coeducación para docentes de 
primaria e secundaria. 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Promover actitudes igualitarias e 
tolerantes, especialmente entre os colectivos de infancia e 
xuventude. 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Celebración dun seminario orientado orientado 
a sensibilizar o profesorado de ensino primario e secundario, 
sobre as ferramentas para fomentar valores coma a igualdade 
e a tolerancia no ensino regrado, fomentando o deseño de 
actividades cunha perspectiva coeducadora. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos Sociais do Concello. 
Centros de educación regrada. 

 

- MEDIDA: Seminarios sobre desigualdade para adolescentes. 
- DESCRICIÓN: Seminarios nos institutos, orientados a 

evidenciar as situacións de desigualdade por mor de xénero, 
e a incidencia das actitudes na súa superación ou no seu 
mantemento. Deberán ter un carácter práctico e participativo. 

- OBXECTIVO ASOCIADO: Promover actitudes igualitarias e 
tolerantes, especialmente entre os colectivos de infancia e 
xuventude. 

- ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos Sociais do Concello. 
Centros de educación regrada. 

 
- MEDIDA: Promoción do uso da linguaxe inclusiva na 

formación. 
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- DESCRICIÓN: Redacción dun protocolo sobre linguaxe 
inclusiva nos cursos ofertados polo concello, así como a 
revisión da linguaxe androcéntrica de todos os cursos que 
poidan estar subvencionados ou xestionados polo mesmo. 
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- OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a aplicación da visión 
diferencial de xénero de forma transversal. 

- ENTIDADES IMPLICADAS: Fomentar a aplicación da visión 
diferencial de xénero de forma transversal. 

 
MEDIDA: Promover o uso da linguaxe inclusiva na 
documentación elaborada polo Concello. 

- 

DESCRICIÓN: Instar a todas as áreas municipais a utilizar 
unha linguaxe non discriminatoria na elaboración da 
documentación administrativa. Difundir a guía de 
recomendacións para o uso dunha linguaxe non 
discriminatoria na Administración pública. 

- 

- 

- OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a aplicación da visión 
diferencial de xénero de forma transversal. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais do Concello e 
resto das áreas municipais. 

 
 

- MEDIDA: Dinamización das Escolas de Pais e Nais. 
- DESCRICIÓN: Fomentar a extensión das iniciativas 

existentes ao resto dos centros. Potenciar a participación 
masculina que nestes momentos é escasa. Dado o valor que 
teñen as Escolas de Pais e Nais e a situación na que no 
momento actual se atopan sería conveniente realizar unha 
sondaxe entre o público destinatario que permitiría mellorar o 
funcionamento das mesmas. 

- OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a visión de xénero no 
deseño e implementación de polítcias públicas. 

- ENTIDADES IMPLICADAS: Comisión de cultura, deporte, 
ensino e turismo, centros de ensino. 

 
MEDIDA: Inclusión da variable sexo nas actividades 
realizadas polo Concello. 

- 

- 
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DESCRICIÓN: Instar a todos os departamentos municipais a 
realizar unha recolla de datos de participación nas diferentes 
actividades desagregados por sexo e idade. Nestes 
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momentos a presenza sistemática da variable sexo non está 
xeralizada, coa conseguinte perda de información sobre a 
incidencia real dalgunhas medidas entre o público feminino. 

- OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a aplicación da visión 
diferencial de xénero de forma transversal. 

- 

- 

ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais do Concello e 
resto das áreas municipais que realicen actividades dirixidas á 
cidadanía. 

 
MEDIDA: Contratación dunha axente de igualdade de 
oportunidades. 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Incorporación no seo da Administración local 
desta nova figura, axente dinamizador, sensibilizador e 
fiscalizador de situacións de discriminacións, que axilice e 
poña en marcha medidas de acción positiva. 

- OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a aplicación da visión 
diferencial de xénero de forma transversal. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Concello. 

MEDIDA: Impartición de seminarios sobre violencia de xénero 
nos centros educativos e no asociacionismo. 
DESCRICIÓN: Impartición de seminarios de concienciación 
sobre temáticas de violencia (estereotipos, valores da non 
violencia, coeducación). 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Promover actitudes igualitarias e 
tolerantes, especialmente entre os colectivos de infancia e 
xuventude. 
 ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais do Concello, 
centros educativos, Garda Civil, ALMAT, entidades sociais. 

 
MEDIDA: Realización de Xornadas interculturais 
OBXECTIVO ASOCIADO: Promover actitudes igualitarias e 
tolerantes, especialmente entre os colectivos de infancia e 
xuventude. 

- 

- 
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DESCRICIÓN: Realizar xornadas abertas de sobre 
inmigración e sociedade multicultural, fomentando actitudes e 
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valores de respecto e tolerancia aceptando os colectivos de 
inmigrantes na conformación da sociedade fenesa. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais do Concello. 
Tecido asociativo. 

- 
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ÁREA DE TRABALLO III: PARTICIPACIÓN, DEPORTE, 
CULTURA E LECER 

 
A tradicional división do traballo por sexos vén condicionando a 
participación da muller na vida sociopolítica e no acceso ás 
actividades culturais, o deporte e o ocio. 
 
Para que a muller participe en igualdade de oportunidades que o 
home é preciso avanzar na adopción de responsabilidades dentro 
do eido doméstico por parte dos dous sexos. Pero no tema da 
participación existe aínda, se cabe, un obxectivo máis importante, 
o cumprimento do artigo 48 da Constitución Española “que os 
poderes públicos promoverán as condicións para a participación 
libre e eficaz da mocidade no desenvolvemento político, social, 
económico e cultural” que implica motivar as novas xeracións para 
a súa participación na comunidade, garantindo a supervivencia  do 
tecido asociativo e a promoción das actividades culturais, o 
deporte e o ocio, en prol da democratización cultural, a práctica 

non sexista/común do deporte e o goze do tempo libre como 
tempo de ocio. 
 
Como se ten manifestado nas reunións co tecido asociativo de 
Fene: 

É preciso achegar á muller ás distintas formas de cultura e 
potenciar a súa faceta  creativa. 

- 

- 

- 

É preciso que actividades deportivas organizadas con 
vocación de acoller ambos os sexos non acaben feminizadas 
ou masculinizadas. 
É preciso que a muller non teña só tempo libre senón  
descanso, diversión é desenvolvemento, (os 3Ds de 
Dumazadier ) 

 
Obxectivo xeral 
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Fomentar a participación activa das mulleres en todos os eidos da  
sociedade. 
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Obxectivos específicos 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Fomentar a paridade no tecido asociativo. 
Fomentar a participación activa da muller e do home, 
especialmente da mocidade, no tecido asociativo. 
Fomentar a presenza das problemáticas de xénero en todos 
os niveis de decisión e participación. 
Incrementar o poder de negociación das mulleres na xeración 
de demandas cara á Administración. 
Promover a conciliación da vida laboral e familiar. 
Educar para o ocio e o consumo. 
Fomentar a participación activa das mulleres nas actividades 
de lecer vinculadas ao deporte e á cultura. 

 
 
 
 

 
Medidas de acción 

 
MEDIDA: Incluír a perspectiva de xénero na programación 
cultural do Concello. 

- 

DESCRICIÓN: Realización de actividades e eventos nos que 
se visualicen as problemáticas de xénero, valores e 
estereotipos a través de convocatorias de premios artísticos 
nos que se transmitan valores de coeducación e igualdade de 
xénero. 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a presenza das 
problemáticas de xénero en todos os niveis de decisión e 
participación. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Comisión de cultura, deporte, 
ensino e turismo. 
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MEDIDA: Difundir a obra de artistas e artesás de Fene. 
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OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a participación activa 
das mulleres nas actividades de lecer vinculadas ao deporte e 
á cultura. 

- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Apoiar as veciñas de Fene artistas e artesás 
dando a coñecer a súa obra a través de diversas canles. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Comisión de cultura, deporte, 
ensino e turismo. 

 
MEDIDA: Apoio técnico a entidades no deseño de proxectos 
de promoción da muller e/ou de igualdade de oportunidades 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a participación activa da 
muller, especialmente das mozas, no tecido asociativo. 
DESCRICIÓN: Asesoramento técnico da confección e posta 
en marcha de proxectos dirixidos a mulleres e que posúan 
unha perspectiva de mudanza social.  
DESCRICIÓN: Asesoramento a todas as organizacións que 
posúan iniciativas para implantar e/ou levar a cabo programas 
dirixidos a mulleres, buscando posible financiamento, deseño 

organizacional, formación, metodoloxía, sistemas de 
avaliación. 
OBXECTIVO ASOCIADO: Incrementar o poder de 
negociación das mulleres na xeración de demandas cara á 
Administración. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais do Concello, 
Comisión de cultura, deporte, ensino e turismo 

 
MEDIDA: Obradoiros formativos de educación cívico-política. 
OBXETIVO ASOCIADO: Fomentar a participación activa da 
muller, especialmente das mozas, no tecido asociativo. 

- 

- 
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DESCRICIÓN: Realizar obradoiros formativos de educación 
cívico-política para o alumnado de secundaria coa finalidade 
de potenciar a participación dos/das mozos/as no tecido 
asociativo (e na política) e  motivar a xente nova para que se 
preocupen polo que lles rodea, se comprometan e adestren 
as súas habilidades de participación. 
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ENTIDADES IMPLICADAS: Concello, centros educativos, 
Tecido asociativo. 

- 

- 

 

MEDIDA : Obradoiro  para o ocio e o consumo. 
- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Estase a fomentar un ocio consumista. O 
problema do desemprego pon de manifesto a imposibilidade 
de continuar mantendo este sistema de relacións tempo libre 
–consumo. Trataríase de apreciar determinados valores  nos  
momentos de Ocio e/ou Consumo, favorecendo a toma de 
decisións responsables e a autonomía no uso de recursos do 
noso contorno. Algúns aspectos a desenvolver serían: o rol de 
consumidor, a toma de conciencia ambiental no consumo e 
no ocio, actitudes fronte aos medios de comunicación, 
valoración crítica da publicidade,  etc...  
OBXECTIVO ASOCIADO: Educar para o ocio e o consumo. 
ENTIDADES IMPLICADAS:Concello, centros educativos, 
familias. 

MEDIDA: Obradoiro de intercambio de roles tradicionais nas 
tarefas do fogar. 
DESCRICIÓN: obradoiros de formación e sensibilización para 
homes centrados na aprendizaxe de tarefas domésticas, así 
como para mulleres centrado nas reparacións domésticas. 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Promover a conciliación da vida 
laboral e familiar. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais e de cultura do 
Concello. 

MEDIDA: Participación das asociacións no desenvolvemento 
do PIOM. 
OBXETIVO ASOCIADO: Fomentar a presenza das 
problemáticas de xénero en todos os niveis de decisión e 
participación e Incrementar o poder de negociación das 
mulleres na xeración de demandas cara á Administración.  

- 

- 
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DESCRICIÓN: A participación das asociacións no 
desenvolvemento do PIOM se presenta como unha vía para 
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potenciar o tratamento da igualdade de xénero dende o tecido 
asociativo. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Consello sectorial da Muller, 
tecido asociativo. 

- 

- 

 

MEDIDA: Difundir o programa de voluntariado . 
OBXETIVO ASOCIADO: Fomentar a paridade no tecido 
asociativo. 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: O concello conta cun Programa de 
voluntariado que a día de hoxe so actúa a instancias da 
Concellería de Servizos Sociais. É preciso que sexa 
transversal a todas as concellerías. Debe captar novos/as 
voluntarios/as como unha forma de participar na sociedade. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Concello, centros educativos, 
asociacións. 
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ÁREA DE TRABALLO IV: PROBLEMÁTICAS SOCIAIS 

 
Un dos principais obxectivos dos servizos sociais é crear e 
articular os recursos precisos para o benestar dos seus usuarios. 
Aínda que hoxe está superada a visión aistencialista de tempos 
anteriores primando o labor preventivo, informativo e formativo e 
os servizos sociais pretenden o benestar de toda a comunidade , 
aínda existen sectores da poboación con maiores necesidades, en 
condicións de desigualdade e con probabilidade de se achegaren 
a situacións de marxinación.  
 
A carencia de infraestruturas dedicadas aos servizos á 
comunidade, a pervivencia da violencia doméstica e o acollemento 
de inmigrantes nunha sociedade que non está preparada para os 
recibir (e que esconde ademais, no caso das mulleres, unha 
problemática engadida: o exercicio da prostitución en locais de 
prostitución ) preséntanse para nós como os principais ámbitos de 
intervención. 

Obxectivo xeral 

 
Mellorar os servizos e os recursos sociais para mulleres do 
municipio. 
 
Obxectivos específicos 

 
Fomentar a coordinación entre institucións que traballan en 
materia de violencia de xénero e problemáticas sociais. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Visibilizar as situacións de violencia de xénero. 
Visibilizar os diferentes recursos en materia de asistencia a 
mulleres vítimas de malos tratos. 
Optimizar os recursos dedicados ás mulleres. 
Incrementar a capacitación técnica de todos os profesionais 
que atenden situacións de emerxencia social, especialmente 
no referido á violencia de xénero. 
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Mellorar a calidade no servizo a mulleres vítimas da violencia 
de xénero. 
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Incrementar a “rede de descanso” para mulleres. - 

- 

- 

Estender o uso dos recursos sociais. 
Promover a inclusión social de mulleres en risco de exclusión. 

 
Medidas de acción 

 
- MEDIDA: Pór en marcha unha gardería municipal. 
- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Incrementar a “rede de descanso” 
para mulleres. 
DESCRICIÓN: Implantar unha gardería municipal que cubra 
as necesidades de asistencia e educación da infancia. 
Actualmente só existe unha iniciativa privada sita fóra do 
núcleo urbano.  
ENTIDADES IMPLICADAS:  Servizos sociais do Concello. 

 
MEDIDA: Promoción dunha rede comarcal de servizos 
sociais. 

OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a coordinación entre 
institucións que traballan en materia de violencia de xénero e 
problemáticas sociais; Incrementar a capacitación técnica de 
todos os profesionais que atenden situacións de emerxencia 
social, especialmente no referido á violencia de xénero; 
Optimizar os recursos dedicados ás mulleres 

- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: contactar co resto dos servizos sociais 
municipais da comarca, así como coas entidades sociais que 
operen no territorio, co obxecto de constituír unha rede 
estable de colaboración e intercambio de experiencias, que 
favoreza a optimización e coñecemento dos recursos 
existentes, así como a planificación ordenada no deseño e 
prestación de servizos de intervención sociocomunitaria. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais municipais e 
entidades sociais da comarca. 
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MEDIDA: Creación observatorio comarcal de violencia de 
xénero.  
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DESCRICIÓN: Posta en marcha dun observatorio de violencia 
de xénero coordinado dende os servizos socias do Concello, 
que aglutine todas as entidades e administracións da comarca 
que realizan algún labor en materia de violencia contra a 
muller, favorecendo a aprendizaxe organizacional, o 
intercambio de experiencias e a optimización de recursos. 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Optimizar os recursos deicados ás 
mulleres; Fomentar a coordinación entre institucións que 
traballan en materia de violencia de xénero e problemáticas 
sociais; incrementar a capacitación técnica de todos os 
profesionais que atenden situacións de emerxencia social, 
especialmente no referido á violencia de xénero; Mellorar a 
calidade no servizo a mulleres vítimas da violencia de xénero 
ENTIDADES IMPLICADAS: concellos, corpos de seguridade, 
asociacionismo asistencial e social, colexio de avogados/as, 
centro de saúde.  

 
MEDIDA: Promover a coordinación co Centro de saúde. 

DESCRICIÓN: Fomentar a comunicación entre os servizos 
sociais do Concello e o Centro de saúde local. Os centros de 
saúde son en ocasións as primeiras (e ás veces únicas) 
entidades que toman contacto con situacións de emerxencia 
social, xa sexan violencia ou calquera outra. Pese ao 
coñecemento do Centro de saúde de Fene da Guía para a 
prevención, detección e atención en materia de violencia de 
xénero no ámbito sanitario, é necesario estreitar a 
colaboración e a retroalimentación entre ambos os servizos, 
de xeito que funcionen como un todo integrado na detección e 
asistencia en casos de emerxencia social. 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Visibilizar as situacións de 
violencia de xénero 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais do Concello e 
Centro de saúde. 
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MEDIDA: Realizar campañas de información e de 
sensibilización nos centros educativos e nas asociacións 
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DESCRICIÓN: impartición de seminarios de concienciación 
sobre temáticas de violencia (estereotipos, valores da non 
violencia, coeducación) informar e sensibilizar sobre a 
violencia doméstica alentando a tolerancia 0 fronte ao 
maltrato. Informar sobre os recursos existentes, 
especialmente para casos de emerxencia. 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar a participación activa 
das mulleres nas actividades de lecer vinculadas ao deporte e 
á cultura; visibilizar os diferentes recursos en materia de 
asistencia a mulleres vítimas de malos tratos 
ENTIDADES IMPLICADAS: concello, centros educativos, 
asociacións de mulleres e asociacionismo en xeral.  

 
MEDIDA: Promover a coordinación entre os Servizos Sociais 
Municipais; o Departamento de Cultura, Educación, 
Turismo,Deporte, Xuventude e Normalización Lingüística, os 
Servizos de Atención Primaria e os Servizos de Emprego. 

OBXECTIVO ASOCIADO: Optimizar os recursos dedicados 
ás mulleres. 

- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Cada un destes departamentos dispón de 
información e recursos que, compartidos, optimizarían as 
intervencións socioeducativas que dende o Concello se 
puideran realizar. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos Sociais Municipais; o 
Departamento de Cultura, Educación, Turismo, Deporte, 
Xuventude e Normalización Lingüística; os Servizos de 
Atención Primaria e os Servizos de Emprego. 

 
MEDIDA: Elaborar unha guía de recursos  
OBXECTIVO ASOCIADO: Optimizar os recursos dedicados 
ás mulleres. 

- 

- 
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DESCRICIÓN: Dispor dunha guia de recursos existentes no 
Concello (e na comarca) permitirá á muller mellorar a súa 
calidade de vida. 
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ENTIDADES IMPLICADAS Servizos Sociais Municipais; o 
Departamento de Cultura, Educación, Turismo, Deporte, 
Xuventude e Normalización Lingüística; os Servizos de 
Atención Primaria e os Servizos de Emprego.  

- 

- 

 
MEDIDA: Difundir as posibilidades de intervención en caso de 
situacións de emerxencia por mor da violencia de xénero 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Visibilizar as situacións de 
violencia de xénero; Optimizar os recursos dedicados ás 
mulleres. 
DESCRICIÓN: financiar unha campaña de difusión, con 
cartelería e mailing, do servizo de asistencia e telefónico 24 
horas de ALMAT, en virtude do convenio existente co 
Concello. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Concello, Servizos Sociais 
Municipais; o Departamento de Cultura, Educación, Turismo, 
Deporte, Xuventude e Normalización Lingüística; os Servizos 
de Atención Primaria e os Servizos de Emprego, ALMAT. 

MEDIDA: Faciltar o acceso dos inmigrantes a servizos 
normalizados 
OBXECTIVO ASOCIADO: Estender o uso dos recursos 
sociais. 

- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Aproveitar as consultas das persoas de 
nacionalidade estranxeira para informalos de recursos 
alternativos, á marxe do obxecto concreto da cuestión 
formulada, co obxecto de fomentar a súa plena integración 
social. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais do Concello. 

 
MEDIDA: Levar a cabo un programa de orientación integral 
para mulleres en situación de exclusión social ou con 
especiais dificultades para o acceso a recursos. 

- 
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OBXECTIVO ASOCIADO: Estender o uso dos recursos 
sociais. Promover a inclusión social de mulleres en risco de 
exclusión. 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN:  definición e posta en marcha dun programa 
de asesoramento a mulleres pertencentes aos colectivos de 
risco: 

Mulleres con discapacidade física, psíquica ou sensorial. 
Mulleres inmigrantes. 
Mulleres soas con cargas familiares. 
Mulleres sen formación. 
Mulleres que presenten patoloxías psicosociais.  
Mulleres vítimas da violencia. 
Mulleres prostituídas. 

O programa implicaría a elaboración dun protocolo de tratamento 
integral de casos de risco, consistente en proporcionar toda a 
información relativa á súa problemática e derivación a actividades 
de formación para o emprego, integracións socicultural e 
autoestima. Implicaría a actuación coordenada de diferentes áreas 
municipais e de entidades sociais especializadas nas 
problemáticas concretas. Realizaríanse itinerarios personalizados 

de inserción sociolaboral conducentes a dotar as beneficiarias de 
autonomía persoal. 

ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais, Comisión de 
deporte, cultura, ensino e turismo, Servizos de formación e 
emprego, entidades sociais especializadas. 
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ÁREA DE TRABALLO V: SAÚDE E SEXUALIDADE 

 
A OMS define na actualidade a saúde como o completo benestar 
físico, psíquico e social, e non só a ausencia de enfermidade. Esta 
definición suxire que aspectos físicos, psicolóxicos e sociais se 
traducen en saúde quedando un longo camiño para a conquista da 
mesma ( SAÚDE). 
 
De forma xenérica, cando se fala de saúde da muller, adoita 
pensarse en cuestións de tipo sexual e, máis concretamente 
reprodutivo. 
 
Moitos dos problemas de saúde que afectan as mulleres veñen 
deteminados por cuestións relativas á desigualdade de xénero, 
tanto por razóns derivadas do menor acceso aos recursos en 
xeral, coma por factores culturais. 
 

Debe garantirse pois a calidade de vida das mulleres ao longo de 
toda a súa vida potenciando medidas de prevención, educación e 
participación que vaian alén da medicalización e atención médico 
sanitaria  
 
Obxectivo xeral 

 
Fomentar actitudes saudables e seguras en materia de saúde e 
sexualidade. 
 
Obxectivos específicos 

 
Incrementar a información en materia de sexualidade. - 

- 

- 

Incrementar a información en materia de problemáticas e 
recursos asociados á saúde. 
Fomentar hábitos saudables na poboación femenina. 
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Medidas de acción 

 
 MEDIDA: Potenciar as liñas de traballo iniciadas polo 
Concello en materia de sensibilización sexual e afectiva. 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Incrementar a información en 
materia de sexualidade. 

- 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: Levar a cabo obradoiros de sexualidade, en 
horario lectivo, en todos os centros educativos de secundaria 
no municipio. Promover xornadas abertas sobre temáticas 
vinculadas ás relacións sexuais e afectivas. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Servizos sociais do Concello, 
Centro de Orientación Familiar de Ferrol.  

 
MEDIDA: Formación de promotoras e promotores de saúde. 

- 

- 

- 

- 

OBXECTIVO ASOCIADO: Incrementar a información en 
materia de problemáticas e recursos asociados á saúde. 
DESCRICIÓN: Formación e capacitación de persoal sanitario 
do centro de saúde e persoas activas na comunidade que se 

constitúan en promotores de saúde e que poñan a disposición 
das diferentes institucións e entidades cando estas o requiran 
a súa colaboración e recursos. 
ENTIDADES IMPLICADAS: Centro de saúde, tecido 
asociativo 

 
MEDIDA: Xornadas sobre educación para a saúde nas 
persoas maiores. 
OBXECTIVO ASOCIADO: Fomentar hábitos saudables na 
poboación feminina. 

- 

- 

- 

DESCRICIÓN: realización de xornadas nas sedes das 
entidades veciñais e no Centro social, dedicadas 
especialmente a problemáticas de saúde feminina. 
ENTIDADES IMPLICADAS:  Centro de saúde, Servizos 
sociais do Concello, Centro social de Fene, tecido asociativo. 
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SISTEMA DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

 
A miúdo, os programas públicos impleméntanse sen que 
paralelamente, ou unha vez concluídos, se produza unha xeración 
de información sobre os mesmos. Deste xeito as intervencións non 
contan con mecanismos axeitados de retroalimentación que 
permitan valorar e identificar factores de éxito e elementos 
susceptibles de seren mellorados ou modificados, de cara á 
consecución: 

• dun deseño axeitado ás necesidades sobre as que se 
actúa (pertinencia) 

• dos resultados desexados (eficacia)  

• dun óptimo uso dos recursos (eficiencia) 
 
É necesario definir desde o principio un sistema de seguimento e 
avaliación deste Plan que nos permita en todo momento ter unha 
imaxe real da súa evolución, detectando aquelas áreas de traballo 

máis exitosas e aquelas que deban ser obxecto dunha 
reformulación. 
 
Ao mesmo tempo, unha vez finalizado o mesmo, deberase contar 
cos suficientes elementos de xuízo que posibiliten a definición 
axeitada de novas intervencións, en función da aprendizaxe 
xerada polo proceso de seguimento e avaliación. 
 
O seguimento do plan funcionará como un sistema de 
retroalimentación permanente entre as entidades encargadas de o 
levar a cabo e as beneficiarias e beneficiarios das diferentes 
accións contempladas. 
 
Para isto definirase unha batería de indicadores, así como unha 
programación da recolla de información que permita contar coas 
ferramentas de medición e análise das diferentes accións 
realizadas. 
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A tipoloxía de indicadores comprenderá diferentes tipos: 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Indicadores de satisfacción 
Indicadores de resultados 
Indicadores de impacto 
Indicadores de alcance 
Indicadores de execución financeira 

A modo de exemplo adiántanse algúns posibles: 
Número de accións executadas 
Número de actuacións executadas / número de execucións 
previstas * 100 
Satisfacción dos asistentes e das asistentes a diferentes 
actividades 
Número de beneficiarias e beneficiarios das diferentes 
accións 
Número de beneficiarias e beneficiarios das diferentes 
accións / Número previsto * 100 
Nivel de coñecemento do plan 
Número de entidade participantes 

Número de profesionais implicados/as no deseño 
Número de profesionais implicados/as na execución 
Satisfacción do persoal implicado 
Custo total do plan 
Custo de cada acción 
Custo medio por beneficiaria/o 

 
Os Servizos Sociais do Concello serán o órgano encargado de 
coordinar as tarefas de avaliación. 
 
O Consello Sectorial da muller funcionará como entidade 
colaboradora e recibirá a información relativa ao seguimento e á 
avaliación. 
 
Os resultados da avaliación serán públicos e difundiranse entre as 
diferentes entidades e profesionais participantes. 
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	A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, no seu artigo 28 sinala que os municipios poden realizar actividades complementarias ás doutras administracións públicas, citando expresamente a promoción da muller. 
	 
	 
	               
	 
	As fenesas encóntranse, en termos absolutos, 8,2 puntos por debaixo das galegas. 


	- ENTIDADES IMPLICADAS: Comisión de cultura, deporte, ensino e turismo. 


