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I. Introdución
Nome ou razón social

Asociación Galega de Comunicación para o
Cambio Social (AGARESO)

NIF

G36589844

Forma xurídica

Asociación

Ano de constitución

2008

Sector de actividade

59/60/63 722 851/852/853 e Cooperación
Internacional
Cadro de persoal de 9 persoas (6 mulleres e 3
homes)

Dimensión da entidade

1 centro de traballo: Santiago de Compostela
Facturación/ ingresos anuais: 280.000€

Domicilio social

Rúa do Hórreo 22 1ºA

Municipio

Santiago de Compostela

Teléfono

616054138

Correo electrónico
Páxina web

coordinacion@agareso.org
www.agareso.org

A Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) é unha
organización sen ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionais do
mundo da comunicación en Galicia que cren no poder da comunicación como
ferramenta de transformación social. O seu principal obxectivo é utilizar as
ferramentas da comunicación para conseguir a Transformación Social,
principalmente a través de proxectos de Cooperación Internacional, Educación
para o Cambio Social e Acción Social.
Creada en maio de 2008, AGARESO defínese como unha organización non
gubernamental de desenvolvemento laica, comprometida politicamente, pero
apartidista. Estamos convencidas e convencidos de que a comunicación é unha
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disciplina imprescindible cara a unha reflexión social colectiva, o empoderamento
das persoas, a defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento dos pobos.
As persoas que a integran están comprometidas co deseño, coa produción,
realización e difusión de proxectos que contribúan á creación dunha cidadanía
máis crítica e capacitada para a loita contra a desigualdade global.
Neste momento ten 9 integrantes na Xunta Directiva e 9 persoas asalariadas.
Ningunha das persoas integrantes do órgano de dirección comparte cargos ou
postos en ningunha institución política, sindical ou da administración pública fóra
de AGARESO.

Misión
AGARESO ten o obxectivo de actuar contra as causas estruturais de pobreza a
través da promoción da comunicación como ferramenta de transformación social
que contribúa á defensa e protección dos dereitos humanos. Para iso,
promovemos proxectos de desenvolvemento que favorezan o empoderamento
comunitario como vía de desenvolvemento endóxeno dos pobos e o
fortalecemento da sociedade civil a través da educación en valores e da
sensibilización.

Visión
Traballamos para contribuír a xerar cambios reais e positivos na sociedade a
través da cooperación, da comunicación e da educación para o desenvolvemento,
da sensibilización e da acción social. Para iso, empregamos profesionais en
cooperación, fomentamos a formación de técnicos/as en desenvolvemento,
promovemos o voluntariado entre a sociedade civil e levamos a cabo prácticas
que responden aos valores e á misión da entidade.

Valores
Cremos na xustiza como núcleo universal para promover o desenvolvemento e a
dignidade humana no pleno exercicio de todos e cada un dos dereitos humanos.
Cremos na solidariedade entendida como a responsabilidade que todos e todas
compartimos respecto á situación das persoas máis vulnerables e desfavorecidas
e que nos impulsa a actuar para transformar a realidade, así como apoiar e
fomentar os procesos de empoderamento e mobilización doutros colectivos.
Cremos na participación da sociedade e de todos os colectivos nos procesos de
transformación social, valorando o coñecemento local dos pobos aos que nos
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diriximos e construíndo relacións igualitarias baseadas na confianza e o respecto
mutuos.
Cremos na integridade cara a todas as persoas como seres humanos dignos e
con dereito pleno a vivir nunhas condicións axeitadas para o seu
desenvolvemento individual e colectivo.
Cremos na equidade como punto inicial para acadar a igualdade entre mulleres
e homes, e de todos os pobos e colectivos, loitando contra a discriminación e a
exclusión.
Cremos na diversidade como parte do patrimonio común da humanidade e como
elemento esencial para o enriquecemento do ser humano.
Cremos na paz como valor esencial para o desenvolvemento do ser humano e o
gozo dos seus dereitos, entendendo a paz dun xeito holístico, un estado de
harmonía da persoa consigo propia, dos colectivos, os grupos e nacións, así como
coa natureza.
E compartimos e aplicamos o Código de Conduta da CONGD.

Obxectivos
•

•
•
•

•

•

Actuar contra a causas estruturais da pobreza e propiciar o
desenvolvemento social dos pobos partindo das súas necesidades,
respectando a súa identidade cultural e a igualdade de xénero, garantindo
a súa participación en todo o proceso.
Promover no noso ámbito de influencia actividades de sensibilización e
educación para a democracia, a xustiza social, a paz e a solidariedade.
Organizar, formar e apoiar o voluntariado para que traballe en conseguir
estes obxectivos, tanto en países empobrecidos como en España.
Potenciar a educación, a formación e a reciclaxe dos e das profesionais da
comunicación no tratamento e elaboración de informacións de carácter
social, e ampliar a súa visión na abordaxe diaria de información sobre estas
temáticas, independentemente do medio no que traballen, aplicando os
códigos éticos e regulacións específicas.
Promover a comunicación como unha ferramenta indispensable no ámbito
do Terceiro Sector, a través da formación, do traballo en rede e da busca
de sinerxías.
Acadar estes obxectivos a través dunha estratexia feminista, na que a
igualdade de xénero é a variable transversal fundamental no
desenvolvemento das nosas accións e proxectos.
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Actividades e proxectos
AGARESO desenvolve intervencións nos seguintes ámbitos:
•

•

•

•

Cooperación. Execución de proxectos de Comunicación para o
Desenvolvemento en países do Sur, como o fortalecemento de radios e
canles de televisión comunitarias, creación e formación de redes de
información local e formación de profesionais do Sur en comunicación e
apoio a labores de incidencia política e social.
Educación para o Cambio Social. Deseño e execución de proxectos de
EpCG que empreguen as ferramentas de comunicación para reforzar a
reflexión, a conciencia crítica e o discurso sobre as temáticas de EpCG, e
que ao mesmo tempo axuden a crear os seus propios discursos aos
colectivos beneficiarios e a formar o profesorado en técnicas innovadoras
de aprendizaxe.
Acción Social. AGARESO pon especial énfase no traballo con colectivos
en risco de exclusión social para que, a través da comunicación, sexan
quen de se empoderar, elaborar o seu propio discurso e loitar polos seus
dereitos.
Sensibilización e Visibilización. A través de campañas de comunicación,
realización de materiais de difusión sobre desigualdade global e coa
difusión dos resultados dos proxectos, AGARESO pretende incidir na
sociedade sensibilizándoa sobre a necesidade de loitar contra a inxustiza
social e a pobreza, ao tempo que se visibiliza a necesidade de seguir
apostando pola Cooperación ao Desenvolvemento.

II. Partes que concertan o plan de
igualdade
AGARESO a 1 de febreiro de 2022 firmou o Compromiso da Dirección para o
establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato
e oportunidades entre mulleres e homes.
A 20 de abril de 2022 constitúese a Comisión Negociadora de acordo co artigo 5
do Real Decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de
igualdade e o seu rexistro e se modifica o Real Decreto 713/2010, do 28 de maio,
sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo. A
Comisión Negociadora quedou conformada por 6 persoas:
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•

Tres representantes da entidade: Rocío Cadahía Fernández, Lorena Seijo
Sanmiguel e Sonia Díaz Pereiro.

•

Tres representantes sindicais, en representación das persoas traballadoras
na ausencia de RLPT: Daniel Abad Gómez (CIG), María Teresa Pérez
Pardo (CCOO) e Cristina Calvo Espasandín (UGT)

III. Ámbito persoal, territorial e temporal
O presente Plan de Igualdade réxese pola Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo,
para a igualdade efectiva de mulleres e homes que no seu artigo 45.5 e pola
modificación do Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para
garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no
emprego e a ocupación, normativa na que se establece que a elaboración e
implantación de plans de igualdade para entidades de menos de 50
traballadores/as é voluntaria, sendo este o caso de AGARESO.
O Plan de Igualdade ten en conta o total do cadro de persoal da entidade,
independentemente do centro de traballo e do tipo de contrato laboral co que o
persoal estea vinculado (incluíndo persoal con contratos fixos descontinuos, de
duración determinada e persoal con contratos de posta a disposición).
O ámbito territorial de aplicación abarcará o equipo correspondente ao único
centro de traballo co que conta a entidade, situado en Santiago de Compostela,
independentemente de se o equipo desenvolve o seu traballo de forma presencial
ou a distancia. Para alcanzar os obxectivos acordados neste Plan de Igualdade,
mediante a implementación das medidas incluídas, determinase un prazo de
vixencia de 4 anos a contar dende a súa firma. O plan de igualdade manterase
vixente en tanto a normativa legal ou convencional non obrigue á súa revisión ou
que a experiencia indique o seu necesario axuste, podéndose establecer accións
específicas dirixidas a grupos de interese da entidade. En ningún caso a vixencia
do plan de igualdade superará un período maior de 4 anos.

Este Plan de Igualdade terá vixencia dende o día 26/09/2022 ao 25/09/2026.
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IV. Principais resultados da diagnose
A continuación, inclúense as principais conclusiós da diagnose.

Fortalezas
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

Equipo moi cualificado e con ampla traxectoria profesional.
Non existen condicións de traballo en quendas, nocturnidade, horas
extraordinarias ou horas complementarias que puideran ter un impacto
negativo na conciliación da vida persoal, familiar e laboral.
Emprégase unha linguaxe inclusiva e cóidase o emprego de imaxes para
non reproducir estereotipos ou roles de xénero.
A entidade ten establecidas medidas e dereitos de conciliación que
melloran e amplían as recollidas na normativa vixente e no convenio de
aplicación.
Compénsanse as horas dedicadas á formación realizada fóra do horario
laboral.
Todo o equipo conta con formación en materia de igualdade de xénero e
dende a organización promóvese a participación en accións formativas
relacionadas.
Faise unha avaliación do traballo en base a obxectivos.
Os procesos de selección desenvólvense de forma participativa entre a
Xunta Directiva e o equipo técnico.
A entidade desenvolveu sistemas e procedementos para os procesos de
selección, contratación e promoción, o que favorece a obxectividade e a
transparencia dos procesos.
AGARESO mantén como liña estratéxica de traballo a promoción da
igualdade de xénero, combatendo as desigualdades existentes na
sociedade que teñen como base as relacións de xénero, polo que conta
cunha ampla traxectoria desenvolvendo proxectos e actividades con estes
obxectivos. Ademais, colabora con outras organizacións e institucións
nesta mesma liña.
Nos procesos de selección e de contratación, tense en conta as persoas
que participan ou teñen participado na entidade: formacións, prácticas,
voluntariado, etc.
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Principais problemas e dificultades detectadas
•

•
•
•

Aínda que dende a entidade se persigue equilibrar a presenza de mulleres
e de homes no equipo, hai feminización no equipo de persoas contratadas
e no voluntariado, reflexando esta característica presente na maioría das
organizacións do Terceiro Sector.
Na Xunta Directiva hai unha maior presenza de homes.
Non hai medidas específicas ou un protocolo para a prevención, detección
e atención ante casos de acoso sexual e acoso por razón de sexo.
Hai parcialidade e temporalidade no equipo.

Ámbitos prioritarios de actuación
•

•

•

•
•

•
•

Poderíase traballar no desenvolvemento dun Plan de Formación no que se
incorporase a perspectiva de xénero, incluíndo actividades formativas en
materia de igualdade, prevención e detección ante as violencias machistas,
corresponsabilidade, perspectiva interseccional, entre outros contidos para
seguir afondando. Estas formacións irían dirixidas a todas as persoas que
forman parte da organización (equipo técnico, Xunta Directiva,
voluntariado, etc.).
Seguir estudando as necesidades de conciliación e aplicar metodoloxías
de traballo que se adecúen ás necesidades detectadas e promovan a
corresponsabilidade: estudos de cargas de traballo, aplicación de traballo
por obxectivos, traballo compartido, etc.
Pódese seguir traballando na incorporación da perspectiva de xénero nos
proxectos, así como na detección de necesidades e na medición do
impacto de xénero das actuacións que se desenvolven dende a
organización.
Poderíase realizar unha revisión do Plan de Voluntariado dende un enfoque
de xénero.
Potenciar a información sobre os dereitos laborais das mulleres vítimas de
violencia de xénero, así como seguir promovendo unha maior
concienciación ante a violencia de xénero.
Sería interesante desenvolver un sistema de avaliación do equipo que
incorporase a perspectiva de xénero.
Tamén se poderían establecer medidas de desconexión dixital para
garantir a intimidade no entorno virtual.
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V. Resultados da auditoría salarial
Segundo o artigo 3 do RD 902/2020, do 13 de outubro, de Igualdade retributiva
entre mulleres e homes,
"A fin de garantir a aplicación efectiva do principio de igualdade de trato e non
discriminación en materia retributiva entre mulleres e homes, as empresas e os
convenios colectivos deberán integrar e aplicar o principio de transparencia
retributiva entendido como aquel que, aplicado aos diferentes aspectos que
determinan a retribución das persoas traballadoras e sobre os seus diferentes
elementos, permite obter información suficiente e significativa sobre o valor que se
lle atribúe a dita retribución.
O principio de transparencia retributiva ten por obxecto a identificación de
discriminacións, no seu caso, tanto directas como indirectas, particularmente as
debidas a incorrectas valoracións de postos de traballo, o que concorre cando
desempeñado un traballo de igual valor de acordo cos artigos seguintes, se perciba
unha retribución inferior sen que dita diferenza poida xustificarse obxectivamente
con unha finalidade lexítima e sen que os medios para alcanzar dita finalidade
sexan adecuados e necesarios.
O principio de transparencia retributiva aplicarase, polo menos, a través dos
instrumentos regulados no presente Real Decreto: os rexistros retributivos, a
auditoría retributiva, o sistema de valoración de postos de traballo da clasificación
profesional contida na empresa e no convenio colectivo que fora de aplicación e o
dereito de información das persoas traballadoras".

Por outro lado, no artigo 7 do citado Real Decreto, recóllese a normativa en
relación coa auditoría salarial,
"As empresas que elaboren un plan de igualdade deberán incluír no mesmo unha
auditoría retributiva, de conformidade co artigo 46.2.e) da Lei Orgánica 3/2007, do
22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, previa á negociación
que requiren ditos plans de igualdade.
A auditoría retributiva ten por obxectivo obter a información necesaria para
comprobar se o sistema retributivo da empresa, de maneira transversal e completa,
cumpre coa aplicación efectiva do principio de igualdade entre mulleres e homes en
materia de retribución. Así mesmo, deberá permitir definir as necesidades para
evitar, corrixir e previr os obstáculos e dificultades existentes ou que puideran
producirse en aras de garantir a igualdade retributiva, e asegurar a transparencia e
o seguimento de dito sistema retributivo.
A auditoría retributiva terá a vixencia do plan de igualdade do que forma parte, salvo
que se determine outra inferior no mesmo.”

Para a elaboración da presente diagnose retributiva realizouse unha previa
avaliación dos postos de traballo incorporando a perspectiva de xénero, tal
e como se recolle no artigo 4 do mencionado Real Decreto. Esta avaliación incluíu
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a valoración cuantitativa de cada un dos postos, o que permitiu realizar unha
comparativa dos datos salariais de postos iguais e de igual valor. Para o
desenvolvemento do sistema de valoración de postos de traballo deseñáronse
factores que permiten, dende os principios de adecuación, totalidade e
obxectividade, describir cada posto de traballo e asignar un valor ponderado a
cada categoría que conforma cada un dos factores. Clasificáronse os factores nos
bloques: coñecementos e aptitudes, esforzo, responsabilidade y condicións de
traballo.
Conforme ao artigo 28.1 do Estatuto dos Traballadores, un traballo terá igual valor
que outro cando a natureza das funcións ou tarefas efectivamente
encomendadas, as condicións educativas, profesionais ou de formación esixidas
para o seu exercicio, os factores estritamente relacionados co seu desempeño e
as condicións laborais nas que ditas actividades se levan a cabo en realidade
sexan equivalentes:
a.
Enténdese por natureza das funcións ou tarefas o contido esencial da
relación laboral, tanto en atención ao establecido na lei ou no convenio colectivo
como en atención ao contido efectivo da actividade desempeñada.
b.
Enténdese por condicións educativas as que se correspondan con
cualificacións regradas e garden relación co desenrolo da actividade.
c.
Enténdese por condicións profesionais e de formación aquelas que poidan
servir para acreditar a cualificación da persoa traballadora, incluíndo a experiencia
ou a formación non regrada, sempre que teña conexión co desenrolo da actividade.
d.
Enténdese por condicións laborais e por factores estritamente relacionados
co desempeño aqueles diferentes dos anteriores que sexan relevantes no
desempeño da actividade.

Inclúese no Anexo 2 do Informe diagnóstico en formato Excel toda a información
recollida para a elaboración da Auditoría Salarial. Ademais, no Anexo 1 do informe
diagnóstico inclúese o Sistema de Valoración de Postos realizado e que se tivo
en conta para a Auditoría Salarial. O período de referencia dos datos foi o ano
2021.
Este apartado ten que cumprir o principio de transparencia retributiva, garantindo
a aplicación efectiva do principio de igualdade de trato e non discriminación en
materia retributiva entre mulleres e homes.
No período analizado designouse o complemento de Plus de responsabilidade.
Só tivo asignado este plus o 14,3%% das traballadoras. É dicir, unha única
traballadora, que desempeña o posto de Coordinación.
Analizando os resultados obtidos e tendo en conta o total das traballadoras (7
mulleres) e o total de traballadores (3 homes), obsérvase que hai unha lixeira
maior percepción salarial por parte das traballadoras, en canto ao salario base
efectivo, cunha media de 12.569,3€ nas mulleres e 12.182,3€ nos homes
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Calculada a fenda salarial de xénero, os resultados mostran fendas salariais moi
próximas a 0 en todos os conceptos analizados: tanto no salario efectivo como no
equiparado.
Calculando o valor medio de unha hora ordinaria de traballo, a fenda redúcese ata
os 1,6 puntos porcentuais, en favor das traballadoras. É preciso destacar que todo
o equipo percibe o mesmo valor/hora, salvo a coordinadora, o que xera que a
fenda se separe do 0 en favor das traballadoras.
Esta auditoría terá una vixencia de 4 anos a partir da data de elaboración, polo
que se estenderá ata abril de 2026.

12

Plan de Igualdade – AGARESO

VI. Eixes de actuación
O principio de igualdade en AGARESO ordena e articula o contido do Plan de
Igualdade ao longo de 12 eixes que compoñen o contido deste plan. Estes eixes
de actuación son:

Plan Estratéxico
de Igualdade de
Oportunidades

E
J
Ee
S

1

Proceso de selección e
contratación

2

Clasificación profesional

3

Formación

4

Promoción profesional

5

Condicións de traballo, incluida a
auditoría salarial entre mulleres e
homes

6

Infrarrepresentación feminina

7

Retribucións

8

Exercicio corresponsable dos
dereitos da vida persoal, familiar e
laboral

9

Prevención do acoso sexual e por
razón de sexo

10 Linguaxe e comunicación non
sexista
11 Cultura organizacional e
compromiso coa igualdade
12 Violencia de xénero
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VII. Obxectivos do plan de igualdade
Obxectivo Xeral:
Integrar en AGARESO o principio de igualdade de xénero, aplicándoa a todos os
seus ámbitos e incorporándoa no seu modelo de xestión interna e externa.
Obxectivos Específicos:
1. Proceso de selección e contratación
•

Evitar a temporalidade e a parcialidade da xornada, tendo en conta as
diferencias e desigualdades que poidan existir entre as condicións de
traballo das traballadoras e dos traballadores.

•

Reducir a segregación horizontal, tendo como obxectivo unha presenza
equilibrada de homes e mulleres (entre o 40-60% de ambos grupos) en
todos os niveis da estrutura da organización.

•

Incorporar a perspectiva de xénero nos procesos de selección e
contratación.

•

Garantir que os procesos de selección e contratación non reproduzan
prexuízos de xénero, establecendo mecanismos obxectivos.

2. Clasificación profesional
•

Establecer un sistema de clasificación e valoración profesional neutro, libre
de prexuízos de xénero.

3. Formación
•

Formar, concienciar e afondar con contidos sobre igualdade de xénero e
non discriminación ao 100% do cadro de persoal, incluíndo órganos de
goberno e voluntariado.

•

Obter ferramentas para incorporar a perspectiva de xénero na xestión
interna e externa da entidade.

4. Promoción profesional
•

Incorporar a perspectiva de xénero nos procesos de avaliación do
desempeño, tendo en conta criterios obxectivos e transparentes, que non
reproduzan prexuízos inconscientes de xénero.

•

Propiciar que as responsabilidades familiares non condicionen o
desenvolvemento e a promoción profesional da persoa traballadora.

14

Plan de Igualdade – AGARESO
5. Condicións de traballo:
•

Garantir a desconexión dixital.

6. Infrarrepresentación feminina
•

Promover a participación de mulleres en espazos de liderado e toma de
decisións

7. Exercicio co-responsable dos dereitos da vida persoal, familiar e
laboral:
•

Estudar e implementar metodoloxías de traballo e de distribución da
xornada que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

•

Promover a co-responsabilidade e evitar a perpetuación de roles no
traballo de coidados e doméstico.

•

Promocionar as medidas de conciliación na normativa vixente, así como
acordar melloras sobre a mesma, adaptándose ás necesidades do equipo.

8. Retribucións:
•

Garantir o cumprimento dos principios de igualdade de oportunidades na
política salarial, estudando e, no caso de ser necesario, establecendo
medidas correctoras na asignación de complementos salariais, extrasalariais, incentivos, beneficios sociais, etc., a través de criterios
obxectivos e neutros.

•

No caso de detectarse fendas salariais de xénero superiores ou iguais ao
25%, implementar medidas correctoras de acción positiva para reducir e
eliminar estas fendas en todos os niveis da entidade onde se identifiquen.

9. Prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo:
•

Garantir a prevención do acoso sexual e acoso por razón de sexo na
entidade, formulando mecanismos de actuación axeitados.

•

Garantir a intimidade, confidencialidade e dignidade das persoas
afectadas nos casos de acoso.

•

Adaptación á Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade
efectiva de mulleres e homes e ao Real Decreto 901/2020, de 13 de
outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e se
modifica o Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre rexistro e depósito
de convenios e acordos colectivos de traballo.

•

Dar a coñecer ao 100% do cadro de persoal os mecanismos de actuación
ante os casos de acoso sexual e acoso por razón de sexo.
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10. Linguaxe e comunicación non sexista:
•

Promover e difundir unha imaxe interna e externa da entidade
comprometida coa igualdade de oportunidades.

•

Garantir o emprego de imaxes e comunicación non-verbal sen estereotipos
de xénero.

•

Dar a coñecer o plan de igualdade da entidade, interna (ao 100% do
equipo) e externamente.

•

Obter ferramentas e aplicar unha comunicación inclusiva.

11. Cultura organizacional e compromiso pola igualdade
•

Concienciar o cadro de persoal en materia de igualdade de xénero, así
como na non discriminación, prevención do acoso sexual e acoso por razón
de sexo e ante as violencias machistas.

•

Integrar o compromiso pola igualdade na cultura organizacional.

•

Incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos, servizos e produtos que
desenrole a entidade, medindo o impacto de xénero que poden ter.

•

Fomentar a participación no plan de igualdade de todos os axentes da
entidade (cadro de persoal, órganos de goberno e dirección, voluntariado,
entidades colaboradoras, etc.).

12. Violencia de xénero
•

Garantir que se cumpren e dar a coñecer os dereitos laborais para as
mulleres vítimas de violencia de xénero.
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VIII. Medidas de actuación
EIXE 1: Proceso de selección e contratación
1.1.

Establecer como requisito nas ofertas de emprego a formación en igualdade
de xénero.
●
Integrar o compromiso pola igualdade na
cultura organizacional.

Obxectivos específicos

Área/s
ou
responsable/s

●
Incorporar a perspectiva de xénero nos
proxectos, servizos e produtos que desenrole a
entidade, medindo o impacto de xénero que poden
ter.

persona/s Xunta Directiva
Coordinación

Temporización

2022

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización

Baixa

2023

2024

2025

2026

X

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Nivel de prioridade

Alta

X
●
% de ofertas de emprego cos requisitos
explicitados.

Indicadores de seguimento
●
% de novas persoas con formación en
e avaliación
igualdade incorporadas, segundo ano, sexo e
relación coa entidade (traballador/a, voluntario/a).
Política de Recursos Humanos
Recursos necesarios

Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.

1.2.

Seguir priorizando, ante a posibilidade de novas contratacións, a
transformación das xornadas parciais a xornadas completas ou aumentando
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o número de horas nas xornadas parciais do equipo técnico, así como a
transformación de contratos de duración determinada a contratos
indefinidos.

Obxectivos específicos

●
Evitar a temporalidade e a parcialidade da
xornada, tendo en conta as diferencias e
desigualdades que poidan existir entre as condicións
de traballo das traballadoras e dos traballadores.

Área/s
ou
responsable/s

persoa/s Xunta Directiva

Temporización

2022

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización

Baixa

Coordinación
2023

2024

2025

2026

X

X

X

X

Medio-baixa

Nivel de prioridade

Medio-alta

Alta

X
●
Nº e tipo de contratos convertidos, dividido por
sexo e ano.

Indicadores de seguimento ●
% do cadro de persoal con contrato a tempo
e avaliación
parcial, dividido por sexo.
●
% do cadro de persoal con contrato indefinido,
dividido por sexo.

Recursos necesarios

*Medida en función do presupuesto e necesidades de
contratación da entidade.
Equipo responsable.

1.3.

Establecer estratexias para reducir a segregación horizontal presente no
equipo ampliando as canles de difusión das ofertas de emprego e de
voluntariado da entidad.

Obxectivos específicos

●
Reducir a segregación horizontal, tendo como
obxectivo unha presenza equilibrada de homes e
mulleres (entre o 40-60% de ambos grupos) en todos
os niveis da estrutura da organización.
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Área/s
ou
responsable/s

persoa/s Xunta Directiva

Temporización

2022

Coordinación
2023

Ano de implantación

X

Vixencia

X
Baixa

Priorización

2024

2025

2026

X

X

X

Medio-baixa

Nivel de prioridade

Medio-alta

Alta

X
●
Enumeración das canles de publicación de
ofertas de emprego utilizados

●
Nº de personas contratadas por sexo e posto
Indicadores de seguimento utilizando este criterio.
e avaliación
●
Evolución anual da distribución do cadro de
persoal segundo clasificación profesional e sexo.
●
Evolución anual da distribución do equipo de
voluntariado según sexo.
* Medida en función do orzamento e necesidades de
contratación da entidade.
Recursos necesarios

Canles de difusión de ofertas emprego e voluntariado
(plataformas, servizos de emprego, RRSS, …)
Equipo responsable.

1.4.

Trazar estratexias para ampliar as liñas de financiación que permitan
estabilizar a contratación do equipo.

Obxectivos específicos

Área/s
ou
responsable/s

●
Evitar a temporalidade e a parcialidade da
xornada, tendo en conta as diferenzas e
desigualdades que poidan existir entre as condicións
de traballo das traballadoras e dos traballadores.

persoa/s Xunta Directiva
Coordinación
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2022

Temporización

2023

Ano de implantación

X

Vixencia

X
Baixa

Priorización

2024

2025

2026

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Nivel de prioridade

X

Indicadores de seguimento ●
e avaliación
Recursos necesarios

1.5.

Alta

Procedemento elaborado.

Ordenador con acceso a internet
Equipo responsable.

Elaborar un procedemento de selección, contratación e xestión de persoas
dende un enfoque de xénero e interseccional, actualizando a Política de
Recursos Humanos.
Neste procedemento estableceranse os criterios a seguir durante os
procesos de selección e contratación, así como as canles que se empregarán
para difundir as ofertas e desenrolar calquera comunicación.
●
Incorporar a perspectiva de xénero nos
procesos de selección e contratación.

Obxectivos específicos

●
Garantir que os procesos de selección e
contratación non reproduzan prexuízos de xénero,
establecendo mecanismos obxectivos.

Área/s
ou
responsable/s

persoa/s Xunta Directiva

Temporización

2022

Coordinación
2023

2024

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización
Nivel de prioridade

Baixa

Medio-baixa

2025

2026

X

X

Medio-alta

Alta

X
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Indicadores de seguimento ●
e avaliación

Procedemento elaborado.

Política de Recursos Humanos
Recursos necesarios

Manuales sobre cómo incorporar a perspectiva de
xénero na xestión de persoal e na contratación.
Equipo responsable.
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EIXE 2: Clasificación profesional
2.1.

Actualizar periódicamente o sistema de valoración dos postos de
traballo (SVPT) e a descripción de postos de traballo dende a
perspectiva de xénero, determinando factores de coñecemento e
aptitudes, responsabilidade, esforzo e condicións de traballo que
proporcionen un valor a cada posto. No caso de que se creen novos
postos de traballo, irase actualizando a ferramenta.
●
Establecer un sistema de clasificación e
valoración profesional neutro, libre de prexuízos de
xénero.

Obxectivos
específicos
Departamento/s
persoa/s
responsable/s

ou
Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade

2022

Temporización

2023

Ano de implantación

X

Vixencia

X
Baixa

Priorización

2024

2025

2026

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Alta

Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

X
●
Sistema de valoración de postos de traballo
de elaborado.
e
●
Revisión anual do sistema de valoración de
postos de traballo.
Ferramenta - sistema de valoración de postos de
traballo
(SVPT)

Recursos necesarios

Ordenador

con

acceso

a

internet.

Equipo responsable.
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EIXE 3: Formación
3.1. Seguir organizando e promovendo a formación de todo o equipo, incluíndo
o equipo de voluntariado e promovendo a participación da Xunta Directiva,
na incorporación da perspectiva de xénero, o enfoque interseccional e do
principio de igualdade e non discriminación na xestión de proxectos
sociales. Podendo traballarse os seguintes contidos:
Deseño, xestión e avaliación de proxectos sociais dende a perspectiva de
xénero.
Enfoque interseccional na xestión de proxectos.
Medición do impacto de xénero en proxectos sociais.
-

Así, difundiranse ofertas formativas a través das canles internas e externas
habituais de comunicación.
●
Formar, concienciar e afondar con contidos sobre
igualdade de xénero e non discriminación ao 100% do cadro
de persoal, incluíndo órganos de goberno e voluntariado.

Obxectivos
específicos

●
Obter ferramentas para incorporar a perspectiva de
xénero na xestión interna e externa da entidade.

Área ou persoa/s
Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
responsable/s
2022

Temporización

2023

2024

2025

Ano implantación

X

X

Vixencia

X

X

Baixa

Priorización

Medio-baixa

Medio-alta

Nivel prioridade

Alta

X
●
% de persoas formadas
traballadores/as, dividido por sexo.

Indicadores
seguimento
avaliación

2026

sobre

o

total

de

●
% de persoas da Xunta Directiva formadas, dividido
de por sexo.
e ●
Nº de persoas do equipo de voluntariado formadas,
dividido por sexo.
●

Enumeración dos contidos abordados.

●
Nivel
avaliación):

de

satisfacción

da

formación

(Informe
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o

Valoración en puntuación media

o
Valoracións de aspectos a mellorar, aspectos
positivos e propostas.
Ordenador con conexión a internet.

Recursos
necesarios

3.2.

Orzamento (no caso de non ser gratuita)

Organizar e promover a participación en actividades formativas para
afondar en materia de igualdade de todo o equipo e da Xunta Directiva da
entidade, abordando os seguintes contidos, entre outros:
Corresponsabilidade, Conciliación e medidas innovadoras
Masculinidades responsables
Prevención, detección, intervención e coordinación en casos de violencias
machistas
Dereitos das traballadoras vítimas de violencia de xénero
Interseccionalidade (xénero, racismo, migración saúde mental, LGTBI+,
discapacidade)

Perseguirase que esta formación conte con formadores/as
especializados/as en cada materia concreta a traballar, empregando
metodoloxías teórico-prácticas que permitan poñer en práctica o
aprendido.
●
Formar, concienciar e afondar con contidos sobre
igualdade de xénero e non discriminación ao 100% do
cadro de persoal, incluíndo órganos de goberno e
voluntariado.

Obxectivos
específicos

●
Obter ferramentas para incorporar a perspectiva de
xénero na xestión interna e externa da entidade.
Área/s ou persoa/s
Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
responsable/s
2022

Temporización
Ano
implantación

de

2024

2025

2026

X

X

X

X

Vixencia
Priorización

2023

X
Baixa

Medio-baixa

Medio-alta

Alta
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Nivel prioridade

X
●

Relación dos contidos traballados en cada curso

●
% de persoas formadas
traballadores/as, dividido por sexo.

Indicadores
seguimento
avaliación

sobre

o

total

de

●
% de persoas formadas sobre o total das persoas
que conforman a Xunta Directiva, dividido por sexo.

de
●
Nº de persoas voluntarias formadas, dividido por
e
sexo.
●
Nivel de satisfacción da formación
avaliación):
o
Valoración en puntuación media

(Informe

o
Valoracións de aspectos a mellorar, aspectos
positivos e propostas
Canles internas e externas de comunicación
Recursos
necesarios

Ordenador con conexión a internet
Orzamento (no caso de non ser gratuita)
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EIXE 4: Promoción profesional
4.1.

Ante novas vacantes, seguir dándolle prioridade á promoción do equipo
profesional contratado, incluíndo a ampliación do horario e/ou a
movilidade funcional, sempre que cumpra co perfil requerido.
Tamén se priorizará a personas que formaran ou formen parte da base
social ou tiveran realizado prácticas na entidade.
●
Evitar a temporalidade e a parcialidade da
xornada, tendo en conta as diferencias e desigualdades
que poidan existir entre as condicións de traballo das
traballadoras e dos traballadores.

Obxectivos
específicos

Departamento/s
persoa/s
responsable/s

ou Xunta Directiva
Coordinación

Temporización

2022

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización

Baixa

2023

2024

2025

2026

X

X

X

X

Medio-baixa

Nivel de prioridade

Medio-alta

Alta

X
●
% de procesos de selección nos que se dou
prioridade a persoas voluntarias e en prácticas

Indicadores
seguimento
avaliación

●
% de procesos de selección nos que se dou
de prioridade a persoas contratadas
e ●
Nº de promocións, dividido segundo sexo, nas
que se aplicou este criterio
●
Distribución porcentual do cadro de persoal
segundo sexo e nivel xerárquico, departamento e
categoría profesional.

Recursos necesarios

Canles de comunicación interna e externa habituais.
Equipo responsable.
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4.2.

Elaborar un sistema de avaliación do desempeño anual, redactando e
aprobando unhas pautas obxectivas e transparentes, de acordo con
factores para ter en conta de cada posto de traballo, desde unha
perspectiva de xénero e adoptando metodoloxías que permitan realizar
unha avaliación 360º (equipo de profesionais, Coordinación, …) desde
unha perspectiva de xénero.
●
Incorporar a perspectiva de xénero nos procesos
de avaliación do desempeño, tendo en conta criterios
obxectivos e transparentes, que non reproduzan
rumbos inconscientes de xénero.

Obxectivos
específicos

Departamento/s
persoa/s
responsable/s

●
Propiciar que as responsabilidades familiares non
condicionen o desenvolvemento e promoción
profesional da persoa traballadora.
ou Xunta Directiva
Coordinación
Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
2022

Temporización

2023

2024

Ano de implantación

X

Vixencia

X
Baixa

Priorización
Nivel de prioridade

Indicadores
seguimento
avaliación

Medio-baixa

2025

2026

X

X

Medio-alta

Alta

X
●
Procedemento aprobado por parte da Comisión
de Seguimento do Plan de Igualdade

de
Seguimento da incorporación das pautas ou
e ●
procedemento
na
avaliación
do
desempeño:
ferramentas utilizadas e valoración cualitativa do novo
sistema.
Manuais para incorporar a perspectiva de xénero no
sistema de avaliación do desempeño.

Recursos necesarios

Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.
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EIXE 5: Condicións de traballo, incluída a auditoría
salarial entre mulleres e homes
5.1.

Redactar e acordar unhas pautas de desconexión dixital para favorecer
a conciliación e corresponsabilidade do equipo.

Obxectivos
específicos
Departamento/s
persoa/s
responsable/s

●

Garantir a desconexión dixital.

ou
Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade

2022

Temporización

2023

2024

Ano de implantación

X

Vixencia

X
Baixa

Priorización
Nivel de prioridade

Medio-baixa

2025

2026

X

X

Medio-alta

Alta

X
●
Pautas de desconexión dixital redactadas e
aprobadas.

Indicadores
seguimento
avaliación

de
●
Nº y % do cadro de persoal e da dirección que
e
reciben as pautas.
●
Valoración cualitativa anual do uso das pautas de
desconexión.
Manuais para o establecemento
desconexión digital.

Recursos necesarios

de

pautas

de

Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.

28

Plan de Igualdade – AGARESO

EIXE 6: Infrarrepresentación femenina
6.1.

Promover a participación de mulleres nos órganos de dirección e de
toma de decisións estratéxicas (Xunta Directiva e asembleas), así como
en tarefas de representación, relatorios, encontros, coordinación e
colaboración con outras organizacións e institucións, etc.; fomentando
a participación de mulleres nos cargos de máis responsabilidade e
representación se se producen cambios na composición, tratando de
alcanzar polo menos un 40% a presenza de mulleres nestes espazos.

Obxectivos
específicos
Departamento/s
persoa/s
responsable/s

●
Promover a participación de mulleres
espacios de liderado e toma de decisións
ou Asembleas xerais
Xunta Directiva
Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade

Temporización

2022

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización

Baixa

2023

2024

2025

2026

X

X

X

X

Medio-baixa

Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

en

Medio-alta

Alta

X
de ●
Nº y % de mulleres e homes que participan en
e cada órgano, segundo o ano.

Recursos necesarios

Equipo responsable.
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EIXE 7: Retribucións
7.1.

Continuar revisando, desde a perspectiva de xénero, a asignación das
retribucións salariais, mantendo criterios obxectivos e transparentes e
evitando brechas salariais.
●
Garantir o cumprimento dos principios de
igualdade de oportunidades na política salarial,
estudando e, no caso de ser necesario, establecendo
medidas correctoras na asignación de complementos
salariais, extrasalariais, incentivos, beneficios sociais,
etc., a través de criterios obxectivos e neutros..

Obxectivos
específicos

Departamento/s
persoa/s
responsable/s

●
No caso de detectarse brechas salariales de
xénero superiores ou iguais ao 25%, implementar
medidas correctoras de acción positiva para reducir e
eliminar tales brechas en todos os niveis da entidade
onde se identifiquen.
ou Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
Xunta Directiva
Coordinación
2022

Temporización

2023

Ano de implantación

X

Vixencia

X
Baixa

Priorización
Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

2024

2025

2026

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Alta

X
●
Revisión realizada
de
Evolución da brecha salarial no rexistro salarial,
e ●
comparando os datos de mulleres e homes segundo o
RD 902/2020.
Convenio Colectivo de referencia.

Recursos necesarios

Ferramenta – Auditoría Salarial.
Ferramenta – Registro Salarial.
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Ordenador con acceso a internet e aplicacións para a
explotación e visualización de datos.
Equipo responsable.

EIXE 8: Exercicio corresponsable dos dereitos da vida
persoal, familiar e laboral
8.1.

Manter reunións de coordinación, así como individuais, para seguir
analizando as necesidades e/ou posibles melloras en relación coa
conciliación do equipo na entidade, recollendo propostas de novas
medidas e estudando a súa implantación, sempre desde o enfoque da
corresponsabilidade. Así mesmo, desenvolverase unha avaliación das
medidas dispoñibles na entidade que melloran e amplían as dispostas
segundo a normativa vixente e segundo o convenio colectivo de
aplicación a través dunha enquisa no equipo.
●
Promover as medidas de conciliación na
normativa vixente, así como acordar melloras sobre a
mesma, adaptándose ás necesidades do cadro de
persoal.

Obxectivos
específicos

Departamento/s
persoa/s
responsable/s

●
Estudar e implementar metodoloxías de traballo
e de distribución da xornada que favorezan a
conciliación da vida persoal, familiar e laboral.
ou Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
Coordinación

Temporización

Responsables
2022

2023

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización
Nivel de prioridade

Baixa

2024

2025

2026

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Alta

X
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●
Acta que recolla as conclusións e propostas
recollidas e aprobadas redactada tras as reunións.

Indicadores
seguimento
avaliación

●

Nº e tipo de propostas que se acorden implantar

●

Valoración cualitativa dasmedidas adoptadas:

de o
e
o

Información sobre a medida
Información sobre como solicitala

o

Utilidae da medida

o

Grao no que mellora a conciliación

o

Grao no que promove a corresponsabilidade

●

Resultados da enquisa, desagregados por sexo.

Manuais e exemplos de boas prácticas de medidas de
conciliación nas organizacións laborais e outras
entidades do tercer sector.
Recursos necesarios

Aplicación para realizar a enquisa en liña.
Canles de comunicación interna habituais.
Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.

EIXE 9: Prevención do acoso sexual e do acoso por
razón de sexo
9.1.

Elaboración, aprobación e difusión dun protocolo que recolla as
actuacións de prevención e atención de situacións de acoso sexual e/ou
por razón de sexo, tendo como referencia a normativa vixente, así como o
convenio colectivo ao que se adscribe a entidade.
O protocolo conterá os mecanismos para garantir a intimidade,
confidencialidade e dignidade das persoas afectadas. Así mesmo,
incluiranse unhas pautas de actuación ante situacións onde o acoso se
produza por parte dunha persoa nun posto superior ou por parte da persoa
responsable directa. Tamén conterá medidas de prevención e
concienciación ante o acoso sexual e/ou por razón de sexo.
A difusión incluirá a información cos canais de denuncia e datos de
contacto do equipo responsable do protocolo.
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O protocolo anti-acoso abarcará a todo o equipo de persoas traballadoras
realizando tamén difusión do documento.
●
Garantir a prevención do acoso sexual e acoso por
razón de sexo na entidade, formulando mecanismos de
actuación adecuados.
●
Garantir a intimidade, confidencialidade e
dignidade das persoas afectadas nos casos de acoso.
Obxectivos
específicos

Departamento/s
persoa/s
responsable/s

●
Adaptación á Lei Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes e
ao Real Decreto 901/2020, de 13 de outubro, polo que se
regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e se
modifica o Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre
rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de
traballo.
ou Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
Xunta Directiva

Temporización

2022

2023

Ano de implantación

X

X

Vixencia
Priorización
Nivel de prioridade

X
Baixa

2024

2025

2026

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Alta

X
●
Protocolo elaborado e aprobado pola Comisión de
Seguimento.

Indicadores
seguimento
avaliación

●
Difusión do protocolo ao 100% do cadro de
de persoal.
e ●
Nº de casos de acoso sexual e/ou acoso por razón
de sexo que se detectan, segundo o tipo de acoso.
●
Valoración cualitativa da resolución dos casos de
acoso sexual e/ou por razón de sexo detectados
seguindo o protocolo aprobado.
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Manual para a elaboración de protocolos de acoso
sexual e/ou por razón de sexo.
Recursos necesarios

Canles de comunicación interna habituais.
Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.

9.2.

Promover a formación do equipo responsable do protocolo, encargado
de recibir queixas e suxerencias e intervir ante posibles casos.
A formación aportará ferramentas para a detección e atención de
persoas afectadas nun caso de acoso sexual ou por razón de sexo.
●
Garantir a prevención do acoso sexual e por razón
de sexo na entidade, formulando mecanismos de
actuación adecuados.

Obxectivos
específicos

Departamento/s
persoa/s
responsable/s

●
Garantir a intimidade, confidencialidade e
dignidade das personas afectadas nos casos de acoso.
ou
Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade

2022

Temporización

2023

2024

2025

Ano de implantación

X

X

Vixencia

X

X

Baja

Priorización

Medio-baja

Medio-alta

Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

2026

Alta

X
Nº de persoas que recibe formación sobre
de ●
e prevención e atención do acoso.

Recursos necesarios

●

Valoración da formación.

Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.
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EIXE 10: Linguaxe e comunicación non sexista
10.1.

Seguir coidando o uso da linguaxe inclusiva en todos os documentos
internos e externos da entidade que se xeren, novas ofertas en procesos
de selección, contratación e en todas as comunicacións externas, na
páxina web e redes sociais.
●
Obter ferramentas e aplicar unha comunicación
inclusiva.
●
Promover e difundir unha imaxe interna e externa
da entidade comprometida coa igualdade de
oportunidades.

Obxectivos
específicos

●
Garantir o emprego de imaxes e comunicación
non-verbal sen estereotipos de xénero.
Departamento/s
persoa/s
responsable/s

ou Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
Equipo Técnico

Temporización

2022

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización

Baixa

2023

2024

2025

2026

X

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

X
de ●
Revisión de toda a documentación interna e
e publicada (páxina web, redes, etc.) para corrixir sesgos
e discriminacións de xénero na linguaxe ou no enfoque.

Recursos necesarios

10.2.

Alta

Equipo responsable.
Ordenador con acceso a internet.

Poñer a disposición de todas as personas da entidade o plan de igualdade
e informar periodicamente dos avances realizados, pódese incluír un
apartado específico na memoria de actividades anual e deseñar e publicar
contidos específicos na páxina web e RRSS.
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●
Fomentar a participación no plan de igualdade de
todos os axentes da entidade (cadro de persoal,
órganos de goberno e dirección, voluntariado, entidades
colaboradoras, etc.).
●
Integrar o compromiso pola igualdade na cultura
da organización.

Obxectivos
específicos

●
Dar a coñecer o plan de igualdade da entidade,
interna (ao 100% do cadro de persoal) e externamente.
●
Promover e difundir unha imaxe interna e externa
da entidade comprometida coa igualdade de
oportunidades.

Departamento
persoa/s
responsable/s

ou
Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade

Temporización

2022

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización

Baixa

2023

2024

2025

2026

X

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Nivel de prioridade

X
●

Indicadores
seguimento
avaliación

Alta

Publicación do Plan de Igualdade na páxina web.

●
Enumeración das canles de comunicación a
través das que se pode acceder ao plan de igualdade.
e ●
Nº de comunicacións dos avances do Plan de
Igualdade realizadas.
●
Difusión do Plan ao 100% do cadro de persoal e
membros da Xunta Directiva.
Canles de comunicación interna e externa habituais.

Recursos necesarios

Ordenador con acceso a internet.
Banco de materiais.
Equipo responsable.
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10.3.

Seguir alimentando o banco de materiais, como recuncho virtual con
ferramentas e recursos en materia de igualdade de xénero, compartido
con todo o equipo.
●
Incorporar a perspectiva de xénero nos
proxectos, servizos e produtos que desenvolva a
entidade, medindo o impacto de xénero que poidan ter.
●
Fomentar a participación no plan de igualdade de
todos os axentes da entidade (cadro de persoal,
órganos de goberno e dirección, voluntariado, entidades
colaboradoras, etc.).

Obxectivos
específicos

●
Concienciar ao cadro de persoal en materia de
igualdade de xénero, así como na non discriminación, e
prevención do acoso sexual e acoso por razón de sexo
e ante as violencias machistas.
Departamento
persoa/s
responsable/s

ou

Temporización

Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade

2022

2023

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización

Baja

2024

2025

2026

X

X

X

Medio-baja

Medio-alta

Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

Alta

X
●
Valoración cualitativa da utilidade do banco de
e materiais
Canles de comunicación interna e externa habituais.

Recursos necesarios

Ordenador con acceso a internet.
Banco de materiais
Equipo responsable.
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EIXE 11: Cultura da organización e compromiso coa
igualdade
11.1.

Seguir fortalecendo as colaboracións e alianzas para o traballo en rede
con outras entidades, movementos sociais, colectivos ou institucións
para o desenvolvemento de actuacións para a promoción da igualdade
e da prevención das violencias machistas.
●
Integrar o compromiso pola igualdade na cultura
da organización.

Obxectivos
específicos

Departamento/s
persoa/s
responsable/s

●
Incorporar a perspectiva de xénero nos
proxectos, servizos e produtos que desenvolva a
entidade, medindo o impacto de xénero que poidan ter.
ou Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
Xunta Directiva
Coordinación
2022

Temporización

2023

Ano de implantación

X

Vixencia

X
Baixa

Priorización

2024

2025

2026

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Nivel de prioridade

Indicadores
seguimento
avaliación

Alta

X
●
Listado de entidades, colectivos ou institucións
de cos que se contacta e colabora.
e
●
Listado de actuacións desenvolvidas.
●

Impacto destas actuacións ou campañas.

Base de datos con entidades colaboradoras.
Recursos necesarios

Materiais para a realización de campañas e actuacións.
Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.
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11.2.

Seguir revisando desde a perspectiva de xénero e o enfoque
interseccional, así como medir o impacto de xénero de todas as
actuacións e dos proxectos desenvolvidos desde a entidade ou que se
vaian iniciar, mantendo a estratexia feminista da organización. Para iso,
nas reunións do equipo técnico xeraranse espazos participativos para
traballar na implementación da perspectiva de xénero en AGARESO e
nos proxectos, compartindo ferramentas comúns e espazos de reflexión
e debate. Estes espazos terán tamén como finalidade xerar indicadores
comúns para incorporar esta perspectiva e medir o impacto de xénero
de todos os proxectos.
●
Integrar o compromiso pola igualdade na cultura
da organización.
●
Incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos,
servizos e produtos que desenvolva a entidade, medindo
o impacto de xénero que poden ter.

Obxectivos
específicos

●
Concienciar ao cadro de persoal e ao voluntariado
en materia de igualdade de xénero, así como na non
discriminación, na prevención do acoso e ante a violencia
de xénero.
Departamento/s
persoa/s
responsable/s

ou Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
Coordinación
Equipo técnico
2022

Temporización

2023

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización
Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

Baixa

2024

2025

2026

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Alta

X
●
Relación de conclusións, propostas e actuacións
de desenvolvidas desde o espazo.
e
●
Enumeración das ferramentas elaboradas ou
adaptadas.
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●
Enumeración dos
proxectos revisados.
●

servizos,

actividades

e

Informes de impacto de xénero dos proxectos.

Manuais para a incorporación da perspectiva de xénero
en proxectos sociais.
Manuais para medir o impacto de xénero en proxectos
sociais.
Recursos necesarios

Formato presencial: espazo adecuado para mater
reunións.
Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.

11.3.

Seguir potenciando o desenvolvemento de actividades e proxectos
dirixidos a mulleres atendendo ás necesidades e problemáticas
específicas detectadas en cada territorio. Tamén desenvolvendo
actividades, campañas e obradoiros concretos para a reflexión,
promoción da igualdade de xénero, corresponsabilidade e prevención e
atención das violencias machistas coas persoas ás que se dirixen os
programas e actuacións de AGARESO (actividades educativas, de
comunicación, acción social, etc.).

Obxectivos
específicos

●
Integrar o compromiso pola igualdade na cultura da
organización.

Departamento/s ou Coordinación
persoa/s
Equipo técnico
responsable/s
Comisión de Seguimento do Plan
2022

Temporización
Ano
implantación

de

Nivel de prioridade

2024

2025

2026

X

X

X

X

Vixencia
Priorización

2023

X
Baja

Medio-baja

Medio-alta

Alta

X
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●
Indicadores
seguimento
avaliación

Nº de actividades realizadas

Nº de persoas que participan, segundo o sexo.
de ●
e ●
Análise cualitativo do impacto das actuacións
desenvolvidas.
●

Propostas de mellora.

Manuais, guías didácticas, recompilacións de actividades
para traballar en grupos.
Materiais necesarios para desenvolver as actividades.

Recursos
necesarios

Orzamento no caso de externalizarse.
Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.

11.4.

Revisión desde a perspectiva de xénero do Plan de Voluntariado.
●
Integrar o compromiso pola igualdade na cultura
da organización.

Obxectivos
específicos

●
Incorporar a perspectiva de xénero nos
proxectos, servizos e produtos que desenvolva a
entidade, medindo o impacto de xénero que poden ter.

Área/s ou persoa/s Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade
responsable/s
Responsable de voluntariado
2022

Temporización

2023

2024

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización
Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

Baixa

Medio-baixa

2025

2026

X

X

Medio-alta

Alta

X
Plan de Voluntariado revisado.
de ●
e ●
Difusión do Plan de Voluntariado revisado ao
100% do equipo.
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●

Valoración cualitativa dos cambios realizados.

Plan de Voluntariado.
Recursos necesarios

Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.

11.5.

Cambiar a razón social da asociación por “Asociación Galega de
Comunicación para o Cambio Social”.

Obxectivos
específicos

●
Integrar o compromiso pola igualdade na cultura
organizacional.

Área/s ou persoa/s
Xunta Directiva
responsable/s
2022

Temporización

2023

2024

Ano de implantación

X

Vixencia

X
Baixa

Priorización

Medio-beixa

Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

2026

X

X

Medio-alta

Alta

X
de ●
e

Recursos necesarios

11.6.

2025

Cambio de razón social rexistrado.

Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.

Continuar contribuíndo á visibilización de mulleres referentes e das
contribucións que estas fixeron na sociedade, no sector e colectivos
específicos cos que traballa a entidade e a nivel local, así como seguir
visibilizando a vulneración dos dereitos das mulleres e apoiar as súas
reivindicacións.

Obxectivos
específicos

●
Integrar o compromiso pola igualdade na cultura
organizacional.
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Coordinación
Área/s ou persona/s
Equipo Técnico
responsable/s
Comisión de Seguimento do Plan
Temporización

2022

Ano de implantación

X

Vixencia

X

Priorización

Baixa

2023

2024

2025

2026

X

X

X

X

Medio-baixa

Medio-alta

Nivel de prioridade
Indicadores
seguimento
avaliación

Alta

X
Análise cualitativo do impacto das actuacións
de ●
y desenvolvidas.
●

Propostas de mellora.

Materiais necesarios para desenvolver as actividades.
Recursos necesarios

Orzamento no caso de externalizarse ou precisarse.
Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.
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EIXE 12: Violencia de xénero
12.1.

Difundir mediante un documento os dereitos laborais das traballadoras
vítimas de violencia de xénero.
●
Garantir que se cumpren e dar a coñecer os
dereitos laborais para as mulleres vítimas de violencia
de xénero.

Obxectivos
específicos
Departamento/s
persoa/s
responsable/s

ou
Comisión de Seguimento do Plan de Igualdade

2022

Temporización

2023

2024

2025

Ano de implantación

X

X

Vixencia

X

X

Baixa

Priorización
Nivel de prioridade

Indicadores
seguimento
avaliación

Medio-baixa

Medio-alta

2026

Alta

X
●
Documento sobre dereitos laborais das víctimas
de de violencia de xénero elaborado e entregado á
e comisión de seguimento.
●
Difusión do documento ao 100% do cadro de
persoal e ao 100% do equipo de voluntariado.
Guía de dereitos laborais de mulleres vítimas de
violencia de xénero.

Recursos necesarios

Ordenador con acceso a internet.
Equipo responsable.
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IX. Medios e recursos para a
implementación, seguimento e
avaliación
Materiais e recursos informáticos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Política de Recursos Humanos
Ordenadores con acceso a internet
Canles de difusión de ofertas de emprego e voluntariado (plataformas,
servizos de emprego, RRSS…)
Ferramenta - sistema de valoración de postos de traballo (SVPT)
Canles de comunicación interna e externa habituais
Manuais sobre como incorporar a perspectiva de xénero na avaliación do
desempeño persoal
Manuais sobre como incorporar a perspectiva de xénero na xestión de
persoal e na contratación
Manuais para o establecemento de pautas de desconexión dixitl
Convenio Colectivo de referencia
Aplicación para o desenvolvemento de formularios de plantilla online
Ferramenta - Auditoría Salarial
Ferramenta - Rexistro Salarial
Aplicacións para a explotación e visualización de datos
Manuais e exemplos de boas prácticas de medidas de conciliación nas
organizacións laborais e outras entidades do terceiro sector
Manual para a elaboración de protocolos de acoso sexual e/ou por razón
de sexo
Banco de materiais
Bases de datos con entidades colaboradoras
Materiais para a realización de campañas e actuacións
Manuais para a incorporación da perspectiva de xénero en proxectos
sociais
Manuais para medir o impacto de xénero nos proxectos sociais
Manuais, guías didácticas, recompilacións de actividades para traballar en
grupos
Materiais necesarios para desenvolver as actividades
Plan de Voluntariado de AGARESO
Guía de dereitos laborais de mulleres víctimas de violencia de xénero.
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Humanos
Equipo responsable da implementación de cada unha das medidas
(Consultar fichas)
Formadores/as ou entidades formadoras
Empresa externa responsable de PRL

Económicos
•

Orzamento e entidades financiadoras (no caso de externalizar o
desenvolvemento dalgunha medida
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X. Calendario
2022
Nº

2023

2024

2025

Medidas
4T
Establecer como requerimento nas
ofertas de emprego a formación en
igualdade de xénero

1.2

Seguir priorizando, ante a
posibilidade de novas contratacións,
a transformación das xornadas
parciais a xornadas completas ou
aumentando o número de horas nas
xornadas parciais do equipo
técnico, así como a transformación
de contratos de duración
determinada a contratos indefinidos.

1.3

Establecer estratexias para reducir a
segregación horizontal presente no
equipo ampliando as canles de
difusión das ofertas de emprego e de
voluntariado da entidade.

1.4

Trazar estratexias para ampliar as
liñas de financiamento que permitan
estabilizar a contratación do equipo

Eje 1

1.1

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1
T

2T

3T

2026
4T

1T

2T

3T
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2022
Nº

2024

2025

Medidas
4T

Eje 2

2023

1.5

Elaborar un procedemento de
selección, contratación e xestión de
persoas desde un enfoque de
xénero e interseccional,
actualizando a Política de Recursos
Humanos.
Neste procedemento
estableceranse os criterios a seguir
durante os procesos de selección e
contratación, así como as canles
que se empregarán para difundir as
ofertas e desenvolver calquera
comunicación.

2.1

Actualizar periodicamente o sistema
de valoración dos postos de traballo
(SVPT) e a descrición de postos de
traballo desde a perspectiva de
xénero, determinando factores de
coñecemento e aptitudes,
responsabilidade, esforzo e
condicións de traballo que
proporcionen un valor a cada posto.
No caso de que se creen novos
postos de traballo, irase
actualizando la ferramenta..

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1
T

2T

3T

2026
4T

1T

2T

3T
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2022
Nº

2023

2024

2025

Medidas
4T

3.2

Organizar e promover a
participación en actividades
formativas para afondar en materia
de igualdade de todo o equipo e da
Xunta Directiva da entidade

Eje 3

3.1

Seguir organizando e promovendo
a formación de todo o equipo,
incluíndo o equipo de voluntariado e
promoviendo a participación da
Xunta Directiva, na incorporación da
perspectiva de xénero, o enfoque
interseccional e do principio de
igualdade e non discriminación na
xestión de proxectos sociais.

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1
T

2T

3T

2026
4T

1T

2T

3T
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2022
Nº

2023

2024

2025

Medidas
4T

4.1

Ante novas vacantes, seguir dando
prioridade á promoción do equipo
profesional contratado, incluíndo a
ampliación do horario e/ou a
mobilidade funcional, sempre que
cumpra co perfil requirido.

Eje 4

Tamén serán priorizadas persoas
que formaran ou formen parte da
base social ou realizaran prácticas
na entidade.

4.2

Elaborar un sistema de avaliación
do desempeño anual, redactando e
aprobando unhas pautas
obxectivas e transparentes,
dacordo con factores para ter en
conta de cada posto de traballo,
desde unha perspectiva de xénero
e adoptando metodoloxías que
permitan realizar unha avaliación
360º (equipo de profesionais,
Coordinación, …) desde unha
perspectiva de xénero.

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1
T

2T

3T

2026
4T

1T

2T

3T
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2022
Nº

Eje 5
Eje 6

2024

2025

Medidas
4T

Eje 7

2023

5.1

Redactar e acordar unhas pautas
de desconexión dixital para
favorecer a conciliación e
corresponsabilidade do equipo.

6.1

Promover a participación de
mulleres nos órganos de dirección e
de toma de decisións estratéxicas
(Xunta Directiva e asembleas), así
como en tarefas de representación,
relatorios, encontros, coordinación e
colaboración con outras
organizacións e institucións, etc.;
fomentando a participación de
mulleres nos cargos de máis
responsabilidade e representación
se se producen cambios na
composición, tratando de acadar
cando menos un 40% de presenza
de mulleres nestes espazos

7.1

Continuar revisando, desde a
perspectiva de xénero, a asignación
das retribucións salariais, mantendo
criterios obxectivos e transparentes
e evitando fendas salariais.
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2022
Nº

Eje 8

2024

2025

Medidas
4T

Eje 9

2023

8.1

Manter reunións de coordinación,
así como individuais, para seguir
analizando as necesidades e/ou
posibles melloras en relación á
conciliación do equipo na entidade,
recollendo propostas de novas
medidas e estudando a súa
implantación, sempre desde o
enfoque da corresponsabilidade.
Así mesmo, desenvolverase unha
avaliación das medidas dispoñibles
na entidade que melloran e amplían
as dispostas segundo normativa
vixente e segundo convenio
colectivo de aplicación a través
dunha enquisa no equipo.

9.1

Elaboración, aprobación e difusión
dun protocolo que recolla as
actuacións de prevención e atención
de situacións de acoso sexual e/ou
por razón de sexo, tendo como
referencia a normativa vixente, así
como o convenio colectivo ao que se
adscribe a entidade.
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2022
Nº

2024

2025

Medidas
4T

Eje 10

2023

9.2

Promover la formación do equipo
responsable do protocolo,
encargado de recibir queixas e
suxestións e intervir ante posibles
casos.
A formación aportará ferramentas
para a detección e atención de
persoas afectadas nun caso de
acoso sexual ou por razón de sexo.

10.1

Seguir coidando o uso da linguaxe
inclusiva en todos os documentos
internos e externos da entidade que
se xeren, novas ofertas en procesos
de selección, contratación e en
todas as comunicacións
externas,na páxina web e redes
sociais.
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2022
Nº

2024

2025

Medidas
4T

Eje 11

2023

10.2

Poñer a disposición de todas as
personas da entidade o plan de
igualdade e informar
periodicamente dos avances
realizados; pódese incluír un
apartado específico na memoria de
actividades anual e deseñar e
publicar contidos específicos na
páxina web e RRSS.

10.3

Seguir alimentando o banco de
materiais, como recuncho virtual
con ferramentas e recursos en
materia de igualdade de xénero,
compartido con todo o equipo

11.1

Seguir fortalecendo as
colaboracións e alianzas para o
traballo en rede con outras
entidades, movementos sociais,
colectivos ou institucións para o
desenvolvemento de actuacións
para a promoción da igualdade e a
prevención das violencias
machistas
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2022
Nº

2023

2024

2025

Medidas
4T

11.2

Seguir revisando desde a
perspectiva de xénero e o enfoque
interseccional, así como medir o
impacto de xénero de todas as
actuacións e dos proxectos
desenvolvidos desde a entidade ou
que se vaian iniciar, mantenendo a
estratexia feminista da
organización. Para iso, nas
reunións do equipo técnico
xeraranse espazos participativos
para traballar na implementación da
perspectiva de xénero en
AGARESO e nos proxectos,
compartindo ferramentas comúns e
espazos de reflexión e debate.
Estes espazos terán tamén como
finalidade xerar indicadores comúns
para incorporar esta perspectiva e
medir o impacto de xénero de todos
os proxectos
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2022
Nº

2023

2024

2025

Medidas
4T

11.3

Seguir potenciando o
desenvolvemento de actividades e
proxectos dirixidos a mulleres
atendendo as necesidades e
problemáticas específicas
detectadas en cada territorio.
Tamén desenvolvendo actividades,
campañas e obradoiros concretos
para a reflexión, promoción da
igualdade de xénero,
corresponsabilidade e prevención e
atención das violencias machistas
coas persoas ás que se dirixen os
programas e actuacións de
AGARESO (actividades educativas,
de comunicación, acción social,
etc.).

11.4

Revisión desde a perspectiva de
xénero do Plan de Voluntariado.

11.5

Cambiar a razón social da
asociación por “Asociación Galega
de Comunicación para o Cambio
Social”.
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2022
Nº

Eje 12

2024

2025

Medidas
4T

11.6

Continuar contribuíndo á
visibilización de mulleres referentes
e das contribucións que estas
fixeron na sociedade, no sector e
colectivos específicos cos que
traballa a entidade e a nivel local,
así como seguir visibilizando a
vulneración dos dereitos das
mulleres e apoiar as súas
reivindicacións.

12.1

Difundir mediante un documento os
dereitos laborais das traballadoras
vítimas de violencia de xénero.

Seguimiento del Plan
Avaliación do
plan

2023

Avaliación intermedia

Avaliación final
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XI. Sistema de seguimento, avaliación e
revisión periódica
O seguimento durante todo o desenvolvemento do I PLAN DE IGUALDADE
permitirá comprobar a consecución dos obxectivos propostos para cada medida
e coñecer o proceso de desenvolvemento co fin de introducir outras medidas se
fose necesario ou corrixir posibles desviacións.
A avaliación do I PLAN DE IGUALDADE permitirá a revisión das prácticas en
función dos seus resultados para facilitar o cumprimento do obxectivo de
igualdade de AGARESO.
Este sistema de control debe aportar información tanto a nivel de execución das
actuacións como dos resultados cuantitativos e cualitativos obtidos e das
dificultades que se poidan atopar durante a fase de implementación, así como o
impacto de xénero.
Trátase, polo tanto, de realizar unha valoración sistemática e obxectiva do
impacto do Plan de Igualdade na entidade, avaliar o cumprimento e a pertinencia
dos obxectivos, as repercusións no cadro de persoal e na cultura da
organización, así como a viabilidade das medidas establecidas no Plan. Esta
avaliación precisa da participación dos e das axentes involucradas (Xunta
Directiva, Equipo Técnico, Comisión de Seguimento, voluntariado, etc.), co
obxecto de ter un coñecemento riguroso e fidedigno da situación da entidade
antes e despois da implantación do I PLAN DE IGUALDADE.
A duración do presente Plan de Igualdade ten unha vixencia de 4 anos a contar
desde a data da súa firma.
●

Seguimento:

A información recollida plasmarase nos informes semestrais elaborados pola
Comisión de Seguimento.
Os informes farán referencia á situación actual de AGARESO e á evolución que
experimentou coa posta en marcha e desenvolvemento das medidas do Plan de
Igualdade a medida que se van implementando.
Os informes elaborados serán trasladados á Xunta Directiva para o seu
coñecemento e valoración dos logros e avances de AGARESO na aplicación da
igualdade de oportunidades de mulleres e homes na súa xestión.
●

Evaluación:

A avaliación intermedia realizarase no segundo semestre de 2024. Por outra
banda, a avaliación final do Plan de Igualdade realizarase o segundo e terceiro
trimestre do ano 2026, sendo os últimos 6 meses de vixencia do Plan de
Igualdade. Simultaneamente procederase a negociar o II PLAN DE
IGUALDADE.
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Para a elaboración da avaliación contarase cos instrumentos necesarios para a
recollida e análise da información, sendo estes: fichas, actas de reunións,
informes semestrais e calquera outra documentación que a Comisión de
seguimento considere necesaria para a realización da avaliación.
● Procedemento para odesenvolvemento do seguimento e
avaliación:
O seguimento e avaliación por realizar medirán como mínimo:
o O coñecemento das medidas e accións implantadas: o grao de
coñecemento permitirá avaliar a calidade da comunicación tanto dos
contidos como dos canais informativos.
o A utilización das medidas e accións implantadas: permitirá avaliar se as
medidas foron acordes ás necesidades da entidade e no caso dun escaso
uso delas, detectar se existen obstáculos que dificultan a súa utilización.
o A satisfacción do equipo de profesionais coas medidas e accións
implantadas: permitirá saber se as medidas están correctamente
planteadas e son a resposta necesaria ás necesidades do cadro de
persoal.

XII. Composición e funcionamento da comisión
de seguimento e avaliación e revisión periódica
do plan de igualdade
•

Composición:

A Comisión de Seguimento do Plan estará conformada polas siguientes persoas:
Nome e apelidos

Cargo/relación coa entidade

Sonia Díaz Pereiro

Técnica de proxectos

Lorena Seijo Sanmiguel

Coordinadora

Rocío Cadahía Fernández

Presidenta

Daniel Abad Gómez

Representante CIG

Cristina Calvo Espasandín

Representante UGT

María Teresa Pérez Pardo

Representante CC.OO.

•

Funcións da Comisión de seguimento:
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-

Verificar a consecución dos obxectivos establecidos no plan de
igualdade a partir de reunións periódicas.

-

Reunirse sempre que o consideren necesario en datas extraordinarias,
previa xustificación por requerimento dalgunha das partes.

-

Detectar posibles obstáculos ou dificultades na implantación e realizar
os axustes pertinentes ou adoptar medidas correctoras se fose
necesario.

-

Recoller suxerencias e queixas do equipo de profesionais, persoas
usuarias e voluntarias no caso de producirse, a fin de analizalas e
propoñer solucións.

-

No caso de discrepancia sobre o cumprimento ou no caso de
incumprimiento das medidas contempladas no plan recurrirase aos
correspondentes sistemas de solución de conflictos laborais.

-

Redactar e actualizar o informe de seguimento, a avaliación intermedia
e a avaliación final.

XIII. Procedemento para a modificación do Plan
de Igualdade ou solución de discrepancias na
súa interpretación
O seguimento e a avaliación permitirá cumprir os seguintes obxectivos:
Describir os procesos de implementación das accións e medidas
propostas.
Coñecer en profundidade a implicación das diversas áreas a nivel
transversal, así como o impacto do I PLAN DE IGUALDADE.
Expoñer as razóns, se fose o caso, que dificultaron ou impediron o
cumprimento das medidas.
Propoñer ideas de mellora para as actuacións propostas,
planificadas e desenvolvidas e reflexionar sobre a continuidade das
accións.
Identificar novas necesidades que requiran accións para fomentar
e garantir a igualdade de oportunidades.
Medir o impacto social de xénero das medidas implementadas na
entidade.
Establecer o grao de cumprimiento do I PLAN DE IGUALDADE,
tendo unha análise clara da documentación recollida: diagnose de xénero,
fichas de análise de accións, informes de seguimento, memorias de
actividades, etc.
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Polo tanto, este documento é dinámico e flexible, ao ser progresivo e estar
sometido aos posibles cambios, novas necesidades, obstáculos ou
oportunidades que se vaian presentando ao longo dos catro anos de
vixencia do plan.
Todos os cambios que se realicen nas medidas recollidas neste plan (descrición
da medida, recursos, persoas responsables, temporización, priorización, etc.) e
nos sistemas de seguimento e avaliación serán aprobados nas reunións da
Comisión de Seguimento, indicando nas actas os cambios acordados e os que
se aproben realizar sen ter obtido un acordo entre a representación da entidade
e a das persoas traballadoras; recollendo así mesmo a xustificación destas
modificacións. Como se recolleu anteriormente, no caso de discrepancia sobre
o cumprimento ou no caso de incumprimiento das medidas contempladas no
plan recurrirase aos correspondentes sistemas de solución de conflictos laborais.
En caso de discrepancia entre as partes na aplicación, seguimento, avaliación
ou revisión do plan de igualdade, farase constar as mesmas na reunión da
comisión de seguimento, constando así na acta oportuna. Se iso é necesario, as
partes poderán acudir a un organismo con competencias en mediación no ámbito
laboral.
Como mostra de conformidade a canto antecede, asinan o presente documento
en Santiago de Compostela, a 26 de setembro de 2022.
Por parte da representación da entidade:
Sonia Díaz Pereiro

Lorena Seijo Sanmiguel

Rocío Cadahía Fernández

María Teresa Pérez Pardo

Cristina Calvo Espasandín

Pola parte social:
Daniel Abad Gómez

61

