ANEXO XII.B
INDICADORES FEMP
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DATOS

VALOR

Número de pescadores que se benefician da operación (é dicir, nº de tripulantes enrolados no buque na data de solicitude):
Se se entende que se benefician máis pescadores ca os enrolados, explicar o
motivo:

Indicar o incremento no nº de pescadores
que se benefician:
Total:

Nº partes de lesións por accidente laboral ano 2019:
Nº partes de lesións por accidente laboral ano 2020:
Nº de empregos a tempo completo que se prevén crear co investimento:
O expediente ten efectos positivos en materia de igualdade de oportunidades:

SI

NON

En caso afirmativo seleccione unha ou varias das opcións:
DESCRICIÓN
Promover a incorporación laboral das mulleres ao sector pesqueiro e acuícola
Promover o emprendemento feminino para potenciar a creación de novos empregos no sector pesqueiro e acuícola
Promover unha remuneración xusta, evitando a precariedade, a fenda salarial e a clasificación profesional por razón de sexo
Desenvolvemento de alternativas e mecanismos para compensar a alta temporalidade e os períodos de inactividade no ámbito da muller
Racionalizar os horarios de traballo, mellorando a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como a corresponsabilidade
Facilitar e asegurar unhas condicións óptimas de saúde, hixiene e seguridade para a muller no traballo
Recoñecemento de enfermidades derivadas da actividade profesional no ámbito da muller
Adaptación dos coeficientes redutores da idade de xubilación no ámbito da muller
Visibilizar o papel das mulleres e a súa contribución ao sector pesqueiro e acuícola
Aumentar o recoñecemento profesional das traballadoras do sector
Promover a presenza e participación activa das mulleres nos órganos de decisión e xestión do sector pesqueiro e acuícola
Incrementar a participación das mulleres na vida económica, política e sociocultural das súas comunidades e no desenvolvemento
sustentable das zonas de pesca
Mellorar a accesibilidade a persoas con discapacidade
Fomentar a integración de colectivos en exclusión social
SI

O expediente ten efectos positivos en materia de ambiente:
O expediente ten efectos positivos en materia de emprego:

SI

NON
NON

En caso afirmativo, complete a seguinte información:
NÚMERO DE
EMPREGADOS

DESCRICIÓN
Emprego creado a tempo completo masculino
Emprego creado a tempo completo feminino
Emprego creado a tempo completo terceiro grao (colectivos desfavorecidos)
Emprego mantido a tempo completo masculino
Emprego mantido a tempo completo feminino
Emprego mantido a tempo completo terceiro grao (colectivos desfavorecidos)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

