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                                                                                                                         PRESENTACIÓN 

 

Este estudo responde á necesidade de incorporar o enfoque de xénero nos fluxos de información da web 

oficial do Concello de Covelo. 

 

A utilización dunha linguaxe non sexista é un principio que ven reflectido en diversas normas e leis, das 

que compre destacar a Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e 

homes (BOE núm. 71, de 23 de marzo), na que se establece como criterio de actuación de todos os 

poderes públicos a utilización dunha linguaxe non sexista. Esta lei, no título II, sobre as políticas públicas 

para a igualdade, regula no artigo 14.11, como criterio xeral de actuación dos poderes públicos, “a 

implantación dunha linguaxe non sexista no ámbito administrativo e o seu fomento na totalidade das 

relacións sociais, culturais e artísticas”. Para aplicar o principio de igualdade de trato e de oportunidades 

na sociedade da información, no artigo 28.4 establécese que “nos proxectos do ámbito das tecnoloxías 

da información e da comunicación sufragados total ou parcialmente con diñeiro público, garantirase que 

a súa linguaxe e contidos non sexan sexistas”.  

 

A linguaxe é o vehículo que nos permite comunicar os nosos pensamentos, vivencias, opinións e 

experiencias de vida. A linguaxe constrúe pensamento e o pensamento constrúe realidade. A través do 

proceso de comunicación crecemos como persoas, detectamos o que pensamos, definimos e redefinimos 

cal é nosa posición no mundo e conferimos posicións ás demais persoas. Comunicarnos permítenos crecer e 

madurar nunha constante interacción co medio. 

 

Coñecemos que a linguaxe é unha construcción social, que xera e transmite convencións herdadas e 

reflicte unha realidade socialmente construída e en lóxica, sexista. A través da linguaxe apréndese o que 

se espera de cadaquén e o papel que debemos xogar no tecido social, de forma que a escrita e as 

imaxes transmiten pero tamén responden aos estereotipos e roles de xénero, en definitiva, aos mandatos 

de xénero. 

 

Non obstante, a linguaxe ten a capacidade de nomear, de amosar outras realidades, de cambiar a orde 

das cousas, de mudar a visión androcentrista pola perspectiva de xénero e este é sempre o fin último do 

proceso de estudo e análise da comunicación dende a perspectiva de xénero: incorporar a perspectiva 

de xénero á análise da realidade. 
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                                                                                                                         METODOLOXÍA 

 
Por metodoloxía enténdese a orde e procedementos que se utilizan para desenvolver unha actividade, 

actuación, conxunto de accións ou proceso. Desde a perspectiva do conxunto de secuencias nas que se 

organiza un proceso, o estudo que presentamos estructurouse en cinco fases: 

1. Recollida de datos secundarios: estudo documental. 

2. Recollida de datos primarios: enquisa. 

3. Procesamento e análise da información. 

4. Elaboración do estudo. 

 

A 1º fase responde ao estudo da linguaxe escrita utilizada na web oficial do concello de Covelo, co 

obxectivo de coñecer e situar o punto de partida. Para elo, utilizouse o mapa web e realizáronse máis de 

150 capturas de pantalla, recollendo datos sobre: concello, servizos, pobo, actividades e Covelo coa 

Igualdade. Do mesmo modo, analizáronse 16 documentos utilizados pola cidadanía deste concello na súa 

relación coa administración local. 

 

A 2º fase consistiú na elaboración e administración ao persoal técnico e político do concello dunha enquisa 

anónima e voluntaria co obxecto de coñecer o seu coñecemento e actitude en relación coa linguaxe non 

sexista. Foi cumprimentada por 17 persoas. 

 

Durante 3º fase analizáronse os datos secundarios na procura de detectar a linguaxe empregada e 

elaborando propostas de mellora. Ao mesmo tempo envorcáronse e analízanse os datos recollidos a 

través da enquisa, trazando un perfil das persoas responsables da comunicación no concello de Covelo. 

 

Toda esta información é estruturada e compilada durante a 4ª fase co obxecto de achegar información 

sobre a comunicación do concello de Covelo desde una perspectiva de xénero. 
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               ___________________________________                        DATOS PRIMARIOS: enquisa 

 
Os datos primarios dan conta, de primeira man, da información obxecto de estudo, polo que è 

importante achegar información directa determinando que instrumento metodolóxico se vai utilizar. No 

caso deste estudio a elección metodolóxica viu definida polo interese en recoller información sobre a 

percepción e actitudes que o persoal técnico e político do Concello de Covelo ten sobre a comunicación 

inclusiva.  

Os principios que rexeron a elaboración da enquisa foron: o anonimato, a voluntariedade e a sinxeleza. 

A información que tentou recoller esta enquisa foi a valoración da importancia da utilización dunha 

linguaxe non sexista, a identificación do uso da linguaxe sexista e os obstáculos para un uso inclusivo da 

comunicación.  

É preciso sinalar que para elaborar a pregunta que determina a identificación dun uso da linguaxe non 

inclusivo analizamos os documentos de uso das persoas administradas, atopando de forma reiterada 

expresións nas que se utiliza o masculino como xenérico (datos do interesado, datos do representado). 

 

O corpo do cuestionario constou de: 

• 2 ítems identificativos (sexo e tramo de idade).  

• 4 preguntas de resposta pechada (dicotómicas, escala de Likert e de múltiples opcións). 

• 1 pregunta aberta dirixida a recoller achegas. 

 

A enquisa foi autoadministrada (Google forms) a través do envío aos enderezos electrónicos do persoal 

técnico (12) e político do Concello (11). Recolléronse 13 respostas o que supón o 57% das enviadas, 

destas 9 (69% do total de enquisas enviadas) corresponderon a mulleres e 4 a homes (31% do total de 

enquisas enviadas). 

Un dato de interese é que os homes aos que se lle enviaron enquisas foron, entre persoal técnico e 

político, 14. No caso das mulleres (a suma entre políticas e técnicas) 9. Neste universo específico, de 

persoal técnico e político do concello de Covelo (23), o 61% son homes e o 39% mulleres, pois ben do 

total de persoas que responderon á enquisa (13) o 69% son mulleres e o 31% homes, o que significa que 

6 de cada 10 enquisas foron entregadas a homes e só 3 de cada 10 enquisas foron contestadas por 

varóns. 

 

A continuación analizaremos os datos máis salientables contidos no cuestionario: 

• En relación aos tramos de idade o 62% das persoas enquisadas teñen máis de 41 anos e menos de 

55. Analizando este dato segundo a variable sexo 67% corresponden ao universo de mulleres e o 

50% aos homes. 
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• A primeira pregunta que busca información sobre a posición das persoas entrevistadas en relación  á 

linguaxe non sexista é: A linguaxe inclusiva é aquela “exenta de sexismo tanto no material escrito coma 

nas imaxes”. Desde este punto de vista pensas que é importante a utilización dunha linguaxe inclusiva no 

teu desempeño profesional ? Os datos recollidos son os seguintes: 

 

moi importante

bastante importante

indiferente

pouco importante

nada importante

 
O 77% das persoas enquisadas valoran a utilización da linguaxe inclusiva como moi importante.  

 

• A segunda pregunta tenta achegar información sobre a utilización desta linguaxe: Na área na que 

traballas, en que medida observas que se utiliza unha linguaxe sexista?. Os datos recollidos son os 

seguintes: 

sempre

en bastantes ocasións

ás veces

 
 

O 46% das persoas enquisadas afirman que se utiliza unha linguaxe non sexista “ás veces”, seguida 

dun 38% que explicita que en “bastantes ocasións”. Un 15% afirma que “sempre” se utiliza unha 

linguaxe exenta de sexismo e ninguén afirma que “nunca” ou “case nunca” se empregue.  Ao igual 

que co ítem anterior os datos analizados segundo o sexo non achegan datos diferenciais respecto dos 

datos xenéricos.  

 

• A terceira pregunta indaga sobre os atrancos que observan para aplicar a linguaxe inclusiva: Que 

obstáculos pensas que existen para a utilización dunha linguaxe inclusiva?. Os datos recollidos son os 

seguintes: 
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descoñecemento

falta interés

falta formación

falta tempo

outras

 

O 31% identifica que o grande atranco que observa á hora de empregar unha linguaxe non  sexista 

é a “falta de formación”, outro 31% sinala a “falta de interese” e o 15% o atribúe á “falta de 

tempo”. É importante salientar que todas as persoas que responderon incidindo na “falta de interese” 

como factor que obstaculiza a utilización dunha linguaxe inclusiva son mulleres, ao igual que a 

resposta “falta de interese” é maioritariamente sinalada por mulleres. 

 

• A cuarta pregunta tenta coñecer se as persoas enquisadas identifican a linguaxe inclusiva: Desde o teu 

punto de vista, a utilización nas solicitudes de formas como “datos do interesado” ou “datos do 

representado” é un exemplo de linguaxe sexista?. Os datos recollidos son os seguintes: 

 

SI

NON

 
 

O 54% identifican que nas anteriores expresións agóchase unha mostra de linguaxe sexista, o 46% 

non. 

Neste apartado son moi salientables ás diferenzas nas respostas segundo a variable sexo: O 100% 

das respostas afirmativas o son de mulleres, mentres que os homes sinalan a resposta negativa nun 

100%. Outro dato de interese é que este grupo de mulleres que identifica a utilización do masculino 

como un falso xenérico, valoran como “moi importante” a utilización dunha linguaxe non sexista. 
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En conclusión podemos afirmar que: 

o Responden á enquisa un maior número de mulleres que de homes. 

o As persoas enquisadas, de forma maioritaria, valoran a utilización da linguaxe inclusiva como moi 

importante. 

o Case a totalidade das persoas que responden á enquisa afirman que no seu departamento se utiliza, 

en algunha medida, unha linguaxe non sexista. 

o Os atrancos que observan á hora de empregar unha linguaxe non sexista son fundamentalmente: 

falta de formación e falta de interese, respostas sinaladas maioritariamente por mulleres. 

o Só Identifican a utilización dunha linguaxe sexista as mulleres. 
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               ______________      ____        DATOS SECUNDARIOS: estudo web e documentos de uso 

 

Os principais datos secundarios analizados proveñen do baleirado da web do Concello de Covelo 

(www.concellodecovelo.es) efectuada durante os meses de outubro e novembro do 2019 a través do seu 

mapa web, efectuando 153 capturas de pantalla. Do mesmo modo, foron analizados 16 documentos de 

uso común entre a cidadanía nas súa relación co concello: instancias, comunicacións, solicitudes, certificados 

e xustificantes. 

Para a súa análise profundamos nos modos e formas de comunicación sexista máis salientables 

establecendo unha “listaxe de comprobación do uso dunha comunicación inclusiva” a modo de indicadores 

dun uso non inclusivo da linguaxe, sinalando que para a súa comprobación utilizamos a regra de 

inversión que consiste en substituír os termos masculinos polos correspondentes femininos ou viceversa.  

 

LISTAXE DE COMPROBACIÓN: 

A. Utilización do masculino como falso xenérico. 

Uso do masculino como xenérico, baixo a aparencia de englobar a mulleres e homes, obstaculizando 

o pleno establecemento da igualdade entre mulleres e homes.  

B. Masculinización dos cargos e/ou profesións 

Utilización exclusiva do masculino para nomear profesións e/ou cargos administrativos. 

C. Utilización de estereotipos de xénero. 

Ocorre cando a través da escrita mantense a identificación con roles e papeis tradicionalmente 

asignados a mulleres e homes 

 

Antes de iniciar esta análise cómpre sinalar que a comunicación e a linguaxe son potentes axentes 

socializadores e nesta medida a linguaxe sexista é axente e é resultado da desigualdade de xénero. As 

palabras designan realidades e a utilización do masculino como xenérico de todos os seres humanos 

invisibiliza ao 52% da poboación, produce confusión ao non identificar se estamos a falar dun xénero 

gramatical ou dos dous (salto semántico), en definitiva, reflicte e reproduce androcentrismo na visión do 

“Home” como referente e suxeito universal. 

 

No anexo-1- (páxina 16) amosamos as capturas da web obxecto do cadro nas que observamos 

utilización de linguaxe sexista. As expresións e palabras que visibilizan unha linguaxe androcéntrica son 

marcadas cunha elipse en cor vermello. Do mesmo modo, sinalamos con elipse azul as formas inclusivas. 

Operamos do mesmo xeito cos documentos de uso a analizar (anexo-2-, páxina 35) 

O cadro que agora se amosa contén: indicadores de uso sexista da linguaxe observados en cada texto;  

textos sexistas, e; alternativas dende parámetros de linguaxe inclusiva. 
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Indicar que das 153 capturas da páxina web analizadas un 24% conteñen linguaxe sexista (37). Do 

mesmo modo dos 16 documentos achegados polo concello 14 inclúen algunha forma de linguaxe sexista 

(88%) 

 

INDICADORES DE USOS SEXISTAS 
DOC Falso  

xen. 
Masculiniz 
prof/cargos 

Estereotp  
xénero 

Obs 
Texto CON Linguaxe 

Sexista 
Texto SEN Linguaxe Sexista 

1-2-3 x x   -perfil do contratante -perfil contratación /perfil contratante 

4 x   X 
-...repartidos... 
-...veciños... 
-...aos seus visitantes. 

-...repartida.... 
-...veciñanza...  
-...con visitantes. 

5-10 x   X - xuntos... 
-xuntémonos polo Nadal / xuntas e 
xuntos polo Nadal / xuntanza no 
Nadal. 

6 x  x  
-para tódolos 
participantes 

-para quen participe 

7 x    -...que calquera veciño... -...que a veciñanza... 

8 x   X 

-...calquera veciño.. 
 
-...utilizados por todos... 
-...nenos e maiores. 

-...calquera veciño ou veciña.../...que 
a veciñanza... 
-...utilizados... por todos 
-...menores e maiores 

9 x    
-...aos nenos/as... 
 
-...pais... 

-...a menores... / ...á infancia... / ...a 
nenas e nenos... 
-...nais e pais... 

11 x   X 

-Estar empadroado... 
 
-Valerse por si mesmo... 
 
-...“aqueles”... 

-constar no padrón... / estar 
empadroado ou empadroada... 
-ter autonomía persoal... / valerse 
por unha ou un mesmo... 
-...“aquelas”... 

12 x x x  -...concelleiros... -...concelleiros e concelleiras... 

13-15 x    
-datos do interesado 
-datos do representante 

-datos persoa interesada 
-datos representante 

14-16 x    

-..de informar aos 
interesados sobre 
Protección de Datos. 
-Fun informado... 
-Destinatarios 
-..e aos encargados do 
tratamento... 
-...datos do 
solicitante/representante.. 

-...de informar aos interesados sobre 
Protección de Datos 
 
-Informáronme... 
-Destino 
-...e responsables do tratamento... 
 
-...datos da persoa 
solicitante/representante... 

17 x    
-Para os amantes da 
natureza 

-Para amantes da natureza 

18 x    
-...vivenda dos caseiros... 
-...os habitantes... 

-...vivenda do e da caseira... 
-...as e os habitantes... / ...a 
poboación... 

19  x   -...polos cereiros... -...por cereiros e cereiras... 

20 x    -(nenos ata 13 anos) 
-(nenas e nenos ata 13 anos) / 
(menores ata 13 anos) 

21 x   X 
-...os primeiros 
poboadores... 

-...as primeiras e primeiros 
poboadores... / ...primeiras persoas 
en habitar... 

22 x x   

-...os habitantes... 
-...traballadores 
autónomos... 
-...dos visitantes... 
-...residían profesionais 
liberais: medico, 
avogado... 

-...os e as habitantes... 
-...traballadoras e traballadores 
autónomos... 
-...de visitantes... 
-...residían persoas con profesións 
liberais: medicina, avogacía... 
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-...dalgúns licenciados... 
-...veciños... 
-...devotos... 
 
-...a maioría dos que... 

-...de persoas licenciadas... 
-...a veciñanza... 
-...persoas devotas... / ...devotos e 
devotas... 
-...a maioría das persoas... 

23 x    -...os nativos... -...as persoas nativas... 

24 x   X -...polos veciños... 
-...pola veciñanza... / ...por veciñas e 
veciños... / ...por os e as veciñas... 

25 x x   

-...lobos... 
-...arrieiro... 
-...de gandeiros e 
campesiños... 
-...actividades do home... 
-...os primeiros 
poboadores... 
-...dos nosos antepasados... 

-...lobos e lobas... 
-...arrieira e arrieiro... 
-...de gandería e labranza.. 
 
-...actividades das persoas... 
-...os e as primeiras poboadoras.. 
 
-...de antepasados... /...dos nosos e 
nosas antepasadas... 

26 x    

-...pensada para os que 
non... 
-...para os cales gustan da 
orientación... 
-...os que prefiren... 
-...os que queren... 

-...pensada para a xente que non... 
 
-...para as persoas que gustan da 
orientación... 
-...quen prefire... 
-...quen quere... 

27 x   X 

-...30 alumnos. 
-...30 alumnos-
traballadores... 
-...os asistentes... 

-..30 alumnos e alumnas. 
-...30 persoas alumnas-traballadoras... 
 
-...persoas asistentes. 

28 x    -...dos participantes... 
-...das persoas participantes... / ...dos 
e das participantes... 

29 x   X 

-...dos seus habitantes... 
-...os nosos veciños... 
-...todos os veciños. 

-...da poboación... 
-...a nosa veciñanza... 
-...veciños e veciñas /...a veciñanza 
/...todos e todas as veciñas 

30 x x   -..dos representantes.. -...de representantes... 
31 x    -..para estar informado.. -..para informarte... 

32 x    -...nenos e adultos... 
-...menores e maiores... / nenos e 
nenas e persoas maiores... 

33 x   X 
-...cada un... 
-...disposto... 

-...cada quen... 
-...esta en disposición... 

34 x    
-...amigos... 
-...o dos lagartos... 

-...amizades... 
-...o das ou dos lagartos... 

35 x    -...todos os habitantes... 
-...todos e todas as habitantes... / ...a 
xente que habita... 

36 x    
-...dun destinatario... 
-...os pequenos... 

-...dun ou dunha destinataria... 
-...pequenas e pequenos.... 

37 x    -...cos pobres... -...coas persoas pobres... 
 

A x    -...por técnico... -...persoal técnico... 
B x    -sinatura do solicitante... -...sinatura do solicitante 

B1 x    

-...polos solicitantes... 
-..do solicitante... 
-...asinada polo/a 
técnico/a director/a das 
obras... 
-...por técnico competente. 
-...por facultativo 
competente... 
-...polo/a técnico/a 
redactor/a do proxecto 
-...de técnico competente... 
-...que non está 
inhabilitado ou incurso... 

-...por solicitantes... 
-...da persoa solicitante... 
-...asinada pola dirección técnica das 
obras 
 
-..persoal técnico competente. 
-...por persoal facultativo con 
competencias... 
-...polo equipo técnico redactor do 
proxecto 
-...de técnica ou técnico competente... 
-...que non está en situación de 
inhabilitación ou incompatibilidade 

B2 x    
-..do solicitante... 
-...os solicitantes... 

-...da persoa solicitante... 
-...as persoas solicitantes... 
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C x    -...dos veciños. -...da veciñanza. 

C1 x    

-..polos solicitantes... 
-...do solicitante... 
-...por técnico competente 
-...polo técnico redactor... 
-...de técnico competente... 
-...que non está 
inhabilitado ou incurso... 
-...do propietario.... 

-...polas persoas solicitantes... 
- ...da persoa solicitante... 
-...por persoal técnico competente... 
-...polo persoal técnico redactor... 
-...de técnica ou técnico competente... 
-...que non está en situación de 
inhabilitación ou incompatibilidade 
-...da ou do propietario.... 

D x    
-..dos veciños. 
-..o promotor.. 

-...da veciñanza. 
-...o promotor ou promotora... 

D1 x    -...do solicitante... -...da persoa solicitante... 

D2 x    
-...que non está 
inhabilitado ou incurso... 
-...os solicitantes... 

-...que non está en situación de 
inhabilitación ou incompatibilidade 
-...as persoas solicitantes... 

D3 x    -destinatarios. -destino 
E x    -...dos veciños. -...da veciñanza. 

E1 x    

-..polos solicitantes... 
-...do solicitante... 
-...polo técnico redactor... 
-...que non está 
inhabilitado ou incurso... 
-...por técnico 
competente.... 

-...polas persoas solicitantes... 
- ...da persoa solicitante... 
-...polo persoal técnico redactor... 
-...que non está en situación de 
inhabilitación ou incompatibilidade 
-...por persoal técnico competente.... 

E2 x    
-...de técnico competente... 
-..do contratista... 
-...os solicitantes... 

-...de técnica ou técnico competente... 
-..do ou da contratista... 
-...as persoas solicitantes... 

E3 x    -destinatarios. -destino 

F x    
-...polos solicitantes. 
-...do solicitante... 
-..polo técnico director.. 

-...polas persoas solicitantes. 
- ...da persoa solicitante... 
-...polo equipo de dirección técnica.. 

G x    -...do solicitante: 
-...do solicitante: / da persoa 
solicitante / do ou da solicitante 

H x    
-..dos seus titulares ou 
usufrutuarios... 

-..das persoas titulares ou 
usufrutuarias.. 

H1 x    - Sinatura do solicitante -Sinatura do solicitante 

H2 x    

-..a que destinatarios 
comunicaranse os seus 
datos? 
-...o encargado... 

-...Destino dos seus datos 
 
 
-...a encargada... 

I x    -...datos do solicitante: -...datos do solicitante: 

L x    
-...datos do solicitante: 
-...DNI do solicitante: 

-...datos do solicitante: 
-...DNI do solicitante: 

L1 x    -...dos músicos. -...das e dos músicos. 

L2 x    

-..instalador autorizado... 
 
 
-...polos organizadores... 

-...un ou unha instaladora autorizada 
/ persoa con autorización para 
instalacións... 
-..polas persoas organizadoras... 

L3 x    
-...ser o responsable 
exclusivo 

-...ser o responsable exclusivo  

L4 x    

-datos do solicitante... 
-Instalador eléctrico 
autorizado. 

-...datos do declarante 
-...instaladora ou instalador eléctrico 
autorizado / persoa con autorización 
para instalacións... 

M x    -..dos contraentes 
-...das persoas contraentes / do e da 
contraente 

N x    -..do adquirinte... 
-.. do adquirinte / de quen adquire / 
da persoa adquirinte...  

Ñ x    -...o solicitante... -...a persoa solicitante... 

O x    
-...o propietario ou 
arrendatario... 

-...a persoa propietaria ou 
arrendataria... 
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En referencia ás capturas da web e aos documentos de uso nos que observamos a utilización dunha 

linguaxe sexista todos utilizan o masculino como xenérico na convención segundo a cal o masculino serve 

tanto para designar ós individuos de sexo masculino como a toda especie humana sen distinción de sexos. 

Non obstante, hai voces discordantes en forte debate académico,  por exemplo o Manual de estilo do 

Diario Oficial de Galicia considera que o uso do masculino como xénero non marcado contribúe a 

invisibilizar a presenza das mulleres e considera que os textos institucionais deben evitar os usos 

discriminatorios.  

Respecto dos documentos de uso, dos 16 analizados 14 incorren no uso do masculino como xenérico. 

 

A realidade é que o uso dunha linguaxe inclusiva require de maiores coñecementos lingüísticos, a linguaxe 

inclusiva non son só os desdobramentos, tamén é preciso contemplar o uso de colectivos, de abstractos, a 

utilización de metonimias, de perífrases, pronomes sen marca de xénero, omisión de determinantes con 

marca de xénero, etc.. 

O uso dunha linguaxe inclusiva enriquece a lingua. 

Desde esta perspectiva as suxestións de modificación dos textos atopados inclúen máis dunha forma 

utilizando diferentes recursos lingüísticos (diferentes formas de desdobramentos, xenéricos, colectivos, 

pronomes sen marca de xénero...) que melloran os textos. Os textos en cor vermella sinalan a escrita en 

forma sexista, mentres que os azuis amosan as modificacións dende unha linguaxe inclusiva. 

O texto en negro (doc 9) visibiliza un desdobramento non concordante. 

 

A utilización do masculino como falso xenérico é a forma máis detectada en todas as capturas 

analizadas e catalogadas como non inclusivas (37) e nos documentos de uso (14). 

En relación ás capturas da web compre sinalar que 9 conteñen a maiores outros tipos de sexismo. Un 

destes é a masculinización de cargos, sinalado nos documentos-capturas nº 1-2-3-12-19-22-25-27-28-

30, por razón de utilizar termos relativos a empregos ou postos de responsabilidade vencellados aos 

homes (contratante, concelleiros, licenciados...) e xerar a dúbida de ser obxecto en exclusiva de homes ou 

de tódalas persoas. Outra forma de sexismo é a utilización de estereotipos de xénero, sinalados nos 

documentos-capturas nº 6-12 que refiren ideas preconcibidas sobre o comportamento e desempeño 

diferencial de mulleres e homes. Deportes asociados á forza (documento-captura 6) e cargos políticos 

(documento-captura 12) son exemplos desta forma de sexismo. 

 

Os documentos-capturas sinaladas en cursiva, nº 19-22-25-27-30, amosan linguaxe sexista sempre e 

cando nomeen ao colectivo de homes e mulleres. Estes textos refiren profesións (cereiros, traballadores 

autónomos, médico, gandeiros...), colectivos (alumnos) ou figuras (representantes) que poderían estar 

constituídas por homes ou por mulleres e homes. No primeiro caso sinalan a historia de Covelo nomeada 

en masculino, no segundo apuntan ao alumnado dun obradoiro e emprego con especialidades 
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masculinizadas, e no terceiro caso sinalan cargos públicos que deberían de concordar co sexo das 

persoas que ostentan os cargos. En calquera dos casos se utilizamos o xénero gramatical dunha forma 

diferencial en todos os textos poderíamos resolver esta dúbida, o que é unha proba da confusión que 

xenera a utilización do masculino como xenérico. 

 

Compre destacar casuísticas como as analizadas nos documentos-capturas nº 4 e 6 nas que apreciamos 

unha falta de concordancia gramatical. “Repartidos” refírese a “poboación” polo que a concordancia é 

coa palabra “repartida”, este erro ven determinado pola falsa concordancia con “habitantes” palabra 

sen marca de xénero pero á que o imaxinario proporciona un valor masculino. “Aqueles” é un 

demostrativo masculino referido a un substantivo feminino (persoas), o que sinala que aínda cando hai un 

esforzo por utilizar unha linguaxe exenta de sexismo (persoas) o ideario é masculino de aí a utilización 

de “aqueles” no simbólico de homes. 

 

Para finalizar, indicar que a táboa contén unha columna de “observacións” na que sinalamos cunha “X” os 

documentos-capturas nos que existe palabras/expresións que amosan linguaxe inclusiva (poboación, 

persoas, veciños e veciñas, xente...). Non obstante, en ocasións o termo “persoa” é utilizado de forma 

reiterativa, o que demostra a intención de utilizar unha linguaxe non sexista, pero a dificultade de atopar 

outros recursos lingüísticos (documento-captura nº 33) 

 

En referencia aos documentos de uso analizados, a linguaxe sexista detectada refírese á utilización de 

substantivos masculinos dirixidos a toda a cidadanía de Covelo (o técnico, o solicitante, o director, os 

veciños, o encargado, os organizadores, etc.). A modificación neste tipo de linguaxe realízase a través da 

utilización de colectivos (persoa), metonímias (o persoal), perífrases (o persoal técnico), omisión de 

determinantes con marca de xénero (do), etc. No caso dos documentos de uso tamén observamos falta de 

concordancia gramatical no documento H2 ao utilizar a palabra “encargado” cando está referida á 

palabra “persoa”. 

Non obstante, a través dos documentos de uso analizados observamos un marcado interese por utilizar 

unha linguaxe exenta de elementos sexistas: a modo de uso común da expresión “persoa solicitante” nos 

encabezados das instancias, na utilización do desdobramento do artigo (do/da) nas firmas e no texto 

(polo/a técnico/a redactor/a), etc. 

Estes desdobramentos amosan o interés no uso dunha linguaxe inclusiva pero poden resultar abusivos e de 

difícil lectura, acadando unha visibilización do termo masculino por ser o que compón a palabra escrita. 

Propoñemos a utilización doutras fórmulas como as que comentamos nos parágrafos anteriores para 

proporcionar fluídez aos textos. 
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               _________                                      _____      ____        CONCLUSIÓNS E PROPOSTAS 

 

En liñas xerais, do estudo da páxina web do Concello de Covelo, dos documentos de uso da cidadanía e 

da opinión das persoas enquisadas, podemos conlcuír que: 

 

o Existe maior nivel de identificación e implicación a favor do uso dunha linguaxe exenta de sexismo 

por parte do colectivo de mulleres. 

 

o Os atrancos explicitados á hora de empregar unha linguaxe non sexista son maioritariamente a falta 

de formación e falta de interese. 

 

o O 24% das capturas da web do concello de Covelo amosa unha escrita sexista. 

 

o O 88% dos documentos de uso coa cidadanía están redactados en linguaxe sexista. 

 

o A forma máis reiterada de uso sexista é a utilización do masculino como falso xenérico. 

 

o Apréciase un esforzo na utilización dunha comunicación inclusiva no uso de xenéricos, colectivos e 

desdobramentos. Non obstante, ás veces, conducen a falta de concordancia gramatical e abuso dos 

desdobramentos. 

 

o Cómpre reflexionar sobre a necesidade de mudar os usos na linguaxe enfatizando o papel 

responsabel e exemplarizante da Administración local. 
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ANEXO -1-capturas web 
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ANEXO -2-documentos de uso 

 

A. SOLICITUDE CERTIFICADO VOLANTES DO PADRÓN HABITANTES 

 

 

B. ANEXO I. COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE 
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B1. ANEXO I. COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE 

 

 

B2. ANEXO I. COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE 
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C. ANEXO II. COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCAIS PARA ACTIVIDADES 

 

 

C1. ANEXO II. COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN DE LOCAIS PARA ACTIVIDADES 
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D. ANEXO IV. COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS MENORES definitivo 

 

 

D1. ANEXO IV. COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS MENORES definitivo 
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D2 ANEXO IV. COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS MENORES definitivo 

 

 

D3. ANEXO IV. COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS MENORES definitivo 
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E. ANEXO VI. LICENZA DE OBRAS definitivo 

 

 

E1. ANEXO VI. LICENZA DE OBRAS definitivo 
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E2. ANEXO VI. LICENZA DE OBRAS definitivo 

 

 

E3. ANEXO VI. LICENZA DE OBRAS definitivo 
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F. ANEXO VIII. LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓNOBRAS 

 

 

G. COMUNICACIÓN PREVIA DE APROVEITAMENTOS MADEREIROS E LEÑOSOS EN SOLO URBÁN 
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H. DENUNCIA BIOMASA 

 

 

H1. DENUNCIA BIOMASA 
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H2. DENUNCIA BIOMASA 

 

 

I. INSTANCIA DE FOGUETES 
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L. INSTANCIA FESTAS 

 

L1. INSTANCIA FESTAS 
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L2. INSTANCIA FESTAS 

 

 

L3. INSTANCIA FESTAS 
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L4. INSTANCIA FESTAS 

 

 

M. INSTANCIA MATRIMONIO 
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N. INSTANCIA TARXECTA ARMAS 

 

 

Ñ. INSTANCIA TARXECTA DE ESTACIONAMENTO 
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AO. INSTANCIA VAO 


