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PRÓLOGO 

Vivimos un momento no que a realización plena do principio de igualdade pasa por un repartimen-

to equilibrado de papeis entre mulleres e homes. As mulleres levan xa dados moitos pasos nese 

sentido, buscando espazos de participación social, espazos de emprego e de toma de decisións. 

Podemos dicir que estas asumiron a necesidade da súa presenza no ámbito público, como o xusto 

recoñecemento dos seus dereitos nas sociedades democráticas. Porén, as barreiras de entrada e 

promoción das mulleres para a súa inserción laboral seguen existindo e persistindo. 

O presente texto é o acompañamento necesario á posta en práctica da Lei 2/2007, do 28 de marzo, 

do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Conseguir a igualdade no traballo remunerado, e 

tamén no traballo invisible dentro dos fogares, é un reto. Neste camiño debemos comprometernos 

tanto desde o mundo das empresas, dos traballadores e traballadoras e dos seus representantes, 

como desde o Goberno galego. 

A Secretaría Xeral da Igualdade publica esta guía co ánimo de axudar a formación dos axentes 

sociais encargados de facer efectiva a aplicación da lei. Agardamos que, da súa utilidade e uso, poi-

damos beneficiarnos todos e todas.

Carme Adán

Secretaria xeral da Igualdade
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A igualdade efectiva entre mulleres e homes é un obxectivo de xustiza social e un requirimento 
democrático que implica toda a sociedade. No eido laboral, onde as desigualdades son patentes a 
pesar da existencia de abondosos preceptos legais antidiscriminatorios, hai moito aínda por facer 
para coadxuvar á consecución desa igualdade efectiva que se pretende.

Nos últimos anos, é constatable non só a preocupación e o labor das distintas administracións e 
autoridades laborais a prol da igualdade entre homes e mulleres, senón tamén o esforzo das e dos 
axentes económicos e sociais por detectar e erradicar as discriminacións no emprego e nas con-
dicións de traballo. Pouco a pouco, a negociación colectiva vai incorporando cláusulas que tentan 
regular aspectos relacionados con esta temática e que antes nin sequera se consideraban. Mais os 
resultados son cativos, parciais e máis ben centrados na transposición de principios declarativos anti-
discriminatorios ou no desenvolvemento de certas medidas de conciliación da vida laboral e familiar, 
que na aplicación da estratexia de transversalidade de xénero nas relacións laborais.

Para que o principio de transversalidade sexa aplicado e despregue todas as súas potencialidades a 
prol da igualdade, é necesario que as organizacións laborais, empresariais e sindicais o incorporen 
no seu traballo e contemplen nas súas actuacións as relacións de xénero e os diferentes problemas 
e necesidades de homes e mulleres. E isto require utilizar a perspectiva de xénero nas súas análises, 
dotarse das competencias adecuadas e formar ou recorrer a especialistas que axuden á súa implan-
tación.

Coa publicación da Lei orgánica 3/2007, para a igualdade efectiva de homes e mulleres e da Lei do 
traballo en igualdade das mulleres de Galicia, estamos ante un novo escenario legal que comporta 
novos dereitos e obrigas para empresas e traballadores e traballadoras, e que pode significar un 
punto de inflexión na práctica das organizacións. De aí que esta guía pretenda informar rapidamente 
dos cambios que se van producir e, sobre todo, establecer un marco formativo para que as persoas 
intervenientes nas relacións de emprego poidan aplicar e desenvolver con eficacia os preceptos 
legais, especialmente na negociación colectiva.

Que o persoal operativo de cada organización, homes e mulleres, posúa a información, os coñe-
cementos, o compromiso e a capacidade necesaria para facer propostas e implantar a transversa-
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lidade a prol da igualdade laboral, é imprescindible para que os preceptos legais, que moitas veces 
actúan como motor de impulso, teñan aplicación práctica no mundo do traballo. Para iso, ademais 
da vontade necesaria, requírese a comprensión de conceptos básicos como o sistema sexo-xénero, 
o empoderamento, a transversalidade, a igualdade de xénero, e a súa relación operativa coa proble-
mática xeral coa que se traballa (emprego e relacións laborais), así como coas súas áreas específicas 
(ingreso e contratación, clasificación profesional, formación e promoción profesional, seguridade e 
saúde, conciliación da vida laboral e familiar, salarios, xornada e horarios, servizos e fondos sociais, 
previsión social complementaria, etc.).

A presente guía consta de sete módulos, organizados e sistematizados de acordo cunha estrutura 
secuencial coa que se tenta facilitar unha comprensión progresiva da información e dos concep-
tos tratados que permitan a súa posta en práctica. Os seis primeiros módulos están dirixidos á 
comprensión de conceptos básicos que convén ter en conta para a integración da perspectiva de 
xénero no mundo laboral e ofrece información actual sobre os cambios lexislativos en materia de 
igualdade efectiva entre mulleres e homes, de aplicación inmediata, entre outras áreas, na negocia-
ción colectiva. O sétimo propón unha batería de actividades coas que se pretende que as persoas 
destinatarias deste documento poidan reflexionar, asumir e trasladar ao seu ámbito de actuación 
a información recibida. Ao final da guía, incorporamos unha epígrafe con bibliografía, que non só 
responde á documentación empregada para a elaboración deste documento, senón que tamén é 
un material de apoio e de traballo para toda aquela persoa que queira profundar nalgunha temática 
específica.
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MÓDULO 1: DIMENSIÓN DE XÉNERO

* Sistema sexo-xénero

Conxunto de prácticas, símbolos, representacións, normas e valores sociais que as sociedades ela-
boran a partir das diferenzas sexuais (De Barbieri, 1992).

A palabra sexo alude á diferenza biolóxica entre mulleres e homes e fai referencia ás diferenzas 
xenéticas e anatómicas que existen entre ambos, o que non determina necesariamente os compor-
tamentos. Este termo remítenos a unha característica humana inmodificable ao longo da historia, ao 
feito de que unicamente existen dous sexos, aínda que existan máis sexualidades.

Porén, o concepto xénero designa o que en cada sociedade se lle atribúe a cada un dos sexos. Re-
fírese, pois, á construción social do feito inmodificable de ser muller ou de ser home.

O concepto xénero, como construto social, ten a característica de ser modificable e, de feito, a 
concepción do xénero masculino e do xénero feminino varía en relación cos diferentes momentos 
históricos, cos diferentes contextos culturais ou cos diferentes grupos e clases sociais. Pero o xénero 
non so é un concepto aprendido e que pode cambiarse, senón que se utiliza como categoría de 
relación. Así, cando se alude ao xénero non se está facendo referencia exclusivamente á “muller”, 
senón á relación entre mulleres e homes, e esa relación foi ao longo da historia unha relación xe-
rárquica de dominación dos homes e de subordinación e discriminación das mulleres, a máis antiga 
que se coñece e que, aínda que se produza con formas distintas segundo as épocas, segue a afectar 
cando menos a metade da poboación.

Desde sempre, a diferenza anatómica entre os sexos serviu para fundamentar e xustificar desigual-
dades de todo tipo −políticas, económicas, laborais, sociais e culturais− das mulleres con respecto 
aos homes. O sistema sexo-xénero determinou unha posición social diferenciada para homes e 
mulleres, así como as relacións desiguais entre ambos.

Faise, entón, necesario desvincular o sexo biolóxico do destino social predeterminado para homes 
e mulleres e, para iso, utilízase a análise de xénero, para entender como a diferenza sexual, que non 
ten maior significación que a de ser diferentes anatomicamente, se converteu en desvantaxe social 
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para as mulleres, configurando unha situación inxusta que pon en cuestión o carácter democrático 
da sociedade actual e dificulta o desenvolvemento das calidades como persoa, non só das mulleres 
senón tamén dos homes.

* A dimensión de xénero

Usar o concepto de xénero como categoría de análise permítenos diferenciar o sexo (características 
biolóxicas que non poden cambiarse) do xénero (características sociais que si poden cambiarse).

Deste xeito, entendemos que é o xénero −e non o sexo− quen determina o que é adecuado e 
posible para homes e mulleres, asignando diferentes papeis, actitudes e actividades a uns e a outras 
e que existe unha complexa trama de institucións (políticas, educativas, laborais, relixiosas, familiares, 
etc.) que reproducen estes papeis, perpetuándoos mercé a procesos de socialización.

Mediante o que se chama proceso de socialización, as persoas interiorizan, fan seus, os elementos 
culturais e sociais que garanten a integración e adaptación social. Pero este proceso é distinto se-
gundo se trate de homes ou de mulleres e, sobre este comportamento aprendido, construímos as 
identidades como mulleres e como homes, as identidades de xénero. 

As sociedades están compostas por individuos, pero a súa vida e comportamentos compréndense 
mellor cando se lles considera dentro do grupo no que están adscritos ou se adscriben volunta-
riamente. E o xénero, e non só a clase social, etnia, cultura, etc., constitúe tamén unha forma de 
estratificación social con relacións de explotación, subordinación e marxinación. 

Cando unha realidade concreta, un proxecto ou un programa de acción se contempla desde a 
dimensión de xénero, quere dicir que se utiliza o concepto de xénero para analizar a condición e a 
posición das mulleres e dos homes e os efectos das propostas de intervención, así como para avaliar 
os cambios producidos nesa situación.
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A dimensión de xénero, como categoría de análise, permítenos dilucidar e visualizar adecuadamente 
o sistema de sexo-xénero vixente.

Se asumimos este enfoque, obrigámonos a considerar sistematicamente as diferenzas e as necesi-
dades de mulleres e homes, nas fases de planificación, execución e avaliación de todas as políticas, 
programas e propostas. Se ademais o facemos para cambiar o sistema sexo-xénero vixente, enten-
dendo que a situación de desigualdade na que viven as mulleres non é algo connatural ao seu sexo, 
senón que é froito da construción historicamente valorada sobre o seu xénero, estaremos utilizan-
do a “perspectiva de xénero” para transformar a realidade social, ou calquera dos seus aspectos, 
onde se impón unha dominación xerárquica dos varóns sobre as mulleres. 

Desde a perspectiva de xénero, podemos desvelar os intereses e as relacións que se establecen en-
tre o poder e os prexuízos, as crenzas e os privilexios, para facer propostas a prol da igualdade entre 
homes e mulleres, con recoñecemento das diferenzas e con coñecemento da situación de partida.

* Xénero e organización social

De norte a sur, do primeiro mundo ao mundo en desenvolvemento, as sociedades organízanse e 
estrutúranse tamén en función do xénero e todas elas, baixo réximes políticos distintos e formas 
culturais diversas, teñen, con maior ou menor intensidade, algo en común: a división sexual do tra-
ballo como elemento fundamental de estruturación social.

A división sexual do traballo refírese ao repartimento social de tarefas e actividades segundo o sis-
tema sexo-xénero vixente. En principio, parece que o repartimento de tarefas é unha cousa boa ou 
necesaria, pero contemplada desde a dimensión de xénero axiña visualizamos que tal repartimento 
vén acompañado dunha sistemática valoración diferencial, xerarquizada, que ten fortes repercusións 
nas condicións de vida. Homes e mulleres teñen dedicacións distintas, participan na vida económica 
de xeito distinto e son poucas as mulleres que ocupan posicións de poder nas institucións políticas, 
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ou mesmo nas organizacións empresariais e sindicais, ao igual que teñen pouca ou nula influencia 
en certos poderes fácticos.

Utilizando a dimensión de xénero, visualízase con claridade a exclusión das mulleres do espazo 
público e político. Nos ámbitos onde hai recursos (políticos, económicos, culturais, entre outros) 
os homes manteñen unha posición hexemónica, favorecida pola existencia dun sistema de dominio 
patriarcal que se foi consolidando ao longo dos séculos e que mantivo as mulleres nunha posición 
estrutural de desvantaxe, e onde hai privilexios para uns hai tamén subordinación e déficit de de-
reitos para outras.

A división sexual do traballo configura dous espazos diferenciados, o público, con faciana masculina, 
e o doméstico, reservado para as mulleres. En correspondencia con esa concepción tradicional, o 
home debe ser activo, opinar e intervir na comunidade e no mundo, mentres que a muller, marcada 
polo amor e os coidados á familia, será pasiva e non mostrará interese por outros temas. 

A modernidade e a sociedade contemporánea tamén ten asumido este esquema social porque, a 
pesar das contradicións que supón, entre outros aspectos, a incorporación imparable das mulleres 
ao emprego retribuído, quen se beneficiaron e seguen a beneficiarse desa posición son os homes. 
Deste xeito, as relacións xerarquizadas de poder que diferencian uns homes doutros dilúense e 
desaparecen cando chegan á casa, onde todos, ricos e pobres, exercen o seu dominio dunha forma 
natural. De portas para dentro, todos teñen poder e autoridade sobre as súas esposas e descen-
dencia. 

O chamado mercado laboral constrúese historicamente segundo o modelo de traballador varón, 
casado e con familia, pero con dispoñibilidade horaria, que actúa como provedor económico uni-
versal da unidade familiar. Porén, nos últimos tempos estanse dando grandes cambios na estrutura 
e organización do traballo remunerado nos países de capitalismo avanzado. A internacionalización 
da economía, a introdución de novas tecnoloxías a grande escala, a notable desindustrialización e 
o crecemento do sector servizos −onde participan maioritariamente as mulleres− supón en toda 
Europa un alto nivel de desemprego estrutural, aínda que a forza de traballo segue a ampliarse. O 
cambio máis importante, precisamente, é a feminización desa forza de traballo, de forma que a par-
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ticipación feminina supera xa as cotas do corenta por cento, o que socava a lexitimidade do dominio 
dos homes como exclusivos ou principais provedores materiais da familia. Porén, como a división 
sexual permanece, agora as mulleres teñen que integrarse naquel modelo tópico de mercado labo-
ral −máis precarizado por certo−, pero sen dispoñibilidade horaria, porque non teñen resoltas as 
tarefas reprodutivas. O seu acceso e permanencia no emprego está moi condicionado polo que se 
denomina o “imposto reprodutivo” que se realiza no ámbito doméstico.

Do mesmo xeito, a vida política constrúese con base no modelo de cidadanía representado por 
un varón, de forma que, ao igual que ocorre no eido laboral, a vida pública tamén se asenta sobre 
o traballo reprodutivo. A democracia, que require a participación e a intervención de suxeitos na 
sociedade para o progreso social, construíuse sobre a división sexual do traballo e por iso o modelo 
de cidadán sempre é un varón. 

A división sexual do traballo refírese a aquelas tarefas que a sociedade demanda das persoas en 
función do seu sexo, de xeito que ás mulleres se lles encomendan traballos asociados á maternidade 
e relacionados coa reprodución, cos coidados e tarefas domésticas, mentres que aos homes se lles 
encomendan tarefas de produción vinculadas ao papel de provedor de recursos, que se desenvol-
ven no ámbito público.

* Tempos e espazos de mulleres e homes

O dicionario da Real Academia Galega, cando define o tempo, di que “xunto co espazo, serve de 
medio de referencia fundamental para localizar as existencias, os fenómenos, os acontecementos”. 
Utilizando o xénero como categoría de análise, como viñemos facendo ata agora, chegaremos á 
conclusión de que a dimensión temporal, referencia fundamental para localizar as existencias, non 
é neutra, senón que as diferenzas e asimetrías entre mulleres e homes, en como usan e conciben 
o tempo, foron e son determinantes na construción e reprodución das desigualdades entre os 
xéneros.
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Se consideramos o tempo que homes e mulleres lle dedican ao traballo remunerado, ao non 
remunerado, ás actividades de ocio e lecer, de formación e estudo, etc., apreciaremos con certa 
facilidade a discriminación entre xéneros, tanto no espazo doméstico coma no espazo público. E 
se profundamos un pouco e pensamos o necesario que é ter tempo propio, para dedicárllelo ás 
relacións sociais, ao deporte, a calquera actividade de enriquecemento cultural, a ver a televisión ou, 
simplemente, a non facer nada, comprenderemos que diferente é nacer home ou muller. Porque as 
mulleres teñen en gran medida o seu tempo hipotecado e, nas sociedades actuais, onde o tempo 
se mercantiliza, teñen que “regalar tempo” para o sostemento e o coidado da vida doutros, que 
non significa só subsistencia, senón afectos, relacións, calidade de vida, etc.; en definitiva, todo aquilo 
sen o que non seriamos persoas. E se seguimos pensando darémonos conta de que esta “doazón 
de tempo” por parte das mulleres non é froito dunha decisión libre, senón que vén imposta pola 
trama institucional do patriarcado, de forma que condiciona notablemente as súas posibilidades de 
participación laboral, profesional e social. 

Seguindo por ese camiño, teremos que preguntarnos por que ese traballo non se considera tal e por 
que permanece invisible. Seguramente porque no patriarcado só se valora aquilo que garda relación 
coa actividade dos homes, o que se realiza no espazo público. Pero tamén ten que haber unha razón 
económica e produtiva, porque a oferta de traballo e a súa reprodución como individuos estables 
emocionalmente, con saúde, con seguridade, con capacidade de relación e comunicación, precisa 
dun nexo entre o ámbito doméstico e a produción mercantilista. O non recoñecemento do traballo 
doméstico significa un desprazamento de custos importantísimo (aforro) ata a esfera doméstica e o 
mantemento duns salarios de subsistencia, fundamentalmente nos sectores da poboación de baixa 
cualificación e menores recursos. Só hai que pensar nos números que hai que facer para poder con-
tratar unha persoa (que, ademais, habitualmente será muller) como empregada de fogar, cando na 
unidade familiar traballan home e muller, e a presión económica que iso implica para que finalmente 
sexa a muller quen “decida” non traballar ou ben abandonar o seu emprego.

Se poñemos en relación o tempo cos proxectos vitais das persoas, vemos como os homes, que 
ocupan o seu tempo predominantemente no traballo remunerado e a presenza no ámbito público, 
teñen un uso deste onde se diferencia claramente o tempo dedicado ao traballo e o tempo dedica-
do ao ocio e ao descanso; é un tempo máis homoxéneo que o das mulleres, que está caracterizado 
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pola súa heteroxeneidade, con relación á diversidade de roles e “xornadas”. Para as mulleres, é difícil 
diferenciar entre un día laboral e un festivo, entre tempo familiar e laboral ou profesional e, ademais, 
gran parte do seu tempo vano utilizar en función das necesidades dos outros e outras, sen ningún 
tipo de contraprestación económica.

Do mesmo xeito, o espazo crea unha división localizadora da existencia de homes e mulleres en es-
pazos diferenciados por razón de xénero, esencialmente o público para o masculino e o doméstico 
para o feminino. En sociedades como a nosa, outras separacións como, por exemplo, as que se dan 
entre as clases sociais, non son tan difíciles de superar como o é a separación de xénero, non tanto 
porque as mulleres teoricamente non poidan ocupar os tópicos espazos masculinos, senón polas 
innumerables resistencias, rexeitamentos e obstáculos de todo tipo con que se van atopar. Igual que 
se di que hai cousas de mulleres e cousas de homes, hai espazos diferenciados para uns e outras; así, 
en vez de comunicación e interacción, o que se produce é exclusión e discriminación.

Espazo é poder. É verdade que se están producindo cambios, algúns cun alto valor simbólico, na 
política, na adxudicatura, na universidade, nas organizacións sociais, etc., sobre todo pola actitude e 
valentía, a un alto custo, das propias mulleres, pero o dominio do espazo público segue a ser, polo 
de agora, masculino.

As propias cidades, polo feito da atribución ás mulleres do traballo vinculado á reprodución da vida 
humana, son concibidas como espazos masculinos, xa que ao considerar as actividades produtivas 
e reprodutivas como independentes, isto supuxo que os espazos destinados ao desenvolvemento 
industrial e de servizos e á vida doméstica estean separados. Ultimamente, fálase e escríbese moito 
sobre este tema porque as cidades, construídas con vontade de permanencia desde esa concepción 
masculina, non favorecen, senón ao contrario, obstaculizan, as necesidades cotiás dunha poboación 
que debe compatibilizar a vida laboral e familiar e facer fronte a unha gran cantidade de tarefas en-
cadeadas en relación non só co traballo, senón tamén coas necesidades de educación e o coidado 
da descendencia e/ou familiares dependentes. Isto significa que unha cidade que contemple estas 
necesidades, que son hoxe, tal e como están as cousas, necesidades das mulleres, debe ser unha 
cidade compacta e multifuncional, de distancias curtas, cun espazo público, un transporte público 



económico e uns equipamentos e servizos públicos accesibles e de calidade, o que require un nivel 
relativamente alto de investimento público. 

Por outra parte, esa mesma dificultade para compatibilizar a vida laboral e familiar, e o maior déficit 
de servizos e equipamentos públicos, fai que no medio rural a taxa de actividade feminina sexa tan 
baixa e que, ante a perspectiva que se lles aveciña, as mulleres máis novas −en maior proporción e 
antes que os homes− emigren na busca de novas oportunidades.

En resumo, os usos de tempos e espazos diferenciados entre homes e mulleres significa que os 
tempos e espazos que as mulleres lle dedican á maternidade, aos coidados e tarefas domésticas son 
os tempos e espazos que os homes, sendo tamén responsables da mesma unidade familiar, utilizan 
para promover e desenvolver a súa actividade profesional e pública. E o peor de todo iso é que 
se considera algo natural, de xeito que, aínda que se insista en que non existe discriminación legal 
ningunha, na práctica as mulleres non teñen as mesmas oportunidades nin de desenvolvemento 
persoal, nin de acceso ao emprego, nin de promoción profesional.1�
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* A desigualdade de xénero

Como vimos no módulo anterior, o xénero funciona como un principio organizador da sociedade e 
outórgalle un significado cultural ao feito de ser home ou ser muller, e a división sexual do traballo é 
un claro exemplo diso. Aínda que a natureza concreta das relacións de xénero varíe dunhas socieda-
des a outras, o modelo xeral respecto do “traballo das mulleres” e do “traballo dos homes” −dentro 
do fogar e fóra del− supón que as mulleres teñan menos autonomía persoal, dispoñan de menos 
recursos e que a súa participación e influencia nos procesos de toma de decisións que conforman 
as sociedades sexa moi limitado. As xustificacións e razóns que explican estas desigualdades son, 
fundamentalmente, de orde cultural e varían co paso do tempo. 

Desde que nacemos, o feito de ser home ou ser muller vai ser determinante. A través do proceso 
de socialización na familia e na escola, imos ir aprendendo capacidades e calidades diferenciadas e 
asumindo, en función desa aprendizaxe, intereses e perspectivas de futuro ben distintas para homes 
e mulleres. Desde a primeira etapa da vida, váisenos ir inculcando que as mulleres teñen unha incli-
nación biolóxica para dedicarse aos labores do fogar, dirixindo a súa personalidade cara a ese tipo 
de tarefas e preparándoas para que “libremente” elixan profesións relacionadas con esas supostas 
calidades de atención e coidado das persoas.

A través de xeracións e xeracións, impúxose a cultura da desigualdade de xénero, que significa dis-
criminación e segregación para as mulleres, baseada en prexuízos e estereotipos que aínda en gran 
medida seguen vixentes na actualidade. O significado que se lle confire á categoría “muller” e, por 
extensión, ao feminino, constrúese desde o pensamento masculino. O home non so é a medida e o 
centro de todas as cousas (androcentrismo), senón que se identifica o masculino como o xenérico 
humano. 

Aínda que hoxe xa se utiliza comunmente, foi precisamente o feminismo, ante a necesidade de lle 
dar nome á situación de desigualdade que vivían as mulleres, quen acuñou o termo de patriarcado, 
para denominar a sociedade na que existe un dominio estrutural dos varóns sobre as mulleres. “A 
constitución dunha sociedade xerarquizada en función do sexo e, por conseguinte, controlada polas 
relacións de xénero, é consecuencia dunha orde social dominada polos varóns. Este dominio mani-
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féstase a través da diversidade de institucións creadas polos varóns a través dos séculos de usurpa-
ción das mulleres do espazo público” (Ana Sánchez Bello, O patriarcado como paradigma feminista. 
2006. Universidade da Coruña).

Son os varóns os que historicamente impuxeron a visión do que é ser home e ser muller, esta su-
bordinada e complementaria daquel, o que explica a dificultade para que as mulleres se recoñezan 
e adopten unha imaxe propia sobre si mesmas. De aí tamén a necesidade dunha revisión, desde a 
dimensión de xénero, da historia, da ciencia, da política, da economía, etc., sobre o papel que xoga-
ron as mulleres na sociedade, revisión que se está a facer nos últimos tempos, precisamente desde 
o feminismo. 

Se analizamos a situación laboral da muller en Galicia, desde a dimensión de xénero, podemos en-
tender que as desigualdades estruturais existentes e o predominio dos homes en certos sectores da 
economía e ocupacións responden e teñen causa no modelo de sociedade patriarcal. Imos expoñer 
agora as variables máis significativas desagregadas por sexo e referidas aos últimos oito anos1, que 
nos axudarán a visualizar a realidade diferencial do mercado de traballo segundo esteamos a falar 
de mulleres ou de homes2.

TAXA DE ACTIVIDADE

199�  1999 2000 2001 2002 2003 200� 2005

Mulleres 39,60 �0,50 �1,70 �0,00 �0,�0 �3,00 ��,60 ��,30

Homes 61,�0 61,10 61,�0 60,�0 61,00 62,20 62,60 62,30

�  Datos recollidos da páxina web do IGE (www.ige.eu).
�	 A	partir	do	1.º	trimestre	de	�001,	os	datos	reflicten	a	nova	definición	de	paro	(Regulamento	1897/�000	da	CE)	e,	polo	

tanto,	os	valores	de	persoas	activas,	paradas	e	inactivas	non	son	directamente	comparables	cos	de	anos	anteriores.	
No	primeiro	trimestre	de	�005,	implantouse	un	procedemento	centralizado	para	a	realización	das	entrevistas	telefó-
nicas	e	reformuláronse	algunhas	das	preguntas	do	cuestionario,	o	que	provocou	unha	ruptura	nas	series	dalgunhas	
variables	da	EPA.
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Nos últimos oito anos, observamos como aumenta de forma significativa a actividade das mulleres, 
que chega a quintuplicar o incremento da taxa de actividade masculina no mesmo período. Nestes 
anos, o incremento referido ao colectivo masculino é de 0,90 puntos, mentres que para as mulleres 
o crecemento é de 4,70. Porén, e malia este notable crecemento, a taxa de actividade dos homes 
segue a estar moi por riba da das mulleres (18 puntos).

TAXA DE OCUPACIÓN

199� 1999 2000 2001 2002 2003 200� 2005

Mulleres 30,20 31,20 32,90 33,�0 33,70 35,10 36,00 3�,30

Homes 53,�0 5�,20 55,�0 55,70 56,00 57,00 56,90 5�,10

En relación coa ocupación, os datos amósannos como tamén a situación de mellora global ten 
unha incidencia especial para as mulleres, o incremento do 1998 ao 2005 é de 4,70 puntos para o 
colectivo masculino e de 8,10 puntos para o feminino. Pero se analizamos os datos actuais (2005), 
tamén descubrimos como a taxa de ocupación dos homes se atopa 19,80 puntos por riba da das 
mulleres.

TAXA DE PARO

199� 1999 2000 2001 2002 2003 200� 2005

Mulleres 23,60 22,90 21,00 15,00 17,50 1�,�0 19,30 13,50

Homes 12,90 11,30 10,30 7,�0 �,20 �,�0 9,20 7,20

A taxa de paro vén marcada pola redución dos últimos anos; no caso masculino, esta redución é de 
5,70 puntos, mentres que no das mulleres o mesmo dato sitúase en 10,10 puntos, aínda que a taxa 
de paro feminino segue a ser considerablemente superior á taxa masculina.
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CREACIÓN DE EMPREGO

199� 1999 2000 2001 2002 2003 200� 2005

Mulleres
Valor +7.200 +13.100 +23.500 +12.900 - 500 +19.600 +12.�00 +30.000

% 3� 56 5� 6� 57 �7 65

Homes
Valor +11.�00 +10.�00 +17.200 +6.200 +�.900 +1�.500 +1.�00 +16.500

% 62 �� �2 32 �3 13 35

Desde o 1998 ata o 2005, a creación de emprego modifica a súa tendencia respecto do sexo da 
poboación que ocupa os novos empregos; mentres que no 1998, de cada 100 empregos creados 
38 os ocupaban mulleres e 62 homes; no 2005, esa tendencia invértese e, de cada 100 novos em-
pregos, 65 son ocupados por mulleres e 35 por varóns. Este dato, aínda que mellora as diferenzas 
en materia de emprego das mulleres, debe avaliarse xunto coa taxa de paro e de ocupación. Por 
outra parte, hai que ter en conta o tipo de empregos creados e a calidade destes: no 2005, da tota-
lidade de contratos asinados por mulleres o 36,8% tiveron carácter temporal, mentres que no caso 
dos homes o mesmo dato é dun 33,5%; por outra banda, a rotación do emprego mostra como as 
mulleres durante o ano de referencia asinaron unha media de 2,5 contratos e os homes 2,3 e, na 
porcentaxe de contratos, a xornada parcial, o 64,3% foron asinados por mulleres.

Resumindo, a pesar da incorporación das mulleres a marchas forzadas á actividade económica, a 
taxa de actividade e de ocupación segue a ser moi inferior á dos homes, mentres que o paro e a 
precariedade laboral é moito maior.
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* Estereotipos de xénero

Todas as persoas temos unhas ideas preconcibidas −que non se adoitan axustar á realidade− sobre 
diferentes aspectos, e témolas tan interiorizadas que as aceptamos como evidentes, sen que as po-
ñamos en cuestión, nin necesiten de demostración. Son lugares comúns, que todo o mundo di e que, 
de forma inmediata, provocan o asentimento da concorrencia. Pois ben, os estereotipos que, por 
ser ideas moi utilizadas, son totalmente convencionais e carecen de orixinalidade e de significación, 
son non obstante moi convincentes e teñen gran poder, impoñéndose como un clixé aos compo-
ñentes dunha sociedade e presentando pola súa propia esencia certa resistencia ao cambio. Son 
xeneralizacións que non teñen en conta os atributos individuais e poden referirse á raza, ao sexo, 
etnia, clases sociais, etc. Teñen un notable poder, xa que o estereotipo considérase o primeiro me-
canismo ideolóxico que reproduce e reforza a desigualdade de xénero. Porque as xeneralizacións 
que supoñen os estereotipos de xénero contribúen á lexitimación do sistema patriarcal, ao concibir 
as relacionadas co sexo masculino de maior valoración social, mentres que pola contra as femininas 
son socialmente minusvaloradas.

Os estereotipos masculinos están vinculados a actividades profesionais, ao espazo público, ao poder, 
asociados cos trazos de actividade, autoridade, dotes de mando, valentía, competitividade, agresi-
vidade, capacidade de abstracción e xeneralización, aptitude para as ciencias, etc. Os estereotipos 
femininos están relacionados coas actividades de coidado, co espazo doméstico, coa carencia de 
reflexión e de control, como os seguintes: tenrura, pasividade, obediencia, submisión, pasividade, 
medo, inestabilidade emocional, falta de control, dependencia, debilidade, aptitude para as letras, etc. 
Se, ademais, miramos calquera refraneiro popular, atoparemos multitude de ditos onde os homes 
impoñen a súa definición dos roles femininos, moitas veces de xeito humillante e degradante para 
as mulleres.

As ditas representacións sociais estereotipadas non fai falla que sexan explícitas, xa que aínda que 
non se exterioricen e permanezan ocultas cumpren igual a súa función no proceso de socialización 
e reprodución das relacións sociais e, particularmente, das relacións de xénero; cara ao mundo la-
boral, definen que actividades se consideran apropiadas para uns e para outras, co agravante de que, 
como expón a profesora Rosa Cobo, da Universidade da Coruña, “o estereotipo incorpora outra 
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mensaxe complementaria: as mulleres representan eses papeis sociais asignados como se fose unha 
elección persoal, libre e voluntaria”. 

Os estereotipos por razón de xénero, explícitos ou ocultos, interiorizados en maior ou menor me-
dida por homes e mulleres, tanto en sectores masculinizados coma feminizados, son unha barreira 
para a consecución da igualdade de oportunidades no eido laboral e son causa inmediata da segre-
gación ocupacional no mercado de traballo. 

Estereotipos e ideas preconcibidas, do tipo de: “a muller onde ten que estar é na casa” , “as mulleres 
faltan moito ao traballo”, “as mulleres teñen pouca dedicación á empresa, porque teñen pouco tem-
po libre e moito que facer na casa”, “ as mulleres teñen máis habilidade manual que os homes”, “as 
mulleres valen para obedecer, non para mandar”, “as mulleres no traballo sempre crean problemas, 
son envexosas e critícanse entre elas”, “as mulleres non teñen capacidade nin confían nelas mesmas”, 
“o traballo da muller é unha axuda para a casa”, a pesar de ser falsas, están no fondo da dificultade 
de inserción laboral, son causa de segregación horizontal e vertical, e tamén a principal causa de 
insatisfacción persoal das mulleres en relación co seu posto de traballo.

* Segregación horizontal e vertical

A crecente participación da muller no mercado de traballo, debido tanto ás transformacións ocorri-
das neste, principalmente nas últimas décadas, así como aos cambios nas pautas sociais de compor-
tamento e, sobre todo, na actitude e formación das mulleres a prol da súa incorporación ao traballo, 
non supuxo unha diminución da discriminación laboral, ben sexa porque a inserción da muller se 
produce en determinados sectores ou ocupacións da economía, xeralmente de menor valoración 
social (segregación horizontal), ou ben sexa pola especial dificultade para desempeñar dentro de 
cada sector determinados postos de traballo ou categorías profesionais, particularmente aquelas 
que comportan maior grao de responsabilidade na xerarquía ocupacional (segregación vertical).
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A concentración diferenciada de mulleres e homes en diferentes ocupacións é un feito facilmente 
constatable na distribución do emprego. Abondosa literatura empírica e teórica se ten ocupado de 
explicar o fenómeno da segregación horizontal e vertical que, ademais, en épocas de creación de 
emprego, normalmente aumenta en vez de diminuír. Razóase que as mulleres acceden ao mercado 
de traballo cun nivel de capital humano inferior ao dos homes ou cunha titulación diferente por 
mor dunha segregación educacional previa, que acumulan menos experiencia laboral debido ás súas 
intermitencias na carreira profesional, por mor da maternidade e da dedicación aos coidados fami-
liares, que buscan traballos con menores requirimentos e esixencias profesionais ou con horarios 
reducidos, que non lles interesa o poder e que se involucran afectivamente co persoal, ou tamén 
que todos estes aspectos inflúen nas decisións de contratación das empresas, que tratan de evitar 
custos indirectos en relación co emprego de mulleres Porén, desde a análise de xénero, considérase 
que a segregación ocupacional se debe fundamentalmente aos estereotipos sociais, de forma que as 
mulleres se contratan prioritariamente para exercer aquelas funcións que son como unha prolonga-
ción das tarefas do fogar e, ademais, esas ideas preconcibidas actúan como auténticas barreiras que 
evitan a promoción profesional e a ocupación de cargos de certa responsabilidade, especialmente 
daqueles que requiren autoridade e uso de poder por parte das mulleres. Segundo o feminismo, é 
a sociedade patriarcal a que confire atributos específicos para mulleres e varóns e esta concepción 
sexista reproducirase no mundo do traballo, tanto por parte de quen demanda un posto de traballo 
coma de quen o oferta.

Se atendemos ao tipo de ocupación, seguindo a Clasificación Nacional de Ocupacións, as máis 
feminizadas son as de “empregado de fogar” e “limpeza interior de edificios”. Séguenlles a de “tra-
balladores de servizos persoais”, “profesionais medios do ensino”, “administrativos”, “dependentes 
de comercio”, “profesións de grao medio na sanidade”, “traballadores dos servizos de restauración”. 
Tamén se dá unha importante presenza feminina, superior á taxa de ocupación media da muller 
galega no conxunto da economía, no caso de “profesionais científicos e intelectuais”, nas ciencias 
sociais e humanas, así como no ensino secundario e na universidade.

Entre as ocupacións máis masculinas, salientan as de “traballadores cualificados da industria”, “pes-
cadores”, “traballadores cualificados na agricultura”, “traballadores cualificados e peóns da constru-
ción”, “mineiros”, “condutores”, “maquinistas”, “pilotos”, “traballadores de servizos de protección e 
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seguridade”, “militares” e “dirección e xestión de empresas” (especialmente, naquelas cun cadro de 
persoal superior a dez).

Entre as ocupacións integradas en termos de xénero, onde as mulleres teñen unha representación 
equivalente á media da ocupación feminina, atópanse as de: “empregados administrativos en bi-
bliotecas, correos e asimilados”, “peóns de industrias manufactureiras”, “técnicos e profesionais de 
apoio” (educadores sociais, animadores comunitarios, profesionais das artes, deportes e espectá-
culos, locutores de radio e presentadores de televisión, etc.), “profesionais do dereito”, “escritores 
e artistas”, “profesionais da sanidade” (médicos, veterinarios, farmacéuticos, biólogos...), xerencia de 
empresas de hostalería (xerencia de restaurantes, hospedaxe, cafeterías, etc., sen asalariados), “ope-
radores de máquinas fixas”, “traballadores da industria téxtil”, “traballadores que tratan a madeira”.

Das máis das trinta e cinco actividades económicas das estatísticas oficiais, dous terzos das mulleres 
empregadas están concentradas en tan só cinco delas: servizos persoais e domésticos, comercio, 
educación, sanidade e agricultura. Pero, ademais, están empregadas nos rangos máis baixos da xe-
rarquía ocupacional: empregadas de fogar, limpadora, dependenta de comercio, camareira, auxiliares, 
etc. De feito, dentro do grupo de “traballadores non cualificados”, o 53,93% son mulleres e, porén, 
no grupo de traballadores cualificados da industria, construción e minería, as mulleres son tan só 
o 10,9%, a pesar de que esta foi a ocupación que maior emprego xerou en Galicia ao longo do 
2005. 

Está claro, entón, que as ocupacións máis feminizadas se corresponden co sector servizos, mentres 
que as masculinizadas se corresponden sobre todo con actividades realizadas na construción e 
industria. E, curiosamente, coinciden cos estereotipos de xénero, que lle adxudican á muller, en con-
traposición co home, habilidades de destreza manual, sensibilidade, delicadeza e inclinación natural 
para o coidado das persoas e a limpeza do fogar.

A pesar de todo, as mulleres están avanzando na conquista do espazo público e, concretamente, no 
mundo do traballo a súa incorporación nos últimos anos é dunha intensidade mesmo superior á 
dos homes. Non obstante, a pesar de que hoxe os dous sexos teñen un nivel de estudos medios e 
superiores iguais, as mulleres soportan unha clara exclusión nos altos niveis de responsabilidade, tan-
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to no sector privado coma no público, aínda que neste en menor medida. Deste xeito, as decisións 
laborais, científicas, técnicas, culturais, etc. están en mans de homes, como tamén o están as educa-
tivas, as políticas e, desde logo, os medios de comunicación. Estes obstáculos, normalmente ocultos 
pero operativos, que fan que non se lles recoñeza ás mulleres a mesma capacidade de liderado que 
aos homes en igualdade de condicións, responden tamén aos estereotipos de xénero vixentes na 
sociedade –non a patróns obxectivos–, e dá lugar ao que se coñece como “teito de cristal”. 

Tanto a segregación horizontal coma vertical son discriminacións laborais por razón de xénero, e 
teñen unha relación directa coa coñecida discriminación salarial das mulleres. As estatísticas tributa-
rias falan dunha diferenza salarial no ano 2005 entre homes e mulleres dun 30%, considerando os 
salarios medios de ambos os dous grupos. Esa diferenza ou “brecha salarial” é menor, ao redor do 
20% se se considera exclusivamente a diferenza salarial propiamente dita, que corresponde a aquela 
que se dá comparando traballos a iguais características (de antigüidade, de tipo de empresa, de tipo 
de convenio, de tipo de contrato, etc.) e que só atopa explicación na minusvaloración do traballo 
que realizan as mulleres polo feito de selo. 

Todos os datos achegados tanto por sindicatos, coma por estudos universitarios ou mesmo por 
informes oficiais, constatan esas diferenzas por razón de xénero e acrecentan as preocupacións das 
administracións públicas por desenvolver políticas eficaces para combatelas. 

* Discriminación directa e indirecta

A Lei do traballo en igualdade das mulleres de Galicia di: “Entenderase que existe discriminación 
directa cando unha persoa sexa, fose ou puidese ser tratada de maneira menos favorable que outra 
en situación análoga por razón de sexo; e existirá discriminación indirecta cando unha disposición, 
criterio ou práctica aparentemente neutra lle poida ocasionar unha desvantaxe particular a unha 
persoa respecto doutras por razón de sexo, agás que se puidesen xustificar obxectivamente cunha 
finalidade lexítima e que os medios para a consecución desta finalidade sexan adecuados e lexíti-
mos”. 
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Todo tipo de discriminación sexista no traballo está expresamente prohibida. A xurisprudencia do 
Tribunal de Xustiza da Unión Europea ten declarado que non se pode manter ningunha diferencia-
ción biolóxica entre homes e mulleres que non derive do embarazo, maternidade e lactación, polo 
que non se poden discriminar as mulleres por algunha outra circunstancia referida ás condicións ou 
ao posto de traballo. Ben é certo que, na realidade do mundo do traballo, as discriminacións existen; 
a discriminación directa é doada de detectar, por exemplo, cando se establece unha categoría pro-
fesional en feminino (limpadora, manipuladora de peixe, camareira, señora da limpeza, etc.), pero as 
discriminacións indirectas, en canto supoñen un tratamento formalmente neutro, son máis difíciles 
de detectar e coñécense especialmente polos seus efectos, como aquelas categorías que son espe-
cialmente desempeñadas por mulleres e que de feito son equivalentes, e mesmo intercambiables, a 
outras desempeñadas por homes, de xeito que a diferenza retributiva non ten lóxica xustificación e 
encobre unha discriminación salarial para as mulleres. Outro exemplo sería o da distinta valoración 
económica da hora de traballo a tempo completo ou a tempo parcial, afectando esta última maio-
ritariamente a mulleres. Tamén pode ocorrer que determinadas primas ou complementos salariais 
se establezan de tal forma que exclúan da súa percepción certas persoas que, maioritariamente, 
van ser mulleres. E tamén poden darse, e de feito danse, discriminacións indirectas na formación 
e promoción profesional, que son difíciles de demostrar e que moitas veces hai que levar ante os 
órganos xurisdicionais como conflitos de intereses.

En definitiva, as discriminacións directas son escasas, pero as indirectas responden a unha estratexia, 
a unha vontade más ou menos consciente de discriminar e, canto máis sutil sexa esta, máis difícil 
será de detectar. E, en moitos casos, o desenmascaramento dunha discriminación indirecta devén 
nunha gran complicación porque, tal e como establece a xurisprudencia do Tribunal Europeo, o 
determinante vai ser se a situación de que se trate afecta maioritariamente a mulleres, en relación 
cos homes ou, polo menos, nun “número suficiente” ou “porcentaxe significativa”, de forma que non 
esteamos ante casos fortuítos ou conxunturais. 

Unha das típicas discriminacións indirectas reside na valoración das ocupacións, que determina a 
categoría profesional e o salario. Tenden a valorarse máis aquelas actitudes e aprendizaxes carac-
terísticas dos homes e os criterios aplicados correspóndense co modelo de traballador industrial 
varón. Deste xeito, a experiencia, a formación académica, a iniciativa, a capacidade de esforzo, a forza 
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física, a responsabilidade na seguridade dos demais e dos equipos, a dispoñibilidade horaria, a dis-
poñibilidade para os desprazamentos, a capacidade para soportar condicións insalubres e perigosas, 
ou para traballar de noite, etc. son criterios moito máis valorados que a minuciosidade, a habilidade 
manual, a resistencia á monotonía nas tarefas repetitivas, a capacidade de mobilidade e polivalen-
cia funcional, a autodisciplina e resistencia fronte á frustración, a organización do propio traballo, a 
coordinación psicomotriz e destreza, a capacidade de coidado de equipos ou ferramentas fráxiles, 
etc. E por que ocorre iso? Eses criterios non corresponden a patróns obxectivos nin produtivos, 
pensemos por exemplo en sectores como a conserva, o téxtil, auxiliares do automóbil, microelec-
trónica, etc. onde están empregadas moitas mulleres –que realmente xeran nas súas funcións maior 
produtividade que os homes– en categorías que están pouco valoradas e peor pagadas. Por que 
unha muller que pasa o ferro ou unha que manipula o peixe vai cobrar menos ou igual que un home 
que transporta paquetes na carretilla? Seguramente porque tradicionalmente unhas se valoraron 
e outras non, pero eran outros tempos e agora todo iso non deixa de ser un obstáculo para o bo 
funcionamento das empresas como organización de capital e traballo. Como son un obstáculo os 
intereses corporativos e masculinos que, a través da negociación no sector ou na empresa, mante-
ñen unha clasificación profesional obsoleta e sexista. No fondo, está o problema de que as mulleres 
gañen máis que os homes, porque o traballo da muller segue a estar considerado como unha axuda, 
necesaria porque as necesidades son moitas, pero auxiliar, á fin e ao cabo.

Para a aplicación do principio de “igual salario a igual traballo ou a traballos de igual valor”, é necesa-
ria unha reclasificación das categorías profesionais, de forma que se valoren tamén as habilidades e 
calidades “tácitas” das mulleres que, ao igual cás dos homes, foron aprendidas ao longo dos anos fóra 
dos itinerarios académicos. Ben é verdade que para iso houbo unha boa oportunidade con ocasión 
da substitución negociada das antigas ordenanzas laborais, pero non se aproveitou.

* Acoso sexual e moral por razón de xénero

A Lei do traballo en igualdade, reproducindo o establecido na Directiva 2006/54/CE do Parlamento 
e do Consello Europeo, define o acoso sexual como “a situación en que se produce calquera com-
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portamento verbal, non verbal ou físico non desexado de índole sexual, co propósito ou o efecto 
de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea un contorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante ou ofensivo”.

O acoso sexual no traballo, aínda que tamén se pode producir nalgúns casos respecto dos homes, 
constitúe unha manifestación de violencia contra as mulleres porque son as principais afectadas 
tanto por mor dunha valoración sexista sobre o feito de ser muller como pola situación de des-
igualdade no traballo, principalmente no que se refire á temporalidade no emprego e á segregación 
ocupacional. Xa que non adoita agredirse un igual, hai que pensar que a desigualdade estrutural do 
mercado de traballo entre homes e mulleres está na raíz desta violencia por razón de xénero.

No ano 2005, o 15% das traballadoras recoñecían sufrir acoso sexual no traballo, o que desvela 
a envergadura dun fenómeno que moitas veces permanece oculto, ben porque as vítimas temen 
as consecuencias ou mesmo porque temen que se lles culpabilize a elas en vez de ao agresor, ben 
porque os compañeiros e compañeiras de traballo agochan o feito e sitúanse de costas ao proble-
ma. E, como se puxo de manifesto nalgún informe, danse máis casos de acoso nas empresas que 
discriminan a muller, nun contorno laboral que xustifica as actitudes e comentarios machistas dos 
traballadores, nos sectores masculinizados e nas empresas medianas e grandes. Tamén é significativo 
que, en máis da metade do acoso sexual moi grave ou grave, os agresores son os superiores xerár-
quicos no centro de traballo. 

As manifestacións típicas desta agresión van, desde as máis graves e graves, como a chantaxe para 
realizar actos sexuais baixo ameaza de despedimento ou de variación de condicións de traballo, 
presións para obter favores sexuais, acurralamentos, abrazos e bicos, tocamentos, etc., ata as de 
carácter menos grave ou leve, como peticións e insinuacións para manter relacións sexuais, pregun-
tas e comentarios sobre a vida sexual, chistes de contido sexual, comentarios persoais de carácter 
sexual, solicitar citas reiteradamente, achegamentos impropios, xestos e miradas insinuantes, etc. En 
calquera caso, todo este tipo de manifestacións son percibidas pola maioría das mulleres afectadas 
como violencia e discriminación de xénero e son causa de trastornos físicos e psicolóxicos (enfer-
midades respiratorias, dores de cabeza, hipertensión, palpitacións, apatía, estrés, depresión, insomnio, 
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caída da autoestima, etc.) que provocan tanto absentismo laboral e baixas médicas coma, en última 
instancia, abandono do posto de traballo. 

A pesar de que esta problemática por darse no centro de traballo afecta tamén a produtividade 
e os bos resultados empresariais, o certo é que apenas hai empresas que a teñan en conta e a 
incorporen no seu sistema organizacional, tanto a nivel de declaración, prevención e formación, 
como no nivel de procedementos e protocolos de reclamación, investigación, designación dunha 
ou varias persoas para consello, asistencia e mediación nos procesos formais e informais, tipificación 
das infraccións e sanción.

O acoso moral por razón de xénero defínese como “calquera acción ou omisión relacionada co 
xénero e, en especial, coas situacións de maternidade ou de asunción doutras cargas familiares, que 
teñan como finalidade ou como consecuencia atentar contra a dignidade da persoa, sexa muller ou 
home, mediante a creación dun contorno intimidatorio, hostil, humillante ou ofensivo”. 

O acoso moral é unha conduta discriminatoria, unha agresión á diferenza que ten outra persoa. Ha-
bitualmente, a súa finalidade é obrigar a vítima a que dimita ou abandone o traballo voluntariamente. 
Así, o acoso moral por razón de xénero dáse especialmente coas mulleres que por causa da mater-
nidade ou doutras cargas familiares solicitan, ou se sabe que van solicitar, os permisos, excedencias, 
reducións de xornada, etc., aos que legalmente ten dereito, e o acosador, normalmente o superior 
xerárquico ou o representante da empresa, pretende deixar claro que non se lle quere no traballo, 
para que sexa a propia vítima quen decida abandonalo. Para iso, encárganselle tarefas que a priori se 
pensa que non vai poder realizar, ou sométese a períodos prolongados de inactividade, desprézase 
ostentosa e publicamente o seu traballo, convócaselle a reunións fóra de hora, trátase de forma 
diferenciada e agresiva, esíxeselle máis que aos outros, etc. 

Pero tamén se produce acoso moral por razón de xénero cando os propios compañeiros, ou 
mesmo as compañeiras, de traballo non aceptan que unha muller ocupe determinada posición de 
mando e entretecen toda unha estratexia de acoso destinada a que fracase nas súas funcións, a 
que non cumpra os obxectivos propostos, a que se desmoralice e abandone. Ou ben cando, sobre 
todo en traballos considerados masculinos, os seus compañeiros non aceptan que participe unha 
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muller. Nestes casos, tamén se adoita usar o acoso sexual como instrumento para o acoso moral, 
con comportamentos sexistas, bromas de contido erótico ou pornográfico, comentarios e contos 
sobre a súa vida sexual, etc., coa intención de crear un clima humillante, intimidatorio e hostil que 
afecte a estabilidade psíquica da vítima. En épocas de crise ou axustes do cadro de persoal, mesmo 
pode chegar a institucionalizarse o acoso moral e sexual, cando existe conivencia entre a dirección 
da empresa e os empregados para prescindir do emprego feminino.

* A dobre xornada

Como vimos, a feminización do mercado de traballo vai acompañada de fortes desigualdades entre 
mulleres e homes en relación co acceso ao emprego, coa precarización deste e coas condicións de 
traballo e salariais. Pero as desigualdades non rematan aí, senón que a incorporación das mulleres 
ao traballo remunerado non se corresponde cunha incorporación equivalente dos homes ao tra-
ballo doméstico, de forma que as traballadoras deben enfrontar o que se chama a dobre xornada 
ou dobre presenza. E isto pasa a ser a cuestión fundamental por canto incide e retroalimenta as 
desigualdades laborais, xa que a posición das mulleres neste eido seguen a estar condicionadas pola 
súa posición dentro da familia. Consolídase así o que algúns autores chaman a “nova división sexual 
do traballo”, que permite a incorporación crecente das mulleres no traballo asalariado e na esfera 
pública, pero sen cuestionar o repartimento de tarefas na esfera privada, de forma que a dobre 
xornada segue a ser unha característica netamente feminina.

A muller actual xa non pensa en ser unha ama de casa vitalicia, senón que quere ter un traballo 
remunerado. Pero o problema consiste en que, como se lle seguen a asignar en exclusiva as respon-
sabilidades e cargas familiares, debe de ir adaptando, ao longo da súa vida, os tempos e ritmos do 
traballo retribuído aos requirimentos daquelas. Deste xeito, o que é un ben necesario non só para 
o benestar da familia, senón tamén para a sociedade, ten un custo altísimo para a muller que vai 
determinar, entre outras cuestións, as súas decisións respecto do emprego. Un custo que, no caso 
de coidados das crianzas e familiares dependentes, pode ser contemplado como custo en bens e 
servizos (gardería, centros de día...), custo en tempo utilizado (desprazamentos ao traballo, á escola, 
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a centros comerciais...) e custo persoal (fatiga, estrés, tensións co resto da familia, imposibilidade 
de relacións sociais, de participación na comunidade, de estudo e promoción profesional....). Estes 
custos son moito maiores para as mulleres con pouca formación e menores niveis de renda que 
soportan un maior peso de traballo reprodutivo e que teñen, polo tanto, menor dispoñibilidade 
para acceder a empregos situados lonxe da casa e/ou máis esixentes en requisitos e horarios, pero 
mellor retribuídos. En calquera caso, tendo en conta todos os custos, xunto á mentalidade de que 
a casa está mellor atendida coa presenza da “nai” e o sentimento de culpabilidade que en moitas 
mulleres se xera cando traballan fora, é doado entender que a muller busque como solución reducir 
a xornada –cegando a súa promoción profesional–, buscar traballos a tempo parcial –con menos 
dereitos e peor pagados–, coller excedencias máximas –coa conseguinte perda de capital humano–, 
e mesmo abandonar o seu emprego. E todas estas “solucións”, ademais de pechar o círculo vicioso 
de interdependencias, van repercutir notablemente na súa protección social do presente e do fu-
turo. Estas situacións de inxustiza e discriminación da muller esixen cambios en profundidade, tanto 
por parte dos homes na corresponsabilidade e repartimento do traballo doméstico, como das 
empresas, que na época actual deben pensar e ofrecer alternativas viables que comporten tamén 
un aumento da satisfacción da persoa que traballa e, por suposto, das administracións públicas, a 
través dunha rede suficiente de servizos e infraestruturas sociais e de axudas e transferencias fiscais 
a favor das familias.
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* Principio de transversalidade

A igualdade de xénero é un obxectivo de xustiza social e de dereitos humanos. Os esforzos para 
promover unha maior igualdade entre as mulleres e os homes axudan tamén á consecución doutros 
obxectivos sociais e económicos. Por exemplo, os cambios demográficos que se están a producir 
na actualidade e o envellecemento da poboación require que non se poida seguir prescindindo das 
potencialidades que as mulleres achegan ao mercado laboral, nun momento en que os niveis de 
cualificación das mulleres son cada vez maiores. 

A transversalidade ou mainstreaming é a estratexia utilizada para asegurar que a perspectiva de 
xénero e o obxectivo da igualdade sexa parte integral da actividade política, non nas políticas de 
igualdade de xénero ou nas políticas “para mulleres”, senón precisamente nas outras, como no en-
sino, saúde, agricultura, desenvolvemento rural, emprego e relacións laborais, etc. 

O concepto de transversalidade apareceu por primeira vez nos textos internacionais ao fío da III 
Conferencia Mundial de Nacións Unidas sobre as Mulleres (Nairobi, 1985) pero é na IV Conferencia 
Mundial, celebrada en Beijing, en 1995, cando foi asumido o termo, explicitando que “os gobernos 
e outros actores promoverán unha política activa e visible do mainstreaming de xénero, en todas 
as políticas e programas, antes de que se realice unha análise dos efectos producidos en mulleres e 
homes respectivamente”. Na Unión Europea, o Tratado de Amsterdam de 1997 recolle o principio 
de transversalidade e establece a promoción da igualdade entre mulleres e homes como un dos tres 
eixes da Unión (os outros dous son a converxencia económica e o pleno emprego). O Consello de 
Europa define a transversalidade de xénero como “a organización, a mellora, o desenvolvemento 
e a avaliación dos procesos políticos, de xeito que unha perspectiva de igualdade de xénero se 
incorpore en todas as políticas, a todos os niveis e en todas as etapas, polos actores normalmente 
involucrados na adopción de medidas políticas”.

Antes da Conferencia de Beijing, as actividades e proxectos centrados nas mulleres tendían a ser 
marxinalizados e o acceso das mulleres aos recursos e ao poder seguía sendo mínimo e, ademais, 
como se partía desde unha “perspectiva de mulleres”, as políticas de igualdade considerábanse 
como meros “complementos” e incorporábanse nas etapas máis avanzadas dos procesos de pla-



3�

nificación, cando xa se tiñan tomadas todas as decisións importantes, polo que o seu impacto real 
era cativo. Por iso, intentouse abordar o tema das desigualdades entre homes e mulleres mediante a 
incorporación de “perspectivas de xénero” no desenvolvemento de todas as políticas e no deseño 
dos proxectos, así como na súa implantación. Non se trata tanto de integrar as mulleres nas axendas 
do traballo político, senón de cambiar esas axendas para que respondan adecuadamente ás realida-
des e necesidades tanto das mulleres coma dos homes.

O principio de transversalidade de xénero implica utilizar a dimensión e a perspectiva de xénero 
en todos os eidos do desenvolvemento da sociedade (político, económico, social, cultural), en todos 
os tipos de actividades (como a estatística, a investigación, a lexislación, a formación, o emprego) e 
en todos os proxectos e programas. A súa finalidade é asegurar que se toman en conta as contri-
bucións, prioridades e necesidades de homes e mulleres, que non teñen por que ser as mesmas, nin 
parten do mesmo punto de saída. E todo iso supón moito máis que o incremento de participación 
das mulleres, significa que se identifican e se abordan desde a perspectiva de xénero as relacións 
entre homes e mulleres e os diferentes problemas e necesidades para que a organización as incor-
pore no seu traballo. O éxito desta estratexia depende en gran medida da súa implantación, de que 
a Administración e os axentes económicos e sociais destinen orzamentos adecuados para levala 
a cabo, de que institucionalmente coordinen as súas políticas, de que desenvolvan ferramentas e 
técnicas de transversalidade, que habiliten persoas expertas e con coñecemento especializado, que 
aumenten o nivel de información e de formación sobre o tema da igualdade, que se doten de uni-
dades administrativas e gabinetes para desenvolver a análise da desigualdade, e de que, se é o caso, 
enfronten os problemas concretos de discriminación mediante iniciativas especializadas. Porque 
tamén a transversalidade pode quedar en discursos políticos baleiros de contido, se non se poñen 
os medios humanos e económicos necesarios dentro de cada organización, e ao nivel que a cada 
un e/ou unha lle compete, para levala a cabo. En calquera caso, a transversalidade como estratexia 
para avanzar na igualdade entre mulleres e homes non é unha “cousa de mulleres”, é un obxectivo 
de xustiza social que implica toda a sociedade, tanto mulleres coma homes.
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* Integración da perspectiva de xénero nas relacións laborais

O contido da Lei do traballo en igualdade das mulleres de Galicia responde ao criterio de inte-
gración da perspectiva de xénero nas relacións laborais e na política de emprego, para avanzar no 
obxectivo da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

O seu título preliminar establece a introdución do principio de transversalidade no exercicio das 
competencias autonómicas na materia, e correspóndelle o labor de integración ao departamento 
da Administración autonómica competente en materia de traballo, coa colaboración do departa-
mento da administración Autonómica competente en materia de igualdade. Estes departamentos 
serán tamén os encargados de realizar actuacións de sensibilización dirixidas á cidadanía en xeral e, 
particularmente, aos suxeitos intervenientes nas relacións de emprego, así como de elaborar, en ma-
teria de igualdade, guías e manuais de difusión sobre igualdade de oportunidades e o eido laboral.

Créase unha unidade administrativa de igualdade do departamento da Administración autonómica 
competente en materia de traballo, con capacidade propositiva e amplas facultades de fomento, 
control e vixilancia, asesoramento interno e externo e colaboración na elaboración dos informes 
de impacto, para asegurar a integración da perspectiva de xénero en todas as actuacións e garantir 
a aplicación do principio de transversalidade.

Pero, no ámbito do emprego e das relacións laborais, as organizacións empresariais e sindicais son 
protagonistas principais e será necesario que cada organización sitúe o obxectivo da igualdade de 
homes e mulleres no contexto dos seus propios obxectivos xerais, para garantir así a transversalida-
de de xénero. Para conseguir que as políticas de igualdade e as actividades non vaian por separado, 
nin se sitúen á marxe dentro dunha organización, sen relación clara con outros obxectivos e estra-
texias que adoitan considerarse máis importantes, ademais de vontade política, é necesario:

– Utilizar a perspectiva de xénero para coñecer a condición e a situación dos homes e das 
mulleres en relación cos diferentes problemas, as responsabilidades respectivas, as posibili-
dades de acceso aos recursos, os efectos en homes e mulleres dos plans e medidas que as 
organizacións aproban, así como a incidencia da lexislación estatal e/ou autonómica. Aínda que 
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haxa vontade de facer algo en materia de igualdade de xénero, hoxe en día aínda non existe 
coñecemento abondo nas organizacións económicas e sociais para asumir a importante vin-
culación que existe entre a perspectiva de xénero e a consecución dos obxectivos e intereses 
propios de cada unha. En formación profesional e interna, en seguridade e saúde, en política 
de afiliación e servizos, en emprego, en organización e finanzas, en negociación colectiva, en 
política sectorial ou federativa, en todos os ámbitos, debe utilizarse a análise de xénero non só 
para catalogar as diferenzas entre mulleres e homes, senón para lles prestar atención ás súas 
relacións, identificar as desigualdades e incorporar a perspectiva de xénero a prol da igualdade 
como parte integral de todas as decisións e actuacións, e en todas as fases: na preparación, na 
implantación e no seguimento e avaliación. A perspectiva de xénero é pois un requisito básico 
da transverdalidade.

– Dotarse das competencias adecuadas para que o persoal operativo de cada organización ad-
quira a sensibilización, os coñecementos, o compromiso e as capacidades necesarias para, des-
de a perspectiva de xénero, facer propostas a prol da igualdade e implementar a transversali-
dade. Isto require: comprensión dos conceptos básicos como o xénero, o empoderamento, a 
transversalidade, a igualdade de xénero e as implicacións operativas destes; comprensión dos 
vínculos existentes entre a transversalidade de xénero e as problemáticas coas que se traballa: 
emprego, cualificación profesional, condicións de traballo, prevención de riscos, conciliación da 
vida laboral e familiar, produtividade e salarios, horarios e xornada, servizos sociais, protección 
social, etc.; coñecemento dos instrumentos básicos, como a lexislación e os programas gober-
namentais; información sobre subvencións e petición de axuda a persoas expertas en caso de 
que se necesite; avaliación das potencialidades e limitacións das estruturas organizativas para 
incidir nos procedementos e na cultura da organización de cara a unha real implicación na 
promoción da igualdade entre homes e mulleres.

– Formar especialistas en xénero, non para que os órganos de goberno das organizacións e 
persoas responsables de alto nivel deleguen nas persoas especializadas, senón para que axu-
den a implementar a transversalidade e para que establezan unha rede capaz de aumentar as 
competencias da organización. Para iso, deben recibir mandatos claros sobre as súas funcións, 
dispoñer de recursos suficientes e ser supervisadas e/ou supervisados para que o seu traballo 
poida ser avaliado polo conxunto da estrutura.



�1

MÓDULO 3: PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDADE E POLÍTICAS DE IGUALDADE

* Informes de impacto de xénero

A Lei galega 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes establece, nos artigos 7 
e 8, a necesidade de acompañar un informe sobre o impacto de xénero na elaboración de todas as 
leis e mesmo dos regulamentos con repercusión en cuestións de xénero. Previamente, as Cortes 
españolas aprobaran a Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a avaliación 
do impacto de xénero nas disposicións normativas que elabora o Goberno, de xeito que o proce-
demento de elaboración de proxectos de lei e mesmo dos regulamentos deberán ir acompañados 
dun informe sobre o impacto por razón de xénero das medidas que se establecen neste.

Este procedemento, que significa que antes de aprobarse unha lei ou un regulamento deben con-
siderarse os efectos que vai producir en homes e en mulleres, pode ser tamén utilizado volun-
tariamente polas organizacións económicas e sociais como un aspecto máis da implantación da 
transversalidade. E pódese utilizar non só de cara á sinatura de acordos relevantes, como un plan de 
emprego ou un acordo marco, senón tamén por parte de cada organización respecto dos progra-
mas e medidas que adopta, o que tería moita importancia, porque a estratexia da transversalidade 
necesita que a atención á igualdade de xénero sexa explícita e apreciable, de forma que inflúa real-
mente nos procesos de toma de decisións.

* Políticas de igualdade

A) IGUALDADE NA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

A igualdade ten moitas acepcións. En relación co artigo 1.1 da Constitución española, é un valor 
superior que debe inspirar todo o ordenamento xurídico, e como reiteradamente ten sinalado 
o Tribunal Constitucional, “proxéctase cunha eficacia transcendente, de xeito que toda situación 
de desigualdade persistente... devén incompatible coa orde de valores que a Constitución, como 
norma suprema, proclama”. Pero este “valor superior”, cando se pon en relación co Estado social 
e democrático, modifica substancialmente a súa natureza formal, tal e como se entendía no Estado 
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liberal, para o que abondaba con que a cidadanía fose igual ante as normas e na súa aplicación. 
Igualdade como principio reitor, tal e como se recolle no artigo 35.1 da Constitución, en relación 
co dereito ao traballo, “sen que en ningún caso poida facerse discriminación por razón de sexo”. 
Igualdade xurídica, proclamada con contundencia como no artigo 32.1, cando se di que “o home e a 
muller teñen dereito a contraer matrimonio con plena igualdade xurídica”. Igualdade como ausencia 
de discriminación, en relación co principio de legalidade, e que se veu recoñecer como a “igualdade 
formal” do artigo 14 da Constitución. Igualdade tamén como eliminación da discriminación, contem-
plada no artigo 9.2 da Constitución, cando di que lles “corresponde aos poderes públicos promover 
as condicións para que a liberdade e a igualdade dos individuos e dos grupos en que se integran 
sexan reais e efectivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar 
a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social” e que se deu en 
denominar igualdade real.

En definitiva, igualdade de oportunidades como punto de partida e igualdade real e efectiva como 
meta ou punto de chegada. Porque, como vimos nos módulos anteriores, a proclamación da igual-
dade xurídica entre os sexos non é suficiente para eliminar as desigualdades e discriminacións que 
se lles impoñen ás mulleres desde unha sociedade patriarcal resistente ao cambio. 

Por outra parte, o obxectivo da igualdade non quere dicir que se pretenda a uniformidade, nin 
a desaparición das diferenzas de condición sexual ou biolóxica, condicións psicolóxicas, desexos, 
gustos, etc., coma se todas e todos, mulleres e homes, tivésemos que ser seres idénticos e ademais 
conformados por un pensamento único dominante. En realidade, isto é o que sucede no modelo 
androcéntrico e patriarcal hexemónico, que é imprescindible cambiar para que o respecto pola idea 
de que cada persoa é única, pola afirmación da súa diferenza e diversidade, se manifeste na igualda-
de de oportunidades, no recoñecemento a homes e mulleres das mesmas capacidades e dereitos, 
e nas mesmas posibilidades para que cadaquén desenvolva o seu proxecto de vida axeitado ás súas 
necesidades e anhelos singulares.
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B) POLÍTICAS DE IGUALDADE DE XÉNERO. MARCOS NORMATIVOS

As políticas de xénero xorden precisamente coa finalidade de eliminar os obstáculos que impiden 
a igualdade das mulleres e dos homes. Estas políticas parten de que existe unha discriminación ba-
seada no sexo, de que as mulleres tiveron e aínda teñen unha posición de inferioridade, e de que 
é necesario aplicar medidas ou estratexias de intervención sobre procesos sociais, para conseguir a 
igualdade real entre homes e mulleres.

Estas políticas poden ser simbólicas ou substantivas. As listas electorais, coñecidas como de “crema-
lleira”, ou os gobernos paritarios, son políticas simbólicas en relación co poder, aínda que na reali-
dade pode non cambiar nada. As políticas substantivas son as que procuran e producen cambios 
sociais.

As políticas substantivas poden ser : distributivas, que implican a distribución de novos recursos a 
individuos e grupos en forma de subsidios ou prestacións; regulativas, que requiren a promulgación 
de novas leis ou a creación de novas situacións sociais; redistributivas, que supoñen a transferencia 
de recursos dun grupo a outro.

Podemos tamén tipificar as políticas de xénero que se están a aplicar. Teremos así:

– Políticas de igualdade de oportunidades. Consisten na eliminación do ordenamento xurídico 
das discriminacións por razóns de sexo. Inicialmente, estas políticas dirixíanse a corrixir as 
discriminacións directas, pero posteriormente incorporaron a loita contra a discriminación 
indirecta.

– Políticas de acción positiva. Son medidas de intervención para remover obstáculos e barreiras 
sociais que dificultan a igualdade de oportunidades, tendo como obxectivo compensar as 
diferenzas que produce a discriminación social dun ou doutro sexo, aínda que xeralmente as 
destinatarias son mulleres.
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– Políticas transversais. Perseguen a aplicación das políticas de igualdade de xénero nas políticas 
xerais. Concrétanse introducindo a perspectiva de xénero a prol da igualdade en todas as 
políticas e programas e en todas as fases.

As políticas de igualdade de oportunidades son as primeiras que se aplicaron e un dos seus instru-
mentos fundamentais foi a acción lexislativa a prol da igualdade de dereitos entre homes e mulleres. 
Tamén, desde a perspectiva de xénero, as políticas de igualdade de oportunidades insistiron na 
incorporación da muller ao mundo público, considerando esencial a educación e a cultura. Pártese 
da idea de que, tratando igual homes e mulleres, xa se garante a igualdade. Porén, as condicións reais 
para a participación das mulleres no mundo do público non son iguais cás dos homes, e este tipo de 
políticas, a pesar da súa importancia, logo se desvelaron como insuficientes diante da organización 
social que sustenta a discriminación de xénero.

As políticas de acción positiva tratan de corrixir a desvantaxe das mulleres buscando que, en igual-
dade de condicións, se prime unha muller sobre un home. Un exemplo de acción positiva son 
as maiores subvencións que reciben os empresarios que contraten mulleres. Outro exemplo é a 
aplicación das cotas ou a paridade dos sexos nos órganos de poder. Este tipo de medidas veñen 
actuando como un complemento necesario ás políticas de igualdade de oportunidades, pero a 
persistencia das desigualdades pon de manifesto a complexidade do problema e a necesidade de 
novas estratexias.

As políticas de transversalidade son as máis recentes e parten da base de que todas as relacións 
entre homes e mulleres, así como a súa participación social, están condicionadas polo sistema 
sexo-xénero, de modo que hai decisións políticas que parecen non sexistas, pero que poden ter 
un diferente impacto entre homes e mulleres. Tratan de incorporar unha perspectiva de xénero a 
prol da igualdade efectiva en todas as políticas, a todos os niveis e en todas as fases ou etapas. Isto 
significa que hai que utilizar todos os recursos humanos, tanto homes coma mulleres, na loita pola 
igualdade. 
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Hai quen pensa que a estratexia da transversalidade nega a necesidade de manter outras políticas 
máis tradicionais. Se todos os órganos de goberno dunha organización, dise, deben asumir a pers-
pectiva de xénero e aplicar políticas de igualdade, non se necesitan políticas específicas para a muller, 
nin órganos específicos. Por exemplo, nos sindicatos deberían disolverse as secretarías da muller 
para facilitar a transversalidade. De todos os xeitos, a maioría dos organismos que desenvolveron 
o marco e as guías de transversalidade (Consello de Europa, Comisión Europea, Comisión para a 
Igualdade de Oportunidades [EOC]) cren que é necesario que a transversalidade se leve a cabo 
conxuntamente coas demais políticas para promover a igualdade, de xeito que non se substitúan 
as políticas e instrumentos específicos, senón que se complementen. Consideran que, en tanto 
non exista unha cultura real de igualdade de xénero en toda a sociedade e, particularmente, nas 
organizacións políticas e sociais, a transversalidade e as políticas específicas de igualdade son dúas 
estratexias distintas, pero paralelas, que buscan un mesmo obxectivo e deben camiñar xuntas.

Como se expuña ao principio, despois da IV Conferencia Mundial de Nacións Unidas sobre as Mu-
lleres, a transversalidade foi asumida na Plataforma de Acción. Nese momento, cambiou o rumbo 
das políticas na Unión Europea e o mainstreaming foi asumido no terceiro, cuarto e quinto progra-
ma de acción da Comisión para a Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres. O progra-
ma NOW (novas oportunidades para a muller) foi substituído polo Equal, que xa non fai referencia 
exclusiva ás mulleres, senón que é unha iniciativa máis xenérica de loita contra a discriminación. Para 
a programación 2007-2013, a Comisión Europea non contempla xa ningún programa específico en 
relación coa discriminación da muller e propón que as políticas de igualdade de xénero se integren 
en todos os fondos estruturais europeos. Moitas organizacións e, especialmente, o EWL (Lobby 
Europeo de Mulleres), consideran que o Parlamento Europeo debe controlar exhaustivamente os 
programas para asegurar que realmente se aplica a transversalidade, porque temen que as políticas 
de igualdade entre homes e mulleres se dilúan na programación xeral e que o resultado final se 
manifeste nunha importante perda de recursos e efectividade.

No Estado español, o desenvolvemento de políticas de igualdade deuse tardiamente e fundamen-
talmente a través da recepción do dereito internacional e europeo e da inclusión nos programas 
operativos dos fondos estruturais de accións específicas para a igualdade de oportunidades –os 
estatutos de autonomía aprobados na década dos 80 limitáronse a recoñecer, no mellor dos casos, 
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a igualdade xurídica entre mulleres e homes, reproducindo algúns o artigo 9.2 da Constitución espa-
ñola–. Porén, nos anos transcorridos desde entón, o debate sobre a igualdade e non discriminación 
por razón de sexo tivo unha presenza e intensidade impensables noutras épocas e o feminismo im-
pregnou e influenciou gran parte do aparato educativo e institucional, ata conseguir que o tema da 
igualdade se introduza na axenda política. As recentes reformas dos estatutos catalán e valenciano 
son reflexo do Estado da situación actual, xa que recollen, moitas veces con profusión, a igualdade 
entre mulleres e homes en todos os ámbitos. Particularmente, o Estatuto de autonomía de Cataluña 
recoñece e incorpora conceptos como igualdade de xénero, acción positiva, perspectiva de xénero, 
equidade de xénero, linguaxe non sexista, etc. e menciona expresamente os dereitos das mulleres.

As primeiras leis de igualdade aprobáronse nas comunidades autónomas. Navarra, Valencia, Castela 
e León, Galicia, País Vasco e Illas Baleares contan con leis de igualdade, aínda que o seu contido sexa 
ben diferente dunhas a outras. E agora acaba de aprobarse no eido estatal a Lei orgánica para a 
igualdade efectiva de mulleres e homes, centrada na prevención das condutas discriminatorias e na 
previsión de políticas activas para facer efectivo o principio de igualdade, con referencia á xenera-
lidade das políticas públicas, tanto estatais coma autonómicas, e coa pretensión de converterse na 
lei-código da igualdade de xénero.

En Galicia, o artigo 4.2 do Estatuto de autonomía reproduce o artigo 9.2 da Constitución española. 
En función dese artigo, en 1991 créase o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e 
da Muller, apróbanse sucesivos plans de igualdade de oportunidades das mulleres galegas (o cuarto 
plan abrangueu o período 2002-2005) e, xa no 2004, a Lei galega para a igualdade de mulleres e 
homes. Esta lei contén poucos preceptos de carácter imperativo, xa que a comunidade autónoma 
non ten competencias, por exemplo, en materia de lexislación laboral, pero establece un marco para 
a aplicación de políticas públicas a prol da igualdade e de habilitación de actuacións en diferentes 
eidos. Do seu contido podemos salientar o seguinte:

– Sensibilización cidadá e concienciación en materia de igualdade de xénero.

– Formación e acreditación de axentes e promotores de igualdade.

– Coeducación e loita contra os prexuízos e estereotipos de xénero, mesmo nos medios de 
comunicación.
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– Exclusión do uso sexista da linguaxe.

– Acceso ao emprego en condicións de igualdade, medidas de fomento do emprego e plans de 
igualdade nas empresas.

– Conciliación da vida familiar e laboral e recoñecemento do permiso de paternidade na Admi-
nistración autónoma.

– Muller e desenvolvemento rural.

– Acceso da muller ás novas tecnoloxías.

– Actuación en temas de violencia contra as mulleres e de acoso sexual e moral no traballo.

– Medidas de composición equilibrada das mulleres no persoal ao servizo da Administración 
autónoma.

Recentemente, a Lei galega de igualdade vén ser complementada por unha norma específica, a Lei 
de igualdade no traballo das mulleres de Galicia, que concreta as estratexias de intervención da 
Administración e dos axentes económicos e sociais no eido do emprego e relacións laborais. 

C) POLÍTICAS DE IGUALDADE DE XÉNERO. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN

Consideradas desde o ámbito normativo, as políticas de igualdade interveñen directamente sobre 
o ordenamento xurídico. Consideradas desde o eido estratéxico, despregan unha serie de meca-
nismos de intervención nos procesos sociais que tenden a corrixir e a equilibrar as desigualdades, 
seculares ou emerxentes, buscando a participación das mulleres en todos os proxectos e programas 
que se levan a cabo no espazo público, fóra do ámbito doméstico e privado. Estaremos a falar polo 
tanto de medidas de acción positiva e de mainstreaming de xénero para a consecución da igualdade 
entre mulleres e homes. E entón estaremos utilizando dispositivos e propondo accións que rachen 
cos estereotipos de xénero, que busquen o empoderamento das mulleres, que incrementen a súa 
porcentaxe participativa na toma de decisións, que posibiliten a desagregación masculina e feminina 
no emprego e no exercicio das profesións, a corresponsabilidade de homes e mulleres nas tarefas 
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vinculadas ao ámbito doméstico, a visibilización das mulleres nos espazos públicos, o uso equilibrado 
dos recursos, etc.

O enfoque estratéxico permite un amplo abano de posibilidades de intervención a prol da igual-
dade de xénero. Unha determinada decisión de intervención obrigará a: identificar a problemática, 
propoñer solucións, ter en conta o seu impacto en homes e mulleres, elixir un modelo concreto 
para a toma de acordos, definir adecuadamente a súa posta en práctica e contemplar sempre un 
proceso de avaliación. Consideraremos tamén o nivel territorial e/ou sectorial de que se trate, por-
que tanto os contidos, como os procedementos, as normativas aplicables e os propios actores e 
recursos dispoñibles van ser diferentes duns niveis a outros. 

En calquera caso, cando existe a vontade política necesaria para levar a cabo unha intervención e 
se previron os recursos necesarios para custeala, o importante é que tamén exista a vontade social 
de aceptala, e este último aspecto vai ser determinante para garantir a súa eficacia. Ás veces, vemos 
como desde a Administración central, autonómica ou local se acometen proxectos e programas 
que despois teñen pouca incidencia práctica porque na realidade carecen de contido e/ou non son 
capaces de involucrar sobre o terreo o conxunto de actores potencialmente interesados na súa 
implantación. Desde as distintas administracións públicas téndese a unha certa unilateralidade na 
adopción de decisións, así como a unha certa unidireccionalidade na súa aplicación, ao tempo que 
se dan notables prexuízos burocráticos no persoal funcionario de alto nivel en canto a compartir 
e horizontalizar as accións e os equipos, coordinar distintos niveis administrativos e incorporar acti-
vamente as organizacións sociais representativas. En moitas ocasións, considérase que ese proceso 
relacional é custoso, atrasa a consecución de obxectivos e complica excesivamente a xestión. Pois 
ben, estes son precisamente os criterios que se deben superar para garantir tanto a rendibilidade 
socioeconómica das accións como a transparencia de xestión. 

É certo que a Administración non ten por que delegar as súas responsabilidades, pero si debe 
xerar as condicións para que múltiples actores sociais se incorporen e establezan relacións de co-
laboración ou partenariado. O principio de partenariado, incorporado explicitamente na política 
estrutural comunitaria a partir do ano 1993, sinala como de “estreita concertación” o papel que a 
interlocución económica e social está chamada a desempeñar. O Comité Económico e Social da 
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Unión Europea sinalou en 1994, nun ditame de iniciativa, que o termo “estreita concertación” é máis 
forte que a simple información ou a propia consulta, e que hai que entendelo como “a asociación, en 
formas diversas, dos e das interlocutoras sociais ao proceso de toma de decisións...”. No eido estra-
téxico das políticas de igualdade de xénero, é necesaria a aplicación sen reticencias deste principio 
de colaboración ou partenariado, particularmente no que se refire ás medidas activas de emprego 
e de mellora das condicións de traballo. Implica o recoñecemento de que a participación en todas 
as fases e a todos os niveis das organizacións empresariais e sindicais nas medidas e actividades a 
prol da igualdade está estreitamente relacionada coa consecución dos obxectivos que se pretenden. 
Nese sentido, as administracións, a través da súa mediación nas relacións de partenariado, poden 
axudar ao incremento da competencia e capacidade técnica das organizacións neste eido, enten-
dendo que a “estreita concertación” vai ser a mellor garantía de eficacia á hora de levar á práctica as 
accións programadas, controlar a súa correcta utilización e asegurar o obxectivo de equidade entre 
homes e mulleres na elección das prioridades e estratexias alternativas.
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* Empoderamento das mulleres

Nos cambios, transformacións e revolucións que se operaron ao longo e ancho do planeta nas 
últimas décadas, as mulleres son cada vez máis protagonistas. Non é que antes non tivesen prota-
gonismo ningún, senón que agora están tomando conciencia do poder que teñen individual e co-
lectivamente, reivindicando a igualdade cos homes e erguendo en moitos casos proxectos comúns 
alternativos para o desenvolvemento humano e a paz. 

Neste contexto, a IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres (Beijing, 1995) foi un punto de inflexión, 
porque por primeira vez, a través da Plataforma de Acción, se concretaron unha morea de medidas 
que van ter incidencia real na súa vida. Así, no punto 12 da Declaración de Beijing, reafírmase o 
compromiso dos estados asinantes co “empoderamento e o avance das mulleres, incluíndo o derei-
to á liberdade de pensamento e de conciencia, contribuíndo á satisfacción das necesidades morais, 
éticas, espirituais ou intelectuais das mulleres e dos homes, individualmente ou en comunidade con 
outras persoas, e garantíndolles por iso a posibilidade de realizar todas as súas potencialidades na 
sociedade e de configurar as súas vidas de acordo coas súas propias arelas” . E a continuación, no 
punto 13, declárase que “o empoderamento das mulleres e a súa plena participación en condicións 
de igualdade en todas as esferas da sociedade, incluíndo a participación nos procesos de toma de 
decisións e o acceso ao poder, son fundamentais para conseguir a igualdade, o desenvolvemento 
e a paz”. A declaración de obxectivos coa que se inicia a Plataforma para a Acción, aprobada en 
Beijing, di que este é un programa para o empoderamento das mulleres, que ten por obxecto “eli-
minar os obstáculos que dificultan a participación activa das mulleres en todas as esferas da vida 
pública e privada, compartindo de forma plena e en igualdade de condicións cos homes todas as 
decisións económicas, sociais, culturais e políticas”. O termo empoderamento vén da palabra inglesa 
empowerment e documentos de Nacións Unidas propoñen varias traducións, como son: habilitación 
e autonomía das mulleres, emancipación das mulleres, potenciación do papel das mulleres.
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Dos textos anteriores, dedúcense as tres cuestións claves do empoderamento das mulleres: 

– En primeiro lugar, o empoderamento significa fortalecemento e avance das mulleres, desde a 
liberdade, para realizar, individualmente ou en comunidade, todas as súas potencialidades na 
sociedade. 

– En segundo lugar, configúrase como un elemento imprescindible, relevante e central para 
levar a cabo os obxectivos xerais de igualdade, desenvolvemento e paz. 

– En terceiro lugar, require a participación activa das mulleres en todas as esferas da vida pública 
e privada, e supón, como resultado, a equidade cos homes no proceso de toma de deci-
sións.

A primeira cuestión lévanos a que o empoderamento pode ser persoal e colectivo. Ambas as 
dimensións interactúan e refórzanse mutuamente. A formación e os procesos cognitivos para o 
desenvolvemento persoal permite que a muller coñeza, interprete e transforme a realidade, desen-
volvéndose nunha pluralidade de contornos, aumentando a súa autoestima e autonomía na toma 
de decisións. A dimensión colectiva do empoderamento fortalece a identidade persoal, reforza e 
da perspectiva ao traballo feito, abre un mundo de posibilidades con certa confianza de éxito e, 
coa forza das relacións, reafirma as enormes posibilidades das mulleres que cren en si mesmas. O 
empoderamento colectivo facilita o coñecemento das relacións de poder e do contexto histórico, 
político, cooperativo, etc., de xeito que a autoconfianza e a autoestima se dirixan tamén ao cambio 
necesario das estruturas patriarcais, que aínda manteñen un poder dominante sobre as mulleres. 

A segunda cuestión propón como tema central a valía do empoderamento como estratexia de 
intervención para o aseguramento dos obxectivos xerais da humanidade: o desenvolvemento, a paz 
e a igualdade entre homes e mulleres. O termo empoderamento empezouse a utilizar no eido da 
cooperación ao desenvolvemento, para superar a marxinación das mulleres e vincular desenvolve-
mento humano e equidade, pero hoxe utilízase tamén noutros moitos eidos. Nas sociedades máis 
desenvolvidas, o empoderamento das mulleres é unha estratexia necesaria á propia lexitimación 
do Estado social e democrático, xa que dificilmente se pode falar dunha sociedade plenamente 
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democrática, dinámica, solidaria e cohesionada socialmente, sen a participación das mulleres. Pero, 
ademais do cuestionamento da representatividade democrática, os novos desafíos e cambios, como: 
as esixencias derivadas do aumento das expectativas de vida, a estabilidade dos sistemas de protec-
ción social, a constatada feminización da pobreza, o fenómeno migratorio, etc. están reclamando a 
participación e o fortalecemento da posición das mulleres en todos os ámbitos, como instrumento 
de transformación que enfronte os retos actuais desde a xustiza social e a igualdade. As sociedades 
non poden permitirse o luxo de prescindir das capacidades, valores e saberes das mulleres.

A terceira cuestión lévanos directamente á concepción do empoderamento das mulleres como 
un proceso persoal e colectivo que debe ter como resultado notables transformacións culturais, 
socioeconómicas e políticas, porque non só significa o recoñecemento xeral das capacidades das 
mulleres, senón a necesidade de que exerzan influencia, poder e liderado, desde a concepción de 
que o poder non é un asoballamento sobre ninguén, senón a autoridade recoñecida polo grupo, 
para estimular, mediar e activar as enerxías e recursos necesarios á consecución dos obxectivos 
propostos. Particularmente, o aumento da participación das mulleres na educación e na poboación 
ocupada, tanto no sector público coma no privado, non se reflicte na súa intervención e influencia 
onde se toman as decisións, o que confirma que as relacións de xénero son relacións de poder e 
que as desigualdades presentes na súa vida persoal e colectiva non se corrixirán mentres que cuan-
titativa e cualitativamente as mulleres non teñan unha presenza equitativa nos centros de decisión. 

Se atendemos aos ámbitos de poder que as mulleres necesitan conquistar, podemos salientar tres 
tipos:

– Económico e social: información, formación, tecnoloxía, acceso ao emprego e condicións de 
traballo igualitarias, acceso ás redes sociais e a recursos financeiros.

– Político: acceso aos procesos democráticos de toma de decisións a todos os niveis.

– Psicolóxico: recuperación da dignidade persoal, autoestima e confianza en si mesmas, posta en 
valor das súas capacidades.
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* Empoderamento e liderado

O empoderamento non é só un proceso persoal e colectivo, senón o resultado dese proceso e representa 
unha nova forma de ver e de exercer o poder. 

O empoderamento das mulleres tamén ten unha relación directa co liderado, desde o momento en 
que se considera que as diferenzas de xénero constitúen interesantes potencialidades para incre-
mentar a eficiencia da función directiva. Tradicionalmente, o liderado identificábase coa dirección no 
ámbito empresarial e era entendido como propio de homes. Actualmente, fálase de liderado como 
un proceso de influencia social nun contexto determinado, elemento central en toda a teoría da 
organización e un dos factores decisivos no éxito ou fracaso da xestión pública ou privada. A princi-
pal característica de quen exerce esa función é a confianza que xera nas persoas do seu contorno, 
xa que se lle considera capaz de motivar e cohesionar o grupo para acadar os seus obxectivos. O 
factor humano convértese así na clave da xestión xerencial e pon de manifesto a necesidade de lles 
prestar maior atención ás actitudes, sentimentos, preocupacións, xeitos de relación e autoritas da 
persoa que exerce o liderado. 

As achegas máis recentes neste eido sinalan que a función directiva require atributos persoais que, 
en moitos casos, se corresponden cos que posúen as mulleres como trazos de xénero. Dise que 
o estilo “relacional” do mando é característico das mulleres, que usan estratexias conversacionais 
orientadas ao establecemento de conexións e lazos sociais e á negociación da relación, mentres 
que os homes utilizan un estilo “informativo”, dan a coñecer o que hai que facer preservando a súa 
independencia e reafirmando o seu status dentro da xerarquía. Iso facilitaría a incorporación dos 
talentos e a experiencia das mulleres ás tarefas directivas, non só por ser a expresión democrática 
dun sector social que emerxe con forza e reclama o seu papel, senón tamén porque representa un 
instrumento interesante de transformación dos vellos modos de mando, tanto nas empresas públi-
cas e privadas como nas organizacións, para enfrontar os novos desafíos e retos. Se hoxe se busca 
unha forma de dirixir máis relacional, menos vertical e autoritaria, onde se lle dá maior relevancia á 
dimensión comunicativa das relacións laborais, o modelo tradicional de exercer o poder, vinculado 
ao estereotipo de varón (autoridade, decisión, independencia de criterio, fortaleza) non se lexitima 
por si só, en función do organigrama de mando, senón que necesita lexitimarse nas relacións cos 
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subordinados e subordinadas, nun modelo que supera a idea do xestor como avaliador máis ou me-
nos burocrático, para achegármonos ao liderado, que necesita persoas con capacidade para recoñe-
cer as características, intereses, recursos e preocupacións do contorno no que se está traballando.

Para ser líder, hai que ser experta ou experto na materia específica de que se trate, posuír regras 
de boa oratoria, de organización e coordinación de reunións, de redacción de actas e acordos, de 
administración do uso da palabra, posuír técnicas para a resolución de conflitos, para a negociación, 
para a avaliación e validación de contidos e metodoloxías, etc. Todo iso quere dicir que, se se buscan 
líderes capaces de empoderar o grupo co que se traballa para activar e potenciar o capital humano 
dos ditos grupos, necesitarán ser expertos ou expertas, pero tamén ter habilidades sociais e coñe-
cer os procesos persoais, psicosociais, culturais e económicos das persoas coas que traballa. Unha 
líder empoderada, e que sabe empoderar, domina o traballo que está realizando e sabe darlle senti-
do ao que fai, desenvolve accións de colaboración e sabe delegar, involucrase no grupo e transmite 
optimismo, ideas novas, ganas de facer, fomenta a reflexión e a flexibilidade, potencia a disposición 
ao cambio, resolve conflitos. 

Porén, malia que as prácticas comunicativas propias do estilo relacional sexan útiles e valiosas para 
as empresas e organizacións, a supervivencia de estereotipos sexistas fai que no eido laboral existan 
aínda moitas dificultades e rexeitamentos para recoñecer a autoridade das mulleres. A forza da 
ideoloxía que representan as ideas preconcibidas sobre a valía das mulleres é determinante para 
que moitas delas fracasen nas súas funcións directivas. Cando adoptan un modelo de mando carac-
teristicamente feminino, relacional, os seus compañeiros, e mesmo moitas mulleres, consideran que 
non saben mandar e que se refuxian na colaboración e na difuminación das responsabilidades, e can-
do “poñen a coiraza” e adoptan o modelo masculino, cun estilo máis directo e autoritario, critícase-
lles porque se esperaba outra cousa delas e entón recórrese aos comentarios do tipo: “as mulleres 
non saben mandar, só berran”, “son como sarxentos, duras e inflexibles”, “contrólano todo como 
se fose a cesta da compra”, “nin saben delegar nin se fían de ninguén”, “teñen moita preparación, 
pero pouca experiencia no traballo”, “o que lles fai falla é un home de verdade”, etc. Pola contra, os 
homes polo feito de ter poder xa son respectados e aqueles que teñen man esquerda e establecen 
relacións máis igualitarias e horizontais son extraordinarios, boas persoas e xefes excelentes. Desde 
esa perspectiva sexista, só se contemplan dúas posibilidades para as mulleres que pola súa posición 
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na escala de mando teñen que exercer certo poder: ou ben son temerosas e faltas de carácter, polo 
que buscan colaboracións e apoios, ou ben son “marimachos”, dominantes, abusadoras e agresivas. 
Aí radica o principal problema para que o cambio necesario nas organizacións e nas empresas se 
realice, un cambio que implica a representación adecuada das mulleres no exercicio do poder e 
un cambio no estilo de mando baseado no liderado empoderador, para o que as mulleres teñen 
ademais especiais calidades.

* Accións para o empoderamento das mulleres

Na Plataforma de Acción (Beijing, 1995) establécense catro obxectivos estratéxicos que están vin-
culados directamente co empoderamento das mulleres e que son os seguintes:

1. Promover os dereitos económicos e a independencia das mulleres, incluíndo o seu acceso ao 
emprego, a unhas condicións de traballo adecuadas e ao control sobre os recursos económi-
cos.

2. Facilitar o acceso igualitario das mulleres aos recursos, ao emprego, aos mercados e ao co-
mercio.

3. Facilitar servizos, formación e acceso aos mercados, información e tecnoloxía; particularmen-
te, para as mulleres con baixos ingresos.

4. Incrementar a capacidade económica das mulleres e ampliar as redes comercias, recrutando 
mulleres para postos directivos e programas de formación.

As políticas públicas que inciden nestes aspectos son políticas que serven ao empoderamento das 
mulleres, desde a planificación familiar á prevención da pobreza e exclusión social, pasando pola 
educación para a igualdade, loita contra a violencia de xénero, conciliación da vida laboral e familiar, 
fomento dunha rede adecuada de servizos públicos (sanidade e asistencia social, servizos sociais, 
atención á dependencia, transporte público), etc. Especial importancia revisten as políticas activas 
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para o emprego, que incorporan medidas de acción positiva para a contratación de mulleres e nas 
actividades de formación.

A Lei do traballo en igualdade das mulleres de Galicia contempla unha serie de medidas no eido 
do emprego e das relacións laborais que van incidir, ás veces de forma xeral e outras de forma 
específica e directa, no empoderamento das mulleres. Así, no título II, “Promoción da igualdade nas 
empresas”, regúlanse os plans de igualdade, a responsabilidade social, a Marca Galega de Excelencia 
en Igualdade e o principio de igualdade nas sociedades cooperativas. No título IV, “Integración da 
igualdade na política de emprego”, establécense accións positivas na formación e nas políticas activas 
e tamén a visibilización e valorización de actividades feminizadas. No título V, “Integración da igual-
dade na política preventiva”, preténdese, desde unha perspectiva de xénero, evitar desigualdades na 
prevención de riscos. Outros títulos contemplan medidas específicas de igualdade que repercuten 
directamente na participación e no empoderamento das mulleres. No título I, “Instrumentos para 
a consecución da igualdade no traballo”, prevense actuacións de sensibilización da cidadanía e, en 
particular, dos suxeitos intervenientes nas relacións de emprego e créase a Unidade Administrativa 
de Igualdade. No título III, “Promoción da igualdade no eido da negociación colectiva e das relacións 
colectivas de traballo”, contémplase a creación da Comisión Consultiva Autonómica para a Igualda-
de entre Mulleres e Homes na Negociación Colectiva, impulsarase a concreción dun acordo marco 
interprofesional galego sobre a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e fomentara-
se a composición equilibrada entre ambos os sexos na representación legal do persoal, tanto no 
sector público coma no privado. No título VI, “Promoción autonómica das medidas municipais de 
conciliación”, regúlanse os bancos municipais de tempo e os plans de programación do tempo da 
cidade, para mellorar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, facilitando que as mulleres 
poidan participar na vida pública e comunitaria en igualdade cos homes. No título VII, “Participación 
das mulleres no departamento da Administración autonómica competente en materia de traballo”, 
regúlase o funcionamento, competencias e composición do Consello Galego de Participación das 
Mulleres, no ámbito do emprego e das relacións laborais.

Todo o contido da Lei do traballo en igualdade serve ao obxectivo do empoderamento das mulle-
res, pero hai algunhas cuestións concretas que buscan reforzar a participación das mulleres como, 
por exemplo, as seguintes:
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1. REGULACIÓN DA PARTICIPACIÓN E DA INTERLOCUCIÓN COA XUNTA DE GALICIA

– Creación do Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e das 
Relacións Laborais, con capacidade de proposta para a adopción de medidas relacionadas 
coa igualdade de oportunidades no ámbito do emprego e das relacións laborais, elaboración 
de estudos, informes ou consultas, difusión dos valores da igualdade e defensa dos dereitos e 
intereses das mulleres, para erradicar as discriminacións no ámbito laboral (artigos 52 e 53).

– Creación da Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres e Homes na 
Negociación Colectiva, como órgano de asesoramento, control e promoción da igualdade 
por razón de xénero na negociación colectiva, incluíndo o asesoramento a solicitude de cal-
quera asociación empresarial, empresa, sindicato ou representación legal de traballadores e 
traballadoras, a organización de actividades de formación en igualdade por razón de xénero 
e a elaboración, con ocasión de calquera proceso electoral, nos ámbitos empresariais e da 
Administración, de recomendacións sobre o nivel axeitado de representación equilibrada de 
mulleres e homes en función dos datos, desagregados por sexos, do censo electoral (artigos 
22 e 23).

A constitución destes organismos institucionais e o desenvolvemento das súas funcións axudan ao 
fortalecemento das asociacións de mulleres e das secretarías da muller das organizacións sindicais, 
de cara a intervir activamente na formulación, seguimento e control das políticas de inserción laboral 
das mulleres e de igualdade de xénero. Este fortalecemento esixe recursos suficientes para o desen-
volvemento de actividades (seminarios, conferencias, estudos, difusión de dereitos) e de programas 
de formación e de intercambio de experiencias, para mellorar as capacidades e competencias das 
organizacións de mulleres.
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2. FOMENTO DA PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

– Impulsar a participación equilibrada dos sexos nos postos de traballo dos organismos depen-
dentes do departamento da Administración autonómica competente en materia de traballo 
(artigo 8.2).

– Promoción da participación das mulleres nos consellos de administración das empresas (arti-
go 15).

– Fomento da composición equilibrada da representación legal de traballadores e traballadoras 
de Galicia (artigo 27).

– Composición equilibrada da participación institucional dos sindicatos e das asociacións em-
presariais (artigo 28).

– Composición paritaria dos tribunais examinadores, tanto para o acceso ao emprego como 
para a promoción interna na Administración pública galega (disposición adicional primeira).

Medidas todas elas que facilitan o acceso das mulleres aos postos de representación e de maiores 
niveis de responsabilidade.

3. BANCOS DE TEMPO COMO APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL, PERSOAL E FAMILIAR

– Creación de bancos municipais de tempo, a través de redes comunitarias de apoio ou, en 
casos excepcionais, a través de persoal municipal ou contratado para o efecto, para facilitarlles 
ás persoas empadroadas no correspondente concello a conciliación da súa vida persoal, fa-
miliar e laboral, mediante a realización de labores domésticos concretos; en especial, daqueles 
que esixan desprazamentos, como a realización da compra diaria ou de xestións de índole 
administrativa, e de labores de coidado ou mera compaña de menores de idade e de persoas 
dependentes (artigo 43).



60

– Plans de programación do tempo da cidade, que pretenden unha coordinación dos horarios 
da cidade coas esixencias persoais, familiares e laborais da cidadanía, obrigando a unha per-
manente revisión e adaptación de tales horarios. Poderán ser elaborados por un concello ou 
por varios coordinados para iso, ou a través dos órganos dunha área metropolitana dunha 
mancomunidade de municipios ou dun consorcio local, constituídos exclusivamente polos 
concellos implicados (artigo 47).

Ambas as medidas buscan que as mulleres traballadoras dispoñan de máis tempo para, se é o caso, 
dedicalo ao estudo e formación profesional, ás relacións sociais e comunitarias, á participación e 
asunción de responsabilidades no espazo público, etc., elementos todos eles necesarios ao empo-
deramento persoal e colectivo. 

En definitiva, o empoderamento das mulleres é un instrumento fundamental para conseguir o 
obxectivo da igualdade entre homes e mulleres. Para ter esa forza de cambio real, o empoderamen-
to das mulleres necesita partir “dunha mesma”, adquirindo os elementos necesarios á autoestima 
e autonomía, pero iso por si só non é suficiente, senón que tamén necesita da implicación das 
autoridades políticas e da sociedade organizada para conseguir obxectivos como o acceso ao em-
prego, aos mercados, aos servizos públicos, aos recursos económicos, á información e tecnoloxía, a 
un ensino adecuado, etc. As medidas de acción positiva incluídas en determinadas políticas públicas, 
así como as que adopten as organizacións (empresas públicas e privadas, cooperativas, asociacións, 
entidades, sindicatos, partidos políticos, etc.) contribúen ao empoderamento das mulleres, entendi-
do como un proceso que busca como resultado a equidade entre homes e mulleres na toma de 
decisións e no acceso ao poder. 

* A participación das mulleres nas organizacións sindicais e empresariais

A progresiva incorporación das mulleres ao traballo asalariado vese reflectida tamén nos índices 
de afiliación sindical, onde representan un 35 por cento do total, cifra que está moi preto do que 
representa a súa participación no conxunto da poboación ocupada. Lenta, pero continuadamente, a 
taxa de actividade feminina vén aumentando nas dúas últimas décadas e, ademais, as mulleres empe-
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zan a ser visibles en ámbitos profesionais que antes tiñan vedados. No 2006, de cada cen empregos 
creados en Galicia, oitenta e catro foron para mulleres, algo impensable hai uns anos. Isto esixe un 
cambio de mentalidade nas organizacións, porque na actualidade o novo emprego é fundamental-
mente emprego feminino.

A afiliación é un parámetro fundamental, tanto para o mantemento dunha estrutura eficaz como 
para asegurar certa viabilidade nos obxectivos reivindicativos propios da clase traballadora, e os 
sindicatos saben perfectamente que numericamente as mulleres teñen cada vez maior peso. Isto 
levou a que, nos últimos anos, as organizacións teñan en conta a participación das mulleres como 
un obxectivo para acadar, cando menos nos órganos de goberno de maior proxección, como as 
executivas ou os consellos nacionais. Porén, noutros niveis inferiores, pero de grande importancia 
operativa, como son as direccións e executivas comarcais, a participación das mulleres adoita dimi-
nuír notablemente. Outra cuestión que convén considerar está relacionada coas áreas ou respon-
sabilidades que teñen maior peso na organización e que se reputan como máis importantes, como 
organización, emprego, negociación colectiva, acción institucional, onde tamén a participación da 
muller é menor. Pola contra, as súas responsabilidades están habitualmente referidas a funcións máis 
“propias de mulleres”, como secretaría de igualdade ou de muller, servizos sociais, inclusión social, 
contabilidade e finanzas, etc., polo que hai que ter en conta a inserción real das mulleres en termos 
de poder, que aínda está moi lonxe da posición que ocupan os homes.

UXT CCOO CIG

Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Consello 
nacional ou 

comité nacional
�0 37 69 63 22 30 52 70 27 25 �1 75

Comisión 
executiva

� ��,� 5 55,6 5 36 9 � 3 25 9 75

Secretario/a 
comarcal

0 0 15 100 2 22 7 7� 0 0 � 100

Afiliación - 35,2 6�,� - 3� - 66 - 37 - 63
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Ningunha muller ocupa a secretaría xeral dos sindicatos, nin a presidencia da Confederación de 
Empresarios de Galicia. As secretarías comarcais dos sindicatos máis representativos de Galicia, ou 
as presidencias provinciais da CEG, son ocupadas por homes, agás no caso do Sindicato Nacional de 
CC OO de Galicia, onde dúas mulleres son secretarias comarcais. 

A pesar de que todos os sindicatos proclaman entre seus obxectivos a igualdade entre homes e 
mulleres e a loita contra todo tipo de discriminación da muller no ámbito laboral, a súa dinámica, 
estrutura e centros de poder xerarquizados reflectiron basicamente o modelo patriarcal imperante, 
reproducindo en gran medida as desigualdades de xénero que existen na sociedade. Tamén aquí po-
demos ver como unha cousa é a igualdade formal e outra a igualdade real e como a propia organi-
zación, a pesar dos notables avances nos últimos anos en determinados niveis organizativos, se atopa 
con moitas dificultades para xerar a ideoloxía adecuada e aplicar políticas de igualdade e estratexias 
de intervención, dirixidas a remover os obstáculos para a plena integración das mulleres. 

Os sindicatos presentan un marco estatutario e programático de carácter xeral contra a explotación 
e a discriminación, en principio claramente favorable para o cumprimento do obxectivo da igualda-
de entre homes e mulleres. Por outra parte, nos últimos tempos detéctase un certo interese por 
incorporar mulleres nas tarefas directivas e unha maior preocupación pola problemática da igual-
dade, non só por parte das secretarías ou persoas responsables da muller, senón nas resolucións, 
publicacións e páxinas web das direccións sindicais. Non obstante, a pesar de que se vén realizando 
un esforzo por incorporar as necesidades específicas das mulleres no debate sindical, os avances no 
eido da participación e representación das mulleres na estrutura seguen a ser insuficientes e así o 
recoñecen os propios sindicatos. 

O empoderamento das mulleres vén ser o instrumento fundamental para acelerar as transfor-
macións cualitativas que supoñan: a incorporación das reivindicacións específicas das mulleres na 
acción sindical, os cambios na actitude e avaliación da participación feminina e as modificacións 
correspondentes na estrutura sindical. Desde a organización, pódense concretar diversas accións 
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para o empoderamento das mulleres, do tipo das que a continuación se enumeran tan só a modo 
de exemplo:

1. Modificacións estatutarias

– Obrigatoriedade de composición equilibrada entre homes e mulleres nas candidaturas para a 
elección dos órganos de goberno, incluídas as seccións sindicais. Entenderase como composi-
ción equilibrada a presenza de mulleres na candidatura na mesma porcentaxe que no censo 
electoral, mantendo esa proporción en cada tramo de catro postos.

– Composición equilibrada na confección das listas electorais para as eleccións a delegados e 
delegadas de persoal e membros dos comités de empresa.

– Composición equilibrada na designación das e dos representantes nas mesas negociadoras 
dos convenios.

– Reforzamento das funcións das secretarías da muller ou órganos con responsabilidade seme-
llante, para que non só realicen documentos e declaracións públicas en datas sinaladas, senón 
que interveñan directamente coas mulleres, organizando reunións e facendo propostas tanto 
de cara ao exterior como respecto dos cambios necesarios na actitude e na estrutura inter-
na. 

2. Modificacións programáticas

– Incorporación do principio de transversalidade en todas as políticas, programas e plans de 
actuación.

– Informes de impacto de xénero.

– Definición das medidas de igualdade de trato e oportunidades na negociación colectiva.

3. Estratexias de intervención

– Realización de estudos periódicos sobre a situación das mulleres na organización (información 
desagregada por sexos nos distintos niveis federativos e territoriais sobre afiliación, participa-
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ción nas asembleas, participación nas eleccións internas, representación –delegados e delega-
das sindicais–, composición dos órganos de goberno, composición das mesas negociadoras).

– Promoción de reunións específicas de mulleres con base en calquera motivación que se 
considere suficiente (elaboración de plataformas para a negociación colectiva, homenaxe ou 
recoñecemento a mulleres de longa experiencia sindical, solidariedade con mulleres que su-
fran e denunciasen discriminacións por razón de sexo, etc.) para reforzar o factor colectivo 
do empoderamento.

– Formación interna con novas propostas referidas á identidade, crítica do sistema sexo-xéne-
ro, valoración da diferenza feminina, achega das mulleres ao movemento obreiro, etc., para 
fortalecer a autoestima das mulleres e a confianza na súa capacidade operativa dentro da 
organización.

– Establecemento de criterios de preferencia para a promoción profesional das empregadas 
que, dentro da organización, desempeñen funcións administrativas ou auxiliares.

– Adopción de medidas para facilitar a participación das mulleres na actividade sindical e na 
asunción de responsabilidades directivas, que consideren horarios de reunións, organización 
de bancos de tempo, servizos de atención aos nenos e mesmo recursos económicos com-
plementarios en casos concretos de necesidade. 

As organizacións empresariais teñen como principal cometido a representación e defensa dos in-
tereses empresariais ante a Administración, organismos públicos e sindicatos. A Confederación de 
Empresarios de Galicia, integrada na CEOE-CEPYME, é unha entidade sen ánimo de lucro, de afilia-
ción voluntaria e de estrutura democrática que, non obstante, presenta respecto da participación 
da muller maiores carencias aínda que as organizacións sindicais. Desde o enfoque do empodera-
mento das mulleres, practicamente todo o exposto ata aquí, en relación cos sindicatos, é tamén de 
aplicación á CEG.
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CEG

Mulleres Homes

N.º % N.º %

Xunta Directiva � 9,3 39 90,7

Asemblea Xeral 16 10 1�3 90

* A responsabilidade social das empresas en materia de igualdade 

A Unión Europea, no seu Libro verde sobre a responsabilidade social da empresa (Fomentar un marco 
europeo para a responsabilidade das empresas. 2001) define esta como “a integración voluntaria por 
parte das empresas das preocupacións sociais e ambientais nas súas operacións comerciais e nas 
súas relacións cos seus interlocutores”.

A empresa actual, considerada como unha organización de recursos humanos e materiais, lexitíma-
se na sociedade non só en termos económicos, senón tamén en termos sociolaborais, ambientais 
e de respecto aos dereitos humanos. A responsabilidade social refírese á adopción por parte das 
empresas dun modelo de xestión e de relación cos seus interlocutores internos e externos (ac-
cionistas, empregados e empregadas, sindicatos, provedores, consumidores, comunidade onde está 
implantada...) que incorpora os resultados sociais, ambientais e financeiros nas súas estratexias e 
operacións comerciais. Este enfoque vai máis alá do resultado contable e ten en conta tamén o re-
sultado ecolóxico, o resultado social (estabilidade do emprego, formación e promoción profesional, 
seguridade e saúde no traballo, etc.), así como a súa participación na comunidade na que opera, 
promovendo e colaborando na mellora da calidade de vida. Como as empresas non están illadas nin 
actúan totalmente desconectadas doutros ámbitos, responder ás demandas sociais pode ser unha 
vantaxe competitiva e unha fonte de creación de valor para os grupos de interese que teñen que 
ver e que se relacionan con elas.
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A responsabilidade social actúa desde dentro cara a fóra e implica en primeira instancia a alta di-
rección, que debe facer explícitos os seus propósitos tanto ás persoas empregadas como a outros 
axentes implicados (provedores, clientes, representantes da comunidade local, nacional, etc.). Incor-
porar as preocupacións sociais como parte do negocio esixe un liderado con maiores competen-
cias, que teña en conta, entre moitas outras cuestións, o contorno no que se produce. 

Nese modelo de liderado empresarial, trátase de que se incorpore a perspectiva de xénero na 
filosofía e sistema político da empresa, considerando como un elemento da súa responsabilidade 
social as accións a prol da igualdade entre homes e mulleres. Isto significa incorporar as necesidades 
e os intereses das mulleres en todos os centros de traballo, departamentos ou seccións da empresa, 
mesmo na estrutura de poder ou no sistema de dirección. Implica cambios na selección do persoal, 
en formación e promoción internas, nos servizos sociais ou asistenciais, nos horarios, permisos e 
excedencias, na cultura do traballo, especialmente no que aos homes se refire e, en moitas cousas, 
máis que mellor sería contemplalas nun plan negociado de igualdade. E todo isto contribúe, como 
resultado, non só ao empoderamento das mulleres, senón tamén un aumento da eficiencia técnico-
económica que buscan todas as empresas, maior produtividade e rendibilidade e a consecución da 
Marca de Excelencia en Igualdade. Porque socialmente, e tamén empresarialmente, deixar fóra as 
mulleres ou excluílas da toma de decisións é desaproveitar o capital humano dispoñible (e empo-
brecer o activo) dunha sociedade ou, neste caso, dunha empresa. 

 A Lei do traballo en igualdade das mulleres de Galicia dedica varios dos seus artigos a este tema, 
fomentando que as empresas adopten, en virtude dunha libre decisión ou en virtude dun compro-
miso coa representación sindical ou legal de traballadores e traballadoras, “medidas económicas, 
comerciais, laborais, sindicais, asistenciais ou doutra índole, coa finalidade de mellorar a situación de 
igualdade entre as mulleres e os homes no seo da empresa e/ou no seu contorno social”. Cando 
esas accións lles recoñecen dereitos aos traballadores ou traballadoras, eses dereitos serán esixibles 
como os demais nacidos do contrato de traballo. As empresas poderanlle presentar ao departa-
mento da Administración autonómica competente en materia de traballo un balance sobre os 
parámetros de igualdade real existente na súa organización e no seu funcionamento con respecto 
ás relacións de traballo e con respecto á publicidade dos produtos e dos servizos prestados, coa 



67

MÓDULO �: EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN

finalidade de obter a cualificación para os seus produtos ou para os seus servizos de Marca Galega 
de Excelencia en Igualdade.

Os parámetros que se teñen en conta para a concesión da Marca Galega de Excelencia en Igualdade 
establécense no artigo 18 da nosa Lei do traballo en igualdade:

 a. A existencia dunha adecuada representación de mulleres na totalidade dos grupos e catego-
rías profesionais, incluíndo o persoal de alta dirección ou, noutro caso, a adopción de medidas 
de acción positivas no acceso ao emprego e na promoción interna en empregos ou en niveis 
onde as mulleres estean infrarrepresentadas, evitando criterios de promoción ou criterios en 
caso de igualdade de méritos que resulten discriminatorios para as mulleres.

b. As garantías efectivas da igualdade de retribución.

c. As garantías e as melloras dos dereitos de conciliación de traballadores e traballadoras, incluín-
do, de ser o caso, habilitar lugares adecuados de repouso para as traballadoras embarazadas, 
salas de lactación e gardarías na empresa, ou apoios económicos para o uso de gardarías.

d. A implantación de medidas de prevención e de sanción adecuadas do acoso sexual e do 
acoso moral por razón de xénero, tomando como modelo, sen prexuízo das necesarias 
adaptacións á empresa, o regulado nos artigos 47 a 54 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a 
igualdade de mulleres e homes.

e. A publicidade non sexista dos produtos e servizos da empresa.

f. O establecemento de medidas específicas que garantan a prevención dos riscos laborais das 
mulleres.
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A puntuación mínima establecida regulamentariamente referirase separadamente a cada parámetro 
e, así mesmo, a unha valoración de conxunto. A puntuación incidirá na contía da subvención.

No seu artigo 19, a Lei do traballo en igualdade enumera os seguintes dereitos e facultades de-
rivados da obtención da Marca Galega de Excelencia en Igualdade, sen prexuízo doutras axudas 
públicas que regulamentariamente se establezan:

1.º– A utilización do logotipo da Marca Galega de Excelencia en Igualdade, con especificación do 
ano no que está vixente, no tráfico comercial da empresa, incluída a súa utilización con fins 
publicitarios.

2.º–  A subvención autonómica, nunha contía de ata un 5% das cotizacións sociais por accidentes 
de traballo e enfermidades profesionais a cargo da empresa, cando esta adoptase medidas 
de prevención e de sanción do acoso e do acoso sexual; subvención que será determinada 
regulamentariamente en proporción inversa ao tamaño do cadro de persoal das empresas.

3.º–  A preferencia na adxudicación dos contratos da Comunidade Autónoma de Galicia, sempre e 
cando as proposicións presentadas igualen nos seus termos as máis vantaxosas desde o punto 
de vista dos criterios obxectivos que sirvan de base para a adxudicación.

Para eses efectos, os órganos de contratación advertirán desa preferencia nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares, aínda que a ausencia de advertencia non privará do dereito á preferen-
cia na adxudicación, sen prexuízo das responsabilidades en que se puidese incorrer.

Se a empresa fixese uso desta preferencia, estará obrigada a manter os parámetros de igualdade 
durante o prazo fixado na adxudicación, que se o contrato resultase de execución sucesiva, será 
igual á súa duración temporal.





MÓDULO 5: POLÍTICAS DE IGUALDADE 
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* Medidas a prol da igualdade nas condicións de emprego e traballo

Os principios de igualdade de trato e non discriminación son piares básicos do modelo social euro-
peo e pedra angular dos dereitos e valores dos estados que integran a Unión Europea. A igualdade 
entre homes e mulleres é un principio fundamental do dereito comunitario, en virtude do artigo 2 
e 3, punto 2, do Tratado da Unión Europea, así como da xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das 
Comunidades Europeas. As ditas disposicións do tratado proclaman a igualdade entre mulleres e 
homes como unha “misión” e un “obxectivo” da comunidade e impoñen unha obriga positiva de 
promover a dita igualdade en todas as súas actividades.

En referencia ao eido laboral, o Tratado de Roma de 1957, no artigo 119, consagraba a aplicación 
do principio de igual retribución entre homes e mulleres para un mesmo traballo. O tratado de 
Amsterdam (1997), actualmente vixente, no seu artigo 141, que reproduce o antigo artigo 119, 
establece que cada Estado membro garantirá este principio de igualdade para un mesmo traballo 
ou “para traballo de igual valor”. Tamén se contemplan medidas de acción positiva, xa que no punto 
4 do mesmo artigo se establece que cada Estado membro poderá manter ou adoptar medidas que 
ofrezan vantaxes concretas destinadas a lle facilitar ao sexo menos representado o exercicio de 
actividades profesionais ou a evitar ou compensar desvantaxes na súa carreira profesional. 

A Unión Europea tamén aprobou varias directivas, especialmente nos anos 90, que reflicten a cre-
cente preocupación da sociedade polas desigualdades existentes entre mulleres e homes no eido 
do emprego, a formación e a promoción profesional, as condicións de traballo e os riscos laborais, a 
Seguridade Social ou mesmo sobre a inversión da carga da proba nos casos de discriminación por 
razón de sexo, que deron lugar mediante a súa transposición ao dereito interno a normas estatais 
incorporadas, no noso caso, á lexislación básica en materia de traballo e Seguridade Social. Recente-
mente, a Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeo e do Consello refunde as disposicións con-
tidas noutras directivas anteriores relativas á aplicación do principio de igualdade de oportunidades 
e igualdade de trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e ocupación, incorporando 
ademais algunhas novidades derivadas da xurisprudencia do Tribunal de Xustiza.
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As directivas comunitarias veñen sendo complementadas por unha morea de resolucións, recomen-
dacións e comunicacións, así como programas de acción e iniciativas comunitarias, co fin de avanzar 
no obxectivo da igualdade no eido laboral entre homes e mulleres.

O Estado español, que ten a competencia exclusiva en materia de lexislación laboral, recepcionou 
en diversas formas toda esa normativa europea, algunhas veces nas antigas “leis de acompañamento 
dos orzamentos xerais”, outras pola Lei 12/2001, de medidas urxentes de reforma do mercado 
de traballo para o incremento do emprego e a mellora da súa calidade, pero fundamentalmente a 
través de leis específicas, como a Lei 3/1989, pola que se amplía a dezaseis semanas o permiso de 
maternidade e se establecen medidas para favorecer a igualdade no traballo ou a Lei 33/2002, de 
modificación do artigo 28 do Estatuto dos traballadores e, sobre todo, a Lei 39/1999, do 5 de no-
vembro, de conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras e a Lei orgánica 1/2004, 
do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. 

Aprobada xa a Lei orgánica para a igualdade efectiva de homes e mulleres, esta norma, entre 
outras moitas cuestións, incide de novo na situación de desigualdade no ámbito do emprego e da 
protección social e contempla unha serie de iniciativas encamiñadas a mellorar a posición das mu-
lleres no eido laboral. Pola súa importancia e transcendencia, especialmente no que se refire ao seu 
desenvolvemento na negociación colectiva, consideramos necesario ter en conta xa as previsións 
legais, de xeito que os axentes económicos e sociais poidan, se é o caso, incorporalas nos convenios 
colectivos que aínda se están a negociar.

A continuación, imos expoñer as medidas máis importantes a prol da igualdade nas condicións de 
emprego e traballo contempladas na Lei orgánica 3/2007, para a igualdade de homes e mulleres, 
que modifica e mellora a lexislación básica laboral como o Estatuto dos traballadores, a Lei xeral 
da Seguridade Social, Lei de prevención de riscos laborais, Lei de procedemento laboral e Lei de 
infraccións e sancións na orde social.
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1. MODIFICACIÓNS NO ESTATUTO DOS TRABALLADORES.

Dereitos laborais e causa de despedimento (artigos 4 e 54 do Estatuto dos traballadores):

– Explicítase no Estatuto dos traballadores o acoso sexual e o acoso por razón de sexo.

Incorpórase explicitamente o dereito dos traballadores e traballadoras a seren respectados na súa 
intimidade e á consideración debida á súa dignidade fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón 
de sexo.

Consecuentemente, o acoso sexual ou por razón de sexo ás persoas empresarias ou ás persoas 
que traballan na empresa considerarase incumprimento contractual e causa de despedimento.

 
Medidas de acción positiva (artigo 17 do E. T.): 

– Protección para quen reclama o cumprimento do principio de igualdade.

– Negociación colectiva e acción positiva.

– Opción preferente en caso de igualdade.

Neste artigo, referido á non discriminación nas relacións laborais, sanciónanse como nulas as ordes 
de discriminar e as decisións do empresariado que supoñan un trato desfavorable das traballadoras 
e traballadores como reacción ante unha reclamación efectuada na empresa ou ante unha acción 
administrativa ou xudicial, destinada a esixir o cumprimento do principio de igualdade de trato e 
non discriminación. 
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Tamén se establece que a negociación colectiva pode adoptar medidas de acción positiva para fa-
vorecer o acceso das mulleres a todas as profesións. Poderá entón establecer exclusións, reservas e 
preferencias nas condicións de contratación de xeito que, en igualdade de condicións de idoneidade, 
teñan preferencia para seren contratadas as persoas do sexo menos representado no grupo ou 
categoría profesional de que se trate. Do mesmo xeito, a negociación colectiva poderá establecer 
este tipo de medidas nas condicións de clasificación profesional, promoción e formación.

Medidas de adaptación do tempo de traballo (artigo 34 do E. T.):

– Negociación colectiva e flexibilización horaria a prol da conciliación.

No artigo 34 do Estatuto dos traballadores, relativo á xornada de traballo, introdúcese un punto 8, 
con obxecto de garantir o dereito da traballadora ou traballador a adaptar a duración e a distribu-
ción da xornada de traballo para facer efectivo o seu dereito á conciliación da vida persoal, familiar 
e laboral, nos termos que se establezan na negociación colectiva ou no acordo a que chegue co 
empresariado, respectando, se é o caso, o previsto naquela.

Con base neste precepto, ábrense amplas posibilidades para negociar xornadas flexibles en función 
do interese das persoas e contémplanse, por exemplo, horarios flexibles, a agrupación dos tempos 
de redución da xornada en períodos semanais ou de varias semanas, a ampliación dos permisos 
retribuídos e non retribuídos, etc.

Permiso de lactación e dereito á redución de xornada por razón de garda legal (artigo 37 do E. T.).

– Dereito de acumulación por xornadas completas.

– Incremento proporcional en caso de parto múltiple.

– Garda legal: incremento en dous anos da idade da/o menor e flexibilización da redución dun 
terzo a un oitavo da xornada.
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As traballadoras, por lactación dun fillo ou filla menor de nove meses, terán dereito a unha hora de 
ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións. A duración do permiso incrementarase 
proporcionalmente nos casos de parto múltiple.

A muller, pola súa vontade, poderá substituír este dereito por unha redución da súa xornada en 
media hora coa mesma finalidade ou acumulalo en xornadas completas, nos termos previstos na 
negociación colectiva ou no acordo a que chegue co empresariado respectando, se é o caso, o 
establecido naquela.

Este permiso poderá ser gozado indistintamente pola nai ou polo pai, en caso de que ambos tra-
ballen.

Quen, por razóns de garda legal, teñan ao seu coidado directo algunha ou algún menor de oito anos 
ou unha persoa con discapacidade física, psíquica ou sensorial, que non desempeñe unha actividade 
retribuída, terá dereito a unha redución da xornada de traballo, con diminución proporcional do 
salario entre, polo menos, un oitavo e un máximo da metade da duración daquela.

Posibilidade de gozar das vacacións despois de rematado a ano natural (artigo 38 do E. T.):

– Coincidencia das vacacións con incapacidade temporal derivada de embarazo, parto, lactación 
ou permiso por maternidade.

O calendario de vacacións fixarase en cada empresa. A persoa traballadora coñecerá as datas que 
lle correspondan dous meses antes, cando menos, do comezo das vacacións. Cando o período de 
vacacións fixado no calendario laboral da empresa coincida no tempo cunha incapacidade temporal 
derivada do embarazo, ou parto ou lactación natural, ou co período de suspensión do contrato de 
traballo previsto no artigo 48.4 do E. T., terase dereito ás vacacións en data distinta á da incapacidade 
temporal ou á do permiso que, por aplicación do dito precepto, lle correspondese, ao finalizar o 
período de suspensión, aínda que rematase o ano natural a que correspondan.
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Suspensión do contrato de traballo (artigo 45 do E. T.):

– Adopción ou acollemento de menores de idade maiores de seis anos.

Modifícase a letra d) do punto 1 do artigo 45, de forma que o contrato de traballo poderá suspen-
derse por “maternidade, paternidade, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural 
dun menor de nove meses e adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente, aínda 
que sexan provisorios, de menores de seis anos ou de menores de idade que sexan maiores de 
seis anos, cando se trate de menores discapacitados ou que polas súas circunstancias e experiencias 
persoais ou por vir do estranxeiro teñan especiais dificultades de inserción social e familiar debida-
mente acreditadas polos servizos sociais competentes”.

Novidades nas excedencias voluntarias por fillos/as e familiares (artigo 46 do E. T.):

– Redución do límite mínimo da excedencia voluntaria de dous anos a catro meses.

– Incremento a dous anos da excedencia por coidado de familiares.

– Posible fraccionamento da excedencia por fillas/os e familiares.

O traballador ou traballadora con, polo menos, unha antigüidade na empresa dun ano ten dereito a 
que se lle recoñeza a posibilidade de situarse en excedencia voluntaria por un prazo non menor a 
catro meses e non maior a cinco anos. Este dereito só poderá ser exercitado outra vez pola mesma 
persoa se transcorresen catro anos desde o final da anterior excedencia.

Tamén terán dereito a un período de excedencia, de duración non superior a dous anos, agás que 
se estableza unha duración maior por negociación colectiva, as traballadoras e traballadores para 
atender o coidado dunha persoa da familia ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade 
que, por razóns de idade, accidente, enfermidade ou discapacidade non poida valerse por si mesma 
e non desempeñe actividade retribuída. Esta excedencia, que poderá gozarse de forma fraccionada 
nun ou máis períodos, constitúe un dereito individual dos traballadores ou das traballadoras. Porén, 
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se dúas ou máis persoas da mesma empresa xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, o 
empresariado poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas de funcionamento 
da empresa.

Modificacións na suspensión por maternidade (artigo 48 do E. T.):

– O caso dos nacidos discapacitados ou discapacitadas.

– Nai falecida que non realizaba ningún traballo ou ben que gozase de parte do permiso de 
maternidade.

– Morte de fillo ou filla: dezaseis semanas, en vez de seis.

– Se a nai pasa a incapacidade temporal, opción do pai.

– Acollemento preadoptivo provisorio.

– Momento da finalización da suspensión do contrato, nos casos de risco durante o embarazo 
ou a lactación natural do artigo 26 da LPRL.

Modifícanse o punto 4 e 5 do artigo 48 do Estatuto dos traballadores, que quedarían redactados 
do seguinte xeito:

4. No suposto de parto, a suspensión terá unha duración de dezaseis semanas ininterrompidas, 
ampliables no suposto de parto múltiple en dúas semanas máis por cada fillo ou filla a partir do 
segundo/a. O período de suspensión distribuirase a opción da interesada, sempre que seis semanas 
sexan inmediatamente posteriores ao parto. No caso de falecemento da nai, con independencia 
de que esta realizase ou non algún traballo, o pai poderá facer uso da totalidade ou, se é o caso, da 
parte que reste do período de suspensión, computado desde a data do parto, e sen que se descon-
te deste a parte que a nai puidese gozar con anterioridade ao parto. No suposto de falecemento 
do fillo ou filla, o período de suspensión non se verá reducido, agás que, unha vez finalizadas as seis 
semanas de descanso obrigatorio, a nai solicitase reincorporarse ao seu posto de traballo.
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Non obstante o anterior, e sen prexuízo das seis semanas inmediatamente posteriores ao parto 
de descanso obrigatorio para a nai, no caso de que o pai e a nai traballen, esta, ao iniciarse o pe-
ríodo de descanso por maternidade, poderá optar por que o pai goce dunha parte determinada e 
ininterrompida do período de descanso posterior ao parto, ben de forma simultánea ou sucesiva 
co da nai. O pai poderá continuar usando o período de suspensión por maternidade inicialmente 
cedido, aínda que no momento previsto para a reincorporación da nai ao traballo esta atoparase en 
situación de incapacidade temporal.

Nos casos de parto prematuro e naqueles en que, por calquera outra causa, o/a neonato deba per-
manecer hospitalizado/a a continuación do parto, o período de suspensión poderá computarse, a 
instancia da nai ou, no seu defecto, do pai, a partir da data de alta hospitalaria. Exclúense do dito cóm-
puto as primeiras seis semanas posteriores ao parto, de suspensión obrigatoria do contrato da nai.

Nos supostos de adopción e de acollemento, tanto preadoptivo como permanente, aínda que estes 
sexan provisorios, de menores de ata seis anos, a suspensión terá unha duración de dezaseis sema-
nas ininterrompidas, ampliable no suposto de adopción e acollemento múltiples en dúas semanas 
por cada menor a partir do segundo. A dita suspensión producirá os seus efectos, a elección do 
traballador ou traballadora, ben a partir da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción, 
ben a partir da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, provisorio ou definitivo, sen que 
en ningún caso un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de suspensión. A suspensión 
terá a mesma duración nos supostos de adopción ou acollemento de menores de idade que sexan 
maiores de seis anos, cando se trate de menores discapacitados/as ou que, polas súas circunstancias 
e experiencias persoais ou que por provir do estranxeiro, teñan especiais dificultades de inserción 
social e familiar debidamente acreditadas polos servizos sociais competentes. En caso de que a nai e 
o pai traballen, o período de suspensión distribuirase a opción das persoas interesadas, que poderán 
facer uso del de forma simultánea ou sucesiva, sempre con períodos ininterrompidos e cos límites 
sinalados.

Nos casos de simultaneidade de períodos de descanso, a suma destes non poderá exceder das 
dezaseis semanas previstas nos parágrafos anteriores ou das que correspondan en caso de parto, 
adopción ou acollemento múltiples.
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No suposto de discapacidade do fillo ou filla ou do menor adoptado ou acollido, a suspensión do 
contrato a que se refire este punto terá unha duración adicional de dúas semanas. En caso de que 
a nai e o pai traballen, este período adicional distribuirase a opción das persoas interesadas, que 
poderán facer uso del de forma simultánea ou sucesiva, e sempre de forma ininterrompida.

Os períodos aos que se refire o presente punto poderán gozarse en réxime de xornada completa 
ou a tempo parcial, tras acordo entre o empresariado e as traballadoras ou traballadores afectados, 
nos termos que regulamentariamente se determinen.

Nos supostos de adopción internacional, cando sexa necesario o desprazamento previo das per-
soas proxenitoras ao país de orixe do menor adoptado, o período de suspensión, previsto para cada 
caso neste punto, poderase iniciar ata catro semanas antes da resolución pola que se constitúe a 
adopción.

5. No suposto de risco durante o embarazo ou de risco durante a lactación natural, nos termos 
previstos no artigo 26 da Lei de prevención de riscos laborais (protección da maternidade), a 
suspensión do contrato finalizará o día en que se inicie a suspensión do contrato por maternida-
de biolóxica ou a/o lactante cumpra nove meses, respectivamente, ou, en ambos os casos, cando 
desapareza a imposibilidade da traballadora de reincorporarse ao seu posto anterior ou a outro 
compatible co seu estado.

Suspensión do contrato de traballo por paternidade (novo artigo 48 bis do E. T.):

– Duración do permiso de paternidade. Acumulable co permiso por nacemento. Ampliación en 
caso de paternidade múltiple.

– Réxime de xornada completa ou parcial.

– Independente da cesión do artigo 48.4.

Inclúese un novo artigo, o 48 bis, coa seguinte redacción:
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O pai terá dereito á suspensión do contrato durante trece días ininterrompidos, nos supostos de 
nacemento de filla ou fillo, adopción ou acollemento, tanto preadoptiva/o como permanente, aínda 
que estes sexan provisorios, de menores de ata seis anos ou de menores de idade que sexan maio-
res de seis anos, cando se trate de menores con discapacidade ou que, polas súas circunstancias e 
experiencias persoais ou por provir do estranxeiro, teñan especiais dificultades de inserción social 
e familiar debidamente acreditadas polos servizos sociais competentes. Este período ampliarase no 
suposto de parto, adopción ou acollemento múltiples en dous días máis por cada filla e/ou fillo a 
partir do segundo.

A suspensión por paternidade que, no suposto de parto, lle corresponde en exclusiva ao pai, é 
independente do gozo compartido dos períodos de descanso por maternidade regulados no ar-
tigo 48.4. Nos supostos de adopción ou acollemento, este dereito corresponderalle só a un dos 
proxenitores, a elección dos interesados; non obstante, cando o período de descanso regulado no 
artigo 48.4 sexa gozado na súa totalidade por un dos proxenitores, o dereito de suspensión por 
paternidade unicamente poderá ser exercido polo outro.

O pai poderá exercer o dereito durante o período comprendido desde a finalización do permiso 
por nacemento de filla ou fillo, previsto legal ou convencionalmente, ou a resolución xudicial pola 
que se constitúe a adopción ou a partir da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, ata 
que finaliza a suspensión do contrato regulada no artigo 48.4 ou inmediatamente despois da finali-
zación da dita suspensión.

A suspensión do contrato a que se refire este artigo poderá gozarse en réxime de xornada com-
pleta ou en réxime de xornada parcial dun mínimo do 50%, tras acordo entre o empresariado e o 
traballador, conforme se determine regulamentariamente.

O traballador deberá comunicarlle ao empresario ou empresaria, coa debida antelación, o exercicio 
deste dereito nos termos establecidos, se é o caso, nos convenios colectivos.
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O Goberno queda comprometido a ampliar de forma progresiva e gradual a duración da suspen-
sión do contrato de traballo por paternidade, ata acadar o obxectivo de 4 semanas aos seis anos da 
entrada en vigor da Lei orgánica de igualdade, segundo a súa disposición transitoria novena.

Ampliación dos supostos de nulidade da decisión extintiva por causas obxectivas (artigo 53.4 do E. 
T.), así como no despedimento disciplinario (artigo 55.5 do E. T.):

– Risco durante a lactación natural e enfermidades causadas por embarazo, parto e lactación.

– Traballadoras vítimas de violencia de xénero.

– Reintegración ao traballo finalizados os permisos de maternidade, adopción ou acollemento 
e paternidade, cando non transcorresen máis de nove meses. 

Será nula a decisión extintiva do contrato de traballo por causas obxectivas (e, igualmente, o des-
pedimento disciplinario) nos seguintes supostos:

a)  A dos traballadores ou das traballadoras durante o período de suspensión do contrato de 
traballo por maternidade, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, enfer-
midades causadas por embarazo, parto ou lactación natural, adopción ou acollemento ou pa-
ternidade, ou o notificado nunha data tal que o prazo de preaviso concedido remate dentro 
do dito período.

b)  A das traballadoras embarazadas, desde a data de inicio do embarazo ata o comezo do perío-
do de suspensión, e a dos traballadores que lles solicitasen un dos permisos aos que se refiren 
os puntos 4, 4 bis e 5 do artigo 37 do E. T., ou ben que estean gozando destes ou solicitasen 
ou estean a gozar da excedencia prevista no punto 3 do artigo 46; e das traballadoras vítimas 
de violencia de xénero polo exercicio dos dereitos de redución ou reordenación do seu tem-
po de traballo, de mobilidade xeográfica, de cambio de centro de traballo ou de suspensión 
da relación laboral, nos termos e condicións recoñecidos nesta lei.
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– A dos traballadores ou traballadoras despois de reintegrase ao traballo, ao finalizar os perío-
dos de suspensión do contrato por maternidade, adopción e acollemento ou paternidade, 
sempre que non transcorresen máis de nove meses desde a data de nacemento, adopción ou 
acollemento de fillo ou filla.

Todo iso, agás que se declare a procedencia da decisión extintiva por motivos non relacionados co 
embarazo ou co exercicio do dereito aos permisos e excedencia sinalados.

Competencias da representación unitaria (artigo 64 do E. T.):

– Información pasiva con periodicidade anual.

– Vixilancia da aplicación do principio de igualdade.

– Colaboración na posta en marcha de medidas de conciliación.

No número 1 do punto 1 do artigo 64 do Estatuto dos traballadores, relativo á información que 
debe recibir o comité de empresa, incorpórase un novo parágrafo, que establece tamén o dereito a 
recibir información, cando menos anualmente, relativa á aplicación na empresa do dereito de igual-
dade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, entre a que se incluirán datos sobre a 
proporción de mulleres e de homes nos diferentes niveis profesionais, así como, se é o caso, sobre 
as medidas que se adoptarán para fomentar a igualdade entre homes e mulleres na empresa e, de 
establecerse un plan de igualdade, sobre a aplicación deste.

Tamén se engade unha nova letra c) no número 9 do punto 1 do artigo 64, que establece o labor 
do comité de empresa de vixilancia do respecto e aplicación do principio de igualdade de trato e 
de oportunidades entre mulleres e homes.

Ademais, engádeselle un número 13 a este punto 1, establecendo a competencia do comité de cola-
borar coa dirección da empresa no establecemento e posta en marcha de medidas de conciliación.
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Son as primeiras competencias en materia de igualdade que se lles recoñecen aos comités de 
empresa, que son extensibles aos delegados e delegadas de persoal, en función do establecido no 
artigo 62.2 do E. T.

Deber de negociar (artigo 85 do E. T.):

– Negociar nos convenios de empresa medidas específicas ou ben un plan de igualdade.

– Negociar nos convenios sectoriais regras de complementariedade para articular a negocia-
ción colectiva na empresa.

Modifícase o artigo 85, relativo ao contido dos convenios colectivos, establecendo o deber de ne-
gociar no sentido seguinte:

Sen prexuízo da liberdade das partes para determinar o contido dos convenios colectivos, na nego-
ciación destes existirá, en todo caso, o deber de negociar medidas dirixidas a promover a igualdade 
de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no eido laboral ou, se é o caso, plans de igual-
dade co alcance e contido previsto no capítulo III do título cuarto da Lei orgánica para a igualdade 
efectiva de mulleres e homes.

Así mesmo, sen prexuízo da liberdade de contratación que se lles recoñece ás partes, a través da 
negociación colectiva articularase o deber de negociar plans de igualdade nas empresas de máis de 
douscentos cincuenta traballadores e traballadoras da seguinte forma:

a) Nos convenios colectivos de ámbito empresarial, o deber de negociar formalizarase no marco 
da negociación dos ditos convenios.

b) Nos convenios colectivos de ámbito superior á empresa, o deber de negociar formalizarase a 
través da negociación colectiva que se desenvolva na empresa, nos termos e condicións que 
se establecesen nos indicados convenios para cumprir o dito deber de negociar a través das 
oportunas regras de complementariedade. 
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Control administrativo dos convenios (artigo 90 do E. T.):

– Control administrativo e asesoramento de organismos especializados.

Engádeselle un novo punto 6 ao artigo 90 do E. T., relativo á validez dos convenios colectivos, que 
establece que a autoridade laboral velará polo respecto ao principio de igualdade nos convenios 
colectivos que puidesen conter discriminacións, directas ou indirectas, por razón de sexo. Para estes 
efectos, poderá solicitar o asesoramento do Instituto da Muller ou dos organismos de igualdade das 
comunidades autónomas, segundo proceda polo seu ámbito territorial. Cando a autoridade laboral 
se dirixa á xurisdición competente, por entender que o convenio colectivo poida conter cláusulas 
discriminatorias, debe poñelo en coñecemento do Instituto da Muller ou dos organismos de igual-
dade das comunidades autónomas, segundo o seu ámbito territorial, sen prexuízo do establecido no 
punto 3 do artigo 95 da Lei de procedemento laboral (cando no proceso se suscite unha cuestión 
de discriminación por razón de sexo, o xuíz ou xuíza ou tribunal poderá reclamar ditame dos orga-
nismos públicos competentes).

Discrepancias en materia de conciliación (nova disposición adicional décimo sétima do E. T.): 

– Procedemento específico de resolución das discrepancias.

Engádese unha disposición adicional decimo sétima no Estatuto dos traballadores que establece que 
as discrepancias que xurdan entre o empresariado e os traballadores e traballadoras en relación co 
exercicio dos dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, recoñecidos legal ou con-
vencionalmente, se resolverán pola xurisdición competente a través do procedemento establecido 
no artigo 138 bis da Lei de procedemento laboral (que establece un procedemento urxente e 
tramitación preferente).

Indemnizacións en caso de xornadas reducidas (nova disposición adicional décimo oitava).
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En determinados supostos de redución de xornada, o salario que se ha ter en conta para os efec-
tos do cálculo das indemnizacións será o que lle correspondería á traballadora ou ao traballador, 
sen considerar a redución de xornada efectuada, sempre e cando non transcorra o prazo máximo 
legalmente establecido para a dita redución.

Os supostos contemplados nesta disposición adicional son os seguintes:

- Redución de media hora da xornada por causa de lactación dun fillo ou filla menor de nove 
meses (art. 37.4 do E. T.).

- Redución de xornada, ata un máximo de dúas horas, nos casos de nacementos de fillas ou 
fillos prematuros ou que, por calquera causa, deban permanecer hospitalizadas ou hospitaliza-
dos a continuación do parto (art. 37.4 bis do E. T.).

- Redución da xornada de traballo entre, polo menos, un oitavo e un máximo da metade da 
súa duración, por razóns de garda legal dalgún ou algunha menor de seis anos ou unha persoa 
con discapacidade física, psíquica ou sensorial, que non desempeñe unha actividade retribuída 
(art. 37.5 do E. T.).

- Redución de xornada da traballadora vítima de violencia de xénero (art. 37.7 do E. T.).

- Exercicio a tempo parcial dos permisos de maternidade (art. 48.4 E. T.).

- Exercicio a tempo parcial do permiso de paternidade (art. 48 bis. E. T.).

2. MODIFICACIÓNS NA LEI XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL, EN CORRESPONDENCIA COS NOVOS DEREI-

TOS DO ESTATUTO DOS TRABALLADORES

En relación coas modificacións no Estatuto dos traballadores, a Lei orgánica de igualdade incorpora 
tamén importantes modificacións na Lei xeral de Seguridade Social, especialmente no que se refire 
aos períodos de presunción de ocupación cotizada e ás novidades no subsidio por maternidade, 
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paternidade e risco durante o embarazo e lactación. As modificacións máis importantes son as 
seguintes:

As cotizacións durante a lactación natural tamén serán computables para os efectos do período de 
carencia esixido para o dereito ás prestacións (artigo 124.3).

Modificase o punto 3, do artigo 124, da Lei xeral da Seguridade Social, para aclarar que tamén as 
cotas correspondentes a esta situación computarán para os efectos dos distintos períodos previos 
de cotización esixidos para o dereito ás prestacións.

– Descanso por maternidade e paternidade despois da extinción do contrato (artigo 124.6 da 
Lei xeral da Seguridade Social).

Engádeselle un novo punto 6 ao artigo 124 da LXSS, co seguinte contido:

O período de descanso por maternidade ou de suspensión por paternidade que subsista á data de 
extinción do contrato de traballo, ou que se inicie durante a percepción da prestación por desem-
prego, será considerado como período de cotización efectiva para os efectos das correspondentes 
prestacións da Seguridade Social por xubilación, incapacidade permanente, morte e supervivencia, 
maternidade e paternidade.

– Prestación non económica por fillo ou filla a cargo e por coidado de familiares dependentes 
(artigo 180. 1 e 2. LXSS).

Os dous primeiros anos do período de excedencia que os traballadores ou traballadoras gocen en 
razón do coidado de cada filla ou fillo ou menor acollido/a, nos supostos de acollemento familiar 
permanente ou preadoptivo, aínda que estes sexan provisorios, terán a consideración de período 
de cotización efectiva para os efectos das correspondentes prestacións da Seguridade Social por 
xubilación, incapacidade permanente, morte e supervivencia, maternidade e paternidade. O período 
de cotización efectiva terá unha duración de 30 meses se a unidade familiar da que forma parte a 
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persoa menor en razón do que se solicita a excedencia, ten a consideración de familia numerosa de 
categoría xeral, ou de 36 meses, se ten a de categoría especial.

Tamén se considerará efectivamente cotizado o primeiro ano de excedencia en razón do coidado 
doutros familiares, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, 
accidente, enfermidade ou discapacidade, non poidan valerse por si mesmos, e non desempeñen 
unha actividade retribuída.

– Cómputo da totalidade das cotizacións en caso de redución de xornada (artigo 180.3 e 4 da 
LXSS).

As cotizacións realizadas durante os dous primeiros anos do período de redución de xornada por 
coidado de menor, previsto no artigo 37.5 do E. T., computaranse incrementadas ata o 100 por 100 
da contía que correspondese se se mantivese sen a dita redución a xornada de traballo, para os 
exclusivos efectos da súa consideración como períodos de cotización efectiva.

Cando as situacións de excedencia por coidado doutros familiares estean precedidas por unha 
redución de xornada, as cotizacións realizadas durante a redución de xornada computaranse igual-
mente incrementadas ata o 100 por 100 da contía que correspondese se se mantivese a xornada 
de traballo sen a dita redución.

– Mesma consideración –cómputo da totalidade– para o caso de prestación por desemprego 
(novo punto 5 do artigo 211 da LXSS).

No suposto de redución de xornada previsto nos puntos 4bis, 5 e 7 do artigo 37 do E. T., para o cál-
culo da base reguladora, as bases de cotización computaranse incrementadas ata o 100 por 100.

Se a situación de desemprego se producise estando a traballadora ou traballador nas situacións de 
redución de xornada citadas, as contías máxima e mínima da prestación determinaranse tendo en 
conta o Iprem, en función das horas traballadas antes da redución da xornada.
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– Períodos de cotización asimilados por parto (disposición adicional cuadraxésimo cuarta 
LXSS).

Para os efectos das pensións contributivas de xubilación e de incapacidade permanente de calquera 
réxime da Seguridade Social, computaranse a prol da traballadora solicitante da pensión un total 
de 112 días completos de cotización por cada parto dun só fillo ou filla e de 14 días máis por cada 
filla ou fillo a partir do segundo, este incluído, se o parto fose múltiple, agás se, por ser traballadora 
ou funcionaria no momento do parto, cotizase durante a totalidade das dezaseis semanas ou, se o 
parto fose múltiple, durante o tempo que corresponda.

– Notables melloras no período de carencia para o acceso á prestación de maternidade (artigo 
133 ter. LXSS).

1. Serán persoas beneficiarias do subsidio por maternidade os traballadores e traballadoras por 
conta allea que gocen dos descansos referidos no artigo anterior, sempre que, reunindo a condición 
xeral esixida no artigo 124.1, e as demais que regulamentariamente se establezan, acrediten os se-
guintes períodos mínimos de cotización: 

a) Se a persoa beneficiaria ten menos de 21 anos de idade na data do parto ou na data da deci-
sión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se constitúe 
a adopción, non se esixirá período mínimo de cotización.

b) Se a persoa beneficiaria ten cumpridos entre 21 e 26 anos de idade na data do parto ou na 
data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que 
se constitúe a adopción, o período mínimo de cotización esixido será de 90 días cotizados 
dentro dos sete anos inmediatamente anteriores ao momento do inicio do descanso. Con-
siderarase cumprido o mencionado requisito se, alternativamente, a traballadora ou traballa-
dor acredita 180 días cotizados ao longo da súa vida laboral, con anterioridade a esta última 
data.

c) Se o traballador ou traballadora é maior de 26 anos de idade na data do parto ou na data 
da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola que se 
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constitúe a adopción, o período mínimo de cotización esixido será de 180 días dentro dos 
sete anos inmediatamente anteriores ao momento do inicio do descanso. Considerarase 
cumprido o mencionado requisito se, alternativamente, a persoa beneficiaria acredita 360 días 
cotizados ao longo da súa vida laboral, con anterioridade a esta última data.

2. No suposto de parto, e con aplicación exclusiva á nai biolóxica, a idade sinalada no punto ante-
rior será a que teña cumprida a interesada no momento do inicio do descanso, e tomarase como 
referente o momento do parto para os efectos de avaliar o período mínimo de cotización que, se 
é o caso, corresponda.

3. Nos supostos previstos no penúltimo parágrafo do artigo 48.4 do E. T. e no parágrafo oitavo do 
artigo 30.3 da Lei 30/1984, de medidas para a reforma da función pública, a idade sinalada no punto 
1 será a que teñan cumprida as persoas interesadas no momento do inicio do descanso, e tomarase 
como referente o momento da resolución para os efectos de verificar o cumprimento do período 
mínimo de cotización que, se é o caso, corresponda.

– Subsidio non contributivo (de igual contía que o subsidio asistencial por desemprego) para o 
caso de traballadoras sen a carencia mínima (artigo 133 sexies e 133 septies. LXSS).

Serán beneficiarias do subsidio non contributivo por maternidade as traballadoras por conta allea 
que, en caso de parto, reúnan todos os requisitos establecidos para acceder á prestación por ma-
ternidade, agás o período mínimo de cotización. A contía da prestación será a establecida para o 
subsidio por desemprego.

Con carácter xeral, a contía da prestación será igual ao 100 por 100 do indicador público de renda 
de efectos múltiples (Iprem) vixente en cada momento.

– Beneficiarios do subsidio por paternidade (artigo 133 nonies da LXSS).
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Os traballadores beneficiarios do subsidio por paternidade deberán acreditar un período mínimo 
de cotización de 180 días dentro dos últimos sete anos, inmediatamente anteriores á data de inicio 
da dita suspensión, ou alternativamente, trescentos setenta e cinco días ao longo da súa vida laboral 
con anterioridade á mencionada data.

– Na prestación económica do subsidio por paternidade aplícase a mesma lóxica que no de 
maternidade (133 decies. LXSS).

A prestación económica por paternidade consistirá nun subsidio determinado do mesmo xeito que 
o de maternidade (o cento por cento da base reguladora, equivalente á establecida para a presta-
ción de incapacidade temporal derivada de continxencias comúns).

– Non se esixe período de carencia para a prestación económica por risco durante o embarazo 
(artigos 135.1 LXSS).

A prestación económica por risco durante o embarazo concederáselle á muller traballadora, nos 
termos e condicións previstos nesta lei para a prestación económica de incapacidade temporal 
derivada de continxencias profesionais.

– Tampouco se esixe período mínimo no risco durante a lactación, que se estrutura do mesmo 
xeito que o risco durante o embarazo (artigo 135 ter. LXSS).

A prestación económica por risco durante a lactación natural concederáselle á muller traballadora, 
nos termos e condicións previstos nesta lei para a prestación económica por risco durante o emba-
razo, e extinguirase no momento en que o fillo ou filla cumpra nove meses, agás que a beneficiaria 
se reincorporase con anterioridade ao seu posto de traballo anterior ou ben a outro compatible 
coa súa situación.
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– Suspensión e posterior reinicio da prestación por desemprego, ao pasar á situación de mater-
nidade ou paternidade (novo engadido no punto 3 do artigo 222 da LXSS).

Se a persoa beneficiaria da prestación por desemprego pasa á situación de maternidade ou pater-
nidade, suspenderáselle a prestación por desemprego e a cotización á Seguridade Social correspon-
dente e pasará a percibir a prestación por maternidade ou por paternidade, xestionada directamen-
te pola súa entidade xestora. Unha vez extinguida a prestación por maternidade ou por paternidade, 
reiniciarse a prestación por desemprego pola duración que restaba por percibir e na contía que lle 
correspondía no momento da suspensión.

– Maternidade e paternidade nos réximes especiais (disposición adicional undécima bis. LXSS).

Os traballadores e traballadoras por conta allea incluídos nos distintos réximes especiais do sistema 
terán dereito a estas prestacións, coa mesma extensión e nos mesmos termos e condicións previs-
tos para os traballadores e traballadoras do réxime xeral.

3. MODIFICACIÓNS NA LEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A igualdade entre mulleres e homes como obxectivo da política de prevención de riscos laborais 
(artigo 5 da Lei de prevención de riscos laborais):

– Incorporación da dimensión de xénero en materia de prevención de riscos.

Introdúcese un novo punto 4 no artigo 5 da Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais, que obri-
ga as administracións públicas a promover a efectividade do principio de igualdade entre mulleres e 
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homes, considerando as variables relacionadas co sexo tanto nos sistemas de recollida e tratamento 
de datos coma no estudos e investigacións xerais en materia de prevención de riscos laborais, co 
obxectivo de detectar e previr posibles situacións nas que os danos derivados do traballo poidan 
aparecer vinculados co sexo das persoas empregadas.

Protección da maternidade (artigo 26 da LPRL)

– Suspensión do contrato por risco durante a lactación natural de fillas ou fillos menores de 
noves meses.

Modifícase o parágrafo primeiro do punto 2 e o punto 4 do artigo 26 da LPRL, que quedan redac-
tados do seguinte xeito:

2. Cando a adaptación das condicións ou do tempo de traballo non resultase posible ou, a pesar 
da adaptación, as condicións dun posto de traballo puidesen influír negativamente na saúde da tra-
balladora embarazada ou do feto, e así o certifiquen os servizos médicos do Instituto Nacional da 
Seguridade Social, co informe do médico do servizo nacional de saúde que asista facultativamente 
a traballadora, esta deberá desempeñar un posto de traballo ou función diferente e compatible co 
seu estado. O empresario ou empresaria deberá determinar, logo de consulta coa representación 
do persoal, a relación dos postos de traballo exentos de riscos para estes efectos.

4. O disposto nos números 1 e 2 deste artigo será tamén de aplicación durante o período de lac-
tación natural, se as condicións de traballo puidesen influír negativamente na saúde da muller ou do 
fillo ou filla e así o certifiquen os servizos médicos do Instituto Nacional da Seguridade Social ou 
das mutuas, co informe do persoal médico do servizo nacional de saúde que asista facultativamente 
a traballadora ou o seu fillo ou filla. Poderá, asemade, declararse o pase da traballadora afectada á 
situación de suspensión do contrato por risco durante a lactación natural de fillas ou fillos menores 
de nove meses, contemplada no artigo 45.1 d) do Estatuto dos traballadores, se se dan as circuns-
tancias previstas no número 3 deste artigo.
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Avaliados os riscos, cando sexa técnica e obxectivamente imposible o cambio de posto da traba-
lladora, pode declararse o seu pase á situación de suspensión do contrato por risco durante o em-
barazo, con dereito ao subsidio correspondente. Agora tamén se contempla nos mesmos termos o 
seu pase á situación de suspensión por risco durante a lactación natural.

�. MODIFICACIÓNS NA LEI DE PROCEDEMENTO LABORAL

Posibilidade de acumulación de accións cando se reclamen indemnización derivada de discrimina-
ción ou lesión de dereitos fundamentais (artigo 27 da Lei de procedemento laboral).

Engádese un novo parágrafo segundo no punto 2 do artigo 27 da LPL, de forma que a demandante 
poderá acumular a reclamación da indemnización derivada de discriminación con cantas acción lle 
competan contra a persoa demandada, aínda que se refiran a despedimento, extinción do contrato 
de traballo dos artigos 50 e 52 do E. T., impugnación de convenio, impugnación de estatutos dos 
sindicatos, materia electoral e tutela da liberdade sindical. 

Translación do establecido nos artigos 55.5 e 53.4 do E. T. á Lei de procedemento laboral (artigo 
108.2 e 122.2 LPL).

As ampliacións sobre os supostos de nulidade do despedimento, recollidas na modificación do arti-
go 55.5 do E. T., ou as relativas á nulidade da decisión extintiva do contrato de traballo, teñen o seu 
correlato no artigos correspondentes da Lei de procedemento laboral. 

Inicio do procedemento de oficio ante a constatación de discriminación por razón de sexo (artigo 
146 da LPL).

Engádese unha nova letra d) ao artigo 146, ampliando as causas que poden dar lugar ao proceso 
de oficio, nos seguintes termos:
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Das comunicacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social sobre a constatación dunha discri-
minación por razón de sexo e nas que se recollan as bases dos prexuízos estimados para a traballa-
dora ou o traballador, para os efectos da determinación da indemnización correspondente.

Neste caso, a xefatura de inspección correspondente deberá de informar sobre tal circunstancia a 
autoridade laboral competente para coñecemento desta, co fin de que por esta se lle dea traslado 
ao órgano xurisdicional competente para os efectos da acumulación de accións, se se iniciase con 
posterioridade o procedemento de oficio a que se refire o punto 2 do artigo 149 da LPL. Este 
artigo tamén se modifica para facilitar, ante unha discriminación por razón de sexo, a instancia do 
proceso de oficio pola autoridade laboral, cando o suxeito responsable impugne a acta de infracción 
con base en alegacións e probas das que se deduza que o coñecemento do fondo da cuestión está 
atribuído á orde social da xurisdición.

Inclusión do tratamento discriminatorio e do acoso no trámite urxente e preferente establecido no 
capítulo XI da LPL (artigo 181 da LPL):

– Trámite urxente e preferente.

– Indemnización compatible.

Modifícase o artigo 181, que queda redactado nos seguintes termos:

As demandas de tutela dos demais dereitos fundamentais e liberdades públicas, incluída a prohibi-
ción de tratamento discriminatorio e do acoso, que se susciten no ámbito das relacións xurídicas 
atribuídas ao coñecemento da orde xurisdicional social, tramitaranse conforme ás disposicións esta-
blecidas neste capítulo. Nas ditas demandas expresaranse o dereito ou dereitos fundamentais que 
se estimen infrinxidos.

Cando a sentenza declare a existencia de vulneración, a xuíza ou xuíz deberá pronunciarse sobre a 
contía da indemnización que, se é o caso, lle corresponderá ao traballador ou traballadora por sufrir 
discriminación, se houbese discrepancia entre as partes. Esta indemnización será compatible, se é o 
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caso, coa que puidese corresponderlle pola modificación ou extinción do contrato de traballo, de 
acordo co establecido no Estatuto dos traballadores.

5. MODIFICACIÓNS NA LEI DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS NA ORDE SOCIAL

Novas tipificacións de infraccións, en coherencia coas modificacións no Estatuto dos traballadores 
(artigos 7 e 8 da Lei de infraccións e sancións na orde social):

– Non ter plan de igualdade cando é obrigatorio legal e/ou convencionalmente: infracción gra-
ve.

– Decisións que impliquen incumprimento das diversas manifestacións do principio de igualda-
de: infracción moi grave.

– Non tomar medidas para impedir o acoso por razón de sexo: infracción moi grave.

– Non elaborar nin aplicar o plan de igualdade cando esta obriga provén da substitución das 
sancións accesorias.

Engádeselle un novo punto 13 ao artigo 7 da LISOS para tipificar como infracción grave o incum-
primento das obrigas que, en materia de plans de igualdade, establecen o Estatuto dos traballadores 
e o convenio colectivo que sexa de aplicación.

Modifícanse os puntos 12 e 13 bis do artigo 8 da LISOS e engádese un novo punto 17, co obxectivo 
de tipificar como moi graves condutas discriminatorias que ata agora non estaban explicitadas, que 
quedan redactados nos seguintes termos:

12. As decisións unilaterais do empresariado que impliquen discriminacións directas ou indirectas 
desfavorables por razón de idade ou discapacidade ou favorables ou adversas en materia de re-
tribucións, xornadas, formación, promoción e demais condicións de traballo, por circunstancias de 
sexo, orixe, incluído o racial ou étnico, estado civil, condición social, relixión ou conveccións, ideas 
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políticas, orientación sexual, adhesión ou non a sindicatos e aos seus acordos, vínculos de parentesco 
con outras persoas empregadas na empresa, ou lingua dentro do Estado español, así como as deci-
sións do empresariado que supoñan un trato desfavorable das traballadoras e traballadores como 
reacción ante unha denuncia efectuada na empresa ou ante unha acción administrativa ou xudicial 
destinada a esixir o cumprimento do principio de igualdade de trato e non discriminación.

13 bis. O acoso por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, idade 
e orientación sexual e o acoso por razón de sexo, cando se produzan dentro do ámbito a onde 
chegan as facultades de dirección empresarial, calquera que sexa o suxeito activo deste, sempre que, 
coñecido polo empresario ou empresaria, este non adoptase as medidas necesarias para impedilo.

17. Non elaborar ou non aplicar o plan de igualdade ou facelo incumprindo manifestamente os 
termos previstos, cando a obriga de realizar o dito plan reposte o establecido no punto 2 do artigo 
46 bis desta lei.

Responsabilidades en materia de igualdade (novo artigo 46.bis):

– Establécense sancións accesorias para as e os empresarios que cometesen sancións moi gra-
ves en materia de igualdade de trato.

– Nos casos de sancións accesorias por infraccións moi graves en supostos de discriminación 
directa ou indirecta, aquelas poderán ser substituídas pola elaboración e aplicación dun plan 
de igualdade na empresa.

As sancións accesorias que contempla o punto 1 deste novo artigo 46 bis son as seguintes:

a) Perda automática das axudas, bonificacións e, en xeral, dos beneficios derivados da aplicación 
dos programas de emprego, con efectos desde a data en que se cometeu a infracción.

b) Exclusión automática do acceso a tales beneficios durante seis meses.



97

MÓDULO 5: POLÍTICAS DE IGUALDADE NO EIDO LABORAL

E, no punto 2, establécese a posibilidade de que esas sancións accesorias, cando se trate de infrac-
cións moi graves por supostos de discriminación directa ou indirecta por razón de sexo, poidan ser 
substituídas pola obriga de elaborar e aplicar un plan de igualdade na empresa, se así se determina 
pola autoridade laboral competente, tras a solicitude da empresa e informe preceptivo da Ins-
pección de Traballo e Seguridade Social, suspendéndose o prazo de prescrición das ditas sancións 
accesorias. 

* Conciliación da vida laboral, persoal e familiar

A conciliación da vida laboral, persoal e familiar vén sendo un aspecto central e sempre recorren-
te das políticas de igualdade entre homes e mulleres. E isto é así porque a maioría das veces as 
medidas de conciliación relaciónanse con obxectivos económico-sociais, como son o fomento do 
traballo da muller e o aumento das taxas de natalidade, de forma que inciden fundamentalmente na 
situación da muller para facilitar a súa inserción laboral, esquecendo, deixando de lado ou pasando 
por riba sobre o fondo do problema, que non é outro que a escasa implicación dos homes nesta 
problemática. Esta implicación é o que fai da conciliación da vida laboral, persoal e familiar un tema 
complexo e pon de manifesto os cativos avances producidos neste eido a pesar da normativa espe-
cífica (Lei 39/1999) sobre conciliación da vida laboral e familiar. Como vimos, a Lei orgánica para a 
igualdade efectiva de homes e mulleres volve incidir fundamentalmente nas medidas de conciliación, 
incrementando dereitos e protección das mulleres traballadoras e incorporando, como aspecto 
relevante e positivo, un permiso de paternidade, aínda que sexa de curta duración.

Algunhas organizacións de mulleres e organizacións feministas teñen alertado do efecto boomerang 
do proteccionismo da muller e tamén das consecuencias non desexadas do alongamento dos 
permisos de maternidade e das excedencias por coidado de fillas ou fillos e familiares cando se 
utilizan como substitutivos das medidas sociais de axudas e servizos a baixo custo para o coidado 
de persoas dependentes e de nenos e nenas, porque desincentivan o traballo feminino e facilitan 
que as mulleres pospoñan o reingreso ao seu posto de traballo, sobre todo no caso de familias con 
menos recursos económicos. Falan de que o modelo utilizado ata agora no conxunto do Estado 
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español contén elementos claros de desincentivación do emprego das mulleres, xa que se basea en 
curtos períodos retribuídos de descanso por maternidade, combinados con períodos prolongados 
de excedencia non subsidiada, horarios escolares reducidos ou a xornada partida, xunto a longos 
períodos vacacionais e escaseza manifesta de servizos subsidiados de coidado de nenos e nenas en 
fase preescolar.

As políticas de conciliación non deben buscar só unha maior implicación das mulleres co traballo 
remunerado, a pesar de que isto sexa moi importante tanto para a muller como para a sociedade, 
senón que deben perseguir obxectivos máis ambiciosos. En primeiro lugar, asegurar o benestar dos 
nenos e nenas mediante medidas que garantan que os pais e as nais non sufran economicamente 
por coidar e ter maiores relacións coa súa descendencia. En segundo lugar, conseguir maiores cotas 
de independencia económica das mulleres. En terceiro lugar, implicar os homes no coidado dos fillos 
e fillas, na adquisición de habilidades de coidado, de realización de tarefas domésticas e de asunción 
de responsabilidades familiares. E, para esta última cuestión, van ser necesarias intensivas campañas 
de sensibilización e organización de actividades formativas específicas dirixidas aos traballadores.

Determinadas medidas de conciliación que recoñecen dereitos e establecen melloras na situación 
da muller traballadora son consideradas positivas, e con toda seguridade sono, pero debemos va-
lorizar moito máis aquelas que inciden directamente na asunción das responsabilidades por parte 
dos homes e facilitan os necesarios cambios nos seus comportamentos. Mentres que aquí, parte 
do permiso de maternidade lle pode ser cedido ao pai, algúns países europeos, especialmente os 
países nórdicos, desde hai xa moitos anos (en Noruega, por exemplo, desde 1993) contemplan nos 
permisos parentais retribuídos unha cota de reserva para o home –o mes do pai–, de forma que ou 
a usa ou a perde. Este tipo de medidas, que no caso de Islandia chegan a tres meses, demostraron 
un forte impacto sociolóxico e unha crecente efectividade, xa que pouco a pouco os pais utilizan 
cada vez máis esta prerrogativa. 

Neste camiño, o recoñecemento na lei de igualdade dun dereito específico ao permiso de paterni-
dade marca, no noso caso, unha tendencia positiva para o fomento da corresponsabilidade. E aínda 
que a duración prevista inicialmente poida considerarse demasiado curta, esperemos que sexa 
incentivadora de cambios nos hábitos masculinos. Trátase de que os pais se enfronten a unha situa-
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ción nova para a gran maioría, como é a de responsabilizarse das cuestións cotiás que trae consigo 
o coidado dos nenos ou nenas sen que a nai estea presente. Trátase tamén de que esa experiencia 
motive a parella para negociar o uso polo pai de parte do permiso de maternidade e a asunción das 
responsabilidades familiares que como proxenitor lle corresponden e que deben ser exercidas habi-
tualmente e non só en determinadas situacións. Isto facilitará, por outra banda, os cambios nas acti-
tudes das nais respecto do habitual sentimento de culpa cando realizan as súas tarefas profesionais, 
pensando que os seus nenos poidan estar desatendidos ou respecto da crenza de que son elas as 
que se deben ocupar preferentemente ou en exclusiva do coidado da descendencia e familiares. 

O carácter positivo desta medida non significa que as cousas vaian cambiar de súpeto. Mesmo os 
estados con sistemas eficaces de conciliación consolidados desde hai tempo están aínda moi lonxe 
da corresponsabilidade desexada. En Suecia, por poñer un exemplo, no ano 2004, os pais utilizaron 
aproximadamente un 17% do tempo máximo dispoñible polos permisos parentais, se ben esa por-
centaxe aumentou progresivamente, xa que en 1992 era tan só do 9%. E no noso veciño Portugal, 
onde se optou por concederlle ao pai 15 días de permiso subsidiado, só o usaron 146 pais no ano 
2000 e, no 2003, a cifra ascendeu a 27.384. Débese ter en conta tamén que cando é o home quen 
utiliza os permisos parentais dáse unha presión por parte da dirección da empresa maior que se 
é unha muller, xa que en moitos casos considérase como unha deslealdade ou falla de implicación, 
que pode pasar factura na promoción profesional do traballador. Así as cousas, hai que ter claras as 
expectativas reais das medidas de conciliación para rebaixar, cando menos, o grao de frustración, 
sendo conscientes de que se necesita tempo abondo para chegar a niveis adecuados de correspon-
sabilidade e que, valorando moi positivamente o papel das políticas públicas, nos resultados seguirán 
pesando máis, sen dúbida, as decisións privadas que se adoptan no ámbito familiar, onde o home ten 
unha posición realmente preponderante.

Os permisos parentais, o permiso específico de paternidade, a duración da licenza por maternidade 
e o coidado de familiares ou a cobertura polo sistema da Seguridade Social destas continxencias 
son medidas tópicas de conciliación. Xunto a elas, hai que considerar outras medidas que poden ter 
aínda unha maior incidencia, en canto a permitir o ingreso e a permanencia das mulleres no mundo 
do traballo remunerado. Concretamente, o establecemento de servizos de coidados adecuados e 
as medidas de adaptación do tempo de traballo.
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Os servizos de coidado deben garantirse especialmente para os nenos e nenas, ata a data de es-
colarización obrigatoria, e tamén para as persoas maiores que non poden valerse por si mesmas. 
Aínda que se conte cos instrumentos xurídicos adecuados, concretamente a Lei de dependencia, 
deberá facerse un esforzo orzamentario notable coa seguridade de que a súa aplicación redundará 
na incentivación e creación de emprego feminino e nunha maior calidade deste. Nalgúns países eu-
ropeos, que contan con normativas de permiso parental moito máis xenerosas que as nosas, teñen 
ademais unhas redes de servizos sociais que son un modelo para seguir, como o caso de Finlandia, 
Dinamarca ou Francia, países nos que xunto a un maior emprego das mulleres se dá tamén un au-
mento da natalidade. Neste aspecto dos servizos sociais, parece claro que o importante é o finan-
ciamento público, en canto a garantir uns niveis suficientes, pero tamén as empresas poden xogar 
un papel importante e negociar coa representación do persoal a creación de centros de atención 
aos e ás menores nas súas propias instalacións, ou mesmo considerar a posibilidade de crear nos 
polígonos industriais ou en recintos de concentración de empresas servizos mancomunados.

Igualmente, a posibilidade de que as persoas poidan atender as súas responsabilidades familiares a 
través dunha organización do traballo flexible, dentro das posibilidades de cada empresa, constitúe 
outro factor importantísimo para mellorar a situación familiar e avanzar na corresponsabilidade de 
homes e mulleres, o que conxuntamente coa dispoñibilidade de servizos adecuados contribuirá 
tamén ao incremento da natalidade, un dos graves problemas da sociedade galega actual. 

A Comisión Europea vén insistindo no papel fundamental das e dos interlocutores económicos e 
sociais na promoción de acordos neste eido que lles permitan a homes e mulleres atender as súas 
obrigas familiares, pero a verdade é que pouco se ten avanzado sobre este particular e, máis ben ao 
contrario, as concrecións convencionais sobre flexibilización de xornada moitas veces aumentan a 
dispoñibilidade do persoal en función dunhas supostas necesidades produtivas da empresa, en vez 
de buscar a produtividade nunha reorganización do traballo que teña en conta as necesidades das 
persoas e a conciliación da vida laboral e familiar a prol da corresponsabilidade, elemento clave para 
a igualdade de mulleres e homes no traballo. Por iso é necesario un cambio na cultura e sensibili-
dade das organizacións sindicais e empresariais, e mesmo na composición das mesas negociadoras, 
para que a negociación destes temas comporte medidas concretas de cara á igualdade laboral entre 
os dous sexos. 
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* Os plans de igualdade nas empresas

A Lei orgánica para a igualdade efectiva de mulleres e homes dedícalles un capítulo aos plans de 
igualdade das empresas e outras medidas de promoción da igualdade. A Lei galega do traballo en 
igualdade tamén regula, dentro das súas competencias, os plans de igualdade das empresas. Convén 
entón coñecer en detalle en que consiste esta medida específica de promoción da igualdade na 
empresa.

O artigo 43 da Lei orgánica de igualdade di que mediante a negociación colectiva se poderán es-
tablecer medidas de acción positiva para favorecer o acceso da muller ao emprego e a aplicación 
efectiva do principio de igualdade de trato e non discriminación nas condicións de traballo entre 
mulleres e homes. E nos artigos 45 ao 49 abórdase a regulación concreta dos plans de igualdade.

Voluntariedade e obriga de negociar os plans de igualdade.

Todas as empresas teñen a obriga de adoptar medidas tendentes a evitar discriminacións, que de-
ben negociar e, se é o caso, acordar en convenio colectivo ou acordo de empresa. Pero nas empre-
sas cun cadro de persoal superior a duascentas cincuenta persoas esas medidas deberán dirixirse á 
elaboración e aplicación dun plan de igualdade, que terá que ser tamén obxecto de negociación.

Ademais de nas empresas de máis de 250 traballadores e traballadoras, os plans de igualdade serán 
obrigatorios, independentemente do tamaño, cando así se estableza no convenio colectivo aplicable 
ou cando as sancións accesorias impostas á empresa sexan substituídas por esa obriga concreta. Nas 
demais empresas, a elaboración e aplicación dun plan de igualdade será voluntaria, tras consulta á 
representación dos traballadores e traballadoras, e a Administración establecerá medidas de fomen-
to que incluirá o apoio técnico necesario.

Apoio da Administración autonómica para a implantación voluntaria dos plans de igualdade.

O artigo 12 da nosa Lei do traballo en igualdade establece medidas de apoio económico e técnico 
ás empresas para a implantación voluntaria de plans de igualdade ou doutras medidas de promo-
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ción da igualdade, que consisten en: asesoramento na elaboración dos plans de igualdade, apoio 
técnico e asistencia xurídica; axudas dirixidas especialmente ás pequenas e medianas empresas con 
limitados recursos económicos; axudas para a implantación voluntaria ou imposta en convenio co-
lectivo de ámbito superior á empresa de medidas concretas de promoción da igualdade, incluíndo 
accións de responsabilidade social; e axudas que favorezan a eliminación da infrarrepresentación 
laboral feminina, coa finalidade de posibilitar a participación das mulleres nos ámbitos laborais e 
empresariais tradicionalmente ocupados por homes. 

Concepto do plan de igualdade da empresa.

A Lei do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, no seu artigo 9, define os plans de igualdade 
nas empresas como un “conxunto ordenado de medidas, adoptadas despois de realizar un diagnós-
tico da realidade desde unha perspectiva de xénero, tendentes a acadar na totalidade dos ámbitos 
da empresa o obxectivo da igualdade entre mulleres e homes e a eliminación da discriminación por 
razón de sexo, que deben comprender:

  1.º A fixación de obxectivos concretos de igualdade dentro duns prazos de tempo razoables, 
con especificación de indicadores do cumprimento dos obxectivos e identificación dos órga-
nos ou das persoas responsables.

 2.º Un código de boas prácticas necesarias ou convenientes para acadar os obxectivos asumi-
dos a través da integración da dimensión da igualdade na organización do traballo e na xestión 
empresarial.

 3.º O establecemento de sistemas eficaces de control interno e de avaliación externa sobre 
cumprimento dos obxectivos e de mecanismos de readaptación deses obxectivos en función 
dos resultados obtidos”. 

Tras diagnóstico, as medidas para tomar, en todo o ámbito da empresa, sen prexuízo de que se 
consideren especialmente determinados centros de traballo ou grupos profesionais, poden ser, 
entre outras: acceso ao emprego, clasificación profesional, formación e promoción, retribucións, or-
denación do tempo de traballo, conciliación da vida laboral, persoal e familiar, prevención do acoso 
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sexual e do acoso por razón de sexo, apoio ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Medidas 
que deben ser enfocadas desde unha perspectiva de xénero e, aínda que a lei non o diga, facilitar o 
empoderamento das mulleres como resultado. 

Transparencia na implantación do plan de igualdade.

A Lei do traballo en igualdade establece o principio de transparencia na implantación do plan de 
igualdade, mediante a garantía de acceso de calquera persoa con interese lexítimo e, especialmente, 
traballadores e traballadoras da empresa, organismos públicos de igualdade e asociacións de mulle-
res. A Lei orgánica de igualdade establece que a transparencia se garanta a través das representa-
cións dos traballadores e traballadoras, se existisen, así como a través das comisións paritarias dos 
convenios.

Medidas de prevención do acoso sexual e o acoso por razón de sexo no traballo.

A Lei orgánica de igualdade contempla medidas específicas para prever o acoso sexual e o acoso 
por razón de sexo no traballo. Para iso, as empresas deben promover condicións de traballo e es-
tablecer procedementos para a súa prevención e para lles dar canle ás denuncias ou reclamacións 
que se poidan formular. As medidas, como a elaboración e difusión de códigos de boas prácticas, a 
realización de campañas informativas ou accións de formación, deberán negociarse coa represen-
tación do persoal, se é o caso no ámbito do plan de igualdade. A representación dos traballadores 
e traballadoras deberá contribuír a prever o acoso sexual e o acoso por razón de sexo no traballo, 
mediante a sensibilización do persoal fronte a este, e a información á dirección da empresa das 
condutas ou comportamentos de que tivesen coñecemento e que puidesen propicialo.
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* Posibilidades e importancia da negociación colectiva

1. CARACTERÍSTICAS DA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

A negociación colectiva é o instrumento fundamental de regulación das condicións de traballo e 
das relacións laborais e por iso debe ser tamén un instrumento clave para a igualdade laboral de 
mulleres e homes. Durante moitos anos, o proceso de negociación de convenios colectivos entre 
representantes empresariais e sindicais deuse de costas á problemática da muller traballadora, pero 
nos últimos anos apréciase un esforzo continuado por incorporar temas relacionados coa igualdade 
de trato entre homes e mulleres, principalmente coa inclusión de cláusulas declarativas antidiscri-
minatorias, así como medidas de conciliación da vida laboral e familiar e de protección da saúde 
ante a maternidade. Os resultados son aínda cativos e parciais e, normalmente, responden máis a 
un impulso legal que á asunción da perspectiva de xénero e do principio de transversalidade polas 
partes negociadoras. 

A existencia no propio Estatuto dos traballadores de varios artigos que prohiben a discriminación 
entre homes e mulleres, xunto aos preceptos da Lei 39/1999 para a conciliación da vida laboral 
e familiar e, en menor medida, o establecido na Lei orgánica 1/2004, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero, supuxo un notable impulso para que a negociación colectiva 
tratase estes temas e mesmo incorporase algún tipo de medida concreta nalgúns convenios. Parece 
claro que ata agora a lei actúa como motor de impulso da negociación colectiva e, nesa perspec-
tiva, a recente Lei orgánica para a igualdade efectiva de mulleres e homes, xunto á Lei do traballo 
en igualdade, poden constituír un punto de inflexión na dinámica negocial, para avanzar de cara á 
concreción de medidas de acción positiva e de regulación das condicións laborais desde a transver-
salidade de xénero.

Sempre se dixo que a negociación colectiva é a ferramenta adecuada para desenvolver, comple-
mentar e, sobre todo, concretar as disposicións legais no eido laboral, pola súa maior capacidade 
de adaptación á realidade de cada sector produtivo e empresa. Porén, a práctica negocial no que 
respecta á igualdade de xénero ten demostrada pouca eficiencia. Algúns convenios aínda conteñen 
cláusulas discriminatorias, residualmente, de discriminación directa, pero na maioría dos casos tráta-
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se de discriminacións indirectas, moito máis difíciles de detectar mesmo pola autoridade laboral. A 
maioría de convenios, tanto no ámbito provincial coma no de empresa, non contemplan ningunha 
referencia nin regulación específica en materia de igualdade de oportunidades; outros convenios 
abordan esta materia con certo contido “pedagóxico”, incorporando cláusulas declarativas antidis-
criminatorias en termos xerais, ou facendo referencia á lexislación específica, como á Lei de concilia-
ción da vida laboral e familiar, ou ben trasladando determinados preceptos legais ao convenio, pero 
sen establecer ningunha regulación concreta no seu ámbito de aplicación. Só moi poucos convenios 
regulan, aínda que sexa de forma parcial, realidades concretas do seu ámbito con relación á situación 
de desigualdade de mulleres e homes. 

Diferentes estudos e investigacións poñen en evidencia estas carencias e sinalan, cando menos, tres 
grandes características da nosa negociación colectiva: a súa inercia e lentitude para incorporar os 
cambios; a composición absolutamente masculina das mesas negociadoras e das portavocías de 
cada parte, así como o descoñecemento das e dos axentes económicos e sociais –acentuado nos 
niveis inferiores de negociación– sobre os conceptos básicos de xénero e, en particular, no que se 
refire á análise de como as cláusulas convencionais poden afectar de forma distinta a homes e a 
mulleres. 

A inercia fai que, a pesar da importancia da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, 
desde o punto de vista da xustiza social, e da relevancia que tal valor está a ter en todos os ámbitos 
institucionais, a negociación colectiva incorpore lenta e paulatinamente os preceptos legais e sobre 
todo o faga de xeito declarativo, sen que iso supoña unha implicación de cara á regulación laboral 
da realidade concreta de que se trate, onde non só hai homes, senón tamén mulleres traballadoras 
en proporción crecente.

A composición fundamentalmente masculina das mesas negociadoras fai que as reivindicacións, traí-
das principalmente pola parte sindical, en materia de igualdade sexan das primeiras en caer e que 
ocupen un papel secundario no proceso negociador.

A carencia de competencias básicas en materia de igualdade de xénero fai que as reivindicacións se 
defendan como “cousa de mulleres”, o que explica que haxa un maior desenvolvemento en temas 
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de conciliación da vida laboral e familiar “da muller” e de condicións relacionadas coa maternidade 
(embarazo, lactación, parto) que, noutros temas do convenio, onde normalmente se agochan as dis-
criminacións indirectas, como no ingreso, retribucións, clasificación, promoción profesional, selección 
e participación na formación continua, etc.

Pero estas características da negociación colectiva non son propias de Galicia, nin do Estado español, 
senón que é algo xeneralizado no eido europeo, se ben é certo que noutros países este debate 
se iniciou antes e tamén teñen máis camiño andado. De feito, moitas das sentenzas do Tribunal de 
Xustiza europeo, en materia de tutela antidiscriminatoria, teñen como causa de discriminación dis-
posicións de convenios colectivos. De aí que a Directiva 2006/54/CE, no seu artigo 21, volva traer a 
colación mandatos contidos en directivas anteriores, prescribindo que:

– Os estados membros adoptarán as medidas adecuadas para fomentar o diálogo social entre 
as e os interlocutores sociais, co fin de promover a igualdade de trato, incluído, por exem-
plo, o seguimento das prácticas desenvolvidas no lugar de traballo, en materia de acceso ao 
emprego, de formación e de promoción profesional, así como mediante o seguimento dos 
convenios colectivos, os códigos de conduta, a investigación ou o intercambio de experiencias 
e boas prácticas.

– Os estados alentarán as e os interlocutores sociais, sen prexuízo da súa autonomía, a promo-
ver a igualdade entre homes e mulleres, a fomentar normativas laborais flexibles e a celebrar, 
no nivel adecuado, convenios que establezan normas antidiscriminatorias.

– Os estados membros alentarán o empresariado a que fomenten a igualdade de trato de ho-
mes e mulleres de forma planificada e sistemática no lugar de traballo, en materia de acceso 
ao emprego, na formación e promoción profesional. Para tal fin, deberá alentar o empresa-
riado a presentar cunha periodicidade adecuada o persoal empregado e/ou os seus e as súas 
representantes información adecuada sobre a igualdade de trato de homes e mulleres na 
empresa.

Nesta liña, a nosa Lei do traballo en igualdade contempla instrumentos de grande importancia para 
a igualdade laboral de homes e mulleres, como son o Acordo marco interprofesional de ámbito 
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autonómico, a Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade e o Control de Legalidade dos 
Convenios Colectivos.

2. O ACORDO MARCO INTERPROFESIONAL DE ÁMBITO AUTONÓMICO SOBRE IGUALDADE DE OPORTU-

NIDADES ENTRE MULLERES E HOMES.

A lei galega habilita o Consello Galego de Relacións Laborais para que promova a convocatoria do 
departamento da Administración autonómica competente en materia de igualdade, das asociacións 
empresariais e dos sindicatos máis representativos de Galicia, co obxectivo de lograr un acordo 
marco interprofesional de ámbito galego sobre a igualdade de oportunidades. 

Isto significa, en primeiro lugar, que a nosa lei considera que o ámbito galego é o nivel adecuado 
para a negociación dun acordo deste tipo, e esta consideración ten unha notable importancia de 
cara á estruturación da negociación colectiva a outros niveis, de sector e de empresa, sobre todo 
se temos en conta que ata o de agora os convenios de empresa e sectoriais provinciais son os que 
menos incorporan temas de igualdade. Sería bo que un acordo deste tipo non só contemplase 
cláusulas de eficacia directa, senón que tamén incorporase regras de articulación negocial, para que 
todos os convenios aborden a regulación adecuada desta materia no ámbito concreto do sector e 
da empresa. 

En segundo lugar, a priori parece máis doado que o acordo se produza a un nivel onde o coñece-
mento e a implicación se supón moito maior, de forma que actúe como referencia obrigada para o 
tratamento das medidas a prol da igualdade no eido laboral.

En terceiro lugar, debe considerarse positivo que sexa o Consello Galego de Relacións Laborais 
quen tome a iniciativa, porque nel participan representacións a alto nivel das organizacións empre-
sariais e sindicais que dificilmente poden subtraerse á responsabilidade de chegar a acordos nunha 
materia especialmente sensible nas institucións e cada vez máis demandada pola sociedade.
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Por outra parte, a Lei do traballo en igualdade contempla a renovación e a mellora do acordo, es-
tablecéndose que o Consello Galego de Relacións Laborais poderá convocar, dentro do primeiro 
trimestre de cada ano natural, as referidas asociacións empresariais e sindicatos máis representati-
vos, coa finalidade de mellorar o seu contido, adaptalo á situación laboral e verificar a súa execución. 
Tamén se establece, como complemento do acordo, a elaboración dun código orientativo de boas 
prácticas, en colaboración co departamento autonómico competente en materia de igualdade.

3. COMISIÓN CONSULTIVA AUTONÓMICA PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES NA NEGOCIA-

CIÓN COLECTIVA.

A Lei do traballo en igualdade prevé a creación dunha Comisión Consultiva para a Igualdade, ads-
crita organicamente ao Consello Galego de Relacións Laborais, como un órgano de asesoramento, 
control e promoción da igualdade de xénero na negociación colectiva galega, no que participarán, 
ademais da Administración autonómica competente en materia de traballo e en materia de igual-
dade, as organizacións empresariais e sindicais máis representativas. Na súa composición adóptase 
unha medida de acción positiva, xa que polo menos o cincuenta por cento do total das persoas que 
compoñen esta comisión deberán pertencer ao sexo menos representado na poboación laboral 
activa. 

As súas funcións fan referencia ao asesoramento sobre a redacción e aplicación de cláusulas que 
promovan a igualdade ou removan discriminacións directas ou indirectas por razón de xénero, 
análise da totalidade dos convenios colectivos depositados no departamento da Administración 
autonómica competente en materia de traballo para, de ser o caso, informar a esta sobre a exis-
tencia de cláusulas discriminatorias, a organización, de forma coordinada, coa unidade administrativa 
de igualdade en materia de traballo e co departamento competente en materia de igualdade, de 
actividades de formación en igualdade por razóns de xénero dirixidas a empresas, organizacións 
empresariais, representacións unitarias e organizacións sindicais.

Ademais destas funcións, ten un cometido específico respecto do Acordo Marco Interconfederal, 
xa que en calquera momento do proceso negociador ou das súas posteriores revisións se poderá 
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solicitar o asesoramento por parte desta Comisión Consultiva, sen prexuízo de que, no propio acor-
do marco se lle atribúan as competencias de interpretación e de aplicación que son características 
dunha comisión paritaria.

En definitiva, esta Comisión Consultiva é un órgano de representación de distintos intereses –Admi-
nistración, organizacións empresariais e sindicais– e tamén un órgano de encontro que debe facilitar 
a posta en marcha de estratexias de intervención para a consecución da igualdade laboral entre 
mulleres e homes.

�. CONTROL DE LEGALIDADE DOS CONVENIOS COLECTIVOS.

Sobre este asunto, establece que o departamento da Administración autonómica competente en 
materia de traballo lle solicitará un informe á Comisión Consultiva Autonómica para a igualdade na 
negociación colectiva para os efectos do control de legalidade dos convenios colectivos. Provese 
tamén a impugnación de oficio polo departamento da Administración autonómica competente 
en materia de traballo dos convenios que conteñan cláusulas discriminatorias ou atenten contra o 
principio de igualdade de oportunidades, así como a comunicación destas actuacións de oficio ao 
departamento da Administración autonómica competente en materia de igualdade. 

Despois de todo, a existencia nos convenios dalgunhas cláusulas de discriminación directa e de 
moitos tipos de discriminación indirecta dános unha idea da importancia deste procedemento, en 
orde a acomodar a negociación colectiva á legalidade vixente en materia de igualdade entre homes 
e mulleres. 
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* Composición equilibrada das mesas negociadoras

A igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no mercado de traballo, e na so-
ciedade en xeral, é unha cuestión de xustiza, ademais dun imperativo constitucional e legal. Porén, é 
evidente que a erradicación das discriminacións por razón de sexo a través da negociación colectiva 
trae consigo máis problemas dos que en principio podería pensarse. Un destes problemas radicaría 
en que a composición das propias comisións negociadoras e as portavocías das delegacións sindi-
cais e empresariais adoitan ser xeralmente masculinas, mesmo en sectores feminizados, como por 
exemplo, conserva ou téxtil. 

O obxectivo de toda organización sindical ou empresarial é aumentar a súa capacidade represen-
tativa a través do incremento da afiliación, ampliando o seu eido de influencia a colectivos que tra-
dicionalmente son reticentes a organizarse. Pensemos no comercio, onde as mulleres representan 
aproximadamente o 60% das persoas titulares do negocio. Pensemos no sector servizos que cada 
vez ten maior importancia e onde as mulleres asalariadas son maioría. Pois ben, tanto para as orga-
nizacións empresariais como sindicais a negociación colectiva é un servizo, ou un instrumento de 
acción sindical, segundo desde a óptica que se contemple, de cara a conseguir esa maior afiliación. 
Para iso, é lóxico pensar que a problemática e necesidades específicas das mulleres deben estar 
presentes na mesa negociadora e que esta debe ter unha composición equilibrada, de homes e 
mulleres, en relación coa presenza de ambos na unidade negocial de que se trate.

Porén, aínda que esta proposta sexa lóxica e evidente, na práctica supón unha morea de dificultades 
que esixen a implicación dos órganos de goberno das organizacións para promover a participación 
e o empoderamento das mulleres, e que requiren medidas de acción positiva, de mobilización de 
recursos e de establecemento de cotas de representación en sectores onde a muller está subre-
presentada. Require tamén reformulacións organizativas, porque en última instancia estamos ante 
unha cuestión redistributiva, que significa que para que entren mulleres na mesa negociadora e nas 
responsabilidades orgánicas deben saír homes. E todo o mundo entende que negociar un convenio, 
conseguir a participación da afiliación, darlles conta ás persoas afectadas e facer un seguimento da 
súa aplicación son actividades que xeran poder dentro da organización.
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É certo que a mera presenza das mulleres nas mesas negociadoras e a súa participación en respon-
sabilidades visibles e importantes na organización non ten por que supor un cambio automático 
respecto do tratamento dos temas de igualdade na negociación colectiva, sobre todo se non se 
ten conciencia de xénero, pero seguramente influirá, e moito, na superación das fallas que antes se 
sinalaban: a inercia e escasa actitude para o cambio e a carencia de competencias básicas en materia 
de igualdade de xénero. 

A participación de nova xente –mulleres– revolucionará os hábitos de funcionamento consolidados 
no proceso negociador e será un estímulo importante para a adquisición de coñecementos nece-
sarios á translación, desenvolvemento e concreción nos convenios colectivos das políticas públicas a 
prol da igualdade entre homes e mulleres. En calquera caso, a participación das mulleres vén esixida 
polo principio de funcionamento democrático das organizacións, que non é meramente formal e, 
por outra banda, a composición equilibrada das mesas negociadoras é parte dunha necesaria re-
formulación dos contidos e estratexias negociais para conseguir a igualdade laboral de mulleres e 
homes.

* Integración da perspectiva de xénero na negociación colectiva

Se contemplamos os convenios colectivos desde unha dimensión de xénero, estaremos utilizando 
o concepto de xénero como categoría de análise para visualizar cal é a posición das mulleres e dos 
homes na unidade negocial de que se trate e que efectos produce, nunhas e noutros, a regulación 
acordada. Utilizaremos a perspectiva de xénero para intervir nesa realidade, asumindo na práctica 
da negociación colectiva a igualdade entre homes e mulleres como un obxectivo prioritario, identi-
ficando as discriminacións e propondo fórmulas que desmonten e invaliden os mecanismos a través 
dos que estas se producen e reproducen. Neste sentido, a perspectiva de xénero é un instrumento 
para a acción, para transformar a realidade onde se impón unha dominación dos varóns sobre as 
mulleres, moitas veces asentada en estereotipos sociais.

A negociación colectiva parte da existencia de intereses enfrontados entre a parte empresarial 
e traballadora. Como os conflitos non poden estar sempre abertos, o proceso de negociación 
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colectiva serve para chegar a un acordo, que ten como resultado un convenio colectivo, onde se 
establecen as normas reguladoras das relacións laborais durante un tempo determinado. A con-
ciencia de que intereses e necesidades ten cada parte, e da forza coa que contan, é fundamental 
para determinar en cada caso cal é o punto de equilibrio ou de encontro. Igualmente, para utilizar a 
perspectiva de xénero é fundamental ter “conciencia de xénero”, que ademais ten que ser aplicada 
de xeito transversal; isto é, interpretando todas as materias obxecto de regulación na negociación 
colectiva en relación cos efectos producidos a prol ou en contra da igualdade entre homes e mulle-
res. Evidentemente, non todas as partes terán os mesmos intereses e motivacións no que respecta 
á asunción de medidas de igualdade e do custo que poidan representar, pero a existencia de con-
ciencia de xénero nunha e noutra representación, empresarial e traballadora, axudará a atopar os 
equilibrios correspondentes e a consolidar avances sucesivos nesta materia.

A integración da perspectiva de xénero desvelará que relacións de poder se dan en institucións 
laborais como a negociación colectiva e por que se producen serias resistencias para chegar a acor-
dos en determinadas materias, como igualdade retributiva ou promoción profesional, e moitas me-
nos en temas como conciliación da vida laboral e familiar, na medida en que os dereitos establecidos 
sigan utilizándose maioritariamente por mulleres, reproducindo así o sistema sexo-xénero vixente. 
A perspectiva de xénero desvélanos tamén algo tan importante na negociación colectiva, como son 
as ausencias de regulación de moitos temas que afectan maioritariamente as mulleres como, por 
exemplo, o traballo a tempo parcial.

En calquera caso, integrar a perspectiva de xénero na negociación colectiva implica que antes de 
negociar un convenio analicemos a situación, empezando polo convenio anterior, cunhas lentes ou 
cunha mirada distinta, aquela que sabe interpretar os diferentes efectos que unha medida pode 
producir en homes e mulleres.

* A negociación colectiva como instrumento a prol da igualdade laboral

Nos últimos anos, a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes constitúe un 
punto importante nos criterios xerais das organizacións sindicais para a negociación colectiva e 
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tamén das organizacións empresariais. A partir do 2002, os acordos interconfederais para a nego-
ciación colectiva, subscritos polas organizacións empresariais e sindicais de ámbito estatal, CEOE-
CEPYME e CC OO e UXT, incorporan orientacións e criterios xerais sobre este asunto e mesmo a 
Comisión de Seguimento do ANC-2003 aprobou un documento de “Consideracións xerais e boas 
prácticas sobre igualdade de oportunidades entre homes e mulleres na negociación colectiva”, que 
é referencia obrigada na materia. Así mesmo, desde o ámbito académico e institucional téñense feito 
traballos encomiables sobre os obxectivos da negociación colectiva desde a óptica de xénero. 

Tamén en Galicia se detectan importantes esforzos desde moitos ámbitos, incluíndo as secretarías 
da muller e as direccións dos sindicatos UXT, CC OO e CIG, para potenciar a negociación colectiva 
como instrumento para a igualdade laboral, pero en realidade os avances conseguidos son aínda 
cativos, como as propias organizacións recoñecen, seguramente polas dificultades de trasladar á 
práctica negocial eses criterios e orientacións, se non se asumiu previamente un grao de conciencia 
de xénero suficiente para descubrir e combater as discriminacións. Por outra parte, parece que na 
negociación colectiva existe tamén un “núcleo duro” de materias que teñen especial dificultade, 
tanto á hora de poñelas enriba da mesa como de chegar a un acordo; son aquelas que se refiren á 
retribución, formación e promoción profesional. 

1. Poñer as lentes de xénero.

As dificultades son de toda orde e realmente no conxunto deste documento estamos a referirnos a 
elas. Pero, na práctica negocial, hai que ter en conta dúas dificultades específicas, unha é a de detectar 
as discriminacións e outra a de asumir o seu custo. 

A) RETRIBUCIÓNS

Pensemos, por exemplo, no caso das discriminacións retributivas. A orientación xeral será asegurar 
unha igual prestación económica por un traballo de igual valor, “satisfeita –segundo prescribe o 
artigo 28 do E. T.– directa ou indirectamente e calquera que sexa a súa natureza, salarial ou extrasa-
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larial...”. Isto esixe que nos convenios colectivos se estableza con claridade os traballos de igual valor 
e que, seguindo cos exemplos, un “empaquetador”, que seguramente será muller, non cobre menos 
que un “carretilleiro”, que normalmente será home. 

Consecuentemente, corrixir esta discriminación suporá un custo económico para a empresa, que 
terá que equiparar a remuneración da muller coa do home, e ese custo tratará de repercutilo ou 
de descontalo a través da negociación noutros conceptos ou mesmo na suba correspondente, para 
que non se dispare a masa salarial dese ano. E a parte sindical terá que enfrontarse a ese feito e 
resolvelo, aínda que a solución máis doada, sobre todo se na mesa negociadora mandan os homes, 
sexa deixar as cousas como están e conseguir unha suba porcentual maior para todos e todas, o 
que seguirá a aumentar as diferenzas retributivas nominais entre homes e mulleres por un traballo 
de igual valor.

E se pensamos nos complementos por antigüidade, considerando que a permanencia na empresa 
é maior no caso dos varóns ca no das mulleres, teremos que pensar se estamos ante unha discri-
minación indirecta, xa que o seu impacto vai ser diferente entón para uns e para outras. Conse-
cuentemente, non será o mesmo que os períodos que se consideren para o seu cómputo sexan 
máis longos ou máis curtos ou que se admitan máis ou menos tramos. En termos de xénero, será 
máis favorable para as mulleres o establecemento dun bienio que dun quinquenio. Podemos pensar 
igualmente que se o complemento de antigüidade, ademais de computarse en períodos moi longos, 
supón tamén unha valoración económica moi grande, estaremos impactando desfavorablemente no 
colectivo de mulleres, que tradicionalmente ten unha menor permanencia na empresa por causas 
independentes da súa vontade e que teñen que ver co xénero. 

Coas mesmas “lentes” temos que ir analizando a estrutura retributiva ao completo, para desenma-
rañar toda unha trama de posibles discriminacións indirectas consolidadas a través de moitísimos 
anos e que seguen a ser operativas. Pensemos nos complementos por posto de traballo que priman 
cuestións como a especial dedicación ou a dispoñibilidade, que van ter un impacto adverso nas mu-
lleres por mor do xénero; isto é, do papel que se lle atribúe socialmente e da relación de desigualda-
de co home respecto do traballo doméstico. Igual poderiamos dicir do sobresoldo de nocturnidade. 
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Haberá que ver en cada caso que impacto teñen, a cantas persoas lle afectan e de que sexo e, o que 
é máis difícil, tomar medidas ao respecto para ver como se compensa o colectivo excluído. 

Analicemos tamén que encobren moitas veces os sobresoldos de penosidade, perigosidade e toxi-
cidade, aplicados a traballos habitualmente desempeñados por homes en sectores feminizados, que 
ás veces teñen unha contía tan importante que chama a atención. Por exemplo, o caso dun conve-
nio da limpeza de edificios e locais que establece un sobresoldo do 30 por 100 para quen traballe 
sobre estada ou cos pés sobre escada, situados a unha altura superior a metro oitenta centímetros, 
mentres que non se recoñece penosidade para quen –normalmente unha muller– traballa tendo 
que adoptar posicións incómodas e lesivas, soportar condicións ambientais desagradables e realizar 
tarefas de moi pouco recoñecemento social. Tamén é doado que se produzan discriminacións in-
directas nos sobresoldos de asistencia e puntualidade, cando non se computan como asistencia as 
faltas xustificadas que se derivan da condición biolóxica ou social da muller. 

Xeralmente, nos convenios con salarios moi baixos, habitualmente en sectores feminizados, establé-
cense complementos salariais altos en relación co salario base e isto fai sospeitar, aínda que hai que 
contemplar o seu impacto de xénero caso por caso, que se pretende compensar o colectivo de 
homes, pero non o de mulleres. E o mesmo pode ocorrer cando se establecen percepcións extra-
salariais demasiado altas, como por exemplo nas axudas de custo, sabendo que van afectar principal-
mente a homes ou cando, por poñer outro exemplo, se lles recorta o sobresoldo de transporte ás 
persoas que traballen a tempo parcial –maioritariamente mulleres–, en proporción á súa xornada. 

Todo isto lévanos á necesidade de intervir no eido da clasificación profesional e do sistema retri-
butivo desde a avaliación obxectiva e neutra, en termos de xénero, dos postos de traballo para 
conseguir remuneracións xustas, revisando os procedementos de cualificación que sobrevaloran as 
competencias que se consideran prototípicas do xénero masculino e que adoitan omitir aquelas 
outras que se consideran innatas no xénero feminino. Tamén se debe tender a eliminar os sobre-
soldos ou complementos discriminatorios, aínda que nalgúns casos a opción máis acaída pode ser a 
súa conxelación e/ou a reserva dunha parte dos incrementos salariais para o obxectivo de igualdade 
retributiva por traballos de igual valor.
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B) FORMACIÓN PROFESIONAL

No que se refire á formación profesional continua, poucos convenios contemplan unha regulación 
específica desde a perspectiva de xénero, de forma que a ausencia de regulación é a característica 
máis salientable. 

Á marxe do establecido no artigo 23 do E. T. e do R. D. 1046/2003, do 1 de agosto, polo que se 
regula o subsistema de formación profesional continua, tanto o IV Acordo nacional de formación 
continua, asinado o 1 de febreiro do 2006 por CEOE-CEPYME, UXT e CC OO, como o recente 
Acordo galego sobre formación para o emprego, do 8 de xaneiro de 2007, asinado pola Xunta 
de Galicia, a CEG, UXT e CC OO, non contemplan a transversalidade de xénero, de forma que 
estamos de novo ante oportunidades estragadas, a pesar da participación de representacións de 
alto nivel, para incorporar, aínda que sexa xenericamente e a modo de orientacións prácticas, as 
necesidades específicas do colectivo de mulleres. 

Tal e como establece o artigo 23 do E. T., os traballadores e traballadoras teñen dereito á adaptación 
da xornada ordinaria de traballo para a asistencia a cursos de formación profesional ou á concesión 
do permiso oportuno de formación ou perfeccionamento profesional con reserva do posto de 
traballo. E, ademais, nos convenios colectivos pactaranse os termos do exercicio destes dereitos. 

A pesar desta remisión da lei á autonomía colectiva, esta presenta notables eivas en canto a temas 
de xénero. Algún convenio posibilita unha adaptación da xornada “ás características xenéricas ou 
individuais das persoas afectadas” ou ben recoñece o dereito “á redución da xornada no número 
de horas precisas para asistir a cursos de formación”, normalmente con mingua da remuneración, 
aínda que poida darse algunha excepción, coma no caso do convenio de persoal laboral da Xunta 
de Galicia. 

Algúns convenios máis establecen comisións paritarias, de forma que tamén a representación do 
persoal, e non só a empresa, interveñan nas accións formativas e no deseño das necesidades de for-
mación. E este pode ser un aspecto importante para que se teñan en conta as necesidades específi-
cas de formación das mulleres, sobre todo en seccións ou actividades onde están subrepresentadas, 
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e se propoñan accións positivas para o acceso e permanencia nos cursos, cuestión que non se vén 
facendo practicamente en ningún caso.

Outros convenios contemplan declaracións antidiscriminatorias que, sendo importantes desde o 
punto de vista pedagóxico e expresando o compromiso concreto dos asinantes, teñen unha apli-
cación práctica moi relativa. Son redaccións do tipo: “En consonancia coas disposicións vixentes en 
materia de igualdade de oportunidades no eido laboral, vixiarase e asegurarase o acceso á forma-
ción profesional, sen limitacións ou condicionamentos por razón de sexo”. Claro que se podía ir un 
pouco máis alá definindo eses condicionamentos, diferenciados para homes e mulleres, e adoptando 
accións positivas para equilibralos. 

Pero o panorama da negociación colectiva en Galicia é o suficientemente desolador neste aspecto, a 
pesar de que parece evidente que se os homes teñen bastantes dificultades para asistir a cursos de 
formación, moitas máis dificultades teñen as mulleres, considerando a súa peor posición no mercado 
de traballo e as dificultades que emanan da “dobre xornada”. E non hai máis que atender á pouca 
presenza das mulleres nos cursos de formación continua, para estimar a existencia de discrimina-
cións neste ámbito.

Consecuentemente coa análise da situación concreta, a negociación colectiva podería considerar 
accións do seguinte tipo:

– Cláusulas que promovan o desenvolvemento de accións formativas dentro da xornada de tra-
ballo ou en condicións horarias que faciliten a asistencia das mulleres, sen que iso lles supoña 
dificultades adicionais e tensións familiares extraordinarias.

– Cláusulas que establezan medidas especificamente dirixidas a mulleres, especialmente nos 
sectores onde están subrepresentadas.

– Establecemento de cotas mínimas de presenza feminina nos cursos de formación.

– Preferencia das candidatas femininas para asistir a cursos de formación.
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– Establecemento na impartición dos cursos de formación dunha cota de reserva de mulleres 
docentes.

– Impartición de formación para a promoción profesional específica das mulleres en certos 
grupos ou categorías feminizados.

C) PROMOCIÓN PROFESIONAL

No que respecta á promoción profesional, tamén as inexistencias de regulación na negociación co-
lectiva son máis cuantiosas e significativas que o caso contrario. Haberá entón que estar ás prácticas 
que se utilizan para os ascensos. Se estes dependen da vontade discrecional do empresariado, é moi 
posible que sexan as mulleres quen resulten prexudicadas. 

Moitas veces o que se dá como práctica habitual son as promocións “dirixidas” a través de proce-
dementos informais, en espazos e conversas de homes, que teñen un resultado preciso e normal-
mente discriminatorio para as mulleres. Os procedementos informais veñen sendo unha das causas 
máis xeneralizadas de arredamento das mulleres da toma de decisións.

Noutros casos, a regulación é mínima e o baremo fundamental é a antigüidade. Cando se ascende 
por antigüidade, posiblemente tamén o colectivo feminino vai ser discriminado. Algúns convenios, 
máis coidadosos, establecen ascensos automáticos en función da antigüidade e mesmo contemplan 
categorías distintas, non tanto en función das tarefas para desempeñar, senón en función do tempo 
de permanencia no posto de traballo, porque razoablemente suponse que as habilidades adquiridas 
co tempo repercuten nunha maior produtividade. Nestes casos, sería importante que se considera-
sen períodos máis curtos para facilitar o ascenso de mulleres.

Hai convenios que abordan a promoción profesional cunha regulación precisa (prazos de presen-
tación de instancias, composición das comisións de avaliación, baremos, publicidade da resolución) 
e mesmo se decantan por sistemas máis neutros, desde o punto de vista de xénero, como probas 
teórico-prácticas ou sistemas de concurso, con ou sen exame. Pero algúns deles exclúen “sospei-
tosamente” do procedemento regrado para a promoción profesional os postos que comporten 



120

mando ou mesmo os que se corresponden co grupo de persoal técnico e administrativo. Parece 
lóxico que a empresa reserve unha cota de designación directa relacionada fundamentalmente con 
cargos de confianza, pero dada a súa amplitude as exclusión sinaladas teñen que responder a outro 
interese, seguramente non funcional, senón simplemente a un criterio de xénero.

Algunhas veces, o feito de desenvolver funcións superiores á categoría ou grupo profesional é causa 
de ascenso e, desta forma, “búrlanse” –no caso de que existan– os sistemas de promoción regrada. 
Algúns convenios mesmo reducen o prazo establecido no artigo 39 do E. T. (seis meses durante 
un ano ou oito meses durante dous anos) para reclamar o ascenso correspondente e isto abonda 
nunha maior discrecionalidade por parte de quen ten as competencias organizativas, que é o em-
presario, e que dificilmente será favorable ao ascenso das mulleres.

Outra cuestión importante que convén ter en conta refírese ás posibilidades de promoción fóra do 
seu grupo profesional ou sección. Imaxinemos, por exemplo, unha empresa que ten unha sección 
onde case todas as empregadas son mulleres e unha sección onde case todos son homes e, ade-
mais, gañan máis. Loxicamente, haberá cando menos algunhas mulleres que queiran pasar á sección 
mellor pagada. A promoción é boa para a política de persoal e deberíanse establecer fórmulas na 
negociación colectiva de preferencia en caso de vacantes das mulleres empregadas na empresa.

Seguindo con esta liña de accións positivas –escasísimas nesta materia–, sería interesante o estable-
cemento de cláusulas que garantan unha porcentaxe mínima de persoal de categorías superiores 
nos grupos profesionais feminizados e de baixa cualificación; pensemos por exemplo na limpeza, 
na conserva, en oficinas e despachos, etc. Pero non cabe dúbida de que o máis significativo será a 
negociación deste tipo de cláusulas de aplicación en grupos profesionais e categorías tradicional-
mente masculinizadas, para facilitar así o acceso das mulleres aos niveis superiores das estruturas 
organizativas, no que seguen a estar subrepresentadas. 

Os convenios tamén poden conceder competencias nos procedementos de promoción profesional 
ás representacións unitarias ou sindicais e establecer criterios paritarios ou cota de participación de 
mulleres nas comisións de cualificación.
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Tamén é necesario que os convenios incorporen medidas de acción positiva para equilibrar os 
atrancos que sofren as traballadoras en función da súa condición biolóxica ou social para desenvol-
ver carreiras continuadas. Os períodos de maternidade, as excedencias, permisos ou inasistencias 
derivadas de enfermidade ou de necesidades familiares ineludibles débense ter en conta para ser 
compensadas sen que repercutan desfavorablemente nas mulleres. E isto vale non só para a promo-
ción profesional, senón para todas as materias onde esta realidade poida ter incidencia, o que nos 
leva ao artigo 141.4 do Tratado da Unión Europea, de forma que “o principio de igualdade de trato 
non lle impedirá a ningún Estado membro manter ou adoptar medidas que ofrezan vantaxes con-
cretas destinadas a lle facilitar ao sexo menos representado o exercicio de actividades profesionais 
ou a evitar ou compensar desvantaxes nas súas carreiras profesionais”. 

A modo de conclusión, podemos suxerir que antes de negociar un convenio é necesario:

– Ter en conta os contidos posibles de negociación, que realmente son moi amplos. Ingreso 
no traballo e contratación; comisións específicas de igualdade; sistemas retributivos e presta-
cións complementarias da Seguridade Social; clasificación profesional; formación e promoción; 
conciliación da vida laboral, persoal e familiar ; saúde laboral; xornada, descansos e permisos; 
licenzas e vacacións; mobilidade xeográfica; acoso sexual e moral por razón de sexo; apoio ás 
vítimas da violencia contra as mulleres; linguaxe non sexista; previsión social complementaria 
e fondos de pensións; competencias da representación do persoal, etc. son temas concretos 
de negociación.

– Coñecer e ter presentes as políticas específicas de igualdade. Directivas, e leis, como a de 
conciliación da vida laboral e familiar ou a de protección integral contra a violencia de xénero, 
incorporadas en moitos aspectos no Estatuto dos traballadores, que conforman a lexislación 
básica ao respecto, considerando as súas modificacións e actualizacións, como é agora o caso 
da Lei orgánica para a igualdade efectiva de mulleres e homes ou da Lei do traballo en igual-
dade das mulleres de Galicia. E, se é preciso, buscar asesoramento especializado.

– Coñecer as orientacións e criterios xerais das organizacións respecto da igualdade entre 
homes e mulleres, así como os acordos de negociación colectiva e boas prácticas neste eido. 



122

Tamén será de grande utilidade ter en conta estudos e informes específicos de persoas ex-
pertas e organismos institucionais. 

– Adoptar un criterio de xénero, que significa ver as cousas desde outra mirada, en función da 
aplicación da perspectiva de xénero a todas as cláusulas negociais. Revisar o convenio anterior 
desde esa perspectiva e elaborar diagnósticos da situación.

– Elaborar as propostas concretas, establecer prioridades e niveis de interese en orde a man-
telas como obxectivos prioritarios para conseguir na negociación, o que require avaliar as 
dificultades e os apoios necesarios para chegar a acordos. 

2. Ter en conta o novo escenario legal.

Ata aquí fomos expoñendo, a partir do tratamento daquelas materias onde menos se ten avanzado 
na negociación colectiva, o que chamamos “poñer as lentes de xénero”, considerando que ese é, 
precisamente, o aspecto fundamental e práctico para as persoas que teñan que negociar convenios 
colectivos e que, a pesar da profusión de criterios e orientacións xerais, ben non abordan estes 
temas ou ben nin sequera saben como facelo. 

Como diciamos xa ao principiar este punto, as propias organizacións chamadas a negociar desen-
volveron estudos e propostas concretas para a igualdade de oportunidades entre homes e mulle-
res e, nalgúns casos, aínda que só no ámbito estatal, estas propostas son conxuntas, asinadas por 
CEOE-CEPYME e UXT e CC OO (ver os acordos interconfederais para a negociación colectiva 
dos anos 2002, 2003 e 2005). O propio Consello Económico e Social do Reino de España, onde 
están presentes estas organizacións –e tamén a Confederación Intersindical Galega– ten elaborado 
un informe de iniciativa propia sobre “A negociación colectiva como mecanismo para a igualdade 
entre homes e mulleres” (Informe 2/2003). Polo mesmo, non consideramos necesario agora nin 
repetir, nin resumir o contido deses traballos, pero si que debemos chamar a atención sobre o novo 
escenario que se abre coa aprobación da Lei orgánica para a igualdade efectiva de mulleres e homes 
e da Lei galega do traballo en igualdade.
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Establécense novas obrigas, non só para a Administración e no ámbito da función pública, senón 
para as organizacións empresariais e sindicais e para as empresas. E, como moitos convenios, negó-
cianse por dous, tres ou máis anos, e é moi posible que de non incorporarse agora esas obrigas e 
de non trasladarse as novas definicións básicas, os novos dereitos e prestacións, os convenios van 
quedar desfasados respecto deste novo escenario legal. Por iso, sería bo que na negociación dos 
convenios se tivesen xa presentes os novos dereitos e obrigas que supón a nova lexislación e, no 
seu defecto, que se lle encargase á comisión paritaria ou a unha comisión específica de igualdade 
a negociación posterior sobre medidas e/ou plans de igualdade. Desta forma, iniciaríase o proceso 
negocial desde abaixo, na medida en que sexa posible, sen necesidade de esperar á consecución 
dun acordo marco interconfederal de ámbito autonómico.

Haberá que ter en conta nos convenios sectoriais que:

1. Todas as empresas no ámbito de aplicación do convenio que teñan un cadro de persoal su-
perior a 250 persoas deberán negociar (obriga legal), coa representación dos traballadores 
e traballadoras, un plan de igualdade. Na negociación colectiva pode adoptarse o criterio de 
que esta obriga se espalle tamén ás empresas de menor tamaño, por exemplo, a aquelas que 
teñan un cadro de persoal igual ou superior a 100 persoas.

2. Establecida a obriga de negociar, o convenio sectorial pode fixar xa algúns aspectos, como a 
estrutura e os contidos básicos que deben abranguer os plans de igualdade; prazos máximos 
para a comunicación á Comisión Paritaria ou, se é o caso, á Comisión de Igualdade do conve-
nio, sobre se houbo ou non acordo; indicadores que se deben ter en conta para elaborar un 
informe de avaliación; procedemento para a resolución dos conflitos, etc.

3. O convenio sectorial pode negociar, se así se considera, medidas de igualdade de oportunida-
des de aplicación directa ou mesmo elaborar un plan de igualdade para todo o sector. 

Nos convenios de empresa de máis de 250 traballadoras e traballadores negociarase, coa repre-
sentación do persoal, un plan de igualdade; isto é, un conxunto ordenado de medidas, adoptadas 
despois de realizar un diagnóstico da realidade desde a perspectiva de xénero, tendentes a acadar 
na totalidade dos ámbitos da empresa (en todos os grupos profesionais e en todos os centros de 
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traballo) o obxectivo da igualdade entre mulleres e homes e a eliminación da discriminación por 
razón de sexo.

Dada a súa finalidade, a negociación das medidas e plans de igualdade debe considerar a necesidade 
de incorporar non só a actualización de cláusulas declarativas antidiscriminatorias e a translación ao 
convenio dos novos dereitos legais, senón que tamén debe contemplar medidas de acción positiva 
para favorecer o acceso das mulleres a todas as profesións, establecendo exclusións, reservas e pre-
ferencias nas condicións de contratación, de clasificación profesional, de formación e promoción, de 
xeito que en igualdade de condicións teñan preferencia as persoas do sexo menos representado.
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1. A proposta coa que comezamos é a de facer o intento de mirar o contorno cotián doutro 
xeito: desde un punto de vista de xénero. É dicir, tentando identificar o xénero nos espazos 
cotiáns, en tempos diarios –sexan de traballo ou ocio–, nos obxectos que nos rodean e nas 
persoas que forman parte das nosas relacións sociais.

 

– Realiza un cronograma da túa práctica social nun día laboral e outro cronograma nun día 
non laboral. Formúlao como un cadro de dobre entrada, no que na horizontal irán as horas 
do día e, na vertical, as actividades que desenvolves.

– Unha vez feito o cronograma, estuda o resultado con mirada de xénero. Reflexiona sobre 
as diferenzas na utilización dos tempos, persoas, espazos e na tipoloxía das actividades, se 
o cronograma pertencese a unha persoa doutro sexo.

 
Material de referencia/apoio: 

www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/salud-X.pdf
Familia	e	repartimento	de	responsabilidades.	Saúde	X.	Instituto	da	Muller

2. O androcentrismo xeneraliza o punto de vista masculino como parámetro de estudo e aná-
lise da realidade. Supón considerar o home como centro e medida de todas as cousas, invi-
sibilizando deste xeito o 50% da realidade: as mulleres. O androcentrismo ten impregnado 
profundamente as relacións de poder, a produción cultural e o pensamento científico. Supón 
un xeito de coñecer o mundo, de achegarse a el e de interpretalo. Este sistema de ocultación, 
de xeneralización abusiva desde un punto de vista hexemónico, invisibilizou e menosprezou a 
contribución das mulleres ás diferentes sociedades no tempo e no espazo.

 Unha manifestación do androcentrismo atopámolo na ciencia médica, que ata preto dos anos 
noventa partía de que o seu universo de estudo eran os patróns fisiolóxicos masculinos, de 
feito que as enfermidades e tratamentos investigados xiraban arredor das patoloxías dos va-
róns, xeneralizando estes os corpos femininos.
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Analiza o androcentismo e os seus efectos nas seguintes áreas:

– Historia do movemento obreiro.

– Saúde laboral.

Material de referencia/apoio:

www.	culturagalega.org/biblioteca_detalle.php?id=195
As	mulleres	na	historia,	unha	liña	no	tempo
www.	enciga.org/boletin/61/mulleres_con_ciencia_na_historia.pdf
Mulleres	con	ciencia	na	historia
http://idegaweb.usc.es/descargas/descargas.aspx?id=180
Organización	e	mobilización	dos	traballadores	durante	o	franquismo.	A	folga	xeral	de	Vigo	de	197�.

3. Desde o punto de vista dos dereitos das mulleres e do desenvolvemento económico, exis-
ten poderosas razóns para actuar desde as institucións e organizacións a prol da promoción 
do emprego das mulleres. As políticas de igualdade de oportunidades son medidas postas 
en marcha, co fin de paliar e de resolver as situacións de desigualdade social entre homes e 
mulleres. Polo tanto, o obxectivo fundamental destas políticas aplicadas ao mercado de tra-
ballo debe consistir na superación dos obstáculos, co fin de converter a igualdade recoñecida 
legalmente nunha situación efectivamente igualitaria para mulleres e homes.

 O enfoque estratéxico das políticas de igualdade posibilitan unha chea de actuacións de in-
tervención a prol da igualdade de xénero. Sería bo comezar por analizar a igualdade de opor-
tunidades nas propias institucións e organizacións responsables de deseñar ou de elaborar 
propostas de actuación no mundo laboral.
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Na propia organización á que pertences, e no nivel territorial que che corresponda:

– Investiga os datos desagregados por sexos sobre: afiliación, representantes, órganos de gober-
no, mesas negociadoras, persoas empregadas na organización e funcións que desempeñan.

Atendendo a estes datos, ou á súa ausencia:

– Realiza un diagnóstico sobre as relacións de xénero na organización.

– Elabora propostas de actuación, tendo en conta o impacto desigual en homes e mulleres.

Material de referencia/apoio:

	www.	mtas.es/MUJER/politicas/guigual.doc
Orientacións	metodolóxicas	para	a	avaliación	do	principio	de	igualdade	de	oportunidades.	Instituto	da	Muller.

4. A transversalidade de xénero –mainstreaming– é a organización (reorganización), a mellora, o 
desenvolvemento e a evolución dos procesos políticos, de xeito que a perspectiva de igual-
dade de xénero sexa incorporada en todas as políticas, a todos os niveis e en todas as etapas, 
polas e polos actores normalmente involucrados na adopción das medidas concretas.

 Deste xeito, a perspectiva de xénero debe ser incorporada como unha parte integrante de 
todas as actividades nas fases iniciais e non inserirse no último momento. Esta é unha das 
diferenzas entre a trasversalidade de xénero e as políticas comunitarias anteriores. Agora ben, 
esta estratexia non implica a desaparición das investigacións, organismos, etc. específicos ou 
centrados nas mulleres. Mentres existan disparidades de xénero, as actividades específicas 
serán un complemento esencial da transversalidade.
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Pescuda se nas políticas que elabora cada unha das diferentes organizacións empresariais e sindi-
cais, se aplica o concepto de transversalidade de xénero; é dicir, se se contemplan as necesidades 
diferenciadas de mulleres e homes, tanto nas políticas de orde interna como nas dirixidas tanto 
á afiliación como á sociedade.

– Existen informes de impacto de xénero nas políticas dirixidas ao sector laboral de refe-
rencia?

– Dentro de cada unha destas organizacións, describe as medidas de acción positivas que se 
aplican. 

– Investiga se nestas organizacións existen organismos específicos de mulleres, as súas fun-
cións e a relación coa estrutura organizativa, obxectivos e actuacións.

 Material de referencia/apoio:

www.	ucm.es/info/mageeq/documentos/Art_MainstreamingUE.pdf
O mainstreaming	de	xénero	na	Unión	Europea.	Emanuela	Lombardo

5. A linguaxe é un conxunto de signos que están á nosa disposición para que poidamos expresar 
o que vemos, sentimos ou pensamos. Serve para comunicarnos e, nese sentido, é un instru-
mento ao noso servizo. Pero a linguaxe, como construción social e histórica, inflúe na nosa 
percepción da realidade, condicionando o noso pensamento e determinando a nosa visión do 
mundo.

 A través da linguaxe nomeamos a realidade, pero tamén a interpretamos e a creamos sim-
bolicamente cando establecemos abstraccións. Falamos como pensamos e pensamos como 
falamos, un circuíto que se retroalimenta continuamente coa socialización que temos recibido 
e que nos fai ver como “normal” unha linguaxe que invisibiliza as mulleres.

 A regra máis elemental para percibir se unha linguaxe é sexista é a chamada “Regra de inves-
timento”; é dicir, observar como reaccionaría o xénero inverso.
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– Analiza a linguaxe utilizada nunha publicación da túa organización. Se atopas unha utiliza-
ción sexista da lingua, propón os cambios necesarios.

 Material de referencia/apoio:

www. observatoriodosmedios.org/foros/viewtopic.php?t=10&sid=c188387�3414ea7�c1�dfe998f9ccb7
Medios	de	comunicación	e	linguaxe	non	sexista.	Olga	Castro	Vázquez
www.	cedemi.net/download/Guía%�0para%�0la%�0creación%�0de%�0una%�0comunicación%�0en%�0igualdad.pdf
Guía	para	unha	comunicación	en	igualdade.	Cedemi.	�005

6. O sistema sexo-xénero pode matar. E mata. No ano 2006, foron 68 as mulleres asasinadas en 
todo o Estado español polo terrorismo de xénero. En Galicia, as denuncias por malos tratos 
ascenderon a 2.686. As mulleres agredidas son tamén compañeiras de traballo. A Lei de vio-
lencia de xénero establece unha serie de medidas incorporadas ao Estatuto dos traballadores, 
de apoio ás vítimas de violencia de xénero.

– Busca na lei de violencia o conxunto de medias relacionadas con aspectos e dereitos labo-
rais.

– Reflexiona sobre as melloras que se poderían suscitar e elabora unha proposta para incor-
porar na negociación colectiva.

 Material de referencia/apoio:

	Lei	orgánica	1/�004,	do	�8	de	decembro,	de	medidas	de	protección	integral	contra	a	violencia	de	xénero

7. O empoderamento enténdese como un proceso de superación da desigualdade de xénero. 
Pretende que as mulleres recoñezan que hai unha ideoloxía que lexitima a dominación mas-
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culina e que esa ideoloxía perpetúa a dominación. Implica que as mulleres, individual e colecti-
vamente, modifiquen a imaxe de si mesmas e as crenzas sobre os seus dereitos e capacidades, 
desafiando os sentimentos de inferioridade. Facilitar as condicións que permitan ou induzan 
estes cambios é o papel das e dos axentes externos. 

Analiza desde a organización á que pertences as actuacións que se teñen levado ou se poderían 
levar adiante para facilitar o empoderamento das mulleres en:

– Dotación de recursos materiais: humanos, financeiros, participativos.

– Recursos intelectuais: información, formación…

– Recursos ideolóxicos: facilidade e actuacións para xerar ideas, valores, actitudes e com-
portamentos.

– Recursos organizativos: redes de mulleres, bancos de tempo.

Material de referencia/apoio:

Clara	Murguialday,	Karlos	Pérez	de	Armiño	e	Marlen	Eizagirre
http://dic.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/86
Empoderamento
www.emakunde.es/papme/images/�_area_c.PDF
Empoderamento	e	participación	sociopolítica	das	mulleres. 

8. A Lei orgánica de igualdade efectiva de mulleres e homes establece unha serie de obrigas 
tocante á negociación de medidas dirixidas á promoción da igualdade de oportunidades e 
trato entre mulleres e homes no eido laboral ou, se é o caso, plans de igualdade.
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 Para levar adiante un plan de igualdade ten que desenvolverse un proceso que consta de tres 
fases principias: iniciativa, deseño e implantación.

 Na primeira fase, tómase a decisión de poñelo en marcha e acórdase iniciar o diagnóstico da 
situación de partida e a designación das persoas responsables. 

 Na fase de deseño, defínense os obxectivos e asígnanse os recursos necesarios para poñelo 
en marcha, así como a difusión da política de igualdade e as acción positivas.

 A fase de implantación comprende a execución e o seguimento das accións, a avaliación do 
plan e dos seus resultados, e o grao de cumprimento dos obxectivos. 

– Recolle nun esquema os puntos que debería incluír un plan de igualdade aplicado a unha 
empresa da túa elección.

– Escolle unha área dentro do plan –conciliación, igualdade retributiva, formación e pro-
moción profesional…– e desenvolve un obxectivo, actuacións, temporalidade, recursos, 
indicadores de avaliación e responsables.

 Material de referencia/apoio:

http://www.xunta.es/auto/sgi/document/4planigu.pdf	
IV	Plan	de	igualdade	de	oportunidades	das	mulleres	galegas	�00�-�005
	webs.uvigo.es/pmayobre/master/textos/paloma_rodriguez/bibliografía_paloma.doc
	Plans	de	igualdade
	http://www.emakunde.es/images/upload/empresarial_�_c.pdf
Metodoloxía	e	ferramentas	do	programa	Óptima
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9. Nun sistema de relacións laborais coma o noso, que lle outorga ao convenio colectivo ca-
rácter normativo e eficacia universal, o papel regulador da negociación colectiva en relación 
coas condicións de traballo e emprego dos traballadores e traballadoras, aparece como un 
instrumento sumamente eficaz na regulación da igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes no traballo, precisamente polo valor engadido que outorga unha regulación autónoma 
e consensuada entre as e os protagonistas das relacións laborais.

– Escolle un convenio colectivo de empresa ou sector en vixencia e analiza as cláusulas do 
convenio desde un punto de vista de xénero, facendo especial fincapé nas cláusulas retri-
butivas –salario base, complementos e sobresoldos extrasalariais, clasificación profesional, 
formación e promoción e xornada– flexibilidade, pactos de xornada irregular...

– Describe desde o teu punto de vista, dado o sector en cuestión, as ausencias de regulación 
máis salientables.

– Propón as medidas que, ao teu xuízo, deberían ser modificadas ou recollidas.

10. Acoso sexual é calquera comportamento de contido sexual no que o autor ou autora sabe 
e debe saber que é ofensiva para a vítima. O acoso sexual considérase, en todo caso, como 
unha discriminación de sexo ou xénero. Tamén define o acoso moral por razón de xénero 
como calquera acción ou omisión relacionada co xénero e, en especial, coas situacións de 
maternidade ou de asunción doutras cargas familiares, que teñan como finalidade ou como 
consecuencia atentar contra a dignidade da persoa, sexa muller ou home, mediante a creación 
dun contorno intimidatorio, hostil, humillante ou ofensivo.

 Así mesmo, a Lei orgánica de igualdade recolle medidas específicas para previr o acoso.
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Atendendo estes textos legais, elabora para unha empresa da túa elección as seguintes actua-
cións:

– Declaración por parte da empresa da súa vontade de rexeitar este tipo de condutas.

– Campaña de sensibilización e formación interna.

– Procedemento de reclamación/investigación en caso de acoso (expediente contradito-
rio).

– Órgano de mediación e asistencia ás vítimas.

– Tipificación das infraccións segundo a gravidade e sancións correspondentes.

 Material de referencia/apoio:

	Lei	do	traballo	en	igualdade	das	mulleres	de	Galicia
	Lei	orgánica	para	a	igualdade	efectiva	de	mulleres	e	homes
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