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INTRODUCIÓN

O uso democrático do tempo por par-
te de homes e mulleres é aínda unha 
materia pendente na actualidade. As 
que cargan coa necesaria conciliación 
da vida laboral, familiar e persoal son, 
fundamentalmente, as mulleres e adói-
tanse ver sometidas a unha dobre ou 
tripla xornada. Isto é produto dunha 
situación herdada na cal as mulleres 
eran socializadas nas tarefas do coida-
do. De feito, o traballo que realizaban 
era invisible e carecía de valor.

Hoxe, todas e todos recoñecemos o 
valor que ten para o funcionamento da 
nosa sociedade o traballo doméstico, 
o coidado e a educación dos nenos e 
das nenas ou a prestación da necesa-

ria asistencia ás persoas dependentes. 
De aí que tamén todos e todas deba-
mos ser corresponsables.

Os homes e as mulleres galegas, as 
administracións públicas, empresas e 
sindicatos son os axentes implicados 
na constitución dun novo contrato so-
cial que asuma a importancia do pri-
vado no deseño das políticas públicas. 
Este Plan de fomento da corresponsa-
bilidade ten como obxectivo ser o inicio 
dun camiño que implique todos os acto-
res nas diferentes áreas de actuación 
que consideramos prioritarias neste 
momento para compartir as responsa-
bilidades. Porque a clave da igualdade 
tamén está na corresponsabilidade.

               Secretaría Xeral da Igualdade
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Cambio de papeis e estereotipos sociais
_ Subárea 1.1.

Sensibilización social e cambio de mentalidade

Contextualización

A sociedade articúlase arredor do bino-
mio formado polo traballo produtivo e 
o traballo reprodutivo. Esta distribución 
respondía á aplicación de dúas lóxicas 
ben diferenciadas: dun lado, a lóxica 
masculina e patriarcal da produción e, 
doutro, a lóxica feminina e maternal da 
reprodución.

A división sexual das actividades, así 
como as crenzas sobre o masculino e o 
feminino, impuxéronlles a homes e mulle-
res un tempo único, orientado á realiza-
ción destas tarefas asignadas segundo o 
sexo, privándoos de oportunidades para 
desenvolver outras dimensións da per-
sonalidade e actuando como factor de 
desigualdade.

O proceso de cambios sociais e persoais 
que se veñen dando no último século 
trouxeron consigo a incorporación das 
mulleres ao mercado laboral, mais sen 
que se producise un reequilibrio no re-
partimento de funcións no ámbito pri-

vado: os estereotipos e papeis sexistas 
cos que medramos e convivimos fan que 
o traballo reprodutivo, entendido como 
o conxunto de tarefas de mantemento 
do fogar e de atención e coidado das 
persoas, siga a ser asumido maioritaria-
mente polas mulleres.

Estes estereotipos, presentes en toda a 
sociedade, prexudican as mulleres, que 
teñen que facer un sobreesforzo conti-
nuo para manter un traballo remunera-
do, renunciando practicamente ao seu 
tempo libre, pero tamén lles afecta aos 
homes, que se ven privados do exercicio 
dos seus dereitos e responsabilidades 
como pais e da posibilidade de adquisi-
ción dunha autonomía persoal na realiza-
ción de tarefas cotiás.

Faise, pois, necesario traballar para pro-
ducir un cambio nos comportamentos 
que, indubidablemente, repercutirá nas 
cotas de benestar da cidadanía.
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Obxectivo 
xeral: 

promover o 
cambio de 

papeis e 
estereotipos 

de xénero

Obxectivo 1
Visibilizar as diferenzas entre homes e mulleres no uso dos tempos 

Accións
1.1.1 Realización dun estudo sobre o uso do tempo pola mocidade (rural/
urbana)
1.1.2 Realización dun estudo sobre o uso dos tempos nos fogares (rural/
urbano)

Obxectivo 2
Concienciar ós axentes sociais da necesidade da corresponsabilidade 
compartida

Accións
1.1.3 Realización de campañas de sensibilización social 

Obxectivo 3
Promover a corresponsabilidade nas tarefas de coidado desde o sistema 
educativo

Accións
1.1.4 Promoción da introdución na materia Educación para a Cidadanía de 
módulos de corresponsabilidade no fogar e da ética do coidado como un 
contido transversal
1.1.5 Elaboración de materiais de sensibilización e formación para a 
infancia.

Número de axentes participantes nas distintas accións.

Número de campañas realizadas.

Número de impactos de cada unha das campañas.

Número de concellos nos que se realizaron campañas.

Número de asistentes ás distintas xornadas.

Número de materiais de apoio editados e publicados.

Número de materiais de apoio distribuídos.

Número de nenos/as implicados/as.
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Realización 
dun estudo 
sobre o uso 
do tempo pola 
mocidade 
(rural/
urbana)

Descrición
Realización dun estudo con base nunha enquisa dunha mostra representativa 
da poboación, tanto rural coma urbana. Público obxectivo: o estudo estará cen-
trado no uso do tempo por parte de mozos e mozas con idades comprendidas 
entre os 16 e os 30 anos.
Contidos
Elaboración de estudos orientados á obtención de información, de xeito ordena-
do e sistemático, relativa ao uso do tempo polos mozos e mozas galegos que 
permita identificar as diferenzas existentes entre sexos, idade, estudos e hábi-
tat.

Beneficios
_Obter información para detectar puntos de mellora que permitan promover o 
cambio de papeis.
_Detectar puntos sobre os que incidir para mellorar o emprego do tempo
Ámbito temporal
A realización do estudo debe facerse durante o primeiro ano, analizando a evo-
lución en anos posteriores.

Indicadores de resultado
Non procede, agás a constatación da realización do estudo.

Descrición
Realización dun estudo con base na realización dunha enquisa a unha mostra 
representativa da poboación, tanto rural coma urbana. Público obxectivo: as en-
quisas de base do estudo deberían ser cubertas por aquelas persoas que teñen 
algunha responsabilidade de guiar o fogar, tabulando os resultados conxunta-
mente para poder detectar patróns de conduta.
Contidos
Realización de enquisas orientadas á obtención de información ordenada e sis-
temática, relativa á percepción e á distribución do uso do tempo nos fogares, de 
xeito que se poidan identificar:
_As diferenzas existentes entre as actitudes e comportamentos dos fogares 
rurais e urbanos.
_As diferenzas de distribución do tempo das persoas que integran o fogar, defi-
nindo tempo de ocio, familia, fogar, parella, persoal, social e traballo.
_As características específicas do espazo rural.
_O estudo debería ser realizado tendo en conta os datos obtidos desde as enqui-
sas relativas ao uso do tempo, a través das diferenzas de sexo, idade, estudos 
e hábitat.

Beneficios
Obter información para desenvolver un enfoque previo que permita identificar 
os puntos sobre os que se debe incidir para mellorar o emprego do tempo nos 
fogares.
Ámbito temporal
A realización do estudo debe facerse durante o primeiro ano, realizando unha 
análise de evolución a través da Oficina de Usos do Tempo.

Indicadores de resultado
Non procede, agás a constatación da realización do estudo.

Realización 
dun estudo 
sobre o uso 
do tempo 
nos fogares
(rural/
urbano)
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Realización 
de campañas 
de sensibiliza-

ción social 

Descrición
Realización de campañas que sensibilicen sobre as vantaxes da corresponsabili-
dade. Público obxectivo: campañas globais segmentadas segundo os diferentes 
públicos obxectivo.

Contidos
Campañas de comunicación dirixidas á sociedade en xeral:
_Campaña pública de educación contra os estereotipos de xénero. Difusión de 
estatísticas por sexo sobre as desigualdades. 
_Traballo coas asociacións de mulleres para conciencialas do seu papel no pro-
ceso de cambio.
_Promover en colexios, institutos e universidades (traballadores/as do mañá) 
actividades de formación e sensibilización sobre a importancia do tempo, o seu 
valor, a necesidade de organizalo de xeito racional, a valoración do tempo fronte 
aos cartos.

Beneficios
Concienciar os axentes sociais sobre a importancia da corresponsabilidade.
Ámbito temporal
Proponse unha execución continuada durante 3 anos en distintos momentos.

Indicadores de resultado
Número de campañas realizadas.
Número de impactos.
Porcentaxe da poboación que recibiu as mensaxes.
Porcentaxe de territorio cuberto.

Descrición
Colaboración coa Administración educativa galega para incorporar, como mate-
rial curricular, contidos de fomento da corresponsabilidade e da ética do coida-
do. Público obxectivo:  nenos e nenas en idade escolar.
Contidos
Promoción da colaboración co departamento da Administración galega respon-
sable da materia e definición e deseño dos contidos nos ámbitos definidos como 
puntos críticos na corresponsabilidade.

Beneficios
_Contribuír á ruptura de papeis de xénero, a través da educación desde idades 
temperás.
_Favorecer a autonomía persoal de nenos e nenas.
_Mellorar a colaboración e cooperación co departamento responsable da edu-
cación.
Ámbito temporal
Proponse o lanzamento desta acción durante o primeiro ano, mantendo e actua-
lizando os contidos en anos posteriores.

Indicadores de resultado
_Número de centros que imparten a materia.
_Número de alumnos/as que a reciben.

Promoción da 
introdución 
na materia 
Educación 

para a 
Cidadanía de 

módulos de 
correspon-

sabilidade no 
fogar e da 

ética do 
coidado coma 

un contido 
transversal
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N
 3

A
C
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N
 4
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Elaboración 
de materiais 
de 
sensibilización 
e formación 
para a 
infancia

Descrición
Acción orientada ao deseño, edición e produción de materiais formativos en valo-
res que fomenten a corresponsabilidade. Público obxectivo: poboación infantil.

Contidos
_Presenza en medios en momentos ou lugares destinados á programación in-
fantil, de xeito que se poida fomentar desde a infancia a corresponsabilidade.
_Elaboración de materiais e xogos destinados aos cativos/as e que poderán ser 
utilizados tanto nos centros educativos coma nos fogares.

Beneficios
Xerar un ambiente de corresponsabilidade e fomento destes valores nos cati-
vos/as. 
Ámbito temporal
Execución durante toda a vixencia do plan.

Indicadores de resultado
_Número de materiais editados.
_Número de materiais distribuídos.
_Número de nenos e nenas que os empregaron.



14

CO
RR

ES
PO

N
SA

BI
LI

D
A

D
E Contextualización

Todos os indicadores e datos que refe-
rencian o tempo dedicado ás tarefas do 
fogar e ao coidado doutras persoas mós-
trannos unha desigual dedicación de ho-
mes e mulleres a estes labores. Recaen 
nas mulleres a maior parte das tarefas 
e das responsabilidades de coidado, si-
tuación que se acentúa cando, ademais, 
hai persoas dependentes no fogar, ben 
sexan crianzas, persoas maiores ou con 
algunha discapacidade.

A atención en solitario destas respon-
sabilidades ten como efecto inmediato 
a participación escasa ou marxinal de 
moitas mulleres no sector laboral, nun-
ha sociedade na que a dita participación 
é a vía principal de adquisición de derei-
tos; deste xeito, as mulleres están moito 
máis desprotexidas socialmente ca os 
homes, debido á súa maior precariedade 
laboral e ao seu menor nivel de ingresos, 
que se traduce nunha menor capacida-
de de aforro, en pensións máis baixas e 
nun maior risco de pobreza.

Cómpre, polo tanto, levar a cabo dous 
tipos de actuacións: poñer en valor o tra-
ballo non remunerado como peza indis-
pensable do benestar das persoas e do 
mantemento da actividade social e eco-
nómica e levar a cabo unha redistribu-
ción das tarefas entre todas as persoas 
que forman parte do núcleo familiar, o 
que posibilita que as mulleres teñan máis 
tempo para lle dedicar á súa vida laboral 
ou persoal.

Cambio de papeis e estereotipos sociais
_ Subárea 1.2.
Fomento da corresponsabilidade entre as persoas que conviven no fogar
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Obxectivo 
xeral: 
promover o 
cambio de 
papeis e 
estereotipos 
de xénero

Indicadores

Obxectivo 1
Fomentar a corresponsabilidade dos homes nas tarefas do fogar e de coi-
dado
Accións
1.2.1 Realización de campañas específicas dirixidas aos homes

Obxectivo 2
Modificar o repartimento do traballo doméstico entre as persoas que 
conviven nos fogares
Accións
1.2.2 Realización de obradoiros de corresponsabilidade para homes
1.2.3 Realización de obradoiros de supervivencia doméstica para adoles-
centes

Obxectivo 3
Promover o recoñecemento do valor económico do traballo doméstico
Accións
1.2.4 Mantemento e publicidade dunha conta satélite de produción domés-
tica

Número de campañas realizadas.

Número de concellos involucrados.

Número de obradoiros organizados.

Número de asistentes aos obradoiros.

Número de cursos.

Número de participantes nos cursos.
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Realización 
de campañas 

específicas 
dirixidas aos 

homes

A
C

C
IÓ

N
 1

A
C

C
IÓ

N
 2 Realización

de obradoiros 
de corres-

ponsabilidade 
para homes

Descrición
Realización de campañas de fomento da corresponsabilidade e concienciación 
da necesidade da redistribución das tarefas, decisións e funcións, así como o 
coidado de menores ou persoas dependentes entre aquelas que conviven no 
fogar. Público obxectivo: poboación masculina.
Contidos
Campañas de concienciación en lugares públicos para un repartimento máis 
equitativo das decisións, tarefas e funcións domésticas entre homes e mulleres-

Beneficios
Fomentar a corresponsabilidade dos homes nas tarefas, decisións e funcións 
do fogar.
Ámbito temporal
Execución periódica durante a vixencia do plan

Indicadores de resultado
_Número de campañas realizadas.
_Número de impactos.
_Porcentaxe de poboación cuberta.

Descrición
Realización de obradoiros para sensibilizar e formar os homes na realización 
das tarefas propias do fogar. Público obxectivo: poboación masculina.
Contidos
Realización de obradoiros de xeito experimental, nos que se trate de:
_Promover a incorporación dos homes ás tarefas domésticas, mediante a súa 
capacitación teórica e práctica.
_Introducir entre os homes o discurso da igualdade procedente doutros ho-
mes.
_Reflexionar entre varóns sobre a convivencia familiar e a resolución de conflitos 
de xeito pacífico.
_Enquisa de avaliación dos resultados aos homes participantes e ás súas fami-
lias.

Beneficios
_Visibilizar con normalidade a corresponsabilidade doméstica.
_Capacitar a varóns adultos para exercer as tarefas domésticas con autono-
mía.
_Cuestionar estereotipos de xénero desiguais - traballar novas masculinidades.
Ámbito temporal
Repartidas durante a vixencia do plan.

Indicadores de resultado
_Número de cursos realizados.
_Número de homes profesores.
_Número de homes alumnos.
_Avaliación da participación dos alumnos 6 meses despois no traballo 
doméstico.
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Realización 
de 
obradoiros de 
supervivencia 
doméstica 
para 
adolescentes

Mantemento 
e publicidade 
dunha conta 
satélite de 
produción 
doméstica

Descrición
Realización de obradoiros para educar e para lles ensinar aos/ás adolescentes 
a realizar as tarefas propias do fogar. Público obxectivo: adolescentes.
Contidos
Realización de obradoiros en centros públicos para educar os mozos e mozas en 
valores de igualdade e corresponsabilidade, así como sobre a xestión do fogar.

Beneficios
_Concienciación dos mozos e mozas galegos sobre a necesidade de compartir 
as tarefas do fogar.
_Fomentar a corresponsabilidade entre as persoas que conviven no fogar.
Ámbito temporal
Execución periódica durante a vixencia do plan.

Indicadores de resultado
_Número de obradoiros e cursos.
_Número de prazas ofertadas versus número de participantes.
_Porcentaxe de poboación obxectivo cuberta.

Descrición
Dimensionamento do valor do traballo doméstico non remunerado para consu-
mo dos membros do fogar, elaborando un sistema satélite sobre a produción 
doméstica en conexión coas contas nacionais. Público obxectivo: conxunto da 
poboación.
Contidos
_Listaxe de medidas para considerar e definición das medidas e puntos críticos 
desas medidas.
_Incorporación e actualización periódica desta conta satélite no portal web do 
IGE (punto: Información estatística por temas - sociedade e poboación - benestar).

Beneficios
_Proporcionar información adicional, de carácter funcional ou de entrecruza-
mentos sectoriais, sobre determinados aspectos sociais.
_Ampliar a cobertura dos gastos e beneficios das actividades para levar a cabo.
_Ampliar a análise dos datos mediante os indicadores e agregados pertinentes.
Ámbito temporal
Deberían estar descritas as medidas no primeiro ano e deberíase facer un se-
guimento da evolución durante todos os anos de vixencia do plan.

Indicadores de resultado
_Evolución no tempo.
_Indicadores macroeconómicos.
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Conciliación dos tempos persoais e sociais
_ Subárea 2.1.

Fomento do uso corresponsable das medidas de conciliación

Contextualización

En xeral, existe na poboación galega 
unha percepción de que é “complicado” 
compatibilizar a vida familiar e laboral e 
moitas veces descoñécense as posibili-
dades e as medidas que se poden pór en 
práctica para tentar levalo a cabo.

Por outra parte, as responsabilidades fa-
miliares son concibidas na maior parte 
dos casos como propias das mulleres, 

o que actúa, unha vez máis, como fac-
tor de desigualdade. Desde os poderes 
públicos, débense adoptar medidas que 
favorezan o gozo de permisos familiares, 
sen que isto afecte negativamente as po-
sibilidades de acceso ao emprego e as 
condicións de traballo das mulleres, pro-
movendo que os homes asuman tamén 
estas responsabilidades.
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Obxectivo 
xeral: 

fomento do 
uso corres-

ponsable das 
medidas de 
conciliación

Obxectivo 1
Difundir as normas e outras medidas que facilitan o uso de permisos, licen-
zas e excedencias por coidados 
Accións
2.1.1 Publicación e distribución de materiais divulgativos en asociacións, 
concellos e xornadas de sensibilización para a redución de estereotipos

Obxectivo 2
Implicar os pais no coidado das crianzas desde o inicio
Accións
2.1.2 Axuda para a redución da xornada do pai por coidado de fillos/as 
menores de 3 anos

Manuais distribuídos sobre as normas.

Número de pais que solicitan a redución da xornada.
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Descrición
Definición, elaboración e distribución de materiais divulgativos das normas que 
regulan os permisos, licenzas e excedencias por coidados de fillos/as e medidas 
que facilitan o seu gozo. Publico obxectivo: poboación masculina e feminina con 
fillos/as menores de seis anos ou persoas dependentes ao seu cargo.
Contidos
Normas que regulan os permisos, licenzas e excedencias por coidados directos 
de menores e persoas dependentes e outras iniciativas postas en marcha para 
facilitar o seu gozo.

Beneficios
_Aumentar os coñecementos da poboación galega sobre os permisos, licenzas 
e excedencias que poden solicitarse e medidas que faciliten o seu gozo, co fin de 
compatibilizar a vida familiar e laboral.
_Incrementar a corresponsabilidade da poboación masculina galega.
Ámbito temporal
Durante os primeiros meses de posta en marcha do plan, co fin de comezalo a 
distribuír entre a poboación nas xornadas previstas.

Indicadores de resultado
_Número de materiais editados.
_Número de materiais distribuídos.

Descrición
Con esta acción preténdense implicar aos pais na crianza dos fillos/as desde 
o primeiro momento. Publico obxectivo: poboación masculina que ten  fillos/as 
menores de 3 anos.
Contidos
Financiamento parcial compensatorio pola diminución dos ingresos, como con-
secuencia da redución de xornada do pai para o coidado de fillas/os menores 
de 3 anos.

Beneficios
Incrementar a implicación dos pais no coidado dos fillos/as.
Ámbito temporal
Comezo no 2007.

Indicadores de resultado
_Incremento da poboación masculina que solicita redución de xornada.
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Conciliación dos tempos persoais e sociais
_ Subárea 2.2.
Promoción da reorganización de horarios na Administración pública galega

Contextualización

Os horarios da atención ao público exis-
tentes hoxe en día na Administración 
pública galega dificultan o acceso da ci-
dadanía aos servizos.

Ao mesmo tempo, moito do persoal da 
Administración ten problemas para har-
monizar as súas responsabilidades la-

borais, familiares e persoais pola rixidez 
do horario de traballo. A Administración 
pública debe ser pioneira no desenvol-
vemento de actuacións que resolvan os 
problemas da cidadanía e no establece-
mento de políticas de conciliación para o 
persoal que traballa nela.
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Obxectivo 
xeral: 
promover a 
flexibilidade 
horaria nos 
servizos de 
atención ao 
público

Indicadores

Obxectivo 1
Promover a negociación para conseguir unha maior flexibilidade horaria
Accións
2.2.1 Contactos coas persoas responsables da Administración competen-
te
2.2.2 Contactos coas persoas responsables das organizacións sindicais 
con representación nas mesas de negociación

Número de contactos realizados.

Número de servizos de atención ao público que imitan a medida.

Número de empregados/as afectados/as.
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Contactos 
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Contactos 
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responsables 
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organizacións 
sindicais con 
representa-
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mesas de 

negociación

Descrición
As actuacións de flexibilización horaria para que teñan efecto deben ir da man das 
persoas competentes nesta materia en cada Administración. Esta acción consiste 
en establecer contactos coas persoas responsables dos departamentos, co obxec-
tivo de afondar na importancia que ten a modificación dos parámetros horarios na 
atención das administracións públicas e o beneficio social que suporía a actualización 
destes, de forma que sexan máis accesibles. Público obxectivo: responsables da Ad-
ministración pública con competencias neste eido.
Contidos
_Por un lado, concienciación das persoas da Administración con competencia en ma-
teria de horarios de atención á cidadanía da necesidade de compatibilizar os tempos 
laborais e persoais.
_Paralelamente, esta actuación redundaría nunha maior flexibilidade na organización 
do tempo e das quendas de traballo do persoal.

Beneficios
Unha Administración máis accesible e adecuada ás necesidades e demandas da ci-
dadanía actual, para se converter nunha adiantada respecto das expectativas dos 
seus usuarios/as.
Ámbito temporal
Evolución gradual de cara á cada vez maior dispoñibilidade horaria dos servizos 
de atención á cidadanía.

Indicadores de resultado
_Incremento das horas de atención ao público.
_Porcentaxe sobre o total de xestións no novo tramo horario.
_Nivel de satisfacción das persoas usuarias.

Descrición
As actuacións de flexibilización horaria para que teñan efecto deben ir da man das 
persoas responsables das organizacións sindicais. Esta acción consiste en estable-
cer contactos coas persoas responsables das organizacións sindicais, co obxecto de 
colaborar con elas e afondar no tema da importancia que ten a modificación dos pa-
rámetros horarios na atención das administracións públicas e o beneficio social que 
suporía a súa actualización, de forma que sexan máis accesibles. Público obxectivo:
as persoas responsables das organizacións sindicais nas mesas de negociación.
Contidos
Transmisión ás organizacións sindicais da importancia da flexibilización dos ho-
rarios de atención á cidadanía para facilitar a relación coa Administración, así 
como os beneficios desta flexibilización en relación cunha boa organización do 
tempo e das quendas de traballo

Beneficios
Conseguir unha Administración máis accesible aos usuarios/as e máis axeitada 
ás necesidades actuais.
Ámbito temporal
Evolución gradual de cara á cada vez maior dispoñibilidade horaria dos servizos 
de atención á cidadanía.

Indicadores de resultado
_Incremento das horas de atención ao público.
_Porcentaxe sobre o total de xestións no novo tramo horario.
_Nivel de satisfacción das persoas usuarias.
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Conciliación dos tempos persoais e sociais
_ Subárea 2.3.

Fomento da reorganización de tempos nas empresas

Contextualización

O tecido empresarial galego está forma-
do basicamente por pemes e micrope-
mes, que son aínda pouco coñecedoras 
da corresponsabilidade empresarial e 
normalmente contan con menos capaci-
dade para xestionar medidas concretas.
 
Por outra parte, a negociación colectiva 
case non lles presta atención aos fac-
tores relacionados coa mellora da con-
ciliación da vida laboral e persoal dos 

traballadores e traballadoras e limítase, 
no mellor dos casos, a adaptar os conve-
nios á normativa vixente.

Todo isto trae consigo que a cidadanía 
atope enormes dificultades para conci-
liar a súa vida laboral e persoal, o que 
se traduce nunha taxa de natalidade 
baixa, no progresivo envellecemento da 
poboación, nunha baixa ocupación femi-
nina...
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Obxectivo 
xeral: 

fomento da 
reorganiza-

ción de 
tempos nas 

empresas

Obxectivo 1
Coñecer a situación da corresponsabilidade empresarial en Galicia
Accións
2.3.1 Estudo do escenario actual e realización de entrevistas en profun-
didade a unha mostra representativa dos principais grupos de interese 
(empresariado, sindicatos, persoas expertas na materia).
2.3.2 Estudo da posición das empresas galegas en materia de correspon-
sabilidade (a partir dos datos inseridos no termómetro)

Obxectivo 2
Sensibilizar a sociedade
Accións
2.3.3 Celebración das xornadas de concienciación
2.3.4 Deseño e desenvolvemento do Portal Galego da Corresponsabilidade

Obxectivo 3
Capacitar o contorno empresarial e sindical
Accións
2.3.5 Organización de cursos de formación dirixidos ao sector empresarial
2.3.6 Edición dunha guía de boas prácticas en corresponsabilidade empre-
sarial
2.3.7 Titorías de corresponsabilidade empresarial

Número de xornadas realizadas.

Número de asistentes ás xornadas.

Número de acercamentos á poboación galega con conexión a internet

Número de cursos realizados.

Número de persoas formadas.

Número de exemplares distribuídos.

Número de consultas en liña atendidas.

Número de descargas da guía no portal.
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Descrición
Desenvolvemento dun estudo de diagnose da situación de partida en materia 
de corresponsabilidade entre a empresa e o traballador/a en Galicia. Público 
obxectivo: empresas e traballadores/as.
Contidos
Establecemento da diagnose de partida no eido da corresponsabilidade entre as 
empresas e os traballadores/as en Galicia. A realización dun traballo de campo 
con entrevistas en profundidade a representantes da empresa, sindicatos e per-
soas expertas na materia é a acción principal que servirá para ter a diagnose  
exacta.

Beneficios
_Establecemento da diagnose que servirá de punto de partida para a execución 
de iniciativas a prol da corresponsabilidade.
_Ordenación e priorización das distintas accións a través dun operativo.
Ámbito temporal
A realización da diagnose estaría encadrada no primeiro ano e executaríanse 
nos seguintes as distintas iniciativas identificadas.

Indicadores de resultado
Non ten indicadores, excepto a certificación do estudo de diagnose.

Descrición
Trátase de construír unha ferramenta de autodiagnóstico que lles permita ás 
empresas coñecer o seu posicionamento en canto á corresponsabilidade em-
presarial. Público obxectivo: empresas.
Contidos
A ferramenta terá dúas áreas principais: unha, de introdución da información, 
pola que a empresa responderá un cuestionario estruturado e, unha segunda, 
de obtención de resultados, de onde se recibirá un feed-back en forma de liñas 
básicas de actuación.

Beneficios
_Detectar a sensibilidade e interese existente en Galicia pola corresponsabili-
dade.
_Facilitar a dispoñibilidade nas empresas dunha ferramenta que, de xeito sinxe-
lo, permita avanzar no camiño cara á corresponsabilidade.
_Definir as medidas concretas que unha empresa pode implantar como respos-
ta á súa situación en materia de corresponsabilidade.
Ámbito temporal
A ferramenta estará á disposición das empresas no segundo ano de execución 
deste plan.

Indicadores de resultado
_Número de visitas.
_Número de diagnósticos realizados.
_Número de empresas que se interesan polo servizo de titorización.
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Celebración 
das 

xornadas 
de 

concienciación

Descrición
Esta actuación consiste na celebración de sesións informativas nas que se sen-
sibilicen as persoas asistentes sobre as vantaxes da corresponsabilidade. Pú-
blico obxectivo: abertas ao público xeral, aínda que o público obxectivo son os 
potenciais promotores deste cambio de paradigma no contorno empresarial: 
empresarios/as, directivos/as (xerentes e directores/as de RRHH) e repre-
sentantes das asociacións empresariais. 
Contidos
Estas xornadas están orientadas a transmitir os beneficios que reporta a xestión 
empresarial con criterios de corresponsabilidade empresarial (co fin de activar o inte-
rese das persoas asistentes). Por iso, deben ser xornadas moi dinámicas e cun baixo 
contido teórico. Dentro do programa, considérase recomendable incluír testemuños 
de empresas corresponsables para que trasladen a súa experiencia ao empresaria-
do galego.

Beneficios
_Mellorar o grao de información sobre os beneficios da corresponsabilidade 
entre o empresariado.
_Xerar inquedanza sobre as políticas e prácticas corresponsables nas empre-
sas
_Detectar potenciais participantes doutras accións.
Ámbito temporal
A ferramenta estará á disposición das empresas no segundo ano de execución deste plan

Indicadores de resultado
_Número de persoas asistentes.
_Número de empresas participantes.
_Grao de satisfacción da xornada.
_Número de persoas asistentes ás xornadas que se inscriben noutras activida-
des do plan.
_Número de paquetes de documentación solicitados por quen non puido 
asistir.

Descrición
Espazo web dedicado á corresponsabilidade empresarial que sensibilice sobre 
as vantaxes da corresponsabilidade e que sirva como referente na materia. Pú-
blico obxectivo: vai dirixido ao público en xeral, pero con especial atención aos 
axentes involucrados neste proceso (empresarios/as, organizacións empresa-
riais, sindicatos…).
Contidos
Portal orientado a ofrecer información de actualidade, eventos, enquisas en liña, 
repositorio de documentación e consulta..., a través da explotación da canle web.

Beneficios
_O portal activará o interese pola corresponsabilidade empresarial, difundindo 
coñecementos básicos sobre corresponsabilidade (lexislación, boas prácticas…).
_Desenvolverase un marco de referencia como primeira fonte de consulta en 
materia de corresponsabilidade.
_Servirá como ferramenta de difusión de todas as actividades organizadas no 
marco do director de corresponsabilidade nas empresas e tamén servirá como 
soporte para algunhas accións do plan.

Deseño e 
desenvolve-

mento do 
Portal Galego 
da Correspon-

sabilidade
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Ámbito temporal
Poñerase en marcha o primeiro ano de execución do plan. 

Indicadores de resultado
_Número de visitas ao portal.
_Número de inscricións no boletín electrónico mensual.
_Número de empresas usuarias do termómetro.
_Número de consultas/suxestións en liña recibidas.
_Número de descargas da guía.

Descrición
Tendo en conta as necesidades formativas do escenario actual, abórdase nesta 
acción a planificación de cursos formativos dirixidos ao sector empresarial, por 
unha banda, e aos representantes sindicais, por outra, xa que así ambos os 
grupos de interese estarán mellor preparados para lle dar pulo á aplicación 
práctica das medidas para a mellora da conciliación da vida laboral e familiar 
dos galegos e galegas. Público obxectivo: persoal directivo con capacidade de 
decisión sobre as políticas de recursos humanos das empresas: xerentes ou 
directores/as de recursos humanos, representantes das asociacións empre-
sariais, delegados/as sindicais.
Contidos
Existirán dous tipos de cursos: un orientado a facilitar as chaves para a apli-
cación de medidas de conciliación nas empresas e outro dirixido a mellorar a 
corresponsabilidade empresarial, a través do proceso de negociación colectiva. 

Beneficios
_Facilitar o entendemento das chaves da conciliación para ser capaces de apli-
car políticas de recursos humanos corresponsables nas pemes galegas.
_Ampliar o coñecemento das ferramentas de xestión empresarial correspon-
sable.
_Mellorar as habilidades dos axentes sociais para facilitar a introdución da co-
rresponsabilidade empresarial na negociación colectiva.
Ámbito temporal
Poñerase en marcha o primeiro ano de execución do plan. 

Indicadores de resultado
_Número de persoas asistentes.
_Número de entidades participantes.
_Grao de satisfacción polo curso.
_Grao no que as persoas asistentes manifestan a vontade de aplicar os coñe-
cementos do curso a curto prazo.
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Edición 
dunha guía 

de boas 
prácticas en 

corresponsa-
bilidade 

empresarial

Descrición
As actuacións de sensibilización e capacitación complétanse coa edición dunha 
guía deseñada para orientar as pemes no proceso de conversión nunha “empre-
sa corresponsable”, facilitando pautas e ferramentas para a xestión empresa-
rial baixo criterios de corresponsabilidade. Público obxectivo: persoal directivo 
con capacidade de decisión sobre as políticas de recursos humanos das em-
presas: xerentes ou directores/as de recursos humanos, representantes das 
asociacións empresariais, delegados/as sindicais.
Contidos
Esta guía é concibida como un manual de introdución aos fundamentos da co-
rresponsabilidade empresarial, pero sobre todo como un documento práctico 
onde se atopen receitas para a aplicación destes criterios. 

Beneficios
_Mellorar o grao de información sobre os beneficios da corresponsabilidade 
empresarial. 
_Facilitar as pautas básicas para introducir criterios de corresponsabilidade 
nas empresas galegas.
_Posibilidade de difundir novas ferramentas para unha xestión corresponsable 
dos recursos humanos.
Ámbito temporal
Poñerase en marcha o primeiro ano de execución do plan.

Indicadores de resultado
_Número de exemplares distribuídos en papel.
_Número de cd-rom entregados.
_Número de descargas da guía no portal web.

Descrición
Esta iniciativa consiste na posta en marcha dun servizo de diagnóstico e ase-
soramento na elaboración dun de corresponsabilidade á medida da empresa. 
A través deste servizo, guiaranse as empresas na definición das medidas de 
corresponsabilidade máis axeitadas para o seu caso particular, así como na 
planificación da introdución destas novas medidas. Público obxectivo: empresas 
galegas (logo da súa demanda) : pemes e micropemes entendendo por tales as 
que reúnan os criterios fixados pola Unión Europea.
A prestación deste servizo de titorías será a demanda das empresas que o 
soliciten, se ben no caso de que o número de solicitudes sexa superior a 50, 
farase unha selección baseada nos criterios que permitan analizar mellor os 
resultados desta titorización, por exemplo, terase en conta o cadro de persoal 
da empresa en canto á composición por sexos, por idades, por categorías pro-
fesionais, por sectores produtivos, por área xeográfica de localización, etc. Te-
rán prioridade as empresas que teñan participado nos cursos de formación así 
como nas xornadas de concienciación.
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Contidos
O desenvolvemento desta acción comprende tres grandes bloques de actua-
cións  que se realizarán de xeito individual  con cada unha das empresas parti-
cipantes:
DIAGNOSE: antes da definición de medidas, é imprescindible a realización dunha 
análise polo miúdo da problemática e necesidades de conciliación da empresa. 
Neste sentido, as realidades e as necesidades de cada empresa serán diferen-
tes, e polo tanto non valerán medidas xerais, polo que é imprescindible a realiza-
ción dunha diagnose dirixida a coñecer a situación da empresa, a súa realidade, 
problemática, políticas de corresponsabilidade que xa puidese ter en marcha, 
coñecer tamén o cadro de persoal da empresa, así como as súas necesidades 
e expectativas.
PLANIFICACIÓN: nesta etapa van definirse as medidas que se van a realizar e 
unha valoración dos custos de implantación das medidas propostas tendo en 
conta os beneficios directos e indirectos que estas medidas lle suporán á empre-
sa, elaborando finalmente un plan de implantación para as medidas selecciona-
das. Búscanse plans realistas, alcanzables e deseñados á medida de cada unha 
das empresas, que contribúan a mellorar a conciliación da vida persoal, familiar 
e profesional ao tempo que potencien a incorporación laboral das mulleres.
IMPLANTACIÓN E TITORÍAS: finalmente o equipo de titores guiará a posta en 
marcha das liñas de corresponsabilidade acordadas. En concreto: prestaralle 
apoio á dirección da empresa para a posta en marcha das medidas, avaliará o 
impacto das medidas dentro e fóra da organización e axudará ás empresas na 
resolución de problemas que aparezan na implantación das medidas.
A duración estimada do proceso é de dous meses, nos que se necesita unha de-
dicación estimada de catro ou cinco días da persoa que lidere o dito proceso.

Beneficios
_Afianzar unha cultura de corresponsabilidade no empresariado galego.
_Axudar a superar as dificultades coas que se atopa o empresariado á hora 
de achegarse á corresponsabilidade, facilitándolle a implantación deste tipo de 
medidas.
_Impulsar a introdución da corresponsabilidade na sociedade ao ser facilitada 
desde o posto de traballo.
Ámbito temporal
Poñerase en marcha o primeiro ano de execución do plan. 

Indicadores de resultado
_Número de solicitudes de inscrición no servizo.
_Número de novas medidas implantadas.
_Número de persoas potenciais beneficiarias das novas medidas.
_Número de persoas que fan uso destas medidas.
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Extensión dos servizos comunitarios
_ Subárea 3.1.

Mellora dos servizos para a infancia

Contextualización

Existe un déficit de prazas públicas para a 
infancia na primeira etapa de educación 
infantil, pois a cobertura en Galicia é do 
14,2%, cando o obxectivo europeo fixado 
no Cumio de Barcelona 2002 é de aca-
dar prazas para un 33% da poboación 
de 0 a 3 anos. As escolas infantís son 
un recurso educativo, pero tamén son 
un elemento clave para facilitar a conci-

liación entre a vida familiar e laboral de 
nais e pais.

Estes servizos son aínda máis escasos 
fóra do horario escolar e para apoios 
puntuais, o que aumenta a dificultade 
para conciliar o coidado de menores con 
outras actividades de tipo persoal ou la-
boral
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Obxectivo 
xeral: 

crear servi-
zos flexibles 
de atención 

á infancia 
que permitan 

compatibilizar 
a vida 

familiar, 
persoal e 

laboral

Obxectivo 1
Incrementar a oferta de prazas públicas nun 60% para a etapa de 0-3 anos, 
así como a calidade deste recurso
Accións
3.1.1 Extensión e mellora da Rede Galega de Escolas Infantís (Galescolas)
3.1.2 Aumento do horario ofertado polas escolas infantís públicas

Obxectivo 2
Ofertar servizos para o coidado de menores como apoio á conciliación
Accións
3.1.3 Creación da Rede de Kanguras/os
3.1.4 Promoción da extensión de ludotecas

Porcentaxe de prazas cubertas para estes efectos versus porcentaxe de 
usuarios/as potenciais.

Incremento da porcentaxe de persoas activas no mundo laboral usuarios 
deste servizo.

% no que este servizo afecta na inserción ao mundo laboral desagregado 
por sexos.
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Indicadores
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Descrición
Desenvolvemento dunha Rede de Escolas Infantís (Galescolas) de calidade, distri-
buída ao longo do país, que favoreza a igualdade de oportunidades na educación 
e a conciliación da vida laboral e familiar. Público obxectivo: persoas que, por 
diferentes motivos, necesiten compaxinar mellor a súa vida profesional coa súa 
vida persoal.
Contidos
_Extensión do número de prazas nos territorios con déficit infraestrutural, con 
especial atención ao medio rural.
_Establecemento dun sistema de acceso aos servizos que teña en conta a si-
tuación socioeconómica das familias, priorizando as que teñan unha situación 
económica máis desfavorable e as que teñan unha situación laboral activa das 
persoas a cargo das cales se atopa o/a menor.

Beneficios
_Favorecer a igualdade de oportunidades no acceso á educación e entre os 
homes e as mulleres.
_Fomentar o incremento da taxa de ocupación laboral.
_Promover o acceso da poboación a accións relacionadas coa corresponsabi-
lidade.
_Fomentar o incremento do interese pola corresponsabilidade entre a po-
boación galega.
Ámbito temporal
O da duración do plan.

Indicadores de resultado
_Medición da porcentaxe de poboación entre 0 e 3 anos con acceso a este 
servizo.
_Identificación da porcentaxe de persoas que accederon ao mundo laboral por 
ter a posibilidade de facer uso deste servizo.
_Evolución da taxa de uso no tempo.

Descrición
Aumentar o horario de servizo das escolas infantís que se ocupan da atención 
a menores de 0 a 3 anos, atendendo ás necesidades reais da poboación que se 
derivan do desempeño da súa actividade profesional. 
Público obxectivo: todas aquelas persoas que, polo desenvolvemento da súa 
actividade laboral, precisen dun servizo de apoio máis intensivo en horas para o 
coidado dos/as menores ao seu cargo.
Contidos
Definición duns horarios de funcionamento da escola que cubran a duración da 
xornada laboral que desempeñan as persoas ao cargo do/a menor. Para isto, 
deberase analizar:
_Ampliación de horarios de funcionamento dos centros, ampliando tanto a posi-
bilidade de entrada como a de saída, que pode variar dependendo das necesida-
des das persoas usuarias do servizo nos diferentes centros.
_Distribución da xornada que o/a menor pasa no centro, adaptándoa ás nece-
sidades da familia.
_Establecemento de quendas por parte do persoal do centro, de xeito que o 
rango horario que cubra sexa o máis completo posible.
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Extensión e 
mellora da 
Rede Galega 
de Escolas 
Infantís 
(Galescolas)

Aumento 
do horario 
ofertado 
polas escolas 
públicas 
infantís
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Beneficios
_Facilitarlles o acceso ao mundo laboral a aquelas persoas que teñen ao seu 
coidado un/unha menor.
_Aumentar a competitividade mediante o acceso ao mercado laboral dun maior 
número de cidadáns/ás.
Ámbito temporal
No primeiro ano de execución do plan, deberá quedar establecida esta operativa 
que será común a todos os centros que desempeñen esta actividade.

Indicadores de resultado
_Porcentaxe de incorporacións femininas ao mercado laboral que teñan ao 
seu coidado laboral un/unha menor de 0 a 3 anos.
_Porcentaxe de persoas usuarias deste servizo versus porcentaxe de usua-
rios/as potenciais.

Descrición
Desenvolver unha rede de kanguras/os establecida a partir dunha bolsa de 
ofertantes e demandantes de servizos de apoio no fogar. Público obxectivo:
toda a poboación.
Contidos
Este servizo é un dispositivo para a atención a menores de 0 a 12 anos no domi-
cilio familiar. Está dirixido a atender as seguintes situacións, segundo a seguinte 
orde de prioridade:
1.º Enfermidade do/a menor que lle impida o uso da rede de servizos escolares 
regrados (escolas infantís, centros de ensino).
2.º Enfermidade da persoa coidadora habitual.
3.º Situación de busca de emprego do pai/nai ou coidador/a.
4.º Alteración do horario laboral habitual do pai/nai.
5.º Necesidades derivadas da non cobertura dos servizos escolares regrados 
(entradas e saídas diferentes dos horarios laborais, pontes, vacacións…).

Características do servizo:
_Trátase dun servizo dispoñible as 24 horas do día, os 365 días do ano.
_O persoal que forme parte da bolsa establecida debe reunir unha cualificación 
específica.
_Este servizo formúlase como complementario dos outros recursos de atención 
existentes no territorio.
Acceso ao servizo:
Persoas con fillos/as de 0 a 12 anos que, inscritas como posibles demandan-
tes no rexistro creado para estes efectos, o solicitan por atoparse nalgún dos 
supostos anteriormente establecidos.
Ademais das prioridades xa establecidas, as demandas atenderanse de acordo 
coa seguinte orde :
1.º Demandas realizadas por familias monoparentais.
2.º Demandas realizadas por unidades de convivencia formadas por dúas per-
soas traballadoras, ou ben un/unha traballador/a e outro/a demandante en 
busca de emprego.
3.º Demandas realizadas por outras situacións que poidan darse na unidade 
familiar (enfermidade do pai/nai que non traballa fóra do fogar…).

Creación da 
Rede de 

Kanguras/os
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Beneficios
_Contribuír ao desenvolvemento do emprego asociado aos servizos de apoio no 
fogar.
_Incrementar a facilidade de atopar profesionais e empresas que garantan un 
nivel de calidade óptimo.
Ámbito temporal
Execución durante o primeiro ano da posta en marcha do plan.

Indicadores de resultado
_Nivel de ocupación do servizo (proporción do volume de servizo utilizado fronte ao ofertado).
_Incremento da taxa de emprego no sector.
_Porcentaxe de usuarios/as versus porcentaxe de usuarios/as potenciais.
_Cadro de mando de seguimento.

Descrición
Centro infantil de lecer que pon á disposición dos/as menores e das súas fami-
lias xogos e xoguetes para o seu uso e préstamo. Público obxectivo: poboación 
comprendida entre os 2 e os 12 anos.
Contidos
_Desenvolvemento de servizos onde os pais e nais poidan deixar con carácter 
puntual os/as seus/súas fillos/as.
_Na parte referente aos xogos, deberanse promover aqueles que fomenten os 
valores da corresponsabilidade e da igualdade. O material deberá ser seleccio-
nado por psicopedagogos e psicopedagogas expertas.
_Promover a participación de nenos e nenas en xogos historicamente asociados 
ao outro sexo.

Beneficios
_Xerar un conxunto de espazos onde se promova o lecer en grupo e que lles 
permitan aos pais ou nais dispoñer dun servizo para o coidado temporal dos 
seus fillos e fillas.
_Desenvolver os valores da igualdade e corresponsabilidade entre os nenos e 
as nenas.
Ámbito temporal
O da duración do plan.

Indicadores de resultado
_Número de persoas potenciais usuarias.
_Avaliación do grao de coñecemento, uso e valoración do servizo por parte da 
poboación.
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Extensión dos servizos comunitarios
_ Subárea 3.2.
Mellora e ampliación dos servizos de atención ás persoas dependentes

Contextualización

O envellecemento da poboación galega 
implica un aumento do número de per-
soas dependentes, que hoxe en día re-
presentan o 3,07% da poboación.

O índice de cobertura dos recursos é 
de 1,86% nas residencias, 1,91% nos 
servizos de axuda no fogar e 0,18% en 
centros de día. No medio rural é practi-
camente inexistente.

Ante a falta de recursos públicos, o coi-
dado das persoas dependentes é unha 
tarefa asumida fundamentalmente polas 
mulleres que, en moitos casos, se ocu-
pan tamén da súa familia extensa. Esta 
situación repercute sobre as súas posi-
bilidades de participación social, laborais, 
de formación e, mesmo, sobre a súa saú-
de.
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Obxectivo 
xeral: 
aumentar a 
corresponsa-
bilidade da 
Administración 
no coidado 
das persoas

Indicadores

Obxectivo 1
Aumentar a cobertura dos centros de día para persoas dependentes en 
1.500 prazas, en horario e en servizos prestados naquelas áreas xeográfi-
cas máis envellecidas e máis desprovistas de recursos
Accións
3.2.1 Aumento do horario ofertado polas escolas infantís públicas
3.2.2 Creación de 1.500 prazas en centros de día para persoas en situación 
de dependencia
3.2.3 Ampliación do horario nos centros de día
3.2.4 Creación de servizos de apoio no fogar: lavandaría , comida, telefarmacia

Obxectivo 2
Potenciar a autonomía persoal e darlles cobertura ás actividades instru-
mentais relacionadas coa alimentación
Accións
3.2.5 Ampliación da cobertura do servizo “Xantar sobre rodas” nun 141%

Obxectivo 3
Facilitar o acceso das persoas coidadoras e das coidadas aos servizos, 
programas e recursos
Accións
3.2.6 Creación dun portal telemático de apoio á autonomía persoal: Coidanet

Número de prazas creadas.

Número de accesos.

Porcentaxe do uso do servizo nos rangos horarios ampliados. Número de 
visitas á páxina e evolución.

Número de persoas que acceden a este tipo de servizos a través do portal 
web.

Porcentaxe de usuarios/as deste servizo versus usuarios potenciais. Co-
bertura xeográfica do servizo. 

Número de persoas que acceden ao servizo versus usuarios/as poten-
ciais. 
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Creación de 
1.500 prazas 
en centros de 
día para per-

soas en situa-
ción de depen-

dencia

Ampliación 
do horario 

dos centros 
de día
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Descrición
Incremento da oferta de prazas en centros de día para persoas dependentes 
coa creación de 1.500 novas prazas. 
Público obxectivo: persoas dependentes.
Contidos
O contido de servizos virá establecido pola Administración competente para tal 
efecto.

Beneficios
Fomentar o coidado e a inserción social destas persoas.
Ámbito temporal
Durante o primeiro ano de execución do plan.

Indicadores de resultado
_Creación de novas prazas.
_Incremento da porcentaxe de persoas que acceden ao servizo.

Descrición
Aumentar a dispoñibilidade horaria deste servizo, de xeito que se lles poida faci-
litar ás persoas responsables das persoas dependentes a súa actividade profe-
sional ou persoal. Público obxectivo: persoas dependentes.
Contidos
Definición dun horario de funcionamento que cubra a duración da xornada la-
boral que desempeñan as persoas coidadoras ou as necesidades de atención 
das persoas que non teñen ninguén que se faga cargo dos seus coidados. Para 
cubrir a necesidade horaria da persoa, deberase analizar:

_Ampliación de horarios de funcionamento dos centros, ampliando a posibilida-
de de entrada coma o de saída, en función das necesidades das persoas usua-
rias do servizo nos diferentes centros.
_Distribución da xornada que a persoa dependente pasa no centro, adaptando 
as actividades ao tempo que esta pasa no centro.
_Establecemento de quendas por parte do persoal do centro, de xeito que o 
rango horario que este cubra sexa o máis completo posible.

O horario establecido polo centro para o coidado de cada persoa dependente, 
salvo excepcións, fíxase ao principio de cada ano, de xeito que se poidan coñecer 
as necesidades de recursos humanos en cada rango horario.

Beneficios
_Facilitarlles o acceso ao mundo laboral a aquelas persoas que teñen ao seu 
coidado unha persoa dependente.
_Axudarlle á persoa dependente a ter cubertas as súas necesidades de aten-
ción.
Ámbito temporal
Durante o primeiro ano de execución do plan.

Indicadores de resultado
_Número de accesos.
_Porcentaxe de uso do servizo nos rangos horarios de ampliación.
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Descrición
Facilitarlle á poboación a estrutura do servizo e as canles de relación e comuni-
cación para que poida coñecer a dispoñibilidade de servizos relacionados coas 
necesidades do día a día do fogar. Público obxectivo: persoas que, por diferen-
tes causas, requiran externalizar servizos do fogar.
Contidos
Os servizos e as canles de relación deben estar centrados en pór á disposición 
dos usuarios/as un directorio de información e profesionais que realicen labo-
res relacionados co mantemento do fogar.

Beneficios
Facilitar o acceso á información referente a estes temas. 
Ámbito temporal
Durante o primeiro ano de execución do plan.

Indicadores de resultado
_Número de usuarios/as do servizo.
_Avaliación do nivel de satisfacción polo servizo.

Descrición
Servizo por medio do cal unha persoa que non pode desenvolver esta actividade 
por si mesma poderá solicitar a recepción no seu fogar do xantar diario. Público 
obxectivo: persoas dependentes que, polas súas condicións, non poden acceder 
aos centros de día e non poden realizar este tipo de actividade.
Contidos
_Descrición das condicións de acceso ao servizo.
_Descrición das zonas xeográficas de acceso ao servizo.
_Desenvolvemento, por medio de especialistas en nutrición, da dieta que se dis-
tribuirá na rede, tendo en conta as necesidades persoais dos distintos usuarios 
e usuarias.

Beneficios
_Poder acceder a un servizo máis completo do coidado das persoas dependentes.
_Mellora da calidade de vida de persoas que vivan soas e das súas familias.
Ámbito temporal
Ano 1: 
Execución das tarefas descritas anteriormente.
Ano 2-3: 
Mantemento, difusión e desenvolvemento da rede.

Indicadores de resultado
_Porcentaxe de usuarios/as do servizo versus potenciais.
_Nivel de satisfacción dos usuarios.
_Porcentaxe do territorio cuberto polo servizo.

Creación de 
servizos 
de apoio no 
fogar: 
lavandaría, 
comida, tele-
farmacia

Ampliación 
da cobertura 
do servizo 
“Xantar 
sobre rodas” 
nun 141%
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Creación dun 
portal 

telemático de 
apoio á 

autonomía 
persoal: 

Coidanet
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Descrición
Portal contido dentro do plan Avanza, que pretende apoiar a asistencia telemá-
tica aos coidadores e demandantes rexistrados nel. Público obxectivo: persoas 
que se atopan dentro da descrición de coidadoras/es e demandantes do ser-
vizo.
Contidos
_Novas das iniciativas que se poñan en marcha ou que se promovan desde o 
portal.
_Información do ámbito xeográfico de actuación do servizo. 
_Condicións de adscrición ao servizo e establecemento da posibilidade de cubrir 
en liña os documentos necesarios para solicitalo.
_Consultas e suxestións a través dun formulario electrónico no que se tramitan 
as consultas e comentarios da poboación en relación co servizo, co obxecto de 
detectar e solucionar os problemas que xurdan ao respecto.

Beneficios
_Potenciar a calidade de vida das persoas que vivan soas.
_Detectar as necesidades reais da poboación neste sentido.
_Ferramenta de difusión de todas as actividades que xurdan ao respecto.
Ámbito temporal
Ano 1:
Deseño e desenvolvemento do portal.
Ano 2-3:
Mantemento evolutivo de contidos e servizos.

Indicadores de resultado
_Porcentaxe de usuarios/as do servizo versus potenciais.
_Tráfico de usuarios/as no portal.
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Extensión dos servizos comunitarios
_ Subárea 3.3.

Fomento dos servizos de apoio comunitario

Contextualización

A satisfacción das distintas necesidades 
da cidadanía respecto da atención ás 
persoas dependentes fai cada día máis 
necesario o desenvolvemento de estra-
texias que articulen fontes formais e in-
formais de axuda e apoio á comunidade, 
pois se ben é certo que existen determi-
nadas tarefas que requiren coñecemen-
tos técnicos e implican a administración 
de recursos e, polo tanto, son desempe-
ñadas con maior efectividade por servi-
zos profesionais, hai outras de carácter 

práctico que son desempeñadas mellor 
por familiares, amizades ou outros re-
cursos informais de apoio social. 

Na sociedade galega actual están moi 
debilitadas as redes de apoio social infor-
mal que tradicionalmente existiron e que 
serven de axuda e apoio para as persoas 
e para as familias en situacións de crise, 
o que fai necesario o seu impulso como 
pezas fundamentais que son do benes-
tar e do axuste persoal e social.
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Obxectivo 
xeral: 

potenciar 
a creación 

de redes de 
apoio social 

para o 
coidado

Obxectivo 1
Promover espazos de intercambio non remunerado de servizos
Accións
3.3.1 Apoio ao establecemento de bancos de tempo

Obxectivo 2
Fomentar a creación de redes solidarias de apoio ás persoas dependentes 
e ás coidadoras
Accións
3.3.2 Actividades de difusión e divulgación para fomentar a incorporación 
de voluntarios/as

Persoas que asisten ás xornadas e evolución no tempo.

Número de persoas adscritas ás iniciativas e á súa evolución no tempo.

Enquisas sobre o coñecemento das iniciativas.

Porcentaxe de persoas usuarias do servizo versus potenciais.
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Descrición
Fomentar as actividades sociais no ámbito local, de xeito que se poidan crear vínculos 
e contactos dunha porcentaxe representativa da poboación, fomentando entre eles 
accións de cooperación na resolución dos seus problemas cotiás. Público obxectivo: 
conxunto da poboación.
Contidos
Trátase de lles dar soporte desde a Administración galega a iniciativas novas e de 
promoción desde o tecido asociativo de conciliación dos tempos persoal, familiar e 
laboral, así como aos intercambios non lucrativos de coñecementos e habilidades, 
sobre todo no medio rural.

Beneficios
_Promover dinámicas sociais de asociacionismo. 
_Colaborar na corresponsabilidade das tarefas de coidado.
_Establecer fórmulas de compartir coñecementos e habilidades.
_Poñer en valor formas colectivas e cooperativas de solución de problemas.
Ámbito temporal
Ano 1: creación do viveiro dos bancos de tempos no rural.
_Proxectos piloto en Allariz e Foz.
_Formación das persoas implicadas no territorio (concellos e asociacións).
_Establecemento dun soporte informático de xestión para os bancos.
Ano 2: avaliación e extensión do proxecto a outros concellos galegos.
Ano 3: formalización dos servizos da oficina dentro da Vicepresidencia.

Indicadores de resultado
_Bancos de tempos creados.
_Banqueiros/as adheridos/as nos bancos de tempos (dasagregados por 
sexo, idade, tamaño da poboación).
_Índice de autonomía dos bancos creados.
_Intercambios realizados polos bancos.

Descrición
Creación dunha bolsa de voluntarios/as que funcione de xeito semellante a unha 
bolsa de emprego, de xeito que a súa xestión poña en contacto demandantes de 
servizos cos oferentes destes. Público obxectivo: persoas que precisen servizos 
de apoio e oferentes.
Contidos
_Detección das necesidades que precisan dos servizos de apoio.
_Elaboración da bolsa de voluntarios/as, desagregados por rangos de idade e 
establecemento das posibles tarefas que poidan desenvolver, así como da dispo-
ñibilidade horaria para a prestación dos servizos.
_Creación dun portal web no que teñan cabida os contidos e servizos menciona-
dos ata o de agora.

Beneficios
_Crear unha rede activa e efectiva que lles dea cobertura ás necesidades de 
apoio en actividades relacionadas cos servizos sociais.
_Fomentar a cooperación e a integración social entre a poboación.
_Concienciar a sociedade sobre os problemas cotiáns e achegar a poboación á 
realidade social.
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Ámbito temporal
Ano 1-2:
_Planificación e definición estratéxica.
_Establecemento do plan de difusión e o desenvolvemento de contidos e servi-
zos.
_Posta en marcha do servizo do voluntariado.

Indicadores de resultado
_Número de persoas adscritas ás iniciativas e evolución no tempo.
_Nivel de coñecemento sobre a iniciativa.
_Porcentaxe de persoas usuarias versus potenciais.
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RECURSOS  COMPLEMENTARIOS 

DE CONCILIACIÓN



Recursos complementarios de conciliación
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Recursos complementarios de conciliación
_ Subárea 4.1.

Recursos complementarios á formación

Contextualización

A formación continua é un elemento bá-
sico para o mantemento dunha posición 
competitiva no mercado laboral e a súa 
carencia supón unha dificultade tanto 
para a inserción laboral como para o 
mantemento no mercado de traballo. 

Un colectivo prioritario de atención é o 
formado por aquelas persoas con dificul-
tades de acceso ás accións formativas 
por mor das súas responsabilidades fa-
miliares. 

En efecto, a actual oferta formativa non 
contempla horarios nin servizos espe-
cíficos para a atención das persoas a 
cargo, motivo polo cal se fai necesario 
proporcionar medios para facer com-
patible a formación co coidado das per-
soas dependentes, ben sexan menores 
ou maiores.
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Obxectivo 
xeral: 

evitar o 
impacto das 

tarefas de 
coidado na 

inserción 
laboral das 

persoas

Obxectivo 1
Apoiar a creación de recursos complementarios para a formación
Accións
4.1.1 Establecemento dos gastos de servizos de atención a menores e 
asistencia domiciliaria a persoas como elixibles en subvencións do Servizo 
Galego de Igualdade para a formación

Mulleres que usan o servizo.

Porcentaxe de mulleres que non poderían acceder á formación sen o 
servizo. 
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Indicadores
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Descrición
Incorporar a posibilidade de establecer sistemas de atención individualizada ou co-
lectiva ás persoas dependentes das alumnas participante nas actividades formativas 
subvencionadas pola Administración. Público obxectivo: mulleres con persoas de-
pendentes, menores ou maiores ao seu cargo.
Contidos
_Realización de enquisas ás alumnas para coñecer o grao de necesidade de servizo.
_Deseño das solucións que lles dean resposta ás necesidades detectadas.

Beneficios
Permitir a incorporación á formación de mulleres con responsabilidades familia-
res non compartidas.
Ámbito temporal
Durante a vixencia do plan formará parte dos gastos elixibles da formación pro-
pia. 

Indicadores de resultado
_Mulleres que usan o servizo.
_Porcentaxe de mulleres que non poderían acceder á formación sen o servizo.
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Establecemen-
to dos gastos 
de servizos 
de atención 
a menores 
e asistencia 
domiciliaria a 
persoas como 
elixibles en 
subvencións 
para a 
formación
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Recursos complementarios de conciliación
_ Subárea 4.2.
Recursos complementarios ao emprendemento

Contextualización

O avance da igualdade no ámbito laboral 
implica tamén establecer medidas de 
apoio ás mulleres emprendedoras que 
están no réxime especial de autónomas, 
as cales atopan moitas dificultades para 
gozar do permiso que lles corresponde 

por maternidade, ao non teren compen-
sación económica que cubra os gastos 
de contratar outra persoa para o seu 
posto de traballo.
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Obxectivo 
xeral: 
evitar que a 
maternidade 
supoña un 
obstáculo 
para a 
traxectoria 
profesional 
das mulleres 
emprendedoras

Indicadores

Obxectivo 1
Apoiar a creación de recursos complementarios para o emprendemento
Accións
4.2.1 Establecemento como gastos elixibles para a creación de empresas 
os de contratación de persoal durante o permiso de maternidade das 
socias nos programas Emega I e Emega III

Evolución do gasto subvencionado por este concepto nas distintas convoca-
torias.

Mulleres emprendedoras beneficiarias da medida.
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Establece-
mento como 

gastos elixibles 
para a crea-
ción de em-

presas os de 
contratación 

de persoal 
durante o 

permiso de 
maternidade 

das socias nos 
programas 

Emega I e 
Emega III

A
C

C
IÓ

N
 1

Descrición
Facilitarlles ás mulleres emprendedoras a posibilidade de cubrir parte dos gastos que 
supón para estas o gozo de permiso de maternidade. Público obxectivo: mulleres 
emprendedoras con permiso de maternidade.
Contidos
Establecemento como gasto elixible da contratación de persoal para cubrir baixas 
de maternidade das emprendedoras dos programas de subvención que teñen que 
xustificar gasto.

Beneficios
_Mellorar a dispoñibilidade de tempo das emprendedoras e homologar os seus 
dereitos coas asalariadas para os efectos de conciliación.
_Promover a creación de postos de traballo para mulleres. 
Ámbito temporal
Durante todo o período de vixencia do plan.

Indicadores de resultado
_Evolución do gasto subvencionado por este concepto nas distintas convocatorias.
_Mulleres emprendedoras beneficiarias da medida.
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A CONCILIACIÓN  COMO
DEPÓSITO DO EMPREGO
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A conciliación como depósito do emprego
_ Subárea 5.1.

Fomento da creación de recursos para a conciliación

Contextualización

As novas necesidades sociais fan que os 
servizos para a conciliación e o coidado 
doutras persoas se constitúan como un 
depósito de emprego que está xerando 
postos de traballo. Estes servizos ade-
cúanse, ademais, a perfís ocupacionais 
sen formación inicial específica, caracte-
rística común a moitas mulleres. 

Porén, é preciso contar cunha formación 
que garanta un servizo de calidade para 
as persoas usuarias e en condicións dig-
nas para as traballadoras.
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Obxectivo 
xeral: 

 promover a 
inserción 

laboral das 
mulleres a 
través de 

novas 
ocupacións 

relacionadas 
co coidado de 

persoas 
dependentes

Obxectivo 1
Promover o emprego e o autoemprego en recursos de conciliación a través 
da formación
Accións
5.1.1 Promoción das accións formativas para o autoemprego
5.1.2 Establecemento dunha subvención para cursos de formación en 
atención ás persoas dependentes (desenvolver: formación xestión de em-
presas, autoemprego)

Número cursos impartidos en atención á infancia.

Número asistentes aos cursos de atención á infancia.

Número cursos impartidos en atención ás persoas dependentes.

Número asistentes aos cursos de atención ás persoas dependentes.
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Descrición
Esta acción pretende promover a realización de cursos enfocados á formación 
para o autoemprego. Público obxectivo: poboación feminina en paro interesa-
das en cursos de formación que teñan relación co desenvolvemento de xestión 
de empresas e autoemprego.

Beneficios
Incrementar as posibilidades de inserción laboral das mulleres e as posibilidades 
de autoemprego nunha ocupación emerxente.
Ámbito temporal
Definir os parámetros durante os primeiros meses do ano e concretar estes 
para que durante o primeiro ano estean operativos.

Indicadores de resultado
_Número de presentación de solicitudes de cursos .
_Número cursos realizados.
_Número asistentes aos cursos .

Descrición
Esta acción pretende promover a realización de cursos enfocados á formación 
para o coidado de persoas dependentes. Público obxectivo: persoas en paro 
(preferiblemente, con formación en educación e/ou psicopedagogas) que es-
tean interesadas en cursos de formación en habilidades educativas con persoas 
dependentes, que teñan relación co desenvolvemento de xestión de empresas 
e autoemprego.

Beneficios
Incrementar a formación para unha atención de calidade ás persoas dependentes. 
Ámbito temporal
Definir os parámetros durante os primeiros meses do ano e concretar estes 
para que durante o primeiro ano estean operativos.

Indicadores de resultado
_Número de presentación de subvencións.
_Número subvencións concedidas.
_Número asistentes aos cursos de formación.
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Promoción 
das accións 
formativas 
para o 
autoemprego. 

Establece-
mento dunha 
subvención 
para cursos 
de formación 
en atención 
ás persoas 
dependentes 






