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1. PRESEENTACIÓ
ÓN DA A
ALCALD
DESA.
Estimadas/os veciñoss e veciñas:
Foi xa en 2012 cando o Concello dde Guitiriz co
omezou a súa andaina e decidiu poñe
er en
marcha o seu I Plan de
d Igualdade Municipal; e agora 10 an
nos despois e tras unha
pandemiaa mundial e un mundo tootalmente diferente toca
a a posta en marcha do III
Plan de Iggualdade de Oportunidaddes entre mulleres e hom
mes.
A pesar dos
d importan
ntes avances logrados ao
o longo deste
e tempo nestta materia co
omo:
dereitos da
d muller, re
ecursos e serrvizos, lexislaación, economía etc... a ddesigualdade
e de
xénero seegue a ser un
nha realidad e presente en
e moitos ám
mbitos da socciedade e de
ende
o Concello poñeremo
os o noso graan de area paara poder avanzar todo o posible.
A TRANSSVERSALIDAD
DE será, sen dúbida o con
ncepto centrral deste novvo plan, a tra
avés
da cal se pretende inccidir en tódoolos ámbitos de actuación e en tódalaas concelleríías.
uller no rural e a posta en
n valor dos coidados así ccomo o fome
ento
A visibilizzación da mu
da corressponsabilidad
de real son ooutros dos piares
p
fundam
mentais nos que aínda queda
moito por facer.
Pero, sen
n dubida, un dos ámbitoss que nunca imos
i
abando
onar e no qu e seguiremo
os en
primeira liña é o da atención ás víítimas. Un caampo prioritario e no qu e non imos
escatimar esforzos. A atención ta nto económica como terrapéutica tenn que ser
prioritariaa e debemoss garantir quue sexa semp
pre accesible e próxima.
Finalmen
nte gustaríam
me contar co n toda a xen
nte do Concello de Guitiriiz para camiñ
ñar
cara adiante e lograr a igualdade real: empressas, particula
ares, entidaddes, mozos e
mozas, associacións; en
e resume coon tódolos ho
omes e mulleres facendoo equipo parra
facer quee o feminismo sexa una ccamiño comú
ún.
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2. INTRO
ODUCCIÓN
a. Presentac
P
ión e xusttificación
4

A igu
ualdade dee oportunid
dades entree mulleres e homes é un dereiito universaal, as
políticas de pro
omoción de
e dita igualldade conso
olidan unha
a sociedadee máis hon
nesta,
estab
ble, solidariia, e sobre todo,
t
xusta . Unha sociedade capa
az de mellorrar a calidad
de de
vida e as relació
óns de caráccter interpeersoal das pe
ersoas que a integran.
Elimiinando os roles e esterreotipos qu e tradicionaalmente no
os foron asiggnados a to
odas e
todo
os, impulsarremos a promoción, permanenccia e incorrporación ddas mullere
es na
esferra pública e privada,, elevando a calidad
de de vida de todo o conxuntto da
socieedade.
Conssecuentemeente, a pro
omoción daa igualdade
e entre homes e mullleres é un
n eixe
verteebral das políticas de igualdade ddo concello
o de Guitiriz, dando uun paso máis alá
para lograr un dos obxe
ectivos de desenvolve
emento sustentable, enmarcado
os na
Axen
nda2030, máis concretaamente, o ccinco, a iguaaldade de xénero.
Neste sentido, o actual escrito preseenta o “III Plan de ig
gualdade dee oportunid
dades
o concello dde Guitiriz”” (III PIOM do
d Concelloo de Guitirizz), un
entree mulleres e homes do
docu
umento carracterizado pola súa ttransversaliidade, conssistente naa implicació
ón de
todo
os os seus órganos
ó
e departamen
d
ntos coa fin
nalidade de promover a incorporración
das m
mulleres de maneira acctiva na nossa sociedade.
O prresente plan de iguald
dade debe ser capaz de
d mellorarr a situacióón social actual,
entorno á problemática do
o xénero, dde promove
er o benesta
ar da pobooación en xe
eral e
ular. Así mesmo, deberá
d
aca
adar unhaa redución das
das mulleres en particu
desiggualdades sufridas
s
pola poboacióón femininaa, tanto no
o eido proddutivo, com
mo no
non p
produtivo.
En co
onclusión, o III PIOM do
d Concelloo de Guitirizz, vixente dende o anoo 2022 ata 2025,
mosttra unha seerie de med
didas e obxxectivos que teñen qu
ue mellorarr a situación das
mulleeres no mu
unicipio, se
ervindo com
mo unha fe
erramenta de
d traballo,, non só para o
perso
oal técnico do concello, senón quue tamén para
p
os axentes sociaiss pertencen
ntes a
dito
territorio.

b. Principios
P
orientado
ores
M do Concello de Guitiriz son os seeguintes:
Os prrincipios orientadores do III PIOM
• Principio
o de transve
ersalidade: Debese de garantir qu
ue a perspeectiva de xé
énero
está inco
orporada en
n todos niveeis, áreas e actuaciónss que se levven a cabo tanto
dentro como
c
fora da institucióón.
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•

Principio
o de diversid
dade, plura lidade e mu
ulticulturalid
dade: Tensee que asegu
urar o
recoñeceemento das diversas situacións e circunstancias quee poden esstar a
pasar cada unha daas mulleres á hora de levar
l
a acab
bo accións, garantindo
o así a
igualdad
de e tendo
o en contta a proce
edencia, clase social,, grupo éttnico,
orientación sexual etc.
e destas.
o de particiipación: É pprioritario garantir
g
a participació
p
ón da poboación
• Principio
nos diveersos ámbitos da socieedade, ao iggual que na
a toma de decisións, neste
contexto
o deberemo
os facer finccapé na im
mportancia da
d presenzaa da mullerr e de
crear esp
pazos particcipativos eqquitativos a todos os niiveis.
• Principio
o de coordinación: Débbese fortale
ecer a coorrdinación coomo ferram
menta
capaz de
d aplicar o princiipio de transversali
t
dade entrre os divversos
departam
mentos e co
oncellerías.
Para que se poida levar a cabo todoo o aquí exp
posto é pre
eciso un firm
me compro
omiso
mentario.
político e orzam

c. Metodolox
M
xía
A meetodoloxía que se vai levar a caabo no III PIOM do Concello
C
dee Guitiriz será a
participativa. A participacción é una necesidade humana sentida e ten unha forte
coneexión co ser, ter e estar das persoas. Se somos capaces dde promovver a
participación, fo
ortalecerem
mos as posibbilidades de
e transform
mación sociaal, tanto no
o eido
da igualdade de
d xénero,, como enn moitos outros, xerando niveeles amplo
os de
indep
pendencia e autonomía para meellorar de maneira
m
inte
egral as conndicións de
e vida
dos e das veciñaas do municcipio.
Con esta finalid
dade, no prresente doccumento empregaransse técnicas de recollid
da de
nto cuantitativas como cualitativass.
inforrmación tan
As téécnicas cuaantitativas vanse apo iar na análise e revissión de daatos secund
darios
obtid
dos en fonttes estatísticas oficiais,, como pod
den ser o IG
GE, INE, Insttituto Galeggo de
Cualiificacións etc. isto vain
nos permiti r levar a caabo unha prrofunda anáálise diagnó
óstica
do m
municipio, atendendo
a
a áreas c omo poden ser a de
emografía, a formació
ón da
pobo
oación ou mercado
m
laboral.
Da m
mesma man
neira, contaaremos co apoio do departamen
d
nto de Serrvizos Sociaais do
conccello que no
os aportará toda a infoormación necesaria pa
ara levar a ccabo con éxxito o
preseente plan.
En deefinitiva, o proceso
p
de elaboració n do III PIOM do Conce
ello de Guit iriz consta de:
d
• Análise cuantitativa
c
a:
o Revisión
R
de fontes secuundarias.
o Redacción
R
da
d análise diiagnóstica.
• Análise cualitativa:
c
o Realización
R
de entrevisstas en proffundidade en
e torno aoo presente plan
p a
a
axentes
clavve.
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d. Estrutura
E
do
d plan
En co
onclusión, o III PIOM do Concelloo de Guitiriz (2021 ‐ 2026)
2
articuulase en torno a
seis áreas de actuación.
a
Cada unha de estas áreas contta con diveersos obxecctivos
específicos e co
on medidass concretass a realizarr, extraídas da análisee diagnósticca do
municipio e das entrevistass en profun didade a axxentes clave
e, estas áreaas son:.
• Benestar integral e participació
ón cidadá
• Informac
ción e sensiibilización eentorno a iggualdade entre mullerees e homes
onsabilidade, conciliac ión e xestió
ón dos temp
pos
• Correspo
• Coeduca
ación e acció
óns para o oocio e temp
po libre
• Emprego
o, formación e emprenndemento
• Violencia
a de xénero
o

3
3. ÁREA
AS E MED
DIDAS D
DE ACTU
UACIÓN
a. Benestar
B
integral e participacción cidad
dá
•

•

Obxectivvo xeral:
o Apoiar
A
o benestar
b
inntegral e a participa
ación cidaddá das pe
ersoas
in
ntegrantes do municippio, tendo en conta a perspectiva dde xénero.
Obxectivvos específicos:
o Promover
P
o tecido soocial e asocciativo a nivel local ccomo medio de
m
mellora
daa participa ción e daa actividad
de públicaa da cidadanía
g
guitiricense,
, dende unhha perspectiva feministta.
 Apoiiar as asocciacións municipais
m
a nivel inffraestructural e
orzamentario p
para que po
oidan desen
nvolver as ssúas activid
dades
de maneira
m
actiiva.
 Crear un espa
azo virtual onde todas as asocciacións po
oidan
inforrmar á cid
dadanía de
e maneira conxunta sobre as súas
activvidades.
 Prom
mocionar aasambleas entre mulleres para a creació
ón da
prim
meira asociaación feminista do concello.
 Nos convenioss firmados polo Concello e as difere
entes
asociacións con
ndicionar a entrega de
d axudas a utilizació
ón de
lingu
uaxe non seexista e incluír logotip
po de igualddade nos ca
arteis
e publicacións.
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Dar a coñecer o III PIOM do concello
o de Guitiriiz ás asocia
acións
para que poidan
n poñelo en
n práctica no
n seu día a día.
o Im
mpulsar háábitos de vvida saudab
bles a travé
és da saúdde integral e da
a
atención
soccial nas perssoas do mu
unicipio.
 Fomentar as a ctividades das escola
as deportivvas do concello,
porcionando
o orzamentto e infraestrutura se ffora necesa
ario.
prop
 Estab
blecer
reecoñeceme
entos perió
ódicos parra persoas do
conccello que tiivesen gran
ndes logross no ámbitto deportivvo de
xeito
o paritario
 Prom
mover form
macións en
ntorno aos bos hábittos do son
no, á
educcación emo cional e a hixiene
h
perssoal en todaas as idades.
 Conttinuar coass accións para a prom
moción do envellecem
mento
activvo en Guitirriz.
o Dar
D a coñece
er a poboacción o servizo de atencción temperrá.
 Inforrmar nos m
medios de co
omunicación sobre o sservizo.
 Poñe
er un espaazo concre
eto na web do conccello adicado a
expliicar en qué consiste esste servizo.


b. Informació
ón e sen
nsibilizació
ón entorn
no a iguualdade entre
e
m
mulleres
e homes
•

•

Obxectivvo xeral:
o Fomentar
F
a informacióón e sensib
bilización so
obre a igualldade de xé
énero
n municipio
no
o.
Obxectivvos específicos:
r a integracción da perrspectiva de
o Promociona
P
e xénero naa organizacción e
x
xestión
do traballo do cconcello de Guitiriz.
 Difus
sión do con
ntido do III PIOM do Concello
C
dee Guitiriz en
ntre o
persoal político
o e técnico do
d municipio, así comoo á cidadan
nía en
xeral.
 Fomentar o u so da ling
guaxe non sexista noos docume
entos
oficia
ais do conccello de Guitiriz.
 Solic
citar o maio
or número posible de axudas e ssubvenciónss que
faciliiten a reali zación das actuaciónss e obxectivvos estable
ecidos
no presente plaan de iguald
dade.
 Realización de
e formació
óns periódicas obrigaatorias pa
ara o
persoal do conccello en materia de xénero.
o Crear
C
espazos de difussión e sensiibilización en
e torno a pproblemática de
x
xénero
dend
de unha perrspectiva fe
eminista.
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Difun
ndir o instaagram @gu
uitirizenigua
aldade com
mo un medio de
inforrmación paara a cidad
danía en aspectos
a
reelacionadoss coa
igualldade de xéénero.
Adicar un espaazo propio na páxina web do cooncello ond
de se
poidan divulgarr as acciónss levadas a cabo no ppresente pla
an de
igualldade, así como tod
da aquela informacióón relevantte en
torno
o á igualdad
de de xénero.

c. Correspon
C
nsabilidade, concilia
ación e xe
estión doss tempos
•

•

Obxectivvo xeral:
o Favorecer
F
a sensibilizaación das veciñas e ve
eciños do cconcello sobre a
c
corresponsa
abilidade, a conciliació
ón laboral e familiar e a xestión
n dos
tempos, face
endo fincappé nos roless tradicionais de xéneroo.
Obxectivvos específicos:
o Promover
P
a importanccia do repaarto equitativo das reesponsabilid
dades
familiares e domésticass entre todo
os os memb
bros da uniddade familiaar.
 Realizacón dun
nha campa
aña de se
ensibilizacióón en torno á
impo
ortancia d
do reparto
o equitativ
vo das reesponsabilid
dades
familiares e dom
mésticas.
 Levar a cabo acctividades nas
n que se poña en vvalor do tra
aballo
doméstico e do
o campo, e a súa contribución á economía en
xeral.
o Poñer
P
en coñecementto da pobo
oación os diversos reecursos coss que
c
conta
o conccello para a conciliació
ón da vida persoal, fam
miliar e laborral.
 Publicitar o serrvizo Guitirriz Concilia,, o PAI e o Centro de Día
“Casa Capataz” .
 Prom
mover activvidades de carácter
c
interxeneracioonal, nas que os
anteriores servvizos se poñ
ñan en contacto para poder leva
alas a
cabo
o.
EExecutar acctividades, xxornadas ou
o obradoirros destinaados ás crianzas
fóra do ámb
bito escolar..
 Campamentos d
de nadal, verán, actividades temááticas...
o Favorecer
F
a adaptacióón horaria das
d diversa
as actividaddes destinad
das á
p
poboación
do
d municipioo.
 Cursos e activid
dades en ho
orario de tarde / fin dee semana.
o Fomentar
F
un grupo dee apoio a pe
ersoas coidadoras infoormais, tend
do en
c
conta
as súaas necesidaddes e preferencias.
o
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Prom
mover o ap oio social, psicolóxico
o e económ
mico das persoas
que adican o sseu tempo a coidar a persoas een situació
ón de
depe
endencia.
Fomentar activvidades de autocoidad
do e de xesstión emociional,
co fin
n de acadarr un maior benestar pe
ersoal.
Traballar en acttividades de ocio e tempo libre, adaptándo
ose as
nece
esidades esp
pecíficas do
o grupo.

d. Coeducaci
C
ión e acció
óns para o ocio e te
empo libree
•

•

Obxectivvos xerais:
o Promociona
P
r á transfoormación so
ocial das re
elacións de xénero en
ntre a
p
poboación
do
d municipioo a través do
d proceso educativo.
o Garantir
G
que en todass as actividaades, xorna
adas ou obbradoiros qu
ue se
o
organicen
dende o conccello estea presente a perspectivaa de xénero
o.
o Promover
P
accións paraa un ocio e tempo librre positivo das mulleres do
m
municipio.
Obxectivvos específicos:
o Traballar
T
co
oa comuniddade educaativa para fomentar
f
a coeducación e
e
eliminar
os roles e eestereotiposs de xénerro entre a poboació
ón do
m
municipio.
 Elabo
orar propo stas ós cen
ntros educa
ativos do m
municipio no
o que
se trraballe, en ffunción da idade, os obxectivos
o
establecido
os no
III PIOM do Con
ncello de Gu
uitiriz.
o Organizar
O
acctividades ddestinadas ás
á crianzas do
d concelloo co obxectivo de
s
sensibilizala
en materiaa de igualdaade de xénero.
 Planificar tallerres anuais de contaco
ontos, xogoos e activid
dades
que promovan vvalores igualitarios.
 Cons
struír unhaa “Gymkana
a non sexistta”, na quee aproveitan
ndo o
ento
orno do con
ncello se traballen co
onceptos reelacionados coa
igualldade de xéénero.

e. Emprego
E
e formació
ón
•

Obxectivvos xerais:
o Levar
L
a caabo diverssas acciónss que pro
omovan o emprego e o
a
autoempreg
go no conceello.
o Promover
P
accións form
mativas que permitan unha
u
melloora cualitativa na
v dos vecciños e veciññas do mun
vida
nicipio.
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SSensibilizar sobre as deesigualdade
es de xénero que se pproducen nestes
n
á
ámbitos,
levando así a cabo unha discrim
minación ppositiva cara as
m
mulleres
durante o dessenvolveme
ento de ditas accións.
Obxectivvos específicos:
o Crear
C
curso
os bianuaiss de búsqueda de emprego
e
qque permittan a
in
nserción socio‐laboral da cidadanía en paro do
d municipiio.
 Traballar en acttividades de
e autocoñecemento.
 Conc
cienciar sob
bre a imporrtancia de ter
t un bo cuurrículo e ver
v os
diferrentes curríículums que
e hai.
 Presentar os no
ovos portaiss de búsque
eda de empprego.
• Falar so
obre outros cursos noss que se foorme as persoas
no uso d
das TIC e qu
ue se leven a cabo no cconcello.
bilizar o teiito de cristtal que sufrren as mul leres dentrro do
 Visib
merccado laboraal.
o Favorecer
F
a formación e capacitacción das mu
ulleres paraa a incorporración
o reincorpo
ou
oración ao m
mercado laboral.
 Realiizar acciónss formativa
as para a alfabetizacióón, tanto a nivel
lecto
oescritura coomo dixital.
 Facer accións q ue lles permita as mu
ulleres acad ar o graduaado a
travé
és da ESA.
o Promover
P
a formaciónn en novos nichos de emprego aaproveitand
do os
recursos da terra e o enntorno rural no que vivvimos.
 Cursos cada do
ous anos sobre o autoemprego e cooperativvismo
no medio
m
rural.
• Dar asessoramento xurídico, técnico
t
e ecconómico sobre
s
o autoem
mprego no rural.
dución ecolóxica
• Formar ás persoas participanttes na prod
e sostiblle.
esas redon
ndas nas que participen
• Levar a cabo me
persoas expertas na
n temática do coopeerativismo e do
ecoloxissmo.
ar a mascullinización do rural.
• Visibiliza
o Orientador/
O
/a laboral: ppromover a busca de recursos ppara a existtencia
d xeito o máis cercanno posible, da figura da
dun
a orientadooa/or laboraal.
o

•

o

Visibilizar aq
V
quelas invesstigacións/p
proxectos educativos ooficiais feito
os por
p
persoas
do municipio
m
qque se centren en dar un paso mááis para acaadar a
iggualdade de
e xénero.
 Apoiiar con acto
os, actividad
des e recoñ
ñecementoss ás persoas que
nas súas inveestigacións / proxecctos educaativos trate
en a
igualldade de xéénero ou, de
d maneira transversaal, a inclúan
n nos
Conncello de Guitiriz
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seus traballos fin de grao / máster / douutoramento
o ou
simillares.

f. Violencia
V
de
d xénero
o
•

•

Obxectivvo xeral:
o Estimular
E
a erradicacióón e preven
nción de todas as form
mas de violencia
c
contra
as mulleres por razóns de xénero
x
no municipio.
m
Obxectivvos específicos:
o Contribuír
C
á eliminaciónn da violenccia de xénero no conceello.
 Orga
anizar actoss e xornadas conmem
morativas a nivel loca
al nos
que se impliquee á poboaciión do mun
nicipio con m
motivo do 25
2 de
nove
embro.
 Dese
envolver o bradoiros para a pre
evención dda violenciia de
xéne
ero e a prromoción de
d relacións igualitariias nos ce
entros
educcativos.
 Contteo e visibi lización do
o número de
d vítimas de violenccia de
xéne
ero que se vvan produccindo, nun espazo púbblico e acce
esible
do co
oncello.
 Dota
ar de xeito urxente de
e recursos económicos
e
s ás mulleres en
situa
ación de vio
olencia de xénero
x
men
ntres non chhegan as axxudas
pertiinentes.
 Elabo
oración du
un protoco
olo de actuación connxunto enttre o
conccello, os ce ntros de sa
aúde locaiss e as forzaas e servizo
os de
segu
uridade do estado an
nte unha situación dde violenciia de
xéne
ero.

4
4. SISTEMA DE SEGUIM
MENTO E AVALIACIÓN
Co fin de acadar un bo funcionamentoo do III PIOM do Concello de Guittiriz (2021‐2
2026)
terem
mos que establecer ferramenttas precisaas de segu
uimento ppara as acccións
desenvoltas, assí como me
ecanismos avaliativos que valoren de manneira rigoro
osa e
contiinuada o cu
umprimento
o dos obxecctivos establecidos no apartado
a
annterior.
A avvaliación é así
a o proce
eso mediannte o cal an
nalizamos o grado de cumprimento e
idoneeidade das accións exxecutadas aata o mom
mento en re
elación cos obxectivoss e. A
comiisión encarggada da avaaliación vai eestablecer a mesma en
n torno a trees eixos:
• Resultad
dos obtidos: grado de cumprimen
nto das acttividades prrogramadass, dos
obxectivvos previstos e das nec esidades attendidas.
Conncello de Guitiriz
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•

Proceso:: valoración
n dos recuursos humanos e matteriais usaddos, así com
mo o
cumprim
mento do caalendario prrevisto.
n do impactto das medidas executtadas, facenndo unha an
nálise
• Impacto: valoración
do grado
o de melloraa respecto á situación previa á posta en marccha do PIOM
M.
Esta labor de avaliación
a
ofrece
o
inforrmación rellevante parra levar a ccabo a tom
ma de
decissións de carra a potencciar os logroos e, ademaais, posibilitta a correccción dos possibles
erross do III PIOM
M do Conce
ello de Guittiriz, poderemos así mellorar
m
e addaptar o plan ás
neceesidades quee poidan xu
urdir.
De eesta maneirra, o sistem
ma de seguuimento e avaliación
a
do
d presentee PIOM exporse
dend
de dous piaares, por un
nha banda, o cumprim
mento dun cronograma
c
a e, por outra, a
recolllida de tod
da a informaación obtid a durante as
a accións levadas a caabo a través dun
sistema de fichaas de avaliacción.

a.

Cronoggrama

O co
onxunto de medidas e obxectivoos contemp
plados no plan
p
que a quí se presenta
debeen desenvollverse ao lo
ongo do tem
mpo de man
neira orden
nada e sisteemática, porr este
motivo vamos a fixar unhaas datas approximadas de execución das acciións. (estab
blecer
na reeunión)

b.

Ficha de avaliación

As fichas de avaaliación forrman parte das ferram
mentas que se van a eempregar para o
seguimento de todas
t
as accións levad as a cabo no
n actual pla
an de igualddade, isto vainos
v
perm
mitir un alto
o grado de informacióón, que unh
ha vez analizada, nos permitirá ver o
grado
o de cumprrimento doss obxectivoss anteriorm
mente plante
exados.
A con
ntinuación, presentase
e o modelo de ficha de avaliación que se vai uusar:
FICHA DE AVALIACIÓN DO III PIOM DO
O CONCELLLO DE GUITIRIZ
ORGA
ANISMOS IM
MPLICADOSS

ACCIÓN LEVADA
A A CABO

DA
ATA

PERSSOAS DESTIN
NATARIAS

DU
URACIÓN DA
A ACCIÓN

Conncello de Guitiriz
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PERFFIL DAS PERSOAS PARTICIPANTES

LU
UGAR NO QU
UE SE DESE NVOLVE

GRAO
O DE SATISFFACCIÓN DA
AS PERSOASS
PARTTICIPANTES

GR
RAO DE SAT
TISFACCIÓN DA COMISIÓN DE
AV
VALIACIÓN
13

ÁREA
A DO PIOM NA QUE SE INSCRIBE

OB
BXECTIVOS QUE SE TRA
ABALLAN

ORZA
AMENTO

MEDIOS DE DIFUSIÓN
D

ANÁLISE DAFO (DEBILIDAD
(
ES, FORTALLEZAS, AMEENAZAS E OPORTUNIDA
ADES)

OBSEERVACIÓNSS

É de relevancia destacar que todas ass accións le
evadas a cabo no III PI OM do Con
ncello
de G
Guitiriz esttarán adaptadas, é ddicir, terase
e en conta
a a presennza de pe
ersoas
participantes con
c
diversidade func ional, dive
ersidade éttnica, perssoas que teñan
t
blemas idiom
máticos ou calquera ouutra circunttancia que requira faceer modificaacións
prob
para que poidan
n participarr de maneirra activa e cumprir os obxectivoss plantexados no
preseente plan de igualdade
e.

5
5. NORM
MATIVA
A SOBREE IGUALDADE DE
D XÉNEERO
A co
ontinuación faise un breve resuumo sobre a normattiva existennte na que
e nos
debeemos apoiar para facer fronte á iigualdade de
d xénero, tanto
t
a nivvel internacional,
como
o europeo, español, e, por último , galego.
• Declarac
ción Universsal dos Dereeitos Humanos (1948).
• Constitución Españo
ola (1978).
• Convenc
ción sobre a eliminacióón de todass as formas de discrim
minación con
ntra a
muller (1
1979).
Conncello de Guitiriz
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•
•
•
•

•

Lei orgánica 1/2004, do 28 dde decembrro de medidas de prootección inttegral
contra a violencia de xénero.
Lei orgánica 3/2007
7, do 22 dee marzo para a igualdade efectivva de mulle
eres e
homes.
Lei orgáánica 2/201
10, do 3 dde marzo de
d saúde sexual
s
e reeprodutiva e da
interrupción voluntaria do embbarazo.
Instrumeento de ratificación
r
do conve
enio de co
onsello dee europa sobre
s
prevenciión e loita contra a vi olencia con
ntra a mulle
er e a violeencia domé
éstica,
feito en Estambul o 11 de maioo de 2011.
Decreto Lexislativo
o 2/2015, ddo 12 de febreiro, po
olo que se aproba o texto
refundid
do das disp
posicións leegais da co
omunidade
e autónomaa de Galicia en
materia de igualdad
de.

6
6. GLOSA
ARIO
9
A
Acción
posittiva: estrattexias destiinadas a establecer
e
lla igualdade de
oportunid
dades por medio
m
de m
medidas que permitan contrastar ouu corrixir aq
quelas
discriminacións que son
s o resulta do de prácticas ou sistem
mas sociais”..

M
Mainstream
ming ou traansversaliza
ación de la perspecttiva de xénero:
9
proceso de valorar las implicaciións que te
eñen para os homes e para as mu
ulleres
calquera acción que se
s planifiquee, xa se trate
e de lexislación, políticass o programas, en
tódalas áreas
á
e en tódolos
t
niveeis. Non só se limita ós esforzos dde promoció
ón da
Igualdadee ca posta en marcha dee medidas específicas a favor das m
mulleres, senón en
mobilizarr tamén explicitamente a favor da Igualdade o co
onxunto de aaccións e Po
olíticas
Xerais inttroducindo na
n súa conceepción de forrma activa e visible a ateención ós po
osibles
efectos so
obre as situa
acións respecctivas de mu
ulleres e hom
mes.
9
D
Discriminaci
ión directa: situación na
n que unha persoa sexaa, fose ou pu
uidese
ser tratad
da por razón de sexo dde maneira menos favorable que ooutra en situ
uación
comparab
ble.

9
D
Discriminació
ón indirecta : situación na que unha disposicióón, un criterrio ou
unha prááctica aparentemente nneutros sitúaan a persoa
as dun sexoo determinad
do en
desvantaxxe particular con respe cto a persoas do outro
o sexo, agás que a deva
andita
disposició
ón, criterio ou
o práctica poidan xustificarse obxe
ectivamentee cunha finalidade
Conncello de Guitiriz
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lexítima e que os medios
m
para alcanzar a devandita fiinalidade seexan adecuados e
os.
necesario
D
División
sexu
ual do traballlo: supón a división soccial do traba llo e da realidade
9
en dúas esferas,
e
adxudicadas de xeito difere
encial a hom
mes e mullerres segundo o seu
sexo. Po
or unha banda, a esffera do traballo produ
utivo e do espazo pú
úblico,
maioritarriamente adsscrita aos va róns ao longgo da historia e, por outrra banda, a esfera
e
do traballo reproduttivo/domésttico e do espazo privad
do e o coiddado, adscrita ás
mulleres. A diferenza fundamenntal entre ambas
a
as dú
úas esferas radica en que
q o
traballo produtivo
p
é remunerado
r
e o reprodu
utivo é maiorritariamentee desenvolvid
do por
mulleres de xeito gratuíto, invisibble e non refflectido na contabilidadee oficial, a pe
esares
do seu altto valor enga
adido.
9
D
Dobre
xorna
ada: compaxxinación do traballo
t
prod
dutivo e reprrodutivo por parte
das mulleeres, con con
nsecuencias ffísicas e psíq
quicas para a súa saúde.
9
Empoderam
mento: proceeso multidim
mensional po
olo que as m
mulleres, partindo
do coñecemento da súa
s desigual posición na sociedade, determinan
d
a súa lexitim
midade
ma de decisións e nas eesferas de poder,
p
e a súa capacidade para particiipar na tom
potencian
ndo os seus recursos. Esttereotipos de
d xénero: co
onxunto de iideas cunha fonda
raigame na sociedad
de que deteerminan cale
es son os co
omportamenntos agardados e
dos para hom
mes e mullerres, xeralmen
nte opostos.
sancionad
9
M
Machismo:
conxunto
c
dee todos aqueles actos físicos ou verbaais, por medio dos
que se manifesta o se
exismo subxaacente na estrutura socia
al.
9

P
Paridade
: proporcionaliddade na reprresentación de
d homes e m
mulleres.

9
P
Políticas
de igualdade: intervenciónns de tipo po
olítico para leevar á realid
dade o
principio de igualdade
e de oportunnidades entre mulleres e homes.
9
P
Principio
de
e igualdadee: implica o igual reco
oñecemento e valoració
ón de
homes e mulleres, asíí coma das taarefas, funcións e roles que
q desenvoolven.

R
Roles
de xén
nero: conxuunto de tareffas e de funccións asignaddos socialmeente a
9
varóns e mulleres, de
e xeito difereencial.
9
Segregación
n horizontall e vertical: a segregació
ón horizonta l remite a aq
quelas
actividades educativa
as ou postoss de traballo
o de igual rango nos quue a presen
nza de
nte escasa, se
empre relaciionado cos roles e
mulleres é moi maiorritaria ou chaamativamen
estereotipos de xénero tradicionaais.
9
Sexo: caracteerísticas biollóxicas dos seres
s
humanos, diferencciais para varróns e
mulleres.
Conncello de Guitiriz
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9
T
Traballo
e Emprego: aoo falar de traballo estase a falar daquuelas actividaades e
tarefas que compren
nden tanto o traballo produtivo com
ma o domésstico/reprod
dutivo,
sexan rem
muneradas ou
o non. O eemprego, po
ola contra, só se refire aao traballo que é
remuneraado. Traballo
o domésticoo/reprodutivo: aquel con
nxunto de a ctividades que
q se
desenvolvven no ámb
bito do dom
méstico. Sen
n a cobertura destas taarefas, o traballo
produtivo
o non sería posible
p
e seríía insostible o sistema económico acctual. Xeralm
mente,
este traballo é desenvolvido de xxeito gratuíto
o por mulleres, agás noss casos nos que
q se
externalizza e se co
onverte en emprego remunerado
o, en conddicións xerais de
precaried
dade, para outras mullerres. Estas tarrefas están conformadass polo coidad
do das
persoas dependentes
d
s, organizacióón, intenden
ncia, planifica
ación e manttemento do fogar,
planificacción da nutrición, hixienee, compra, ettc.
9
V
Violencia
de
e xénero: ttodo acto de violento ou
o agresión,, baseados nunha
n
situación de desigua
aldade no m
marco dun sistema
s
de relacións
r
dee dominación dos
obre as mulleres que teeña ou poidaa ter como consecuenc ia un dano físico,
homes so
sexual ou
u psicolóxico
o, incluídas aas ameazas de
d tales acto
os e a coacciión ou a privvación
arbitrariaa da liberdad
de, tanto se ocorren no ámbito público coma n a vida familiar ou
privada.

9

X
Xénero
: cara
acterísticas ssocioculturaiis atribuídas diferencialm
mente a varróns e

mulleres, que son aprrendidas e m
mudable.

7
7. ANÁLLISE DIA
AGNÓSTICA
Co fin de establecer as medidas e obxxectivos que
e definen este III PIOM
M do Concello de
ha análise eexhaustiva do
d municipio. De esta maneira, fomos
Guitiiriz levouse a cabo unh
capaces de coñ
ñecer a súaa situación demográfiica, formativa, labora l e de ben
nestar
sociaal actual.
En cconclusión, a presente análise ppermite esstablecer as medidas axeitadas para
garan
ntir e fomentar a igualdade dee xénero nos
n diverso
os ámbitos,, inclúese así a
contiinuación un
n breve resu
umo da reallidade de Guitiriz.

a.

Análise
e demográ
áfica

Tal e como occorre no resto da coomunidade autónoma
a a poboacción en Guitiriz
descende duran
nte a últim
ma década, máis debemos de terr en conta que se maanten
bastaante establee nos último
os cinco anoos.
O Paadrón Municipal de Haabitantes m
mostra que no ano 202
21 Guitiriz cconta con 5.490
habittantes, dos cales 2.731
1 son homees e 2.759 son mulleress, o que suppón 237 pe
ersoas
meno
os que fai dez
d anos.
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Unhaa vez analiizada esta realidade podemos afirmar
a
que
e as taxas que mostrran o
creceemento poboacional do
d noso cooncello resu
ultan negattivas, o quee indica qu
ue na
últim
ma década naceu
n
ou en
ntrou menoss xente da que
q faleceu ou saíu.
A pirrámide de poboación
p
do
d concello de Guitiriz ofrece
o
unha
a instantáneea sobre a
situaación demoggráfica que vive o munnicipio, a red
dución da poboación
p
e o seu
enveellecemento
o, atopamoss así unha ppirámide típ
pica cun estrreitamento na base, o que
repreesenta o escaso peso da
d poboacióón máis novva.

Como poderem
mos observaar a continuuación, a id
dade media da poboacción do con
ncello
q fai cinco anos.
está actualmentte nos 50.8 anos, 0.43 anos máis que
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onsonancia co falado ata
a este moomento e observando
o
a distribucción dos graandes
En co
grupos de idadee, afirmamos que a pooboación menor
m
de 20
0 anos do m
municipio ap
penas
supó
ón un 12 % da veciñanza do conncello, a po
oboación de
e entre 20 e 64 anos sería
aproximadamen
nte o 57%, é dicir, é o ggrupo de maior
m
prevalencia no cooncello, e o 31 %
correesponde co grupo etario de persooas adultas maiores de
e 64 anos.
É de relevancia destacar que
q hai un aalto envelle
ecemento da
d poboacióón do municipio,
xa qu
ue por cadaa 100 perso
oas menorees de 20 an
nos, hai 261
1 persoas m
maiores de 64, é
dicir,, que por caada persoa menor de 220 anos hai 2.61 maiore
es de 64.
No q
que se refire á cuesttión da miigración no
o ano 2019
9, no conc ello de Gu
uitiriz,
podeemos dicir que
q é maiorr o número de persoass que prove
eñen da inm
migración qu
ue de
perso
oas que marchan.
m
No
o ano 20155, o número total de
e persoas iinmigrantess que
cheggan a Guitirriz son 141, é dicir, 5 3 persoas menos que
e no ano 20019. En canto a
perso
oas que cheegan do esttranxeiro, nno ano 2019
9, viñeron 71
7 persoas, 58 persoass máis
que n
no 2015.
A maioría de persoas qu
ue chegan ao municipio fano dende
d
o esstranxeiro, máis
conccretamente dende Rum
manía e Marrrocos.
Movementos migratorios
m
no
n concello de Guitiriz (2019)
Emiggracións

Inmigraciións

Mesm
ma provinciia

57 Mesma pprovincia

53

Outra provincia

59 Outra proovincia

42

Outra comunidaade

20 Outra com
munidade

28

Estraanxeiro

3 Estranxeiiro

71
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Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do IGE

De eesta maneira, os movementos mi gratorios no concello son positivvos, tanto para
p
a
súa d
demografía, como para a súa socciedade e economía, é por isto poolo que o actual
a
PIOM
M debe de ter
t en contta medidas que fomen
nten a igualdade de opportunidades en
este termo, sen
ndo conscientes da divversidade co
oa que nos podemos eencontrar á hora
de ap
plicalas e caapaces de adaptarnos aante esta no
ova situació
ón.
Obseervando o movemento
m
vexetativoo dunha pob
boación, som
mos capacees de analizaar
unhaa posible ten
ndencia do que vai passar nun futu
uro próximo
o, o que ressulta de inte
erese
para levar a cab
bo unha plan
nificación loocal. No ano
o 2018, Guittiriz tiña os seguintes datos
d
en caanto á indiccadores dem
mográficos:
Indiccadores dem
mográficos do
d concelloo de Guitiriz (2018)
Taxa bruta de
natalidade
(‰)

Númerro medio dee
fillos por muller

7.76

Idad
de media á
mate
ernidade

1.48

Taxxa bruta de
morrtalidade
(‰))
31.32

15.33

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do IGE

En reesumo:
• Guitiriz ten
t unha taaxa bruta dde natalidade de 7.76, cifra supeerior que a nivel
provinciaal (5.93), e autonómico
a
o (6.13).
as por mulle
er do conce
ello é 1.48, ttamén máis alto
• O número medio de fillos/filla
que a nivvel provincial (1.09), e autonómico (1.04).
eres de Guittiriz son nai s a unha idaade media de
d 31.32 annos, cifra infferior
• As mulle
que a nivvel provincial (31.97), e autonómiico (32.74).
o á taxa bruta de morrtalidade, Guitiriz
G
está
á en 15.33, cifra levem
mente
• En canto
inferior que a nivel provinciial (15.39), e clarame
ente superrior que a nivel
autonóm
mico (12.00)).
Podeemos así co
onfirmar que, en termoos demográáficos, a ren
novación xeeracional, que se
estim
ma en 2.1 filllos/as por muller,
m
nonn se está a dar
d no municipio, co caal é probable que
o envvellecemen
nto poboacio
onal contin úe nos vind
deiros anos.
Tend
do en conta todo isto, establecer medidas de
e apoio para fomentarr a natalidad
de no
term
mo municipaal pode serr unha iniciiativa a con
ntemplar de cara a trratar de de
eter o
paulaatino decrecemento e envellecem
mento demo
ográfico.
Conncello de Guitiriz
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b.

Análise
e de forma
ación da p
poboación
n de Guitirriz

A análise de forrmación doss veciños e veciñas de Guitiriz ofrrece datos m
moi interesantes
de cara ao estaablecementto de medi das adaptaadas especificamente ao perfil da súa
veciñ
ñanza.
Segu
undo o IGE, no ano 201
11 (non exi sten datos máis recentes para o caso de Gu
uitiriz)
temo
os a seguintte situación en canto a formación:
20

Pobo
oación en viivendas fam
miliares seguundo o nive
el de estudo
os (2011)
Total

5.672

Analffabetos e seen estudos

974

Primeiro grado

1.131

Segu
undo grado

2.437

Terceeiro grado

571

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do IGE

Podeemos así affirmar que un 17 % ddo total da poboación do municiipio, para o ano
20111, era analfaabeta ou caarecía de esstudos, e tan só un 10 % acadou o terceiro grado.
g
O qu
ue nos mosttra un amplo campo dde traballo de
d cara aos aspectos fo
formativos que
q o
preseente plan de igualdade
e debe acaddar.

Alum
mnado segundo ensinan
nza e sexo. Lugo. Curso
o 2018/19
Total

H
Homes

Mulleres
M

Ensin
nanzas ordinarias

Total ensinnanzas ordin
narias

36.355

118.819

17.536
1

Ensin
nanzas de adultos

Total ensinnanzas de ad
dultos

2.988

11.398

1.590
1

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do IGE

A nivvel provinccial, para o curso 20118/2019, o número de
d homes m
matriculado
os na
ensin
nanza ordin
naria é de 18.819,
1
fronnte a 17.53
36 mulleress. E no quee a ensinanza de
adulttos se refiree, hai 192 mulleres
m
mattriculadas menos
m
que homes.
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En caanto as perrsoas matricculadas no ensino non
n universitario en centtros sostido
os con
fondos públicoss, no ano 20
020, podem
mos confirm
mar que a maioría de n enos e nenas en
idadee escolar do
o concello están
e
matricculadas en centros
c
escolares públ icos.
Perso
oas matricu
uladas no en
nsino non uuniversitario
o en centross sostidos coon fondos
públiicos (2020)

21

Educcación infan
ntil

98

Educcación primaaria

183

ESO

142

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do IGE

c.

Análise
e do mund
do laborall

A anáálise da actividade eco
onómica do concello in
ndica que, en xaneiro dde 2021, un 4.3%
da po
oboación to
otal de Guitiriz encontrrase en paro
o.
Do n
número totaal de persoaas en paro (238), 117 son
s homes e 121 mullleres, na maaioria
das idades son as mulleress as máis affectadas po
or esta situa
ación, exce pto no ranggo de
>= a 45 anos, no
o que hai 16
6 homes mááis ca mulleres.
Paro rexistrado segundo se
exo e idadee. Guitiriz. (X
Xaneiro de 2021).
2
Total

238

Hom
mes < 25

4

Hom
mes 25 ‐ 44

32

Hom
mes > = 45

81

Mulleres < 25

9

Mulleres 25 ‐ 44
4

47

Mulleres > = 45

65

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do INE
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Se faalamos do paro
p
rexistraado segund o o sector de
d actividad
de económi ca no municipio,
en xaaneiro de 2021,
2
o secttor máis afeectado é o de servizoss, con 152 ppersoas en paro,
debeemos de terr en conta a actual panndemia que
e se está a vivir,
v
o COV
VID19, para facer
unhaa lectura co
ompleta do
os datos quue estamoss a traballa
ar. Logo doo sector serrvizos
enco
ontrase o daa construció
ón (38), a aggricultura (2
27), e finalm
mente, a inddustria (13)..
22

Paro rexistrado segundo se
ector de acttividade eco
onómica en Guitiriz (Xaaneiro 2021).
Agriccultura

27

Indusstria

13

Consstrucción

38

Serviizos

152

Sin eemprego anterior

8

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do INE

úmero de ppersoas afiliadas en alta laboral nno concello
o é de
A deecembro de 2020, o nú
4 % son m
mulleres.
2.0466, destas, un 52 % son homes, e aaproximadamente, un 47
Afiliaacións en alta laboral (D
Decembro dde 2020)
Total

2.046

Hom
mes

1.081

Mulleres

965

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do IGE

En caanto a afiliaacións en alta laboral ppor sectore
es de activid
dade, o secttor servizoss está
en p
primeiro po
osto (1.162
2), logo a aagricultura e pesca (4
462), a inddustria (271), e,
finalm
mente, a co
onstrución (128).
(

Afiliaacións en alta laboral por
p sectoress (Decembro
o de 2020)
Agriccultura e peesca

462

Conncello de Guitiriz
Rúa do Concello nº4, Guitiriz. 227300 (Lugo). Tfn
no. 982370109. Fax: 982372178

III PLA
AN DE IGUALD
DADE DE OPO
ORTUNIDADESS ENTRE MULLLERES E HOM
MES

Indusstria

271

Consstrución

128

Serviizos

1.162

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do IGE
23

No ano 2021, co
omo ben no
os aclara o IINE, 67 perssoas foron contratadass en Guitirizz, das
caless, 46 son ho
omes e 21 mulleres.
m
A maioría desstes son de carácter teemporal, aggás no
caso de 2 varóns que foron
n feitos indeefinidos.
Conttratos de traaballo rexisttrados seguundo sexo. Guitiriz.
G
(Xaneiro 2021))
Hom
mes

Mulleres
Inic. inndef : 0

Inic. indef : 0

Inic. tempooral: 44

Inic. tem
mporal: 21

Convert. inndef: 2

Convertt. indef: 0
Total:67

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos do INE

d.

Violenccia de xénero

O prresente PIO
OM debe conter
c
unhha área, co
on obxectivvos e mediidas especííficas,
encamiñadas á prevención
n e erradicaación da vio
olencia de xénero na nosa socied
dade,
tendo en conta as circunstaancias espeecíficas do noso
n
municipio.
A con
ntinuación póñense vaarias definiccións de violencia de xé
énero:
Lei O
Orgánica 1/2
2004 Artigo 1, de Proteección Integgral contra a Violencia de Xénero
“Todo actto de violencia (…) que, como manifestación da discriminacióón, a situación de
desigualdaade e as relaccións de podeer dos homes sobre as mulleres, que see exerce sobre
e estas
por parte de quen sexa
an ou foran oos seus conxugues ou de quen estén ouu estiveran ligados a
encia. (…) quee teña ou poiida ter
elas por relacións simillares de afecttividade, aínda sen convive
ultado unha doenza ou sufrrimento físico, sexual ou pssicolóxico paraa a muller, asíí como
como resu
as ameazas de tales actos,
a
a coaccción ou a prrivación arbittraria da libeerdade, tanto se se
producen na vida públicca como na viida privada”.

Declaaración sob
bre a eliminaación da vioolencia conttra a mullerr AG ONU, 11993
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“Todo actto de violencia baseado noo xénero que ten como resultado posibble ou real un
n dano
físico, sexxual ou psicolóxico, incluíddas as ameazas, a coerción ou a privvación arbitra
aria da
liberdade,, xa sexa que ocorra
o
na vidaa pública ou na
n vida privada
a”

Actualmente, teemos no concello 9 muulleres vítim
mas de violencia de xénnero, segundo as
denu
uncias interrpostas, dass cales 1 esstá en nive
el de risco medio, 2 een nivel de risco
baixo
o, e, finalmeente, 6 en nivel
n
de riscco non apreciado.
24

Caso
os en activo de violencia de xéneroo (Marzo de
e 2021)
9
Nivel de risco
Medio

1

Baixo
o

2

Non apreciado

6

Fonte: Elaboración prop
pia a través dos datos de VIOGEN

Para poder acadar unha maior
m
compprensión so
obre a táboa anterior, a continuaación,
expo
onse o que supón
s
para as persoass vítimas de xénero , a nivel de va loración po
olicial,
o nivvel de risco no que se encontran.
e
Nivel de
risco
o

Meedidas obriggatorias

Medidas compleementarias

Non
apreciado

*Facilitar á víttima teléfo
*Ass mesmas medidaas, de tipo
t
onos de
emerxencia
opeerativo e asistenciaal, que para
p
e
asistencia
a
calq
quera outrro cidadán denuncian
nte. especcializada.
*Esspecialmentte,
inforrmación
de
derreitos e de recursos qque ten á súa
disp
posición.
Faccilitar recom
mendaciónss en mediidas
de autoproteccción.

Baixo
o

*Faacilitar á víttima númerros de teléfo
ono *Conttactos perssoais, esporrádicos e
de contacto permanentte (24 horas) discre
etos, coa víttima
Conncello de Guitiriz
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Medio

coaas Forzas e Corpos
C
de SSeguridade
*Co
ontactos telefónicos essporádicos coa
vítima.
*Co
omunicación ó agressor de que
e a
vítima dispón de un servvizo policiall de
otección.
pro
*Reecomendacións
so
obre
auttoprotección e mane iras de evvitar
incidentes.
*Información precisa sobbre o servizo
o de
teleeasistencia móbil.
*Deerivación da vítima caara os servizos
socciais e asiste
enciais quee correspondan
ó seeu domicilio
o.
sobre as
*Informar á vítima
reccomendació
óns que se establecen
n no
desseño do Plan de Seguri dade.
*See o agresor ten licenncia de arm
mas,
ped
dirlle
que
q
as
entregue
voluntariamen
nte ao ccorpo policial
actuante.

c datos
*Conffección dunnha ficha cos
releva
antes da víítima e do agresor,
que le
evara o perrsoal de patrulla.
*Acom
mpañamennto ao denu
unciado a
recolller enseress no domiccilio, se a
Autorridade Xuddicial acord
da a súa
saída do mesmo .

*Viixilancia occasional e aleatoria no
dom
micilio e luggar de trabaallo da vítim
ma.
*Co
omprobació
ón
perriódica
do
cum
mprimento
poloo
agre
esor
enttrada/saída centros escolares dos
fillo
os/as.
en
*Accompañame
ento
á
vítima
actuacións de caráccter xudiccial,
asisstencial ou administraativo, cando
o se
con
nsidere que
e pode exisstir algún tipo
t
de risco para a propia vítiima.
*En
ntrevista persoal
p
coaa vítima polo
p
responsable ou polo persoal da
Unidade policial encarrgada da súa
pro
otección.
sobre as
*Informar á vítima
reccomendació
óns que, parra este nivel de
riscco, se estab
blecen no ddeseño do Plan
P

*Com
mprobación
periódica
do
cump
primento daas medidas xudiciais
de protección.
*Entrrevista co ppersoal de Servizos
Asiste
enciais que atenden á vítima /
Punto
os de Atencción Municiipal, para
identificar outrass maneiras efectivas
de protección.
*Trasslado da vvítima paraa ingreso
nun centro
c
de accollida.
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de Seguridade
e.
Alto

Extreemo

*Viixilancia frecuente e aleatoria en
dom
micilio e luggar de trabballo da vítima,
así como en
n entrada//saída centtros
esccolares dos fillos/fillas.
f
*See non o fixo
o, insistir á vítima no seu
trasslado a un centro de acollida ou
o ó
dom
micilio de un familiaar durante os
prim
meiros díass, especialm
mente se non
se procedeu
p
á detención do autor.
*Instar o segguimento oobrigatorio do
agrresor
dispositiivos
mediante
m
electrónicos.
*Co
ontrol espo
orádico doss movemen
ntos
do agresor.
sobre as
*Informar á vítima
óns que, parra este nivel de
reccomendació
riscco, se esstablecen no Plan de
Segguridade.

*Conttactos espoorádicos coaas
perso
oas do entorrno do agre
esor e da
vítima
a: veciñanzaa, familia, traballo,
lugare
es de ocio,…
…

*Viixilancia pe
ermanente da vítima, ata
quee as circunsstancias do agresor deiixen
de ser unha am
meaza inmi nente.
ontrol inten
nsivo dos m
movementoss do
*Co
agrresor, ata que deixe de ser unha
ameaza inminente para a vítima.
o
seu
caso,
vvixilancia
en
*No
enttrada/saída centros escolares dos
fillo
os/as.
*Deeseño dun
n plan dde seguridade
perrsonalizado para cadaa vítima, so
obre
as medidas que,
q
para este nivel de
riscco, se establecen no caatálogo do Plan
P
de Seguridade
e.

Fonte: Elaboración prop
pia a través de VIOGEN
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eira
Alcaldesaa Concello de
d Guitiriz
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