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“O primeiro paso para enfrontarse 
a un problema é definilo, 

cuantificalo, saber cal é a súa 
dimensión e as súas causas”

UNHA PROPOSTA PARA COMBATER A FENDA SALARIAL CONTRA AS MULLERES
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A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na que se expresa 

e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns de xénero que definen o 

mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos que os homes só polo feito de selo é unha 

vergoña nun país democrático.

FENDA SALARIAL

Fonte: Enquisa Anual da Estrutura Salarial.INE. 2015

26,5%

28,2%

2014 2015

É unha vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a 

discriminación por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren 

discriminación salarial.

En Galicia, a diferenza salarial por 

xéneros é algo permanente, estrutural, de 

cuantía significativa, que percorre todas as 

realidades e que afecta non a unha parte 

lateral senón ao conxunto das mulleres.

Non é algo do pasado que imos superando aos poucos. Non é unha situación marxinal. 

Non é algo de pouca relevancia. A fenda salarial é enorme, é xeneralizada, é crecente e 

sófrena as mulleres en todas as actividades produtivas, pero tamén en todas as categorías 

profesionais, en todas as formas contractuais.

O primeiro paso para enfrontarse a un problema é definilo, cuantificalo, saber cal é a 

súa dimensión e as súas causas, porque só despois de facer unha diagnose precisa se poden 

propor solucións efectivas.
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Porén, o sesgo de xénero tamén afecta ás estatísticas, porque sendo a desigualdade 

salarial entre mulleres e homes un problema de enorme relevancia –sófreo á metade da 

poboación asalariada– non existe unha estatística específica que mida esta fenda de xeito 

continuo.

DIFEREZA SALARIAL ENTRE MULLERES E HOMES

Fonte: Enquisa Anual da Estrutura Salarial.INE. 2015

18.093€

23.190€

-5.097€

Mulleres Homes
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E, o que aínda é peor, na 

maioría das ocasións a propia 

definición da fenda salarial está 

contaminada por unha perspectiva 

machista. Empezando por esta 

cuestión, con demasiada frecuencia 

a fenda defínese como a cantidade 

que os homes gañan de máis con 

respecto ás mulleres, cando en 

realidade o que se ten que medir é o 

que as mulleres cobran de menos 

que os homes.

“Na maioría das ocasións 
a propia definición da 

fenda salarial está 
contaminada por unha 
perspectiva machista”

Non é unha cuestión menor nin un xogo de palabras, porque o obxectivo non é 

baixar o salario dos homes senón subir o das mulleres. E o resultado é moi diferente 

segundo o método de cálculo que se utilice.
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O mellor é velo con cifras concretas. O 

instrumento máis preciso para medir a fenda 

salarial é o informe que cada ano fai a Axencia 

Tributaria onde se recollen os ingresos de todas as 

persoas que traballan como asalariadas. A fonte 

do informe non son as declaracións anuais do 

IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as 

persoas que traballaron como asalariadas aínda 

que fora só un día.

FENDA SALARIAL

Fonte: Enquisa Anual de Estrutura Salarial. INE. 2015

16,4%

28,2%

ganancia hora salario anual

“A fenda defínese como a cantidade 
que os homes gañan de máis con 

respecto ás mulleres, 
cando en realidade o que se 

ten que medir é o que as mulleres 
cobran de menos que os homes”

Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación 

anual de salarios medios como fan outras fontes. Por iso, sinala moito mellor as 

diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as 

discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo parcial ou 

por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da fenda salarial 

que sofren as mulleres.

Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un 

rexistro con datos reais das 1.011.778 persoas que traballaron como asalariadas en 

Galicia no ano 2016, e non se fai con enquisas senón cos datos rexistrados no modelo 

190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.

Os últimos datos dispoñibles, os de 2016, din que o ingreso anual medio 

declarado polos 534.563 homes que traballaron como asalariados foi de 20.243 

euros, mentres que as 447.563 mulleres asalariadas ingresaron de media 15.730 

euros. Polo tanto, en Galicia no 2016, as mulleres ingresaron 4.513 euros menos polo 

seu traballo asalariado que os homes.
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FENDA SALARIAL POR TIPO DE CONTRATO

Fonte: Enquisa Anual de Estrutura Salarial. INE. 2015

Contrato temporal Media Contrato indefinido

31,9%
28,2%

10,3%

 “En Galicia no 2016, 
as mulleres ingresaron 

4.513 euros menos 
polo seu traballo 

asalariado 
que os homes”

Tendo en conta estas cifras, cal é a fenda salarial?

Pois non é o 22% que cobran de máis os 
homes, senón a porcentaxe na que habería que 
incrementar os ingresos medios das mulleres 
para igualar o dos homes. E cando se calcula 
desta forma, o resultado é radicalmente 
diferente, porque a fenda salarial elévase ata o 
29%. Este é o incremento necesario do salario 
medio das mulleres para conseguir a 
equiparación retributiva.

Unha fenda que se estende no tempo porque está aí e existe desde que existen as 
estatísticas e os rexistros e, o que é peor, lonxe de pecharse esta fenda agrándase.

Como iso que chaman “recuperación” se está facendo sobre a precariedade e a 
desigualdade, a fenda salarial –que é consecuencia– aumenta. En 2014 a fenda era do 28% 
e no 2016 é do 29%.

A diferenza salarial, ademais de persistente no tempo, esténdese polo conxunto de 
sectores de actividade, por categorías profesionais e os diferentes tramos de idade.

FENDA SALARIAL POR IDADE

25% 25%

34% 32%

14%

Fonte: Enquisa Anual de Estrutura Salarial. INE. 2015

menor 25 25 a 34 anos 35 a 34 anos 45 a 54 anos máis de 55
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En todos e cada un dos nove sectores de 

actividade que recolle o Informe da Axencia Tributaria 

hai diferenza salarial entre homes e mulleres. Nalgúns 

casos chega a ser escandalosa.

Na industria a fenda salarial é do 42,2% e do 

41,7% no sector das actividades financeiras e 

aseguramentos. Nos servizos ás empresas, un grupo 

heteroxéneo que vai desde o asesoramento informático 

ata a vixilancia e a limpeza, a fenda salarial chega ata o 

41%.

“Na industria a fenda 
salarial é do 42,2% 

e do 41,7% no sector 
das actividades financeiras 

e aseguramentos”

FENDA SALARIAL POR RAMAS DE ACTIVIDADE

Fonte: Axencia tributaria. 2016

construción servizos
sociais

informática e
comunicación

acti.
extrativas

ocio
persoais

comercio e
transporte

servizos a 
empresas

industria banca e
seguros

sector
primario

9%

20%

33%
35%

38% 39%
41% 42% 42%

44%

No entanto, a maior diferenza prodúcese no sector primario, agricultura, e pesca, no 

que é certo que hai pouco traballo asalariado e menos feminizado –21.000 homes e 5.000 

mulleres– pero nestas actividades as mulleres teñen de media un salario un 43,6% inferior 

ao dos homes.

A discriminación salarial afecta a todos os sectores e chega tamén ás persoas que 

traballan no sector público, aínda que cunha cifra menor. Na clasificación por sectores da 

Axencia Tributaria englóbase nos denominados servizos sociais as actividades públicas e 

privadas de sanidade, educación e servizos sociais que teñen unha compoñente 

fundamental de emprego público.
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E este dato vén confirmar outra das características 

da fenda salarial: que as maiores dificultades das mulleres 

para desenvolver unha carreira profesional –entre outras 

razóns para conciliar especialmente elas a vida profesional 

e a persoal– leva a que en sectores similares, con formación 

similar e con cualificación similar as mulleres estean en 

empregos peor retribuídos.

A fenda salarial é un dos camiños que conducen á 
pobreza laboral, porque a discriminación salarial á que 
están sometidas as mulleres é unha das razóns de por que 
son elas as que máis sofren a denominada pobreza laboral: 
ter un emprego pero non poder vivir do teu salario de forma 
independente.

Cos datos da Axencia Tributaria sabemos que 

255.210 mulleres en Galicia tiveron ingresos salariais 

inferiores a 830 brutos en 14 pagas en 2016. Un salario 

bruto de 830 euros en 14 pagas transfórmase en 750 euros 

netos, unha cifra que non permite vivir de forma 

independente.

Nestas actividades é onde máis mulleres traballan, máis de 160.000 e mesmo son 

máis que os homes que non chegan a 100.000. A maioría son mulleres, o 62%, e teñen un 

peso decisivo do emprego público e non obstante existe unha discriminación salarial do 

20%.

E o mesmo sucede cos diferentes tramos etarios: as mulleres asalariadas cobran 

menos que os seus compañeiros homes da súa mesma idade. Resulta especialmente 

preocupante que as maiores diferenzas se produzan a partires dos 45 anos, porque nestes 

tramos de idade están as persoas que xa desenvolveron a súa carreira profesional, que 

alcanzan o seu máximo nivel salarial.

“No sector primario, 
agricultura e pesca, 
as mulleres teñen de 

media un salario 
43,6% inferior 
ao dos homes”

A discriminación salarial afecta a todos os 

sectores e chega tamén ás persoas que traballan no 

sector público, aínda que cunha cifra menor. Na 

clasificación por sectores da Axencia Tributaria 

englóbase nos denominados servizos sociais as 

actividades públicas e privadas de sanidade, 

educación e servizos sociais que teñen unha 

compoñente fundamental de emprego público.

A fenda salarial 
é un dos camiños 
que conducen á 
pobreza laboral, 

porque a 
discriminación 
salarial á que 

están sometidas 
as mulleres é 

unha das razóns 
de por que son 

elas as que máis 
sofren a denominada 

pobreza laboral: 
ter un emprego 
pero non poder 

vivir do teu 
salario de forma 
independente.
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Esa é a retribución do 54% das 477.215 mulleres 

que traballaron como asalariadas en 2016. Para dicilo 

claramente, máis da metade das mulleres asalariadas en 

Galicia non chega á categoría de mileuristas!!

Se baixamos un chanzo máis na escala retributiva 

atopámonos co que sen dúbida só se pode cualificar de 

traballadoras pobres. Son, por unha banda, as 99.130 

mulleres que ingresaron menos da metade do salario 

mínimo dese ano, isto é, 328 euros ao mes. Por outro, as 

73.552 mulleres que superan esta cantidade pero non 

chegan ao SMI, que estaba en 655 brutos ao mes.

         Sumados os dous grupos son 172.383 mulleres que 

cobran por baixo dun SMI de miseria, unha cifra 

equivalente ao 36% de todas as mulleres asalariadas: case 

4 de cada 10 traballadoras do noso país ingresaron menos 

de 655 euros brutos.

Son traballadoras pobres, persoas que traballan a 

tempo parcial, ou só uns meses ao ano, rotando entre o 

desemprego e o traballo precario, que cobran un salario 

que lles impide vivir del.

E tamén na pobreza laboral hai discriminación 

salarial feminina. Porque hai máis mulleres pobres que 

homes: o 26% dos asalariados masculinos estaba por baixo 

do SMI en 2015 fronte ao 36% das mulleres..

“Máis da 
metade 

das mulleres 
asalariadas en 

Galicia non 
chega 

á categoría de 
mileuristas”

“Case 4 de cada 
10 traballadoras

 do noso país 
ingresaron 
menos de 
655 euros 
brutos”

PORCENTAXE DE PERSOAS ASALARIADAS POR DEBAIXO DO SMI

Fonte: Axencia Tributaria. 2016

Mulleres Media Homes

26%
31%

36%



Outra fonte estatística que describe a fenda salarial é o decil salarial da EPA. O 

INE/IGE distribúe a poboación asalariada en 10 grupos. O decil 1 correspóndese co 10% que 

menos cobra e o decil 10 co 10% que máis cobra, situándose os outros oito deciles entre 

ambos extremos. En 2016 o decil 1 tiña como salario medio 446 euros mensuais mentres 

que o decil 10 chegaba ata os 4.217 euros mensuais.

O peso que cada sexo ten na composición de cada decil é un retrato preciso da brecha 

salarial: as mulleres son a maioría nos deciles con salarios máis baixos e son minoría nos 

altos.

O caso extremo prodúcese no decil 1 – o que que ten un salario medio de 446 euros– 

porque as mulleres son o 78% e os homes o 22%. No grupo de persoas asalariadas máis 

pobres tres son mulleres un é home.

E exactamente ao revés ocorre no extremo contrario: no decil 10 os homes son o 63% 

dos que cobran de media 4.217 euros ao mes e as mulleres quédanse no 37%: de cada tres 

persoas dúas son homes e unha muller no tramo dos salarios mais altos.

“No grupo de 

persoas asalariadas 

máis pobres o 75%

son mulleres”

“Nos tramos de
salarios máis altos, 
1 de cada 3 persoas 

é muller”

COMPOSICIÓN POR XÉNERO DOS DECILES SALARIAIS

HomesMulleres78%

69% 67%

22%

31% 33%
37%

63% 63%
58%

42%
37%

Fonte: Deciles salariais EPA.IGE. 2016

decil 1 decil 8decil 2 decil 9decil 3 decil 10
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As características que definen ás persoas que están no decil 1, o dos salarios máis 

baixos, é unha radiografía precisa das causas da fenda salarial: o 94% traballa con xornada a 

tempo parcial, o 47% ten un contrato temporal, o 64% está ocupada no servizo doméstico, a 

hostalería, o comercio e os servizos de limpeza e vixilancia, o 97% é empregada con xefes e 

sen persoal subordinado.

A mulleres son as que máis sofren o traballo da xornada por horas, as que máis 

padecen a contratación temporal, as que teñen máis presenza nas ramas dos servizos con 

peores salarios, as que teñen maiores dificultades para desenvolver unha carreira 

profesional.

PERSOAS TRABALLANDO A TEMPO PARCIAL

Fonte : EPA. IGE. 2017

20%

80%

Homes Mulleres

A fenda salarial é a consecuencia de todas estas 

causas estruturais, profundas, de longo percorrido que 

resoponden a unha estratexia calculada do capital e 

que derivan dunha división do traballo machista e 

patriarcal. Combater a discriminación salarial é un 

combate longo e complexo, porque hai que actuar non 

só senón contra os alicerces fundacionais do sistema 

capitalista.

O Grupo Confederal de En Marea - En Comú 

Podem - Unidos Podemos presentou no congreso unha 

lei contra a desigualdade salarial na que damos 

resposta concreta a unha boa parte do que 

denunciamos ata aquí.

“A fenda salarial 

responde a unha

estratexia do

capitalismo”



A fenda explícase polas políticas dos gobernos, mais tamén é responsabilidade 

directa do goberno do PP. Porque neste combate compartido coas organizacións feministas, 

cos organismos sindicais, coa sociedade civil o papel do goberno é determinante.

Por poñer un exemplo, o novo goberno podería –debería en realidade– tomar dúas 

medidas que reducirían de forma inmediata a fenda salarial: subir o salario mínimo 

interprofesional a 1.000 euros ao mes e modificar a regulación do contrato a tempo parcial, 

que se converteu nun contrato a chamada no que existen múltiples fraudes. Estas dúas 

medidas, que o goberno pode aplicar de forma inmediata, actuarían contra dúas das causas 

fundamentais da diferenza salarial: os baixos salarios nas actividades dos servizos con forte 

presenza feminina e controlar o tempo parcial, un factor determinante da discriminación 

salarial que padecen maioritariamente as mulleres.

“Dúas medidas inmediatas para
combater a fenda salarial: 

Subir o salario mínimo 
interprofesional a 1.000 euros 

ao mes e modificar 
a regulación do contrato 

a tempo parcial”
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ALGUNHA GRÁFICA MÁIS SOBRE 

A FENDA SALARIAL EN GALICIA

Fonte: Seguridade Social

Ourense

FENDA NAS PENSIÓNS POR PROVINCIA

47%

58% 58%
63%

54%

Lugo A Coruña Galicia Pontevedra

FENDA SALARIAL POR NIVEL DA OCUPACIÓN

Fonte: Enquisa Anual da Estrutura Salarial.INE. 2015

33%

17%

54%

dirección, técnicas e
profesionais

Non cualificadoPersoal cualificado, industria
servizos, primario
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FENDA SALARIAL POR TRAMOS DE INGRESO

Fonte: Enquisa Anual de Estrutura Salarial. INE. 2015

10% menos cobra

92%

44%

25% 23%

25% menos cobra 25% máis cobra 10% máis cobra

FENDA NAS PENSIÓNS

Fonte: Seguridade Social

981€

622€

-359€

Mulleres Homes
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PERSOAS CON REDUCIÓN DE XORNADA POR COIDADOS

Fonte : EPA. IGE. 2017

1.100

22.500

Homes Mulleres

PARTICIPACIÓN DA REDUCIÓN DE XORNADA POR COIDADOS

Fonte : EPA. IGE. 2017

5%

95%

Homes Mulleres



Rúa Dublín 8, baixo 
15707 Compostela

areainterna@esquerdaunida.org

esquerda unida
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