
TEST
DE AUTOAVALIACIÓN MIM

DE IGUALDADE



Guía de uso do test de autoavaliación de xénero no sector musical MIM

Na Convención de 2005 sobre a Protección e a Promoción da Diversidade das Expresións Culturais, a UNESCO instou á que 
se adoptaran medidas en apoio das mulleres como artistas na creación, produción e distribución de bens e servizos 
culturais. A Convención de 2005, proporciona un marco para facer fronte aos desafíos en materia de xénero presentes nas 
industrias culturais e creativas a través de políticas e medidas integradas baseadas en datos desagregados por sexo 
(UNESCO, 2019).

Os procesos de medición e diagnose da situación das entidades musicais en materia de igualdade de xénero, son 
fundamentais á hora de avanzar cara a un ecosistema cultural máis feminista e igualitario.

Esta ferramenta de autoavaliación, que estará dispoñible na páxina web de MIM, permitirá ás entidades musicais coñecer o 
seu desempeño en termos de xénero, conforme á Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva entre mulleres e homes e 
maila Axenda 2030.

Como realizar o test de autoavaliación
i) A persoa responsable das cuestións de xénero da entidade, será a encargada de cubrir o cuestionario. No caso de que esta 
figura non exista, encomendarase a tarefa á unha persoa do equipo cos coñecementos sobre a entidade suficientes como 
para poder ofrecer respostas a preguntas transversais en torno á mesma.
ii) Para poder ter acceso á autoavaliación, haberá de responder a unha serie de preguntas xenéricas de obrigado 
cumprimento.
iii) Deste xeito, accederase á autoavaliación que consta de diferentes preguntas en materia de xénero sobre a entidade.
iv) Estímase que o test de autoavaliación pode cubrirse nuns 10 minutos.
v) Unha vez completado o cuestionario, na páxina web aparecerán os resultados da autoavaliación xunto cunha serie de 
recomendacións adaptadas ás respostas proporcionadas pola entidade.
vi) Recoméndase facer a diagnose anualmente, para así poder identificar en que medida mellorou a entidade en termos de 
xénero.
vii) Habilítase un correo electrónico ao que remitir calquera dúbida ou suxestión en relación coa autoavaliación: 
autoevaluacion@asociacionmim.com
viii) Haberá de aceptar as condicións de uso dos datos para que a ferramenta poida xerar a avaliación.
ix) No caso de que desexe conservar a autoavaliación, ten a posibilidade de cubrir o formulario en formato PDF, a fin de poder 
gardar o cuestionario e mailas recomendacións.
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Nome da persoa informante

*Posto que desempeña na empresa

Nome da entidade

*Correo electrónico *Ano da diagnose
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Tipo de empresa musical1
Festivais de música

Espazos de música ao vivo

Outra empresa relacionada coa industria musical 
(management, editoriais, etc.)

Titularidade da institución ou espazo musical

Pública Privada

Si Non

Si Non

Pública de xestión privada

Número de empregados
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6.A

Anos de actividade na entidade

Territorio onde se desenvolve a actividade

Disponse dun plan ou estratexia en materia de xénero? 

Si Non

Si Non

7

8

Mídense as repercusións en materia de xénero da
actividade ou da execución do plan ou estratexia de
xénero? *
* (Responde a esta pregunta só se contestaches SI na anterior)

Si Non

6.B

* (Responde a esta pregunta só se contestaches SI na anterior)

Recomendacións

6. Segundo o Ministerio de Igualdade, o desenvolvemento das 
políticas de igualdade nas empresas ten o seu máximo expoñente 
nos plans de igualdade como instrumento que permite integrar a 
igualdade nas relacións laborais e en tódolos ámbitos de xestión das 
organizacións e así avanzar cara a igualdade efectiva entre mulleres 
e homes. O Ministerio de Igualdade ofrece na seguinte ligazón unha 
guía para que as empresas poidan elaborar os seus propios plans de 
igualdade de forma autónoma.

6.A. Convén medir o impacto da entidade en materia de xénero, a fin 
de identificar o estado da situación en termos de igualdade, o que 
facilitará a toma de decisións con perspectiva de xénero no seo da 
entidade.

7. É importante designar unha persoa responsable na entidade coa 
que o persoal e outras partes poidan poñerse en contacto ao 
obxecto de presentar cuestións en materia de igualdade.

8. Un correo electrónico ou caixa do correo destinado ao envío de 
queixas ou suxestións relativas ao xénero é unha ferramenta moi útil 
á hora de facilitar a comunicación de posibles conflitos ou 
solicitudes das persoas que estean empregadas ou relacionadas coa 
entidade por motivos de xénero.

9. A formación en igualdade destinada a profesionais constitúe un 
xeito de sensibilizar e concienciar ao cadro de persoal.

10. Convén forxar alianzas e establecer colaboracións con entidades 
feministas da contorna na que se desenvolve a actividade.

11. Convén que as comunicacións internas sexan inclusivas e non 
sexistas, para garantir a inclusión de tódalas persoas da entidade.

12. As soft skills ou competencias transversais son características 
ou aptitudes non técnicas, pero fundamentais á hora de 
relacionarnos no traballo, e están relacionadas coa empatía, a 
comunicación, a adaptabilidade ou a capacidade de traballar en 
equipo, entre outras.

13. Aínda que poida resultar complexo, na medida do posible, hai que 
tratar de contar cunha rede de provedores sostibles e que teñan 
presente a igualdade de xénero.

Márcanse obxectivos en función dos resultados da
medición das repercusións da actividade en materia
de igualdade? *

Dispón a entidade dalgunha persoa responsable en
materia de xénero?

Dispón a entidade dalgún lugar ou espazo ao que acudir
(por exemplo, un correo electrónico) no caso de que
alguén no cadro de persoal desexe transmitir unha
opinión ou queixa en materia de xénero?

Mantéñense alianzas con entidades ou organizacións
públicas ou privadas feministas ou en materia de
igualdade?

Si Non
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Si Non

11 Utilízase a linguaxe inclusiva nas comunicacións
internas da entidade?

Si Non

12 Estás familiarizado/a co concepto de soft skills?

Si Non

13 Esixides requisitos en materia de igualdade aos teus
provedores?

A. INFORMACIÓN SOBRE A ENTIDADE

Si Non

9 Impártese formación en materia de xénero entre o
cadro de persoal da entidade?

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/docs/Guia_pdi.pdf


Si Non

5 Existe representación feminina no equipo directivo?

Si Non

1 Existe contratación co perspectiva de xénero?

Si Non

2 Existe contratación con perspectiva inclusiva
en materia LGTBIQ+?

Si Non

3 Existe contratación con perspectiva inclusiva con
persoas racializadas?

4 Que porcentaxe representan as mulleres no cadro
de persoal?

25% mulleres ou menos 

75% mulleres ou menos 

50% mulleres ou menos 

Máis do 75 % de mulleres

25% mulleres ou menos 

75% mulleres ou menos 

50% mulleres ou menos 

Máis do 75 % de mulleres

6 Cal é a porcentaxe de mulleres no equipo directivo?

Si Non

7

Recomendacións

1. É importante que as persoas que se encargan da contratación de 
persoal teñan presente a perspectiva de xénero. Lémbrase que na 
páxina web de MIM contamos cun repositorio de profesionais 
mulleres da música.

2 y 3. Á hora de contratar, é importante que as persoas que se 
encargan da contratación de persoal teñan presente non so a 
perspectiva de xénero senón tamén as de outras realidades e 
colectivos sociais.

4. Recoméndase que o cadro de persoal sexa paritario, o que 
significa que polo menos o 50 % do persoal estea integrado por 
mulleres.

5. A falta de representación de mulleres en cargos directivos 
constitúe unha gran problemática na industria musical, de aí que 
sexa importante abordar esa realidade.

6. É importante que exista unha configuración paritaria do equipo 
directivo.

9. A discriminación salarial acontece cando existen diferencias na 
remuneración entre dúas persoas empregadas que realizan o mesmo 
traballo no mesmo tempo por motivos de xénero, diversidade sexual 
ou raza.

10. Un currículo cego é aquel no que non figura información que 
permita identificar á persoa candidata, ao omitir datos como o sexo, 
a nacionalidade ou a idade; axuda a centrar a atención en cuestións 
académicas e de experiencia, o que permite ao equipo de recursos 
humanos levar a cabo una contratación máis inclusiva e igualitaria.

7. É importante contar con iniciativas que estimulen e fomenten o 
liderado feminino nos equipos a través de medidas como: 
contratación de mulleres para cargos directivos, creación de novos 
referentes de liderado, creación de novas oportunidades de 
formación para mulleres, etc.

8. É importante dispor dunha política de promoción e progresión na 
entidade para tódalas persoas empregadas. Con todo, é común  que 
as mulleres opten a menos promocións en comparación cos seus 
compañeiros masculinos, polo que é importante manter unha 
perspectiva de xénero á hora de incentivar a promoción do persoal.

Estanse poñendo en funcionamento sistemas que
fomenten o liderado feminino nos equipos?

Si Non

8 No último ano, foron obxecto de promoción máis
homes que mulleres?
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B. INFORMACIÓN SOBRE O EMPREGO

Si Non

10 Considérase a posibilidade de adoptar un modelo
de currículo cego nos procesos de contratación?

Si Non

9 Existe discriminación salarial por motivo de xénero,
diversidade sexual ou raza, entre persoal coas mesmas
responsabilidades?

https://asociacionmim.com/profesionales/


Si Non

1 Conta a entidade cunha política de coidados e
conciliación da vida laboral e persoal/familiar?

Si Non

2 Algunha muller deixou de traballar despois da baixa
por maternidade?

Si Non

3 Algún home deixou de traballar despois da baixa por
paternidade?

Si Non

4 Á hora de programar, a entidade ten en conta a
incorporación de novos referentes femininos e/ou
diversos?

Si Non

5 Á hora de programar, a entidade ten en conta a artistas
de diferentes idades e xeracións?

Si Non

6 Mídese a perspectiva de xénero da programación ou
contratación?

Si Non

6.A Facedes uso dos resultados de cara á mellora da
seguinte edición ou programación? *

Recomendacións

1. A desigualdade de xénero en carteis e programacións artísticas 
produce unha situación inxusta para a muller na industria da música. 
Por iso é fundamental que se programe con perspectiva de xénero. 
MIM conta cun repositorio de artistas que facilita ás entidades 
contar con artistas mulleres nas súas programacións.

2. É importante que dende o punto de vista artístico se teña unha 
perspectiva diversa e inclusiva á hora de programar.

3. A arte e maila cultura representan unha das principais vías de 
socialización e creación de valores, polo que é importante que dende 
o punto de vista artístico se teña unha perspectiva diversa e 
inclusiva á hora de programar.

4. É importante prestar atención ao carácter diverso que existe en 
todo o tecido musical e ter en conta diferentes propostas que poden 
enriquecer a programación da entidade, o que supón a súa vez a 
creación de novas oportunidades.

5. No ámbito da discriminación que sofren as mulleres por xénero, 
existe una cuestión engadida cando falamos de mulleres con 
experiencia e traxectoria no eido da música. É fundamental contar 
cunha visión interxeracional á hora de programar.

6. A medición é o primeiro (e necesario) paso para crear melloras en 
cuestión de xénero. A medición de xénero das programacións ou 
carteis son ferramentas moi útiles para coñecer a situación e 
identificar esferas de mellora y marcar novos obxectivos en materia 
de xénero para próximas edicións. Recomendación sobre o xeito de 
medir a perspectiva de xénero.

7. É importante que a entidade teña presente a perspectiva de 
xénero na súa programación e que traballe por lograr un cartel ou 
programa paritario.

C. INFORMACIÓN SOBRE O EMPREGO
E A CONCILIACIÓN

Si Non

1 Existe programación/contratación co perspectiva
de xénero?

Si Non

2 Existe contratación artística con perspectiva inclusiva
en materia LGTBIQ+?

Si Non

3 Existe contratación con perspectiva inclusiva con
persoas racializadas?

D. INFORMACIÓN SOBRE A
PROGRAMACIÓN E A CONTRATACIÓN
ARTÍSTICA *
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Recomendacións

1. As dificultades relacionadas coa conciliación entre as traballadoras 
culturais favorece de xeito exponencial as desigualdades de xénero 
no emprego cultural. Abordar esta realidade e actuar en prol dunha 
mellor e maior conciliación de homes e mulleres é fundamental para 
avanzar cara a contornas culturais máis xustas e igualitarias.

A importancia da baixa por paternidade: trátase dun factor 
imprescindible á hora de facer progresos en materia de igualdade e 
conciliación. A responsabilidade compartida na crianza dos nenos e 
nenas á imprescindible na loita contra a desigualdade. 

Tradicionalmente, a mulleres-nais sempre estiveran ligadas ás 
tarefas vencelladas ao coidado infantil, o que significou o abandono 
da súa formación, emprego e ata mesmo o seu propio gozo.
De aí que mellorar as condicións dos permisos de paternidade e a 
corresponsabilidade dos coidados repercutan directamente na 
redución das desigualdades de xénero, tal e como se establece no 
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 na ocupación.

* (Responde ás preguntas deste apartado unicamente se dende a entidade
contades con programación ou contratación de artistas)

* (Responde a esta pregunta só se contestaches SI na anterior)

7 Cal é a porcentaxe de grupos liderados por mulleres no
voso cartel ou programación?

25% ou menos 75% ou menos 

50% ou menos Máis dun 75%

https://asociacionmim.com/artistas/
https://asociacionmim.com/medicion-de-igualdade-na-programacion-cartel-dun-evento-de-musica-ao-vivo/


Recomendacións

1. Convén analizar o público que asiste ao evento en función do 
xénero.

2. Punto morado, punto violeta, etc. Hai diversas formas de definir 
estes espazos de concienciación, prevención e actuación ante 
agresións e abusos machistas. A súa instalación en eventos de 
música ao vivo é imprescindible para garantir que o público goza dun 
divertimento en igualdade durante o desenvolvemento da actividade. 
A inclusión de mulleres nestes puntos é importante.

3. É importante que a entidade conte cun protocolo de actuación 
ante casos de agresións machistas, a fin de evitar a indefensión de 
posibles vítimas. Diferentes asociacións feministas e oficinas de 
igualdade de administracións locais ou autonómicas contan con 
protocolos ao respecto, que poden consultarse.

4. As campañas de concienciación constitúen iniciativas de 
prevención de gran utilidade que poden evitar posibles agresións 
machistas ou lgtbifóbicas; de aí que se recomende contar con 
intervencións neste senso.

5. Os obradoiros, programacións ou eventos especiais celebrados 
pola entidade, que teñan un carácter feminista ou diverso contribúen 
favorablemente á construción dunha industria musical máis 
igualitaria e inclusiva.

6. A semellanza do punto morado, trátase dun espazo de 
concienciación, prevención e actuación ante agresións e abusos por 
motivo de identidade ou orientación sexual. A súa instalación en 
eventos de música ao vivo é imprescindible para garantir que o 
público goza dun divertimento en igualdade durante o 
desenvolvemento da actividade.

Si Non

1 Cuantifícase ao público en función do xénero
(homes, mulleres e outros)? 

Si Non

2 Habilítase un punto morado ou algún espazo ao que
acudir en caso de agresión machista? 

Si Non

4 Cóntase con campañas de concienciación e
prevención de agresión ou acoso machista?

Si Non

5 Prevese algún tipo de programación, obradoiro ou
evento especial destinado a sensibilizar en materia
de igualdade ou diversidade sexual?

Si Non

6 Disponse dun punto arcoíris ou dalgunha ferramenta
á que acudir en caso de agresión lgtbifóbica?

Si Non

3 Disponse dalgún protocolo de acción ante agresión
ou acoso machista ou está adherida a entidade a
algún protocolo nese sentido?

E. INFORMACIÓN SOBRE O PÚBLICO
ASISTENTE *
* (Responde ás preguntas deste apartado unicamente se a entidade
celebra eventos con público)

Observacións:
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