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O Concello de Chantada conta con 36 parroquias e 276 lugares 

Evolución do número de mulleres, homes e total ao longo dos anos 

Ano Nº habitantes Mulleres Homes 

2018 8.324 4.300 4.024 

2017 8.371 4.306 4.065 

2016 8.431 4.342 4.089 

2015 8.493 4.373 4.120 

2014 8.553 4.386 4.167 

2013 8.649 4.440 4.209 

2012 8.873 4.517 4.266 

2011 8.897 4.585 4.312 

2010 8.951 4.609 4.342 

2005 9.366 4.803 4.563 

2000 9.823 4.994 4.829 

 

 

 

 

Así cambiou a poboación en Chantada 

 

 

Poboación (Chantada) Total Homes Mulleres Período Fonte 

Poboación total 8.324 4.024 4.300 2018 INE 

   de 0 a 15 anos 877 438 439 2018 INE 

   de 16 a 64 anos 4.894 2.498 2.396 2018 INE 

   de 65 e máis anos 2.553 1.088 1.465 2018 INE 

Poboación estranxeira 348 177 171 2018 INE 

Idade media 50,37 48,78 51,84 2018 IGE 
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Movemento natural da poboación Total Homes Mulleres Período 

Nacementos 52 23 29 2017 

Defuncións 154 73 81 2017 

Matrimonios 23   2017 

Saldo vexetativo -102   2017 

 

 

 

 Mulleres  Homes Total Período 

Emigración 106 117 223 2017 

Emigración interna 81 82 163 2017 

Emigración externa 25 35 60 2017 

A outra CCAA 19 30 49 2017 

Ao estranxeiro 6 5 11 2017 

 

 Mulleres  Homes Total Período 

Inmigración 155 129 284 2017 

Inmigración interna 96 89 185 2017 

Inmigración externa 59 40 99 2017 

Doutra CCAA 32 23 55 2017 

Do estranxeiro 44 17 44 2017 

 

Movementos migratorios Emigracións Inmigracións Período Fonte 

Á mesma provincia 76 92 2017 INE 
 

Indicadores demográficos   Dato Período 

Taxa bruta de natalidade (o/oo)   6,71 2016 

Taxa bruta de mortalidade (o/oo)   21,95 2016 

Índice de envellecemento   229,28 2017 

Idade media á maternidade   32,7 2016 

Número medio de fillos por muller   1,24 2016 

Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)   3,41 2016 

     

Idade media ao primeiro matrimonio Homes Mulleres Período Fonte 

 35,68 33,32 2016 IGE 
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A renda media bruta no municipio de Chantada situouse no ano 2016 en 

16.847euros

 

Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o sexo 

 Total Homes Mulleres Período Fonte 

 Afiliacións en alta laboral 3.046 1.582 1.464 2018/Decembro SS 

 

Chantada contaba no ano 2017 con 742 empresas activas 

 

 

 Contratos iniciaissegundo xénero e duración do contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratos iniciais segundo xénero e duración do contrato 

 

Número de beneficiarios de pensións non contributivas da S.S. segundo  

 

 

 

 

Sexo e tipo de pensión no ano 2017 

Total Homes Mulleres 

Total Invalidez Xubilación Total Invalidez Xubilación Total Invalidez Xubilación 

145 48 97 49 18 31 96 30 66 

 

Número de persoas en paro en Chantada  
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Paro rexistrado  Total Homes Mulleres Período Fonte 

Por idade      

   Total 426 186 240 2018 CT 

   menores de 25 anos 23 11 12 2018 CT 

   outras idades 404 175 228 2018 CT 

   Por sectores de 
actividade 

     

   Agricultura 39 23 15 2018 CT 

   Industria 41 24 17 2018 CT 

   Construción 36 35 2 2018 CT 

   Servizos 286 94 191 2018 CT 

   Sen emprego anterior 25 10 15 2018 CT 

 

 

Total Homes Mulleres 

Infantil Primaria ESO Infantil Primaria ESO Infantil Primaria ESO 

149 347 253 71 175 138 78 172 115 

 TOTAL HOMES MULLERES 

FUNCIONARIOS 12 10 2 

PERSOAL LABORAL 6 1 5 

 

Intervención 

 TOTAL HOMES MULLERES 

FUNCIONARIOS 5 3 2 

 

Obras e Servizos 

 TOTAL HOMES MULLERES 

FUNCIONARIOS 2 2 0 

PERSOAL LABORAL 10 10 0 
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Servizos Sociais 

 TOTAL HOMES MULLERES 

FUNCIONARIOS 3 1 2 

PERSOAL LABORAL 18 0 18 

 

Cultura e Deportes 

 TOTAL HOMES MULLERES 

PERSOAL LABORAL 14 7 7 

 

Desenvolvemento local e promoción económica 

 TOTAL HOMES MULLERES 

PERSOAL LABORAL 2 0 2 

 

Seguridade cidadá 

 TOTAL HOMES MULLERES 

FUNCIONARIOS 7 7 0 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN: 

I. GOBERNAR EN IGUALDADE    
II. ATENCIÓN INTEGRAL ÁS VIOLENCIAS DE XÉNERO  
III. FORMACIÓN E EMPREGO  
IV. CULTURA, DEPORTE, TURISMO E LECER  
V. EDUCACIÓN EN IGUALDADE  
VI. CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE  
VII. COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN  
VIII. SAÚDE E BENESTAR  

Descrición:  
 

Datas de execución: 

 

Inicio 

 

Fin 

 

Responsable (Identificar o departamento e ou servizo responsable/ s de implementar a acción): 
 

Orzamento (Considerar todos os custos posibles asociados á mesma e área da que se destina o orzamento):  
 

Resultados esperados (cuantificación en función dos indicadores de cumprimento de acción que se 

definan):  
 

Persoas beneficiarias: 

 

Mulleres Homes Total 

Dificultades para a implementación da acción (Causas da diferenza entre o programado e o 
executado): 

 
 

Observacións:  
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I. GOBERNAR EN IGUALDADE 

ACCIÓNS INDICADORES 

Presentación pública do III PIOMH do Concello 
de Chantada. 

• Tipo e áreas de difusión: 
roldas de prensa, xornais, 
televisión e radio. 

Difusión do III PIOMH entre o persoal técnico e 
político municipal, axentes socioeconómicos e 
entre toda a cidadanía. 

• Inclusión na web do III 
PIOMH. 

• Estatísticas de acceso ao 
espazo web. 

• Nº de presentacións grupais 
do III PIOMH. 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Creación dunha comisión de igualdade. • Acta de creación da 
Comisión de Igualdade. 

• Nº de reunións 
desenvolvidas pola Comisión  

• Nº de Informes presentados. 

Asignación de partida orzamentaria propia para 
levar a cabo as medidas recollidas neste plan. 

• % do orzamento municipal 
dedicado ao 
desenvolvemento das 
medidas recollidas no Plan. 

• % de orzamento que cada 
área municipal dedica ao 
desenvolvemento das 
medidas recollidas no Plan. 

Implicar a todas as concellerías na promoción da 
igualdade de xénero. 

• % de concellerías 
implicadas na promoción da 
igualdade de xénero. 

 

Incorporación da linguaxe inclusiva en todos os 
documentos administrativos do Concello, así 
como na páxina web e nas redes sociais 

• Nº de documentos e 
publicacións cuxa linguaxe 
foi revisada. 

• % de contidos rectificados 
con linguaxe e imaxes non 
sexistas. 

 

Incorporar formación para a totalidade do persoal 
funcionario, laboral e político do Concello co fin 
de mellorar as súas competencias en materia de 
igualdade de xénero. 

 

• % de convocatorias 
difundidas 

• Nº de persoas por sexo e 
perfil profesional 
participantes en cada 
formación. 

 

Introdución nos temarios de oposición 
municipais de todos os grupos un tema sobre 
igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes. 

• Nº de convocatorias 
realizadas nas que se 
incorporaron temas 
específicos sobre igualdade 
de xénero. 

• Tipo de prazas nas que se 
incluíu o temario específico. 

• % de procesos selectivos, de 
promoción interna e de 
provisión de postos nos que 
se aplicou o temario 
específico. 

Recomendación da obriga de respectar o principio 
de presenza ou composición equilibrada de 
mulleres e de homes en todos os órganos, 
comisión, etc. con capacidade de decisión. 

• Nº e tipo de criterios na 
constitución de órganos, 
comisións, tribunais, etc. que 
garantan a paridade. 

• Nº de órganos, comisións, 
tribunais, etc. con 
constitución paritaria e 
incidencia de casos 
representativos. 

• % incremento da presenza 
de mulleres desde a 
implantación. 

Informar a través da web do Concello e as redes 
sociais de todas as actuacións e información 
relevante en materia de igualdade. 

•Nª de actuacións e 
información relevante en 
materia de igualdade 
incorporada na web. 

•Estatísticas de acceso ao 
espazo web. 
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de presenza ou composición equilibrada de 
mulleres e de homes en todos os órganos, 
comisión, etc. con capacidade de decisión. 

• Nº e tipo de criterios na 
constitución de órganos, 
comisións, tribunais, etc. que 
garantan a paridade. 

• Nº de órganos, comisións, 
tribunais, etc. con 
constitución paritaria e 
incidencia de casos 
representativos. 

• % incremento da presenza 
de mulleres desde a 
implantación. 

Informar a través da web do Concello e as redes 
sociais de todas as actuacións e información 
relevante en materia de igualdade. 

•Nª de actuacións e 
información relevante en 
materia de igualdade 
incorporada na web. 

•Estatísticas de acceso ao 
espazo web. 
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Elaboración dun protocolo, dacordo coa 
lexislación vixente  para a prevención do acoso 
sexual e do acoso por razón de xénero. 

•Data de elaboración do 
protocolo 

• Número de colectivos 
implicados. 

• Fórmulas de divulgación. 

• Nº de accións/expedientes 
iniciados desde a 
implantación. 

II. FORMACIÓN E EMPREGO  

ACCIÓNS INDICADORES 

Adoptar medidas de acción positiva para alcanzar, 
progresivamente, a participación equilibrada de 
mulleres e de homes naqueles postos onde estean  
menos representadas ou  representados. 

•Nº de persoas que se 
beneficiaron da aplicación de 
accións positivas por sexo. 

•Nº e tipo de procesos nos 
que se aplicaron accións 
positivas.  

•% de procesos selectivos, de 
promoción interna e de 
provisión de postos nos que 
se aplicou algunha acción 
positiva.  

 

Apoio ás iniciativas empresariais lideradas por 
mulleres e para a creación de emprego feminino 
no medio rural. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de empregos femininos 
creados 

Realización de accións de información e 
formación en materia de igualdade nas 
parroquias. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de parroquias 
beneficiarias 

 

Deseñar programas de capacitación ou 
adquisición de habilidades profesionais dirixidas 
a mulleres. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de mulleres beneficiarias 

 

Formación dirixida á inserción sociolaboral de 
mulleres en situación de especial vulnerabilidade. 

•Nº e tipo de cursos ofertados 

•Nº de mulleres beneficiarias 

 

 

Desenvolvemento de programas como obradoiros 
de emprego, que permitan adquirir práctica 
naqueles sectores nos que as mulleres se 
encontren menos representadas. 

 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de mulleres beneficiarias 

 

Sensibilización das empresas da comarca co fin de 
eliminar os estereotipos de xénero. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº e incidencia das 
campañas de sensibilización. 

•Nº de personas 
participantes, desagregadas 
por sexo 

Desenvolvemento de accións de sensibilización 
dirixidas ao alumnado sobre o acceso das 
mulleres ás novas ocupacións, que eliminen os 
prexuizos de xénero. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Formación para todas as idades de habilidades 
sobre liderado, empoderamento persoal… 

•Nº e tipo de cursos ofertados 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

III. CULTURA, DEPORTE, TURISMO E 
LECER 

 

ACCIÓNS INDICADORES 

Fomentar o coñecemento do patrimonio 
histórico-artístico creado polas mulleres e aquel 
que reflexe a vida e o papel das mulleres no 
municipio. 

•Nº e tipoloxía de accións de 
recoñecemento público e 
visibilización do patrimonio 
histórico-artístico creado 
polas mulleres 

 

 

Convocatoria dun concurso para a elección dun  
Slogan sobre Igualdade na contorna das Feiras e 
Festas da localidade. 

 

•Data de introdución da 
medida. 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

Promover a presenza equilibrada de mulleres e 
homes na oferta artística e cultural pública. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 
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Elaboración dun protocolo, dacordo coa 
lexislación vixente  para a prevención do acoso 
sexual e do acoso por razón de xénero. 

•Data de elaboración do 
protocolo 

• Número de colectivos 
implicados. 

• Fórmulas de divulgación. 

• Nº de accións/expedientes 
iniciados desde a 
implantación. 

II. FORMACIÓN E EMPREGO  

ACCIÓNS INDICADORES 

Adoptar medidas de acción positiva para alcanzar, 
progresivamente, a participación equilibrada de 
mulleres e de homes naqueles postos onde estean  
menos representadas ou  representados. 

•Nº de persoas que se 
beneficiaron da aplicación de 
accións positivas por sexo. 

•Nº e tipo de procesos nos 
que se aplicaron accións 
positivas.  

•% de procesos selectivos, de 
promoción interna e de 
provisión de postos nos que 
se aplicou algunha acción 
positiva.  

 

Apoio ás iniciativas empresariais lideradas por 
mulleres e para a creación de emprego feminino 
no medio rural. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de empregos femininos 
creados 

Realización de accións de información e 
formación en materia de igualdade nas 
parroquias. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de parroquias 
beneficiarias 

 

Deseñar programas de capacitación ou 
adquisición de habilidades profesionais dirixidas 
a mulleres. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de mulleres beneficiarias 

 

Formación dirixida á inserción sociolaboral de 
mulleres en situación de especial vulnerabilidade. 

•Nº e tipo de cursos ofertados 

•Nº de mulleres beneficiarias 

 

 

Desenvolvemento de programas como obradoiros 
de emprego, que permitan adquirir práctica 
naqueles sectores nos que as mulleres se 
encontren menos representadas. 

 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de mulleres beneficiarias 

 

Sensibilización das empresas da comarca co fin de 
eliminar os estereotipos de xénero. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº e incidencia das 
campañas de sensibilización. 

•Nº de personas 
participantes, desagregadas 
por sexo 

Desenvolvemento de accións de sensibilización 
dirixidas ao alumnado sobre o acceso das 
mulleres ás novas ocupacións, que eliminen os 
prexuizos de xénero. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Formación para todas as idades de habilidades 
sobre liderado, empoderamento persoal… 

•Nº e tipo de cursos ofertados 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

III. CULTURA, DEPORTE, TURISMO E 
LECER 

 

ACCIÓNS INDICADORES 

Fomentar o coñecemento do patrimonio 
histórico-artístico creado polas mulleres e aquel 
que reflexe a vida e o papel das mulleres no 
municipio. 

•Nº e tipoloxía de accións de 
recoñecemento público e 
visibilización do patrimonio 
histórico-artístico creado 
polas mulleres 

 

 

Convocatoria dun concurso para a elección dun  
Slogan sobre Igualdade na contorna das Feiras e 
Festas da localidade. 

 

•Data de introdución da 
medida. 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

Promover a presenza equilibrada de mulleres e 
homes na oferta artística e cultural pública. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 
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Incorporación da transversalidade de xénero nas 
políticas culturais locais: museos, catálogos, 
talleres creativos, exposicións, teatro, danza, 
cinema, etc. 

• Nº de accións nas que se 
implanta a transversalidade  

• % incremento da presenza 
de mulleres desde a 
implantación. 

 

 

Facilitar o uso das infraestruturas culturais, 
deportivas e/ou sociais ás asociacións e colectivos 
de mulleres. 

 

 

•Nº de accións nas que se 
colabora coas asociacións de 
mulleres. 

•Nº de asociacións coas que 
se colabora e evolución.  

Incorporación de protocolos para a prevención e 
detección do acoso e abuso no deporte. 

• Data de introdución da 
medida. 

• Nº de accións de denuncia 
pública 

Organización de eventos deportivos mixtos para 
promover a participación feminina no deporte. 

• Nº de eventos realizados 

• Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

Difusión dos efectos beneficiosos na saúde da 
práctica deportiva dirixida a mulleres de todas as 
idades. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de mulleres beneficiarias 

 

Fomentar e difundir as iniciativas que faciliten e 
promovan o deporte feminino. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de mulleres beneficiarias 

 

Aprendizaxe a través do deporte e o exercicio 
físico como estratexia de empoderamento. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Realización dunha campaña para a eliminación 
dos estereotipos de xénero en relación á práctica 
deportiva. 

• Incidencia da campaña  

• Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

Visibilizar a participación das mulleres en 
certames ou feiras gastronómicas (feira do viño, 
concurso de tapas, festa da empanada…) 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de mulleres participantes 

 

 

Posicionarse publicamente e promover o 
rexeitamento do acoso sexual e dos chamados 
micromachismos, nas instalacións e dotacións 
públicas, nas festas locais, festivais, concertos, 
etc., sensibilizando contra o acoso e as agresións 
sexuais fronte ás mulleres en xeral. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de accións de denuncia 
pública 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo 

Creación dunha sección temática de igualdade de 
xénero na biblioteca municipal. 

• Data de implantación da 
medida. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo 

 
IV. EDUCACIÓN EN IGUALDADE 

 

ACCIÓNS INDICADORES 

Deseñar actividades dirixidas a nenas e nenos de 
0 a 3 anos  en formatos lúdicos axeitados  
(contacontos, música, teatro...) 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de nenas e nenos 
participantes    desagregados 
por sexo. 

Conmemoración do 8 de marzo “Día Internacional 
da muller” con actividades dirixidas a toda a 
veciñanza e coa colaboración da comunidade 
educativa. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Retomar e instaurar a realización anual dos 
Encontros de  Nais e Pais “Educar en Familia, 
Educar en  Igualdade” 

•Nº de encontros realizados 

•Nº de familias beneficiarias 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

Convocatoria de premios, concursos ou 
exposicións entre o alumnado cuxo obxectivo 
sexa rescatar a figura de mulleres na historia, a 
ciencia, a política, a literatura, etc. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 
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Incorporación da transversalidade de xénero nas 
políticas culturais locais: museos, catálogos, 
talleres creativos, exposicións, teatro, danza, 
cinema, etc. 

• Nº de accións nas que se 
implanta a transversalidade  

• % incremento da presenza 
de mulleres desde a 
implantación. 

 

 

Facilitar o uso das infraestruturas culturais, 
deportivas e/ou sociais ás asociacións e colectivos 
de mulleres. 

 

 

•Nº de accións nas que se 
colabora coas asociacións de 
mulleres. 

•Nº de asociacións coas que 
se colabora e evolución.  

Incorporación de protocolos para a prevención e 
detección do acoso e abuso no deporte. 

• Data de introdución da 
medida. 

• Nº de accións de denuncia 
pública 

Organización de eventos deportivos mixtos para 
promover a participación feminina no deporte. 

• Nº de eventos realizados 

• Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

Difusión dos efectos beneficiosos na saúde da 
práctica deportiva dirixida a mulleres de todas as 
idades. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de mulleres beneficiarias 

 

Fomentar e difundir as iniciativas que faciliten e 
promovan o deporte feminino. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de mulleres beneficiarias 

 

Aprendizaxe a través do deporte e o exercicio 
físico como estratexia de empoderamento. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Realización dunha campaña para a eliminación 
dos estereotipos de xénero en relación á práctica 
deportiva. 

• Incidencia da campaña  

• Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

Visibilizar a participación das mulleres en 
certames ou feiras gastronómicas (feira do viño, 
concurso de tapas, festa da empanada…) 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de mulleres participantes 

 

 

Posicionarse publicamente e promover o 
rexeitamento do acoso sexual e dos chamados 
micromachismos, nas instalacións e dotacións 
públicas, nas festas locais, festivais, concertos, 
etc., sensibilizando contra o acoso e as agresións 
sexuais fronte ás mulleres en xeral. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de accións de denuncia 
pública 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo 

Creación dunha sección temática de igualdade de 
xénero na biblioteca municipal. 

• Data de implantación da 
medida. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo 

 
IV. EDUCACIÓN EN IGUALDADE 

 

ACCIÓNS INDICADORES 

Deseñar actividades dirixidas a nenas e nenos de 
0 a 3 anos  en formatos lúdicos axeitados  
(contacontos, música, teatro...) 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de nenas e nenos 
participantes    desagregados 
por sexo. 

Conmemoración do 8 de marzo “Día Internacional 
da muller” con actividades dirixidas a toda a 
veciñanza e coa colaboración da comunidade 
educativa. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Retomar e instaurar a realización anual dos 
Encontros de  Nais e Pais “Educar en Familia, 
Educar en  Igualdade” 

•Nº de encontros realizados 

•Nº de familias beneficiarias 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

Convocatoria de premios, concursos ou 
exposicións entre o alumnado cuxo obxectivo 
sexa rescatar a figura de mulleres na historia, a 
ciencia, a política, a literatura, etc. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 
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Difundir a idea da “tolerancia cero” aos  
micromachismos entre a comunidade educativa e 
a mocidade en xeral para frear  a súa 
normalización dentro e fóra dos centros 
educativos. 

 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Organización de charlas, debates, talleres 
dirixidas ao alumnado sobre: igualdade, 
educación sexual responsable, prevención e 
seguridade dos menores na internet, acoso 
escolar…en formatos lúdicos e axeitados a cada 
ciclo de  idades. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

V. CONCILIACIÓN E 
CORRESPONSABILIDADE 

 

ACCIÓNS INDICADORES 

Aumentar o horario de apertura dos centros 
escolares infantís, a través de programas de 
atención a menores. 

•Data de implantación da 
medida 

•Nº de centros escolares 
beneficiarios  

•Nº de persoas beneficiarias 
desagregado por sexo. 

Continuar co desenvolvemento de actividades 
para nenos e nenas fóra do horario escolar e en 
períodos de vacacións que faciliten a conciliación. 

. Nº de actividades realizadas 

. Nº de nenos participantes 

Desenvolvemento de accións positivas nos 
procedementos de admisión para os 
campamentos e outras actividades co fin de 
facilitar a participación ás familias monoparentais 
e con poucos recursos. 

•Nº e tipo de pregos nos que 
se introduce. 

•Nº e incidencia das accións 
positivas 

•Nº de familias beneficiarias 

 

Realizar campañas de información e 
sensibilización dirixidas á poboación en xeral e, 
especificamente, á masculina e á máis nova, sobre 
a necesidade dunha repartición equilibrada e non 
sexista de responsabilidades familiares entre 
homes e mulleres. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión dos recursos  existentes no Concello  que 
faciliten a conciliación. 

•Nº e incidencia das 
campañas de difusión 
realizadas 

•Nº de persoas solicitantes de 
información desagregadas 
por sexo 

 

Posibilitar a adaptación da xornada sen facer 
redución da mesma para quen teña ao seu cargo 
dependentes ou menores. 

•Medidas implantadas e data 
de implantación. 

•Nº de persoas beneficiarias 
desagregadas por sexo 

Considerar, como criterio á hora de elixir 
vacacións, etc. a responsabilidade sobre menores 
e outras persoas dependentes. 

•Data de implantación da 
medida 

•Nº de persoas beneficiarias 
desagregado por sexo. 

VI. COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN  

ACCIÓNS INDICADORES 

Publicitar e informar a todo o ámbito do concello 
(interna e externamente) sobre a realización e 
implementación do III Plan de Igualdade. 

• Inclusión na web do III 
PIOM. 

• Estatísticas de acceso ao 
espazo web. 

• Nº de presentacións grupais 
do III PIOM. 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Aumentar a visibilidade da muller nos medios: 
mulleres intelectuais, creadoras, científicas, etc. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Promover a participación activa dos colectivos de 
mulleres e daqueles que traballen pola igualdade 
na axenda local. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Reforzar o movemento asociativo feminino 
mediante o estímulo da súa participación activa 
en órganos de consulta e participación cidadá. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

• Nº de asociacións 
participantes  
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Difundir a idea da “tolerancia cero” aos  
micromachismos entre a comunidade educativa e 
a mocidade en xeral para frear  a súa 
normalización dentro e fóra dos centros 
educativos. 

 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Organización de charlas, debates, talleres 
dirixidas ao alumnado sobre: igualdade, 
educación sexual responsable, prevención e 
seguridade dos menores na internet, acoso 
escolar…en formatos lúdicos e axeitados a cada 
ciclo de  idades. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

V. CONCILIACIÓN E 
CORRESPONSABILIDADE 

 

ACCIÓNS INDICADORES 

Aumentar o horario de apertura dos centros 
escolares infantís, a través de programas de 
atención a menores. 

•Data de implantación da 
medida 

•Nº de centros escolares 
beneficiarios  

•Nº de persoas beneficiarias 
desagregado por sexo. 

Continuar co desenvolvemento de actividades 
para nenos e nenas fóra do horario escolar e en 
períodos de vacacións que faciliten a conciliación. 

. Nº de actividades realizadas 

. Nº de nenos participantes 

Desenvolvemento de accións positivas nos 
procedementos de admisión para os 
campamentos e outras actividades co fin de 
facilitar a participación ás familias monoparentais 
e con poucos recursos. 

•Nº e tipo de pregos nos que 
se introduce. 

•Nº e incidencia das accións 
positivas 

•Nº de familias beneficiarias 

 

Realizar campañas de información e 
sensibilización dirixidas á poboación en xeral e, 
especificamente, á masculina e á máis nova, sobre 
a necesidade dunha repartición equilibrada e non 
sexista de responsabilidades familiares entre 
homes e mulleres. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión dos recursos  existentes no Concello  que 
faciliten a conciliación. 

•Nº e incidencia das 
campañas de difusión 
realizadas 

•Nº de persoas solicitantes de 
información desagregadas 
por sexo 

 

Posibilitar a adaptación da xornada sen facer 
redución da mesma para quen teña ao seu cargo 
dependentes ou menores. 

•Medidas implantadas e data 
de implantación. 

•Nº de persoas beneficiarias 
desagregadas por sexo 

Considerar, como criterio á hora de elixir 
vacacións, etc. a responsabilidade sobre menores 
e outras persoas dependentes. 

•Data de implantación da 
medida 

•Nº de persoas beneficiarias 
desagregado por sexo. 

VI. COMUNICACIÓN E PARTICIPACIÓN  

ACCIÓNS INDICADORES 

Publicitar e informar a todo o ámbito do concello 
(interna e externamente) sobre a realización e 
implementación do III Plan de Igualdade. 

• Inclusión na web do III 
PIOM. 

• Estatísticas de acceso ao 
espazo web. 

• Nº de presentacións grupais 
do III PIOM. 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Aumentar a visibilidade da muller nos medios: 
mulleres intelectuais, creadoras, científicas, etc. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Promover a participación activa dos colectivos de 
mulleres e daqueles que traballen pola igualdade 
na axenda local. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Reforzar o movemento asociativo feminino 
mediante o estímulo da súa participación activa 
en órganos de consulta e participación cidadá. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

• Nº de asociacións 
participantes  
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Incentivar a presenza de homes en actividades 
dirixidas a favorecer a igualdade. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de homes participantes 

Creación de leitos de comunicación nos que a 
cidanía poida participar e opinar sobre temas de 
igualdade. 

•Data de implantación da 
medida 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Dar a coñecer a contribución das mulleres 
chantadinas no desenvolvemento local. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

•Incidencia das actividades 
realizadas 

 

Apoio técnico e asesoría ás asociacións de 
mulleres que o necesiten. 

• Nº e perfil das mulleres 
solicitantes.  

• Nº e perfil das mulleres 
atendidas. 

Conmemoración do día internacional da muller 
rural.  (15 de outubro) 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

Visualización do papel do tecido asociativo de 
mulleres. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 
•Incidencia das actividades 
realizadas 

VII. SAÚDE E BENESTAR  

ACCIÓNS INDICADORES 

Realizar campañas de educación para a saúde nas 
distintas etapas da vida. 

•Nº e incidencia das 
campañas de sensibilización 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

 

 

 

 

 

Aumentar a saúde e calidade de vida das persoas 
maiores con programas de atención, 
especialmente mulleres que viven soas e en risco 
de exclusión social. 

 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

 

Difundir os recursos que hai no municipio e 
grupos de autoaxuda para mellorar a saúde 
mental, a atención ao dó e o  afrontamento da 
tensión e a ansiedade en diferentes etapas da 
vida. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

 

Realización de cursos de desenvolvemento 
persoal para mulleres con discapacidade. 

• % de convocatorias 
difundidas 

•Nº de mulleres con 
discapacidade participantes 
en cada formación. 

Promover accións para a educación afectivo-
sexual orientada cara a un comportamento sexual 
libre e responsable, con especial incidencia na 
poboación adolescente. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Organizar talleres de defensa persoal para 
mulleres. 

•Nº de talleres realizados 

•Nº de mulleres participantes 

 

 

Realización de actuacións de sensibilización, 
información e formación dirixidas a mulleres en 
situación de exclusión social. 

 

 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

• Nº e perfil das mulleres 
solicitantes.  

• Nº e perfil das mulleres 
atendidas. 

Continuar coa realización de actividades 
saudables para as mulleres maiores (ximnasia de 
mantemento, piscina…) 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de mulleres participantes 
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Incentivar a presenza de homes en actividades 
dirixidas a favorecer a igualdade. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de homes participantes 

Creación de leitos de comunicación nos que a 
cidanía poida participar e opinar sobre temas de 
igualdade. 

•Data de implantación da 
medida 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Dar a coñecer a contribución das mulleres 
chantadinas no desenvolvemento local. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

•Incidencia das actividades 
realizadas 

 

Apoio técnico e asesoría ás asociacións de 
mulleres que o necesiten. 

• Nº e perfil das mulleres 
solicitantes.  

• Nº e perfil das mulleres 
atendidas. 

Conmemoración do día internacional da muller 
rural.  (15 de outubro) 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

Visualización do papel do tecido asociativo de 
mulleres. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 
•Incidencia das actividades 
realizadas 

VII. SAÚDE E BENESTAR  

ACCIÓNS INDICADORES 

Realizar campañas de educación para a saúde nas 
distintas etapas da vida. 

•Nº e incidencia das 
campañas de sensibilización 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

 

 

 

 

 

Aumentar a saúde e calidade de vida das persoas 
maiores con programas de atención, 
especialmente mulleres que viven soas e en risco 
de exclusión social. 

 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

 

Difundir os recursos que hai no municipio e 
grupos de autoaxuda para mellorar a saúde 
mental, a atención ao dó e o  afrontamento da 
tensión e a ansiedade en diferentes etapas da 
vida. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

 

Realización de cursos de desenvolvemento 
persoal para mulleres con discapacidade. 

• % de convocatorias 
difundidas 

•Nº de mulleres con 
discapacidade participantes 
en cada formación. 

Promover accións para a educación afectivo-
sexual orientada cara a un comportamento sexual 
libre e responsable, con especial incidencia na 
poboación adolescente. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de persoas participantes, 
desagregadas por sexo 

 

Organizar talleres de defensa persoal para 
mulleres. 

•Nº de talleres realizados 

•Nº de mulleres participantes 

 

 

Realización de actuacións de sensibilización, 
información e formación dirixidas a mulleres en 
situación de exclusión social. 

 

 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas.  

• Nº e perfil das mulleres 
solicitantes.  

• Nº e perfil das mulleres 
atendidas. 

Continuar coa realización de actividades 
saudables para as mulleres maiores (ximnasia de 
mantemento, piscina…) 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de mulleres participantes 
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Identificación das necesidades das persoas 
coidadoras de dependentes. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas. 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo.  

• Nº e tipo de programas, 
actividades e/ou servizos 
postos   en marcha. 

VIII. ATENCIÓN INTEGRAL  ÁS 
VIOLENCIAS DE XÉNERO 

 

ACCIÓNS INDICADORES 

Manter a atención psicolóxica e asesoramento 
xurídico desde o CIM ás mulleres vítimas da 
violencia de xénero. 

•Nº de mulleres vítimas de 
violencia que solicitan 
servizos. 

•Nº de mulleres beneficiarias 

• Evolución da partida 
orzamentaria do CIM. 

 

Seguir a concienciar sobre o problema das 
violencias con campañas e actos conmemorativos 
en torno ao 25 de novembro 

 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

 

•Nª de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

•Nº de accións de denuncia 
pública 

 

Dotar á Policía Local de Chantada de formación e 
recursos necesarios, para a atención, protección e 
seguimento dos casos de violencia de xénero que 
se dean na localidade. 

 

• % de convocatorias 
difundidas 

•Nº de participantes a cada 
curso. 

•Nº de accións de denuncia 
pública 

• % do orzamento municipal 
para a atención, protección e 
seguimento dos casos de 
violencia de xénero 

  

 

 

 

Desenvolvemento de actuacións en centros 
sociais e educativos que fagan visibles as 
situacións de violencia de xénero e o seu proceso 
(ciclo da violencia) mediante proxección de 
películas/documentais, exposicións fotográficas, 
… 

 

•Nº e tipo de actuacións 
realizadas 

•Nº de centros participantes 

•Nº de persoas participantes 
en cada actuación, 
desagregados por sexo. 

Constitución de espazos de encontro para a 
reflexión e o debate en materia de violencia de 
xénero, o fomento do intercambio de información 
e a difusión de boas prácticas para a intervención 

•Nº de encontros organizados 

•Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Establecer convenios de colaboración entre o 
Concello e outras entidades ou asociacións que 
traballen en Galicia no ciclo da prevención da 
violencia machista e a coeducación. 

• Nº e tipo de colaboracións 
realizadas 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo. 

Promover a integración socio-laboral das vítimas 
de violencia de xénero. 

• Nº e tipo de actuacións 
realizadas 

• Nº de persoas beneficiarias 
desagregadas por sexo. 

Continuar cos mecanismos e protocolos que 
melloren a coordinación entre os diferentes 
profesionais que interveñen e acompañan nos 
casos de violencia machista. (Mesa de 
coordinación Interinstitucional fronte a VX) 

•Nº de encontros organizados 

 

Realización de campañas institucionais e outras 
actividades para a concienciación do conxunto da 
cidadanía ao redor da erradicación da violencia de 
xénero, así como para a difusión de pautas para a 
súa identificación. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas  

•Nº e incidencia das 
campañas de sensibilización. 

•Nº de personas 
participantes, desagregadas 
por sexo 

Establecemento de instrumentos de colaboración 
co tecido empresarial local para fomentar e 
visibilizar a súa participación en campañas de 
rexeitamento social da violencia de xénero, na 
difusión dos dereitos das mulleres que a sofren e 
dos recursos dispoñibles. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de empresas 
participantes 

•Nº e incidencia das 
campañas de sensibilización. 
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Identificación das necesidades das persoas 
coidadoras de dependentes. 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas. 

• Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo.  

• Nº e tipo de programas, 
actividades e/ou servizos 
postos   en marcha. 

VIII. ATENCIÓN INTEGRAL  ÁS 
VIOLENCIAS DE XÉNERO 

 

ACCIÓNS INDICADORES 

Manter a atención psicolóxica e asesoramento 
xurídico desde o CIM ás mulleres vítimas da 
violencia de xénero. 

•Nº de mulleres vítimas de 
violencia que solicitan 
servizos. 

•Nº de mulleres beneficiarias 

• Evolución da partida 
orzamentaria do CIM. 

 

Seguir a concienciar sobre o problema das 
violencias con campañas e actos conmemorativos 
en torno ao 25 de novembro 

 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

 

•Nª de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

•Nº de accións de denuncia 
pública 

 

Dotar á Policía Local de Chantada de formación e 
recursos necesarios, para a atención, protección e 
seguimento dos casos de violencia de xénero que 
se dean na localidade. 

 

• % de convocatorias 
difundidas 

•Nº de participantes a cada 
curso. 

•Nº de accións de denuncia 
pública 

• % do orzamento municipal 
para a atención, protección e 
seguimento dos casos de 
violencia de xénero 

  

 

 

 

Desenvolvemento de actuacións en centros 
sociais e educativos que fagan visibles as 
situacións de violencia de xénero e o seu proceso 
(ciclo da violencia) mediante proxección de 
películas/documentais, exposicións fotográficas, 
… 

 

•Nº e tipo de actuacións 
realizadas 

•Nº de centros participantes 

•Nº de persoas participantes 
en cada actuación, 
desagregados por sexo. 

Constitución de espazos de encontro para a 
reflexión e o debate en materia de violencia de 
xénero, o fomento do intercambio de información 
e a difusión de boas prácticas para a intervención 

•Nº de encontros organizados 

•Nº de persoas participantes 
desagregadas por sexo. 

Establecer convenios de colaboración entre o 
Concello e outras entidades ou asociacións que 
traballen en Galicia no ciclo da prevención da 
violencia machista e a coeducación. 

• Nº e tipo de colaboracións 
realizadas 

• Nº e tipo de actividades 
realizadas 

• Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo. 

Promover a integración socio-laboral das vítimas 
de violencia de xénero. 

• Nº e tipo de actuacións 
realizadas 

• Nº de persoas beneficiarias 
desagregadas por sexo. 

Continuar cos mecanismos e protocolos que 
melloren a coordinación entre os diferentes 
profesionais que interveñen e acompañan nos 
casos de violencia machista. (Mesa de 
coordinación Interinstitucional fronte a VX) 

•Nº de encontros organizados 

 

Realización de campañas institucionais e outras 
actividades para a concienciación do conxunto da 
cidadanía ao redor da erradicación da violencia de 
xénero, así como para a difusión de pautas para a 
súa identificación. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas  

•Nº e incidencia das 
campañas de sensibilización. 

•Nº de personas 
participantes, desagregadas 
por sexo 

Establecemento de instrumentos de colaboración 
co tecido empresarial local para fomentar e 
visibilizar a súa participación en campañas de 
rexeitamento social da violencia de xénero, na 
difusión dos dereitos das mulleres que a sofren e 
dos recursos dispoñibles. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de empresas 
participantes 

•Nº e incidencia das 
campañas de sensibilización. 

  



50

 

Elaboración e difusión de guías e outros materiais 
accesibles destinados á prevención e detección da 
violencia de xénero. 

•Nº de guías e materiais 
elaborados 

•Nº de personas ou entidades 
beneficiarias desagregadas 
por sexo 

Desenvolvemento de accións de información e 
orientación por parte da Administración local, 
que contribúan a aumentar a percepción e o 
rexeitamento social da violencia de xénero e a 
implicación da cidadanía na súa prevención e 
erradicación. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de accións de denuncia 
pública 

•Nº de persoas participantes.  

Asesoramento e información á mocidade en 
aspectos vinculados ás relacións de parella, 
prevención da violencia de xénero e xestión de 
conflitos. 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 
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Elaboración e difusión de guías e outros materiais 
accesibles destinados á prevención e detección da 
violencia de xénero. 

•Nº de guías e materiais 
elaborados 

•Nº de personas ou entidades 
beneficiarias desagregadas 
por sexo 

Desenvolvemento de accións de información e 
orientación por parte da Administración local, 
que contribúan a aumentar a percepción e o 
rexeitamento social da violencia de xénero e a 
implicación da cidadanía na súa prevención e 
erradicación. 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 

•Nº de accións de denuncia 
pública 

•Nº de persoas participantes.  

Asesoramento e información á mocidade en 
aspectos vinculados ás relacións de parella, 
prevención da violencia de xénero e xestión de 
conflitos. 

•Nº de persoas beneficiarias, 
desagregadas por sexo 

•Nº e tipo de actividades 
realizadas 
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