
 

CONCELLO DE OURENSE 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
E DIRECTORIO DE RECURSOS 
ANTE AS VIOLENCIAS DE 
XÉNERO

ANO 2017



2 

1.	 INTRODUCIÓN ................................................................................................................... 5	

1.1. ANTECEDENTES E PROCESO DE ELABORACIÓN ............................................................... 6	
1.2. LEXISLACIÓN PRINCIPAL ....................................................................................................... 7	

2.	 FINALIDADE E OBXECTIVOS ........................................................................................... 11	
3.	 DEFINICIÓN E DINÁMICAS DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO ............................................ 12	

3.1. INDENTIFICACIÓN DAS VIOLENCIAS ................................................................................. 12	
3.2. DINÁMICAS DAS RELACIÓNS DE PODER / SUBMISIÓN .................................................... 13	
3.3. PRECISIÓNS TERMINOLÓXICAS E RECOMENDACIÓNS NO USO DA LINGUAXE 

EMPREGADA NA ABORDAXE DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO .................................................. 15	

4.	 TIPOLOXÍAS DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO ................................................................... 18	

4.1. VIOLENCIA PSICOLÓXICA E SOCIAL .................................................................................. 18	
4.2. VIOLENCIA FÍSICA ................................................................................................................ 20	
4.3. VIOLENCIA ECONÓMICA .................................................................................................... 21	
4.4. VIOLENCIA SEXUAL .............................................................................................................. 22	
4.5. VIOLENCIA EXERCIDA A TRAVÉS DA EXPLOTACIÓN SEXUAL E / OU DA TRATA DE 

MULLERES CON FINS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL .................................................................... 23	
4.6. O ACOSO .............................................................................................................................. 24	

4.6.1. ACOSO NOS ESPAZOS PÚBLICOS ................................................................................ 25	
4.6.2. ACOSO LABORAL POR RAZÓN DE XÉNERO ................................................................ 25	
4.6.3. ACOSO LABORAL SEXUAL ............................................................................................ 26	
4.6.4. CIBERACOSO ................................................................................................................. 26	

5.	 PRINCIPAIS INDICADORES / ALERTAS DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO .......................... 28	
6.	 RECURSOS, PROGRAMAS E SERVIZOS PARA AS VIOLENCIAS DE XÉNERO .................. 34	

6.1. RECURSOS DE INFORMACIÓN, ASESORAMENTO E INTERVENCIÓN ............................. 34	

6.1.1 CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL ÁS MULLERES DE OURENSE (CIMM) ......... 34	
6.1.2. ATENCIÓN PSICOLÓXICA A NENAS, NENOS E MOCIDADE ...................................... 36	
6.1.3. PUNTOS DE ENCONTRO FAMILIAR .............................................................................. 36	
6.1.4. GABINETE DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (GOF) ............................................................ 36	
6.1.5. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA ÁS MULLERES .......................................... 37	
6.1.6. TRATAMENTO PSICOLÓXICO PARA OS HOMES MALTRATADORES .......................... 37	
6.1.7. CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (CRI) ............................................................. 38	

6.2. RECURSOS EDUCATIVOS, DE SENSIBILIZACIÓN E OUTROS ............................................ 39	

6.2.1. ESPAZO COEDUCA DO CIMM ...................................................................................... 39	
6.2.2. AULAS DE IGUALDADE DO CIMM ................................................................................. 39	
6.2.3. SERVIZO MUNICIPAL DE APOIO A FAMILIAS CON FILLOS E FILLAS (SMAFF) ............ 40	

6.3. RECURSOS SANITARIOS E MÉDICOS .................................................................................. 40	

6.3.2 TELÉFONO DE URXENCIAS SANITARIAS ....................................................................... 41	
6.3.3. CENTROS DE SAÚDE DE OURENSE .............................................................................. 41	
6.3.4. CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR ......................................................................... 42	

  



3 
 

6. 4. RECURSOS DE INTERVENCIÓN E SEGUIMENTO XUDICIAL ............................................. 44	

6. 4. 1. PROGRAMA DE ASISTENCIA XURÍDICA ..................................................................... 44	
6.4.2. UNIDADE DE VIOLENCIA CONTRA A MULLER DA SUBDELEGACIÓN DO 

GOBERNO ................................................................................................................................ 47	
6.4.3. PUNTO DE COORDINACIÓN DAS ORDES DE PROTECCIÓN ...................................... 48	

6.5. RECURSOS DE PROTECCIÓN .............................................................................................. 48	

6.5.1. EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN ÁS VÍTIMAS, DOS CORPOS E FORZAS 

DE SEGURIDADE DO ESTADO ................................................................................................ 48	
6.5.2. SERVIZO DE TELEASISTENCIA OU MARCACIÓN RÁPIDA ........................................... 49	
6.5.3. PROGRAMA DE TELE-ASISTENCIA ATENPRO .............................................................. 51	

6.6. RECURSOS ECONÓMICOS .................................................................................................. 51	
6.7. RECURSOS RESIDENCIAIS, DE ACOLLIDA E DE VIVENDA ................................................. 52	

6.7.1. CASA DE ACOLLIDA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO DE 

OURENSE .................................................................................................................................. 52	
6.7.2. PROGRAMA ALUMAR (CÁRITAS DIOCESANA) PARA MULLERES EN CONTEXTOS DE 

PROSTITUCIÓN E / OU VÍTIMAS DE TRATA CON FINS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL ........... 53	
6.7.3. PROGRAMA MULLER DA FUNDACIÓN AMARANTA / RELIXIOSAS ADORATRICES ... 54	
6.7.4. PROGRAMA DE VIVENDA EN ALUGUER OU AXUDAS PARA O ALUGUEIRO, PARA 

MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO ................................................................... 55	
6.7.5. PROGRAMA DE ACCESO A VIVENDAS PROTEXIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 

PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO ......................................................... 55	
6.7.6. PROGRAMA DE ACCESO A CENTROS DE ANCIÁNS PARA MULLERES VÍTIMAS DE 

VIOLENCIA DE XÉNERO .......................................................................................................... 55	

7.	 DIRECTORIO DE RECURSOS PARA AS VIOLENCIAS DE XÉNERO .................................. 57	
  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación e dirección: María Elena De Jesús Rodríguez (Directora do CIMM do 
Concello de Ourense) 
  
Asistencia técnica: Sánchez-Albornoz, Consultoría 
  
Revisión de textos: Gabinete de Normalización Lingüística Concello de Ourense  
  
Agradecementos: A todas e todos os membros da “Comisión de Investigación 
e Seguimento da Violencia exercida contra as Mulleres do Concello de Ourense” 
que participaron na elaboración deste “Protocolo de actuación e directorio de 
recursos ante as violencias de xénero”. 
  

Concello de Ourense, 2017. 
  



5 
 

1. INTRODUCIÓN 

Co presente Protocolo, o Concello de Ourense dá cumprimento aos mandatos legais 

estatais e autonómicos e aos compromisos adquiridos polo propio Concello no seu II 

Plan para a promoción da Equidade de Xénero, na súa Área de actuación 11: Violencia de 

Xénero.  

A orixe do impulso deste Protocolo é froito do traballo desenvolvido pola Comisión de 

Investigación e Seguimento da Violencia exercida contra as Mulleres do Concello de 

Ourense. Para a elaboración deste Protocolo foron invitados a participar1 os principais 

axentes implicados e con responsabilidades nas violencias de xénero mediante a 

convocatoria de grupos de traballo no marco da devantida Comisión. Desde aquí 

queremos agradecer a súa colaboración e as contribucións que teñen feito.  

O Protocolo busca mellorar a resposta que se dá ás mulleres (e aos menores ou aos 

familiares dependentes delas) que vén vulnerados os seus dereitos por mor dalgunha das 

múltiples manifestacións das violencias de xénero que poden chegar a sufrir como 

consecuencia da persistencia dun sistema social machista, que segue a discriminar as 

mulleres. 

As violencias de xénero atentan contra os  dereitos fundamentais das mulleres como 

seres humanos. Todas as mulleres deben ver protexido, garantido e promovido o seu 

dereito básico de vivir unha vida libre de violencias. E neses tres aspectos (protección, 

garantía e promoción), os deberes públicos teñen obrigacións e responsabilidade directas. 

Ter dereito a vivir unha vida sen violencias non é unha cuestión ou opción persoal e 

privada, senón que a vulneración deste dereito é un gravísimo problema que afecta a toda 

a sociedade e as institucións. E como tal dereito debe comportar unha resposta áxil, 

integral e en coordinación con todos os titulares de obrigacións (gobernos e 

                                                
1 Concellería de Igualdade-CIMM, diferentes concellarías do Concello, Casa de Acollida do Concello de 
Ourense, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Unidade de Violencia contra a Muller da Subdelegación 
do Goberno de Ourense, Fiscalía, Instituto de medicina legal-IMELGA, Colexio de Advogacía de Ourense, 
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), Centros de Saúde de Ourense, Centro de Orientación 
Familiar (COF), Centro Penitenciario, Gabinete Orientación Familiar (GOF), Deputación de Ourense, Punto de 
Encontro de Menores, Asociación de Mulleres Separadas de Ourense, CIMO – Programa da Muller, Cruz 
Vermella – Programa Muller, Fundación Meniños, Cáritas Ourense Programa Alumar, Fundación Amaranta – 
Programa Érguete Muller.  
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administracións públicas) e os titulares de responsabilidades (sociedade civil, empresas e 

organizacións privadas).  

Este Protocolo busca responder ao dereito das mulleres a sentirse protexidas, guiadas e 

acompañadas en todo o proceso de ruptura coas múltiples manifestacións das violencias 

de xénero; asemade trata de implicar as entidades sociais privadas que son tamén 

capaces de colaborar no cambio social necesario, de forma que as mulleres poidan ter 

acceso aos recursos que precisen e a calidade da resposta poida ser integral. 

Contar con información específica é unha das chaves para previr e detectar as violencias 

de xénero, de aí que esperemos que este Protocolo poida chegar ao maior número 

posible de persoas e de institucións con implicación directa no municipio de Ourense, 

coordinando e evitando a vitimización secundaria ou revitimización que supón andar de 

recurso en recurso obtendo respostas parciais a problemas concretos. 

Con todo, e dada a diversidade de situacións en que poden acontecer as violencias de 

xénero e a diversidade das persoas afectadas e das institucións implicadas, este Protocolo 

é orientativo, no sentido de que serán as propias persoas á fronte das institucións as 

que decidirán cal será o procedemento máis axeitado en cada caso, de acordo coas 

propias persoas afectadas. E por outra parte, tamén no proceso da súa aplicación poden 

abrirse e pórse a disposición da cidadanía, directa ou indirectamente afectada ou 

implicada, novos recursos públicos ou privados, ou ampliar as competencias dos 

existentes, ou mesmo modificarse ou reducirse, co cal o Protocolo debe interpretarse 

como un documento vivo, susceptible de modificacións e adaptacións. 

1.1. ANTECEDENTES E PROCESO DE ELABORACIÓN 

A Lei Galega 11/2007 do 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero, insta á elaboración de acordos interinstitucionais e instrumentos de 

colaboración (coma o presente Protocolo) na súa Disposición Adicional Segunda, relativa 

a Acordos interinstitucionais e instrumentos de colaboración. 
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O Goberno da Xunta de Galicia impulsará a formalización e actualización de 

acordos interinstitucionais de coordinación entre as diversas instancias e 

administracións públicas con competencias na materia obxecto desta lei, que 

sirvan de canle de actuación e colaboración para conseguir, nos ámbitos policial, 

sanitario, social, xudicial, laboral, educativo e de investigación, unha atención e 

asistencia integral e coordinada ás mulleres que sofren violencia de xénero. 

 

Ademais, a nivel estatal a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro de medidas de 

protección integral contra a violencia,  tamén insta a que desde o ámbito local se 

adopten plans de colaboración, e así no Artigo 32. Plans de colaboración, recóllese 

que: 

Os poderes públicos elaborarán plans de colaboración que garantan a ordenación 

das súas actuacións na prevención, asistencia e persecución dos actos de violencia 

de xénero, que deberán implicar á Administración Sanitaria, á Administración de 

Xustiza, ás Forzas e Corpos de Seguridade e aos Servizos Sociais e Organismos de 

Igualdade. No desenvolvemento dos anteditos plans, articularanse protocolos de 

actuación que determinen os procedementos que aseguren unha actuación global 

e integral das distintas administracións e servizos implicados, e que garantan a 

actividade probatoria nos procesos que se sigan. 

Desde a aprobación de lexislación específica en materia de violencia de xénero, tense 

acumulado experiencia abondo dos equipos de profesionais e institucións que interveñen 

neste ámbito. Por iso, semella agora o momento oportuno para pór en común estas 

experiencias e protocolizar o itinerario das intervencións, co obxecto de ter unha 

fotografía conxunta dos recursos e do circuíto. 

1.2. LEXISLACIÓN PRINCIPAL 

A nivel estatal, autonómico e internacional cóntase entre outros cos seguintes instrumentos 

legais e outros documentos de interese: 

Internacional  

• Resolución 2002/52 da Comisión de Dereitos Humanos da ONU, sobre a 

eliminación da violencia contra a muller. 
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• Convención das Nacións Unidas para a Eliminación de todas as Formas de 

Discriminación contra a Muller (CEDAW) de 1979 e o seu correspondente Protocolo 

(1999).  

• Protocolo para previr, reprimir e sancionar a trata de persoas, especialmente 

mulleres e nenos e nenas, que complementa a Convención das Nacións Unidas 

contra a delincuencia organizada transnacional (Protocolo de Palermo, 2000). 

Europeo 

• Regulamentos da aplicación dos Fondos Europeos Estruturais e de Investimento 

(EEI), así como os obxectivos de España establecidos no Acordo de Asociación 

2014-2020. 

• Estratexia da Comisión Europea para a igualdade entre mulleres e homes (2010-

2015) e Estratexia Europa 2020, para un crecimento, intelixente, sostible e 

integrador, onde se reafirma a vontade de cumprir cos obxectivos da UE en materia 

de igualdade. 

• Segundo Pacto pola Igualdade de Xénero 2011-2020, adoptado polo Consello 

Europeo do 7 de marzo de 2011, que contén tamén previsións específicas das 

distintas formas de violencia. 

• Estratexia Europea para a Equidade de xénero, 2016-2019. 

• Regulamento 1303/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 

decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas aos 

Fondos da Unión Europea, aos Estados membros e da Comisión onde deben velar 

por que se teña en conta e se promova a igualdade entre homes e mulleres, a 

integración da perspectiva de xénero en todas as fases de preparación e execución 

dos programas financiados cos diferentes Fondos. 

• Consello de Europa, Convenio sobre Prevención e Loita contra a Violencia contra 

a Muller e a Violencia Doméstica, suscrito en Estambul o 11 de maio de 2011, 

ratificado por España (BOE 6 de xuño de 2014).  

• Decisión Nº 779/2007/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 20 de xuño de 

2007. 
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Estatal  

• A propia Constitución española, sinaladamente o Art. 14. 2. 

• Plan Integral de Loita contra a Trata de Mulleres e Nenas con Fins de Explotación 

Sexual 2015-2018 (aprobado mediante Acordo de Consello de Ministros o 18 de 

setembro de 2015).  

• Plan estratéxico de igualdade de oportunidades, 2014-2016. 

• Estratexia Nacional para a Erradicación da Violencia contra a Muller, 2013-2016. 

• Lei 42/2015, de 5 de outubro, de reforma da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de 

Axuizamento Civil (dereito de asistencia xurídica gratuita para vítimas de violencia 

de xénero e de trata). 

• Lei Orgánica 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á 

infancia e mocidade e de fillas e fillos das mulleres vítimas de violencia. 

• Lei Orgánica 7/2015, do 21 de xullo, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/1985, 

de 1 de xullo, do Poder Xudicial, que mellora a tutela xudicial das vítimas de 

violencia de xénero. 

• Lei 15/2015, do 2 de xullo, da Xurisdición Voluntaria (inclúe novidades relativas aos 

requerimentos para contraer matrimonio e en materia de indignidade sucesoria, 

nos supostos de violencia de xénero). 

• Lei 4/2015, do 27 de abril, do Estatuto da vítima do delito. 

• Protocolo Marco de Protección das Vítimas de trata, 2011. 

• Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para igualdade efectiva de mulleres e homes. 

• Lei 15/2005 do 8 de xullo pola que se modifica o Código Civil e a Lei de 

Axuizamento Civil en materia de separación e divorcio. 

• Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro de medidas de protección integral contra 

a violencia de xénero. 

• Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da Orde de protección das vítimas da 

violencia doméstica (pola que se crea o Rexistro Central para a protección das 

vítimas).  
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Galego  

• VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes 2017-2020. 

• Decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requerimentos 

e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de 

información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para 

a modificación e extinción do seu recoñecemento. 

• I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia, 2016-2020, 

da Secretaria Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. 

• Lei 12/2016, do 22 de xullo pola que se modifica (moi parcialmente) a Lei 11/2007, 

do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de 

xénero (no referido principalmente, ao recoñecemento como violencia de xénero 

a explotación sexual de mulleres e nenas, e a prestación económica de carácter 

periódico dirixida a mulleres vítimas). 

• Plan Estratéxico de Galicia, 2015-20. 

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Artigo 4. Elementos transversais 2. 

• Decreto lexislativo 2/2015, 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 

das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 

igualdade (refunde Lei 7/2004 galega de igualdade e Lei 2/2007 do traballo en 

igualdade das mulleres en Galicia).  

• Protocolo de actuación institucional sobre adopción de medidas de prevención, 

investigación e tratamento ás mulleres vítimas de trata con fins de explotación 

sexual, Xunta de Galicia, 2012. 
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2. FINALIDADE E OBXECTIVOS 

Este protocolo pretende achegar as claves para facilitar e orientar as actuacións das 

institucións titulares de obrigacións e deberes ante as situacións de violencias de xénero. 

Pretende ser unha ferramenta de traballo útil para levar a cabo unha actuación o máis 

rápida, eficaz e coordinada posible. 

Busca ser unha ferramenta de consulta facilmente accesible, que á súa vez, oriente as 

actuacións de todos os axentes implicados dun xeito coherente e coordinado, e contribúa 

asemade a evitar procedementos inapropiados e a duplicidade destes. 

 

Ao mesmo tempo busca ofrecer unha sistematización e actualización das definicións das 

tipoloxías e das manifestacións das violencias de xénero, pois o machismo non deixa de 

readaptarse e buscar novas formas de sometemento. 

Procura dar resposta aos seguintes interrogantes: 

• Que hai que facer e cando? 

• Quen e como o ten que facer? 

• Cales son as pautas a seguir para dar unha resposta eficaz, precisa e efectiva? 

• Que recursos especializados hai en Ourense? 

En calquera caso este Protocolo ofrece pautas de actuación xenéricas, de modo que non 

sempre se axustan á complexidade e á variedade das situacións das violencias de xénero; 

polo tanto é unha ferramenta orientativa, flexible e sempre aberta ao criterio de 

actuación das e dos profesionais que interveñen no circuíto. 

Obxectivos 

• Favorecer a coordinación interprofesional e interinstitucional na atención das 

mulleres que teñen visto vulnerados algún dos seus dereitos fundamentais por 

mor das violencias de xénero. 

• Dar a coñecer os recursos existentes no territorio. 

• Facilitar a resposta integral no proceso de recuperación das mulleres (e das 

persoas dependentes delas) que se atopan nesta situación. 
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3. DEFINICIÓN E DINÁMICAS DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO 

3.1. INDENTIFICACIÓN DAS VIOLENCIAS 

No seu artigo 1. 2., a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero, a define como: 

…calquera acto violento ou agresión, baseados nunha situación de desigualdade no 

marco dun sistema de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres que 

teña ou poida ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas 

as ameazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto se 

ocorren no ámbito público coma na vida familiar ou privada. 

A violencia exercida contra a muller prodúcese nunha situación de desigualdade e dentro 

dunha relación de dominación do home sobre a muller, desde unha visión da 

masculinidade hexemónica. Comporta unhas características singulares, derivadas da 

existencia de dependencia psicolóxica, económica, social e cultural entre a muller e o 

maltratador, e unha relación de poder asimétrica entre ambos os xéneros que aínda hoxe 

ten unha certa aceptación social. Esta relación desigual de poder leva ao sometemento, á 

dominación e ao mantemento dunha posición de autoridade e de poder na relación. 

Na violencia exercida contra a muller dáse unha invisibilidade, que consiste na dificultade 

na percepción ou na identificación social do problema, debido á visión enviesada da 

familia hetero-normativizada como un medio privado supostamente alleo á intervención 

pública. Vese afectada por unha “normalidade cultural”, cun alto limiar de tolerancia na 

súa percepción, de xeito que só se percibe como tal o resultado final do proceso, é dicir, 

a morte ou os danos físicos moi graves, desvalorizándose aquelas situacións que non 

alcanzan ese limiar e que poden durar anos e mesmo darse durante toda a vida. 

Xa no ano 1980, na Segunda Conferencia Internacional das Mulleres celebrada en 

Copenhague, definiuse a violencia contra as mulleres no seo da familia como o crime 

encuberto máis frecuente do mundo. 

E no ano 1993, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas, no artigo 1. da Declaración sobre a 

eliminación da violencia contra a muller, defínea como: 

Calquera acto de violencia baseado no xénero, que produza ou acabe 

producindo resultados de dano físico, psíquico ou sexual, ou sufrimento da muller, 

inclusive as ameazas de tales actos, a coacción ou privación arbitraria das 
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liberdades, tanto se se produce na vida pública como na privada. 

 

Que mulleres son susceptibles de sufrir violencias de xéreno? 

• As de calquera idade, desde bebés, até nenas, mozas ou adultas. 

• De todos os estratos sociais, con máis diñeiro ou con menos, con estudos e con 

traballo, ou sen eles.  

• De calquera estado civil, tanto casadas coma arrimadas, xa separadas ou 

divorciadas, e as solteiras ou viúvas.  

• As nacidas aquí e as estranxeiras. 

• As que viven na cidade, nas vilas ou nas aldeas. 

• As de calquera relixión, sen relixión, ou de calquera ideoloxía. 

• As que teñen algún tipo de discapacidade, ou sen ela. 

Non hai un perfil de posible vítima, a calquera lle pode pasar, pero das violencias de 

xénero pódese saír. 

 

Que homes poden chegar a exercer violencias de xénero? 

Do mesmo modo, calquera. Pero o machismo pódese evitar, non reproducir, e do 

machismo pódese saír.  

3.2. DINÁMICAS DAS RELACIÓNS DE PODER / SUBMISIÓN 

Ao longo do proceso de violencias (que poden durar anos) a muller vai sufrindo unha 

perda progresiva de autoestima, de poder, e tamén perde as esperanzas de cambio da 

situación, aumentando a submisión e o medo (directo, consciente, ou non) ao agresor. 

Para o maltratador será a ratificación de que a súa estratexia de dominio funciona, de 

reafirmación do exercicio do seu poder.  

Para a muller, quebrar a relación ou situación non é doado, pois o primeiro paso é 

r e c o ñ e c e r  ela mesma o que lle está a pasar e identificalo como violencia de xénero e 

coma un acto non tolerable. Cando unha muller pide axuda (xeralmente despois dunha 

media de 5 a 10 anos) debe recibir todos os apoios necesarios para cambiar de situación, 

respectándoa e non culpabilizándoa pola situación e as decisións pasadas. É importante 

que comprenda que a violencia continuará e irá en aumento e que non poderá corrixir ela 
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soa a conduta do agresor, para que sexa consciente da decisión que debe tomar. Pero 

tamén convén recordar que un só episodio de violencia é suficiente, e é xa constitutivo de 

delito, se ben polo xeral as mulleres soportan estas situacións durante anos, e non soen 

denunciar os episodios illados.  

Tamén é irrelevante o ámbito en que se produzan, xa que se considera violencia de 

xénero tanto se se produce no ámbito público como no ámbito privado e familiar, se ben 

moitos maltratadores o fan en espazos interiores, como na casa, onde non os poidan ver 

outras persoas.  

 

Polo xeral, as relacións de parella construídas en torno á violencia de xénero responden a 

un patrón. As mulleres que sofren violencias de xénero poden non sufrila constantemente, 

se ben as agresións que sofren non son dun xeito azaroso, senón que forman parte dun 

ciclo —que se repite en moitos casos— que explica e fai entender como se pode caer 

nese círculo de dominio e submisión, e fainos entender tamén o complicado que pode ser 

saír. O ciclo fórmano tres fases distintas, as cales varían en intensidade e en duración, e na 

duración entre elas. Leonor Walker definiu (a finais dos anos 70) este ciclo de dominación 

e submisión en tres fases. 
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3.3. PRECISIÓNS TERMINOLÓXICAS E RECOMENDACIÓNS NO USO DA LINGUAXE 
EMPREGADA NA ABORDAXE DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO 

Ante o problema das violencias de xénero pódense atopar dous cadros teóricos á hora 

de analizar a orixe do problema: o cadro da “violencia doméstica / intrafamiliar” e o cadro 

estrutural como “violencia de xénero”. 

Cadro da “violencia doméstica / intrafamiliar”: nel debilítase a dimensión de xénero da 

violencia contra as mulleres, disolvendo o compoñente patriarcal e da masculinidade 

hexemónica da violencia nun concepto máis “neutral”, menos estrutural e do ámbito máis 

privado, dunha familia concreta. Os homes que a exercen son percibidos como individuos 

concretos ou que teñen un problema de comportamento.  

Cadro da “violencia de xénero”: nel faise referencia á existencia dunha “orde social e 

estrutural de xénero” como causa do problema e por conseguinte propóñense solucións 

CICLO DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO (Leonor Walker)

1ª FASE INICIO DAS TENSIÓNS E DAS VIOLENCIAS
É a mais longa, soe durar anos

Acumulación e aumento gradual das tensións. 
Friccións, conflitos, roces, discusións, desprezos, 
insultos, agresividade verbal, maltrato psicolóxico
Hai ansiedade, nerviosismo, tristura e mal humor na 
parella
El faille as veces pequenas concesións económicas ou 
afectivas
Ela intenta calmalo, facerlle tamén concesións e non 
facer aquelo que “lle poida molestar”. Comeza a mudar 
o seu xeito de vida.
Dependencia mutua ou só dela

2ª FASE ABUSOS 
É mais curta

Explosión das tensións acumuladas
Agresión/s física, e/ou agresión sexual explícita
El decátase do que lle fixo e tenta xustificalo, restarlle 
importancia e facela sentir culpable
Ela comeza a decatarse da situación de violencias que 
está a vivir

3ª FASE RECONCILIACIÓN
OU “LUA DE MEL”
Duración mais variable

Comeza co arrepentimento del e coa 
reconciliación da parella
El pídelle que retire a denuncia
Promesas mutuas de futuro

Posible interposición de denuncia 

Se había denuncia,
ela tentará retirala
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e medidas que teñen que ver cun cambio estrutural da sociedade. Xa non é un problema 

ocasional, persoal e familiar entre dúas persoas, senón que é un problema social. Xa non 

é un individuo o que ten o problema, é a sociedade a que ten un problema que afrontar 

e resolver; é a sociedade, o seu xeito de organización, a que ten un problema que se 

materializa no comportamento concreto de certos individuos. 

Por iso á hora de falar publicamente do problema non é o mesmo falar “dun novo caso 

de violencia doméstica / intrafamiliar”, que “ dun novo caso de violencia de xénero”. 

E aínda que os medios de comunicación, sinaladamente desde a aprobación da 

lexislación específica en materia de violencia, e coa conseguinte creación e 

mobilización de recursos e medios, se teñen sensibilizado fronte ao tema, aínda pervive 

nalgúns deles un enfoque privado do problema e as reportaxes seguen a incidir en 

estereotipos e tópicos que reforzan a presenza de “causas” motivadoras que deslexitiman 

as vítimas e desculpabilizan os agresores. 

Para contribuír á recuperación do proxecto vital das mulleres e das persoas 

dependentes delas, e para evitar a súa revitimización, procurarase eludir o emprego do 

termo "vítima de violencia de xénero" substituíndoo alternativamente por algún dos 

seguintes: 

• Muller / es que sofren violencias de xénero. 

• Muller / es que teñen vulnerados os seus dereitos por causa das violencias de 

xénero. 

De igual xeito, deberase evitar a expresión “axudar”, sobre todo cando se estea a falar 

de recursos e servizos públicos, pois o que se está transmitindo é un enfoque 

asistencialista na intervención, en vez dun enfoque de dereitos. No seu lugar suxírese, 

empregar termos como: 

• Contribuír, amparar, garantir, velar por, cumprir con, dar resposta a / desde, 

prestar… 

• Apoiar, acompañar… 

Para poder dar unha resposta o máis adaptada posible ás circunstancias ou necesidades 

específicas que en función da identidade de xénero poidan ter as fillas e os fillos, a  

nai,  os  irmáns ou as irmás da vítima que tamén poden ter sufrido as consecuencias das 
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violencias de xénero, débese empregar sempre unha linguaxe non sexista e inclusiva. A 

resposta que deban dar as institucións á hora de deseñar un itinerario de recuperación 

(buscar aloxamento, prestar asistencia psicolóxica, previr a repetición das violencias de 

xénero, etc.) pode variar en función da identidade de xénero e/ ou do sexo da persoa 

(fillo ou filla da muller). Por iso o emprego dunha linguaxe inclusiva contribúe a visibilizar 

estas necesidades específicas de xénero e actuar e activar os recursos necesarios en 

función de cada situación. 

Para visibilizar as diferentes tipoloxías e manifestacións da violencia de xénero, suxírese 

falar de: 

• Violencias de xénero (en plural). 

Para matizar que a violencia non é unha condición permanente da muller, senón una 

situación temporal (se ben acostuma darse durante anos) suxírese falar de situación de 

violencia / as. 

Cando se fale de mulleres obxecto de tráfico ou vítimas de trata de seres humanos con 

fins de explotación sexual e / ou obrigadas a prostituírse por mafias, falsos compañeiros 

sentimentais, familiares, compatriotas, etc., evitar o uso de expresións  como: 

 

• Que exercen o oficio máis antigo do mundo (cando neste caso non se trata dun 

oficio, senón dun sistema de escravitude e un dos crimes máis encubertos, 

aceptados e lucrativos do mundo). 

• As prostitutas (cando realmente son mulleres prostituídas, escravas sexuais do 

mercado do sexo obrigadas a prostituírse baixo ameazas, enganos, coaccións, 

etc.). 

• Mulleres de vida alegre 

• Diferenciar ben cando se está a falar do exercicio da prostitución libre de coaccións 

e dun xeito voluntario, de cando son mulleres obrigadas a exercer a prostitución. 

Neste caso sería explotación sexual, ou trata con fins de explotación sexual, se son 

mulleres que son obxecto de tráfico, ben desde fóra do noso país, ou ben desde 

dentro do noso país (trata interna). 

Débese evitar o uso de frases e expresións repetidas unha e outra vez con connotacións 
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bioloxicistas e simplistas, como “mulleres que sofren violencia de xénero polo simple feito 

de ser mulleres”, dado que o fenómeno da violencia non é simple, senón complexo, e 

porque ademais fai que as mulleres sexan percibidas como seres indefensos, cunha 

condición que as predispón a ser vítimas das violencias por teren nacido mulleres, 

minimizando e ocultando así as causas das desigualdades sociais e culturais que levan ás 

discriminacións de xénero. 

Semella máis axeitado falar en plural da violencia —violencias de xénero— pois a violencia 

de xénero exercida contra a muller, sobre todo no ámbito familiar, rara vez aparece de 

forma illada e nunha soa das súas tipoloxías ou manifestacións. 

E por último, cando se fala das vítimas, convén facer patentes tamén as outras persoas 

relacionadas coa muller, pois os estudos existentes demostran que, nunha porcentaxe moi 

elevada dos casos, é frecuente que o maltrato á muller se estenda a fillas e fillos, 

identificados pola lexislación tamén coma vítimas. 

 

4. TIPOLOXÍAS DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO 

4.1. VIOLENCIA PSICOLÓXICA E SOCIAL 

Conduta verbal ou non verbal (por xestos, silencios…) que busca causar sufrimento 

e/ou desvalorización á muller, coa intención de desestabilizala e facela dubidar dos seus 

propios pensamentos, afectos, ideas, a través das seguintes manifestacións ou situacións: 

• Ameazas de abandono, de pegarlle, de denunciala, de humillala, de 

contarllo “todo” ás súas amizades, no traballo, na familia, de deixala sen as fillas 

ou os fillos, sen diñeiro, de botala á rúa, etc. Minusvaloración e desprezos sobre 

todo o que ten ou relación con ela.  

• Coaccións, humillacións ou vexacións, esixencia de obediencia ou 

submisión, insultos, illamento, culpabilización ou limitacións do seu ámbito de 

liberdade.Menospreza todo o que é dela (o diñeiro que ela poida ter ou gañar, 

as súas roupas, o seu móbil, coche, piso, fincas…). Menospreza o que fai (o seu 

traballo, o que estuda, o xantar que preparou, como educa ou coida de fillas ou 

fillos, da nai ou pai, da sogra ou sogro, como leva a casa (se perde moito tempo, 

ou se lle dedica pouco). Menospreza as súas amizades, os seus coñecementos, 
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opinións… 

• Dille que está tola, que precisa de ir ao psiquiatra. Que lle van quitar as 

criaturas por tola. Que é unha mala nai, que non sabe cuidar das fillas e dos 

fillos, que non sabe levar a casa, cociñar, limpar, pasar o ferro, etc. O maltratador 

ameázaa con marcar consulta no centro médico ou nos servizos sociais para que 

vexan que ela está mal, fóra de control, dos nervios, que está tola, histérica… 

• Ignora a presenza da muller, fai que non a escoita, contradille todo, lévalle 

a contraria en todo, mesmo nos feitos máis lóxicos. Se ela se pon enferma, non 

se ocupa da súa saúde. Culpabilízaa de calquera problema, del, da familia, da 

casa… Colabora pouco ou nada nas tarefas do lar, ou só cando hai xente diante. 

• Mina a súa estima, insultándoa, descualificándoa, berrándolle, facéndolle 

comentarios degradantes, tanto en privado como diante doutras persoas, 

familiares ou non. Manifesta diante de familiares ou amizades que “vai de putas” 

ou que terá que facelo se ela non lle “corresponde” ou “porque non vale nin 

para iso”. Humíllaa e pona en evidencia publicamente. Faille regalos a outras 

persoas diante dela e a ela nunca lle dá nada. 

• Critica e despreza o seu xeito de vestir, métese coa súa figura (que se está 

moi fraca ou moi gorda, que se é fea, moi alta ou moi baixa, moi vella…). 

Controla e critica a súa forma de vestir. Non lle permite fumar, beber alcol, ou, 

polo contrario, obrígaa. 

• Non respecta a opinión da muller e quere impor sempre a del, desde as 

cousas máis sinxelas (o que xantar, en que gastar os cartos, que mercar, onde ir 

de paseo, de vacacións, etc.) até decisións máis transcendentais (control da 

conta bancaria, venda de bens e propiedades comúns ou privativas da muller), 

ou ter ou non relacións sexuais, ter ou non descendencia, abortar ou non.  

• Vai facendo que a muller non se comunique nin vexa tanto as amizades e a 

familia, que vaia ficando illada. A propia muller pode ir illándose por si mesma 

porque non quere que se saiba da situación que está a vivir, ou porque lle ten 

medo. Dille a ela e divulga entre o seu círculo de amizades, de traballo ou 

familia, mentiras sobre ela, a súa familia e as súas amizades. Acaba illándoa do 

seu medio social, critica as súas amizades e a súa familia. Ou ben, el intenta 
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roubarlle as amizades, facerse “superamigo” delas e deixala a ela sen estes 

apoios, ou polas na súa contra con artimañas e mentiras, ou comprándoas con 

favores e agasallos. Intenta acirrar entre as súas compañías de traballo, amizades 

ou familia. 

• Pouco a pouco, sen darse conta, a muller cada día está mais soa, recibe 

menos visita na casa, queda menos con amizades, compañías de traballo ou coa 

familia. El maniféstalles ás amizades, ás compañías de traballo ou á familia da 

muller, que non lle gusta que vaian á casa (directamente ou con escusas). 

• Espíaa fisicamente: onde vai e con quen, o que fai. Faille calquera tipo de 

ciberacoso. 

• Crea nela falsas obsesións, ou tamén a muller pode desenvolver síndrome 

de manía persecutoria, pensar que todo o mundo (mesmo a familia, amizades, 

veciñanza, compañeiras e compañeiros de traballo) están na súa contra, están a 

espiala, están da parte del…  

• Indúcea ao suicidio. 

Mais, con todo, estes episodios poden non ser continuados, ou ser cíclicos, habendo no 

medio deles momentos de “normalización” da relación. 

4.2. VIOLENCIA FÍSICA 

Son actos de forza dirixidos contra o corpo e a integridade física da muller, con 

resultado ou risco de producir lesións e danos. Pódese manifestar en: 

•  Forcexos, malleiras, empuxóns, golpes, patadas, labazada; puxarlle do cabelo, 

botala polas escaleiras abaixo, queimala (cun ferro, cun cigarro, cun chisqueiro, cun 

garabullo, cun ácido). 

•  Provocarlle abortos indirectamente mediante malleiras ou grandes esforzos físicos, 

forzala a abortar contra a vontade da muller. 

•  Fechala nun cuarto, no faiado, no rocho, na garaxe, no coche, e non deixala saír. 

•  Forzala a traballar moitas horas, a facer grandes esforzos físicos. 

•  Obrígala a consumir drogas ou psicotrópicos.  

•  Inducila ao suicidio, tratar de intoxicala, envelenala, ou matala. 
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4.3. VIOLENCIA ECONÓMICA 

Conduta dirixida c o n  intención de privar dos recursos para o benestar físico ou 

psicolóxico da muller, fillas e fillos, ou familiares dependentes. Pódese manifestar do 

seguinte xeito: 

• Limítalle o diñeiro común ou propio, ou entrégalle cantidades insuficientes para o 

mantemento da familia, aínda que se dispoña deles. Cúlpaa de non saber 

administrar ben o diñeiro. 

• El vai aforrando mentres ela ten que investir todo o seu diñeiro no mantemento 

das necesidades básicas da unidade de convivencia ou familia. Hai unha grande 

descompensación en como contribúen ela e el aos gastos familiares en proporción 

aos seus ingresos. 

• Non lle pasa o diñeiro necesario para o benestar familiar, pasando a familia 

privacións en relación ao seu nivel real de ingresos e vida (ou nivel anterior a 

comezar as violencias de xénero). Ou, polo contrario, el malgasta os cartos en 

cousas innecesarias, superfluas, ou do seu gusto ou interese (merca unha 

videoconsola, un novo TV, coche, móbil ou tablet de última xeración, roupa 

cara, unha finca ao seu nome, novas ferramentas, fai obras e reformas do seu 

interese, etc.) pero non lle dá diñeiro a ela para facer a compra, ou unha compra 

digna, pagar gastos de fillas e fillos (roupa, libros, actividades extraescolares, etc.). 

• Decide el como se distribuirán os ingresos e os gastos na economía familiar, 

sendo xeralmente el quen quere pagar os bens de tipo material (alugueiro, 

hipoteca, tractor, coche, maquinaria) e decidindo que ela pague os efémeros 

(compras, roupas, libros e material escolar, abonos de actividades, 

medicamentos…). Desta maneira, el reforza o seu sentido de posesión e poder 

sobre as cousas materiais de carácter permanente, e reforza o estereotipo da 

masculinidade hexemónica. 

• Suxírelle, ou convéncea, que deixe o traballo que ten, ou impídelle que traballe 

para que ela non teña independencia económica. 

• Contrólalle o diñeiro que gaña ou que lle dan (familiares, servizos sociais, 

pensión, etc.). En público, diante doutra xente, paga sempre el. 

• Priva a muller dun ben que gozan en común (sen importar de quen sexa a 



22 

propiedade), como do coche familiar, motos, TV, computador, tablet, etc. 

• Intenta descapitalizala economicamente. Intimida a muller, ou convéncea, para que 

os bens que ela poida ter en exclusiva os poña a nome del ou partillados en 

común, como propiedades, fincas, xoias, coche, obras de arte… Ou insístelle en 

que os venda e que empreguen ese diñeiro noutra cousa comprada a medias, ou 

consumir os cartos en bens efémeros (gastos do día a día, viaxes…) ou de valor 

inferior (mobles, equipos informáticos, roupas, etc.), de maneira que ela vai 

quedando desposuída de bens de carácter privativo e descapitalizada. 

• Prende lume, racha, rompe, o u  bota ao lixo as pertenzas ou propiedades dela 

ou da familia dela. 

4.4. VIOLENCIA SEXUAL 

Calquera acto de natureza sexual non consentido ou forzado, a imposición con 

intimidación ou ameazas de calquera tipo de acto de contido sexual, que pode ser:  

• Apalpadas, abuso sexual ou violación (anal, bucal ou vaxinal). Drogala e abusar 

sexualmente dela sen que sexa consciente. 

• Obrigala a presenciar escenas sexuais reais, na TV, web, revistas, móbil, etc. 

• Obrigar a muller a masturbarse. 

• Non permitirlle usar métodos anticonceptivos ou de prevención de ITS. E 

despois, responsabilizala en exclusiva da gravidez non desexada e das 

enfermidades de transmisión sexual, culpabilizándoa de todo.  

• Impedirlle vivir a súa sexualidade libremente. 

• Acosala de continuo con insinuacións sexuais. 

• Facerlle continuas bromas pesadas e de mal gusto de alto contido sexual. 

• Calquera acto de ciberacoso de contido sexual, grooming, sexting. 

• Obrigala a prostituírse con ameazas. 

• Levar a cabo tráfico de mulleres adultas ou menores de idade, coa finalidade de 

explotalas sexualmente (prostitución forzada na rúa, en clubs, na estrada, por 

contactos en internet, en salóns de masaxes, ou para realizar vídeos ou fotos 

pornográficas ou similares). 

• Calquera tipo de mutilación xenital feminina (MGF). 

• Levar a cabo un matrimonio forzado coa muller. 
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4.5. VIOLENCIA EXERCIDA A TRAVÉS DA EXPLOTACIÓN SEXUAL E / OU DA TRATA 
DE MULLERES CON FINS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

A trata de persoas é a captación, o traslado, o transporte, a acollida ou a recepción de 

persoas, empregando a violencia, as ameazas, o engano, o rapto, o abuso de poder ou 

unha situación de vulnerabilidade ou outros elementos de coacción, co fin de someter a 

persoa a unha explotación e lucrarse coa dita actividade2. 

Segundo os datos que achegan distintas instancias, o Estado español é un dos primeiros 

países de Europa de tránsito e destino de mulleres vítimas de trata con fins de explotación 

sexual. Dos datos recollidos no III Informe de seguimento do Plan Nacional de Loita 

contra a Trata de Seres Humanos con Fins de Explotación Sexual, depréndese que só 

no ano 2011, unhas 14.370 persoas (na súa inmensa maioría, mulleres) foron detectadas 

polas forzas e corpos de Seguridade do Estado como “persoas en situación de risco”. Os 

datos revelan a dimensión dun “negocio ilegal” baseado na escravitude sexual das 

mulleres, diante do cal as autoridades, tamén no ámbito municipal, deben actuar. 

A trata con fins de explotación sexual pode tanto afectar a mulleres españolas coma 

estranxeiras, sendo máis frecuente este tipo de violencia de xénero no segundo caso.  

Algúns dos principais indicadores recollidos nos protocolos3 e plans do Estado español 

son:  

• As mulleres son obrigadas directamente a exercer a prostitución contra a súa 

vontade, baixo fortes coaccións, amezas, malleiras e outras formas de violencia. 

• Son introducidas no país enganadas con falsas promesas laborais ou amorosas, 

tendo que pagar pola viaxe unha débeda astronómica (30.000-50.000€) e sendo 

obrigadas despois a exercer a prostitución.  

• Son informadas de que van exercer a prostitución, pero non das condicións de 

escravitude que comporta: privación de liberdade, reterlles a súa documentación, 

non poder usar preservativos, non poder negarse a facer ningún tipo de servizo, 

                                                
2 Protocolo de Palermo de NNUU, para previr, reprimir e sancionar a Trata de Persoas, sinaladamente de 
mulleres e nenas, 2000. 
 
3 Protocolo de actuación institucional sobre adopción de medidas de prevención, investigación e tratamento 
ás mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, Xunta de Galicia, 2012. 
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exercer sen descansos, privadas de sono e de alimento, vivir amontoadas en 

infravivendas ou nos clubs, dos cales non poden saír, ser movidas por diferentes 

cidades segundo os intereses económicos dos proxenetas, esixíndolles o 

pagamento de cantidades desproporcionadas por alimentación, aloxamento, 

produtos hixiénicos, e póndolles multas arbitrarias (se caen enfermas, se non 

arrecadan o suficiente…). 

• Son obrigadas a consumir drogas e alcol, so n  obrigadas a abortar, a non usar 

métodos de protección ou anticoceptivos, secuéstranlles a documentación-

pasaporte. Son privadas da súa liberdade de movemento, non lles deixan ver as 

fillas ou os fillos. Non lles dan o diñeiro prometido (que xeran coa súa 

explotación) ou ningún, ou mesmo as van facendo debedoras dos proxenetas. 

Non as deixan falar co exterior e coas súas familias, ou só lles permiten a 

comunicación co exterior cun estrito control dos explotadores-proxenetas.  

• Mallan nelas e ameázanas con denuncialas ás autoridades por ilegais, por “seren 

putas”. Obríganas a facer pequenos roubos, convertendo así as vítimas en 

delincuentes (sen credibilidade ante as autoridades, veciñanza e sociedade). Os 

proxenetas contan ao seu favor co forte peso do estigma da prostitución e así 

ameázanas con dicirlles ás súas familias ou á comunidade, que son prostitutas 

(aínda que o fagan por estaren obrigadas). 

É importante sinalar que o consentimento dado pola vítima de trata non se terá en 

consideración cando se teña recorrido a algún dos métodos enunciados; defínese como 

un consentimento viciado. 

4.6. O ACOSO  

Diferéncianse basicamente 4 tipos de acoso:  

4.6.1 Acoso nos espazos públicos 

4.6.2 Acoso laboral por razón de xénero 

4.6.3 Acoso laboral sexual  

4.6.4 Ciberacoso e grooming 
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4.6.1. ACOSO NOS ESPAZOS PÚBLICOS 

É aquel que por definición se produce nos espazos abertos ao ar libre (nas rúas, nos 

parques e prazas, na praia, no río, no “botellón”…) ou públicos (nos medios de transporte, 

discotecas, salas de concertos, pavillóns deportivos, etc.). Pode ser só verbal ou físico e 

sexual. 

Na actualidade numerosos concellos están levando a cabo campañas de prevención e 

concienciación sobre espazos libres de acoso sexual; en particular, cando se celebran 

festas ou acontecementos que concentran unha grande cantidade de xente de ambos os 

sexos.  

O acoso verbal pode ser o lanzamento de “falsos” piropos relacionados co aspecto físico 

ou con temas sexuais, comentarios ofensivos ou degradantes, xestos lascivos, insultos e 

mofas relacionadas coa identidade de xénero da muller, co seu xeito de vestir, de falar ou 

de comportarse. En ocasións, este tipo de acoso hoxe en día tamén se acompaña coa 

gravación por medios electrónicos do acto de acoso e a súa difusión masiva na rede. 

En xeral á sociedade cústalle identificar estes comportamentos dos homes cara ás mulleres 

como un tipo máis do machismo e das violencias de xénero, xustificándoos e 

identificándoos como unha brincadeira ou broma (de mal gusto, ou algo simplemente 

ofensivo).  

Tamén, o acoso no espazo público pode ter un compoñente físico e sexual cando se trata 

de “apalpadas fortuítas”, tocamentos ou cofeos (sobre todo, centrados nas mamas e as 

nádegas da muller), ou levantarlle a saia, facerlle fotos do escote, das mamas, do cu, etc., 

sempre sen o consentimento dela. Por outra parte, o exhibicionismo (do pene ou do cu) 

do home ante a muller é outra manifestación máis do acoso no espazo público. 

En ocasións vai asociado ao consumo de drogas, alcol ou substancias anuladoras da 

vontade da persoa (burundanga e outras similares), pero non sempre. Tamén pode ser un 

acto colectivo de varios homes ou mozos a unha muller ou a un grupo delas.  

4.6.2. ACOSO LABORAL POR RAZÓN DE XÉNERO  

O acoso laboral por razón de xénero é o conxunto de actos que teñen lugar nun contexto 

laboral, dentro ou fóra das propias instalacións laborais; por exemplo, en viaxes de 

empresa, celebracións, xantares, etc.  

Son actos de censura, desprezo, ameazas, insultos, mofas, menosprezo  da persoa e do 
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seu traballo, ridiculización, illamento laboral físico e social, etc., que conducen a producir 

medo, inseguridade e baixa autoestima na muller, en base á súa pertenza ao colectivo de 

mulleres; é dicir, pola súa identidade de xénero feminino.  

Pode darse acoso por razón de xénero, horizontal (dun compañeiro de igual categoría 

laboral), en sentido ascendente (dun subalterno á súa superior) ou, o máis frecuente, en 

sentido descendente (dun xefe a unha subordinada). 

En xeral trátase de actos de natureza psicolóxica, podendo chegar tamén a darse agresións 

físicas ou accidentes laborais “fortuítos”: caídas, escorregamentos, queimaduras, cortes 

ou feridas con maquinaria ou instrumental que está en malas condicións técnicas, que non 

“funciona ben”, etc. 

4.6.3. ACOSO LABORAL SEXUAL 

O acoso laboral sexual dáse nos mesmos contextos laborais, e tamén nas mesmas 

direccións (horizontal, ascendente e descendente), pero ten sempre un compoñente 

sexual da parte do home cara á compañeira de traballo. Este tipo de acoso, á súa vez, 

pode ser: 

a) físico (exhibición de certas partes do corpo do acosador, masturbarse diante da 

muller, sometela a apalpadas, tocamentos, violación). 

b) verbal (mediante falsos “piropos”, conversas e comentarios recorrentes de contido 

sexual, sobre o amor, a vida en parella e a sexualidade, comentarios lascivos, envío 

de mails, WhatsApps, ou fotos de contido sexual). 

c) visual (mostrar ou enviar imaxes sexuais ou pornográficas), ou psicolóxico 

(mediante a chantaxe a cambio de sexo). 

4.6.4. CIBERACOSO 

Unha clara manifestación de que as violencias de xénero forman parte do modo como se 

organiza e estrutura a nosa sociedade, é a rápida adaptación dos homes que as exercen 

ao uso de calquera soporte ou medio tecnolóxico para exercelas. Pódese manifestar do 

seguinte xeito: 

• Instalación de programas espía nos dispositivos electrónicos da muller (móbil, 

computador, tablet). Instalación de cámaras na casa, no coche, no seu 

traballo… 
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• Espía e controla as chamadas, as mensaxes de móbil, WhatsApps, Facebook, 

Instagram, Twitter, correos electrónicos, cartas, facturas, conta bancaria, a 

súa axenda, etc. Ameázaa e chantaxéaa con facerlle ciberacoso e divulgar 

materiais e informacións privadas sobre ela na rede. 

• Creación dun falso perfil sobre ela nas redes sociais, con informacións ou fotos 

falsas/trucadas, ofensivas, privadas ou de contido sexual, que poden danar a 

súa imaxe persoal ou profesional. 

• Roubo da axenda persoal de contactos da muller (ou suplantar a súa 

personalidade) e usala para mandar fotos, informacións, mensaxes falsas, 

ofensivas ou sexuais sobre ela, ou facéndose pasar por ela. 

• Difamación e humillación nas redes sociais. Fai comentarios ou crea etiquetas 

pexorativas, sobe fotos dela sen o seu permiso —para as mandar a persoas 

coñecidas ou facer envíos en masa— onde a muller está en situacións sociais 

comprometidas ou denigrantes, ou con contido sexual, etc. 

 

Tamén, entre a xente máis nova, é moi frecuente o grooming ou sextorsión: 

Son as condutas e accións premeditadas dun mozo ou dun home adulto cara a 

unha nena ou moza menor de idade, coñecida ou descoñecida. O mozo ou o 

home, polo xeral, faise pasar por unha persoa do sexo ou da idade da futura 

vítima. O obxectivo é enganala e gañar a súa confianza para proporlle que lle 

envíe vídeos ou fotos de contido sexual, pornográfico, proporlle ter cibersexo, ou 

quedar con ela e manter contactos sexuais, abusar dela, ou inducila á prostitución. 

O acosador vai obtendo datos persoais da nena ou moza (enderezo, escola, 

gustos, afeccións, nomes de amizades ou de familiares, lugar de traballo dos 

pais…), que despois usará para gañar máis a súa confianza e/ou chantaxeala, a 

ela ou á súa familia. 

Pode entrar en contacto coa nena ou moza mediante xogos en rede, salas de 

chats, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, contas de correo electrónico, etc.  

No Estado español hai varias entidades que teñen programas de prevención, información 

e concienciación sobre esta modalidade de violencia de xénero, como: Fundación Aliados, 

Protégeles, Pantallas Amigas, Padres 2.0., etc  
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5. PRINCIPAIS INDICADORES / ALERTAS DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO 

INDICADORES que presentan ou refiren AS MULLERES 

 (tamén poden darse nas persoas dependentes delas / que conviven con elas) 

Ti
p

o
 d

e 
m

al
tr

at
o

 

Fí
si

co
 

Golpes, hematomas, fracturas óseas, queimaduras, lesións, cortes, 
mordeduras, feridas, rabuñadas, perforacións no ouvido, dores imprecisas.  
Falta de apetito, perda de peso ou aumento moi brusco, dependencia de 
antidepresivos, fatiga.  
Abortos frecuentes, hemorraxias.  
Retención ou secuestro.  
Obrigación á prostitución. 

Se
xu

al
 

Enfermidades de transmisión sexual, gravidez frecuente non desexada ou 
de alto risco, abortos frecuentes. 
Feridas nas mamas, dor nos xenitais, fisuras anais, feridas na vulva e na 
vaxina, nos labios maiores ou menores, no clítoris, disfunción sexual. 
Calquera tipo de mutilación xenital (MGF). 
Obrigación á prostitución ou a contemplar pornografía. 

Ps
ic

o
ló

xi
co

 

Ansiedade, medo, depresión, sudoracións, hipervixilancia, manía 
persecutoria, nerviosismo, desconfianza, irritabilidade, rabia, dificultade de 
concentración, trastornos no sono e na alimentación, insomnio ou 
hipersomnia, baixa autoestima, sentimentos de culpabilidade, ideas ou 
intentos suicidas recorrentes, inmobilismo, facilmente asustadiza. 
Minimiza os feitos, o dano que lle causa o maltratador a ela (e a fillas ou 
fillos) xustifícao por motivos externos á relación (cousas da vida). Normaliza 
a situación de violencia, non a identifica como tal.  
O maltratador faille sentir que a propia vida da muller corre perigo e provoca 
continuas discusións por asuntos sen maior importancia. 
A muller cambia o seu propio modo de ser, os seus costumes, o seu 
comportamento por medo ás reaccións agresivas do maltratador. 

So
ci

al
 

Cada vez se relaciona con menos xente (das amizades, da familia, do 
traballo, da escola, do barrio…). Non establece lazos de amizade e non 
acostuma participar en actos sociais; cando se relaciona faino acompañada 
polo home. Íllase das amizades e da familia cada vez máis. El mesmo lle di 
directamente que non lle gustan. 
Ten que manter o maltratador ao corrente dos seus actos continuamente, el 
chámaa para controlala. 
Absentismo laboral, chega tarde ao traballo ou ás citas médicas, escolares, 
sociais. 
Non comunica a súa situación e os seus problemas nin ás amizades nin á 
familia, ou só a unha persoa, pero baixo o xuramento de que non o diga a 
ninguén. Garda silencio ou mente cando lle preguntan pola marcha da 
relación. Ponse á defensiva. 
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Ti
p

o
 d

e 
m

al
tr

at
o

 

E
co

nó
m

ic
o

 

Ela está sempre sen diñeiro, aínda que teña un salario ou ingresos propios.  
Non sae coas amizades ou non merca cousas (porque di que non ten diñeiro, 
ou con outras escusas que oculten a situación en que está). 
Ten que pedir diñeiro prestado a amizades ou á familia para chegar a fin de 
mes, para pagar facturas, para un café, para roupa, para os gastos familiares 
ou das fillas e os fillos. Está pedindo sempre diñeiro prestado que dificilmente 
devolve. 
Para participar en calquera actividade que supoña un pagamento, sempre 
pon escusas para non ir.  
Ela está calculando sempre, dun xeito obsesivo, o que custan as cousas, 
comparando prezos. 
Ela non ten acceso ás contas e aos ingresos del. El ten acceso e control sobre 
as contas bancarias e ingresos dela, ten cambiado os contrasinais, ou é 
cotitular das contas.  
Ela, ou as súas fillas e os seus fillos, levan un ritmo de vida por debaixo dos 
ingresos dela, del ou familiares.É ela quen paga as facturas da casa, a compra, 
os gastos das fillas e os fillos (uniformes, actividades, libros, excursións, cartos 
de man…) aínda que el tamén teña ingresos ou sexan maiores que os dela.  
Ela accedeu a poñer todas as súas propiedades a nome del (o coche, o piso, 
a casa, as fincas, o negocio…).  
Ela prestoulle diñeiro para que mercase cousas (coche, piso, casa, fondos de 
investimento, accións…) pero el puxo todo ao seu nome (non a informou de 
tal feito, enganouna…).  
Ela tivo as súas contas ou o seu salario embargado pola acción del. 
Ela estalle dando cartos de continuo; el é quen decide como e cando se 
gastarán. 

 

Obviamente non todas as persoas son iguais nin reaccionan do mesmo xeito, pero tanto 

as mulleres e os menores coma os propios maltratadores, con frecuencia presentan nalgún 

momento do proceso varios dos seguintes indicadores. Con todo, non se teñen por que 

dar todos os indicadores nunha soa persoa (tanto na muller e nos menores coma no 

maltratador); pode darse calquera tipo de combinación destes, e mesmo haber outros non 

recollidos aquí. 

Estes indicadores poden pór en alerta os diferentes axentes con responsabilidade ante as 

violencias (familia, administración, centros médicos, servizos públicos ou privados, centros 

educativos, etc.) de estar ante un posible caso.  
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INDICADORES ESPECÍFICOS NAS NENAS E NENOS OU NAS MOZAS E MOZOS 
Ti

p
o

 d
e 

M
al

tr
at

o
 

Ps
ic

o
ló

xi
co

 e
 s

o
ci

al
 

Cambio de conduta/carácter evidente, mostra medo ante condutas de 
castigo; fatiga, soño, pesadelos nocturnos, hipervixilancia, irritabilidade, está 
enfurruñada/o todo o día, infelicidade, choros, rabechas. 
Falta de concentración, está como ida/o, demanda excesiva de atención, está 
calada/o. 
Cambio de carácter. Inhibición emocional e da conduta. 
Condutas de coidado ou control cara á nai, nivel de madureza impropio da 
súa idade, relación ambivalente (amor-odio) con ambos os proxenitores. 
Volven a mexar no cueiro ou na cama, comen as uñas. 
Fáltanlle ao respecto á nai. Falan dun xeito normal de episodios de violencia 
que teñen visto. Violencia verbal e física con membros da familia ou coas 
amizades. 
Prefiren estar na casa de familiares ou amizades a estar no lar familiar.  
Danlle moita importancia ao diñeiro e ao futuro.  
Chegan tarde á escola, as súas notas son moi cambiantes (baixas, altas…) 
teñen faltas de asistencia reiteradas e non xustificadas. 
Van mal vestidos/sucios, xa non participan en actividades extraescolares. 
Na mocidade, consumo de drogas e abuso do alcol. 

Fí
si

co
 

Golpes, hematomas, fracturas, queimaduras, cortes, mordeduras, feridas, 
rabuñaduras, perforacións no ouvido, dores imprecisas, falta de apetito, 
anorexia ou bulimia, malnutrición, perda de peso ou aumento moi brusco, 
fatiga. 
Non lle respectan o calendario de vacinación.  
Non levan as nenas ou os nenos á consulta médica, ou lévanos só cando a 
enfermidade ou o mal xa está moi avanzado. 

Se
xu

al
 

Enfermidades de transmisión sexual inusuais en menores, gravidez na 
mocidade, abortos, feridas nas mamas, dor nos xenitais, fisuras anais, feridas 
na vulva e na vaxina, nos labios maiores ou menores, no clítoris. 
Pánico ás relacións sexuais ou, polo contrario, un desenvolvemento 
demasiado prematuro para a idade da/o menor. 
Obrigación á prostitución ou a contemplar pornografía. 
Calquera tipo de mutilación xenital (MGF). 
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INDICADORES NO MALTRATADOR - AGRESOR  
A

nt
e 

a 
m

ul
le

r  

Fala mal da muller, menosprézaa, desprézaa, non a trata con agarimo, fala por ela, 
interrómpea e lévalle a contraria. Ridiculízaa, intenta mostrala como incapaz ante 
distintos profesionais (sanitarios, servizos sociais, no centro educativo das ou dos 
menores, etc.). Manifesta indiferenza ante as opinións ou desexos da muller.  
Acompáñaa ás citas dos distintos recursos públicos ou privados (sociais, médicos, 
xinecoloxía, urxencias, psicolóxicos, centro educativo, centro deportivo, centro 
relixioso, asociación, etc.). 
Ten un discurso machista sobre o papel dos homes e das mulleres. 
Enche a muller de fillos/as e despois dubida de que sexan del; non a deixa abortar; 
é celoso , é posesivo. 
Preséntase el como a vítima da situación (que ela o está a tolear, todo o que ten que 
aguantar, que ela o está arruinando economicamente, que pode perder o traballo 
ou a clientela por culpa da muller, que está a perder amizades por culpa dela). 
Culpabilízaa de todo. 
Pode ter unha dobre cara, amable, social e simpático coa xente de fóra do núcleo 
familiar e de convivencia, e agresivo coa muller e/ou dependentes. Compórtase de 
modo diferente cando está en público e cando está en privado. 
Quita importancia aos episodios violentos, falando con normalidade das pelexas das 
parellas, das discusións. 
Ameaza a muller ou a algún membro da súa familia. 

A
nt

e 
as

 fi
lla

s 
e 

o
s 

fil
lo

s  

Fálalles mal da nai e da familia dela, insúltaa, desprestíxiaa, menosprézaa. Trata de 
polos da súa parte e contra a nai, compáraas/os con ela, ameázaas/os, trata de 
manipulalas/os.  
Pensa que todo o medio da muller manipula a muller e as fillas ou os fillos. Se as fillas 
e os fillos non queren estar con el (porque se dan conta do maltrato á nai) el culpa a 
nai, a súa familia e as súas amizades dese rexeitamento. Non admite que é o 
resultado do seu modo de ser. 
Preséntase el como a vítima da situación. 
Fala mal das fillas (sobre todo) e dos fillos, facendo comparacións negativas coa nai, 
só lles ve defectos. 
Culpabiliza as fillas e os fillos se as cousas lle saen mal (no traballo, no seu ocio, coa 
súa nova parella, coa súa familia…). Non mostra moito afecto por fillas e fillos, pero 
por outro lado, no caso de separación, quere ter el a custodia. 
Dálles grandes agasallos para tentar “compralas/os” e que se poñan da súa parte, 
ou négalles calquera necesidade básica que poidan ter.  
Non é un bo pai (vai mais ao seu que a atender as necesidades básicas de coidado, 
afecto, educación, que poidan ter as nenas ou os nenos). Non se preocupa porque 
coman ben, porque fagan os deberes escolares, porque non pelexen entre si. 
En público, cando está coas fillas ou os fillos finxe a aparencia de pai responsable. 
Xustifica os castigos físicos (labazada, golpes…). 
Ameaza con matarse e matar a toda a familia.  
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A
nt

e 
p

ro
fe

si
o

na
is

 
Asiste sempre coa muller ás consultas (médicas, servizos sociais, centro escolar, 
psicolóxica…) non a deixa nunca soa. Dá as súas versións dos feitos. 
Aínda que poida recoñecer certos feitos violentos, sempre lles busca xustificacións. 
Preséntase el como a vítima da situación. 
Moita falta de respecto á muller, mesmo diante das/os profesionais. 
Vai aos servizos públicos coa finalidade de conseguir algún informe (favorable para 
el, desfavorable para ela).  
Fai máis caso aos profesionais homes que ás mulleres; a estas evita falarlles ou fainas 
de menos, dirixíndose case en exclusiva aos homes. 
Xustifica os castigos físicos ás fillas e aos fillos (labazadas, golpes…). 
Fala directa ou indirectamente doutros episodios de violencia (ou ben na súa nenez 
ou en anteriores parellas). Informa de que tamén tivo episodios parecidos noutras 
parellas. Informa de que na súa casa, cando era neno, tamén pasaba o mesmo coa 
súa nai e o seu pai. 
Relata pasar momentos complicados (menos ingresos, desemprego, ansiedade, 
depresión, trámites de separación ou divorcio, proceso de gravidez da súa actual 
compañeira, problemas coas drogas ou o alcol).  
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ESQUEMA DE ACTUACIÓN NA DETECCIÓN E 
INTERVENCIÓN DAS VIOLENCIAS DE XÉNERO

PROCURA ACTIVA DE INDICADORES DE ALERTA NAS CITAS DE 
SERVIZOS SOCIAIS, MÉDICAS OU EDUCATIVAS 

MEDIANTE BATERIA DE PREGUNTAS FACILITADORAS
(revisión do historial)

INDICADORES
NEGATIVOS

Rexistro da Hª con 
seguimento activo

INDICADORES POSITIVOS
procurar confirmar ou descartarlos

na propia entrevista

Si recoñece a violencia
aínda que lle dea 

outro nome

Non recoñe 
sufrir violencia

 TOMA DE DECISIÓNS
Plan de acción 

(Derivacións, coordinación con outros servizos denuncia, 
actuacións policiais, asesoramento profesional)

VALORACIÓN DO RISCO
para muller e fillas/os ...

Seguimento activo
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6. RECURSOS, PROGRAMAS E SERVIZOS PARA AS VIOLENCIAS DE XÉNERO  

6.1. RECURSOS DE INFORMACIÓN, ASESORAMENTO E INTERVENCIÓN 

 

6.1.1 Centro de Información Municipal ás mulleres de Ourense, CIMM 

6.1.2 Atención psicolóxica a nenas, nenos e mocidade 

6.1.3 Puntos de Encontro Familiar 

6.1.4 Gabinete de orientación familiar (GOF) 

6.1.5 Programa de atención psicolóxica ás mulleres 

6.1.6 Tratamento psicolóxico para os homes maltratadores 

6.1.7 Centro de Recuperación Integral (CRI) 

 

6.1.1 CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL ÁS MULLERES DE OURENSE (CIMM) 

Integrado na Concellaría de Igualdade, é un servizo destinado a proporcionar 

asesoramento xurídico, atención psicolóxica, intervención socioeducativa e laboral, 

orientación profesional e información sobre recursos en materia de igualdade ás mulleres. 

Ao mesmo tempo, leva a cabo programas e actividades para toda a cidadanía, 

encamiñados a sensibilizar e promover a igualdade, a diversidade, a previr as violencias 

de xénero, e a conciliar a vida persoal, familiar e laboral. 

Pódese acceder a estes servizos cando o solicitan as mulleres individualmente ou 

derivadas. Principios de actuación: 

Anonimato, respecto á vontade das mulleres, gratuidade, confidencialidade e 

privacidade das comunicacións. 
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FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 
(CIMM) PARA AS MULLERES CON SITUACIÓNS DE VIOLENCIAS DE XÉNERO

CIMM OURENSE

PSICÓLOGAASESORA
XURÍDICA

EDUCADORA
SOCIAL

COORDINACIÓN: DIRECTORA CIMM

PREVENCIÓN
E SENSIBILIZACIÓN

EN VIOLENCIAS
DE XÉNERO

INTERVENCIÓN
DIRECTA

 COAS MULLERES
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6.1.2. ATENCIÓN PSICOLÓXICA A NENAS, NENOS E MOCIDADE  

É un programa da Xunta de Galicia, en colaboración coa Fundación Meniños, que ten 

como finalidade actuar sobre as necesidades fundamentais das nenas e os nenos e a 

mocidade que sufriron de maneira directa ou indirecta violencias de xénero, promovendo 

a súa recuperación e o seu benestar psicosocial. A atención pode ser individualizada, coa 

nai, ou no medio familiar. Lévase a cabo unha terapia de intervención a través de 

obradoiros de artes plásticas, orientados a eliminar riscos cognitivos e de torpeza afectiva 

das vítimas menores de idade, así como mellorar a súa capacidade de dominio de si 

mesmas e da xestión das frustracións, a través do emprego das artes plásticas e do xogo 

como recursos. 

Información e derivación no propio CIMM. 

6.1.3. PUNTOS DE ENCONTRO FAMILIAR 

É un espazo neutral para as persoas de unidades familiares nas cales o exercicio do 

dereito de visitas está interrompido ou é conflitivo. Está atendido por profesionais 

con experiencia en intervención psicofamiliar, dereito de familia, mediación familiar, 

violencias de xénero e resolución pacífica de conflitos. Facilita a relación das nais e os pais, 

ou doutros familiares con réxime de visitas, coas fillas e os fillos, garantindo a súa 

seguridade. 

6.1.4. GABINETE DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (GOF) 

Son servizos de atención ás mulleres e ás familias. Aínda que non son servizos 

especializados en violencia de xénero, na p r á c t i c a  diaria están atendendo a moitas 

mulleres que ven vulnerados os seus dereitos por causa  deste problema. Constitúen 

un recurso especializado no apoio á calidade de vida das familias, e na atención e 

prevención das diferentes situacións problemáticas que se poidan dar no ámbito da 

convivencia diaria. 

A propósito das terapias familiares ás cales desexan incorporarse moitas mulleres que 

teñen sufrido ou están a sufrir algún dos tipos e das manifestacións das violencias de 

xénero, convén deixar claro que n o n  h a i  u n  problema que resolver na dinámica da 

parella, porque a orixe da violencia está no agresor, non na relación sentimental ou 

sexual que ambos os dous poidan ter. Se se acepta que os dous inicien e reciban unha 

terapia, pódese presupor que os dous son responsables da dita situación de maltrato. 
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Entre as súas funcións están: 

o Informar e asesorar as familias ou as unidades de convivencia a nivel social 

e psicolóxico. 

o Proporcionarlles acceso aos recursos especializados en violencias de 

xénero, igualdade e conciliación. 

o Dotar as familias das habilidades necesarias para afrontar as súas 

necesidades, respectando a autonomía e favorecendo a relación entre os 

seus membros. 

o Evitar a instrumentalización das fillas ou os fillos en casos de conflito. 

o  Fomentar a cooperación parental, asegurando a continuidade coas nais e 

os pais e a súa permanencia nun ambiente social, material e afectivo 

saudable. 

6.1.5. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA ÁS MULLERES  

É un programa de atención psicolóxica especializada, que ten por finalidade ofrecer 

recursos terapéuticos para a recuperación das mulleres que sofren na actualidade ou que 

teñen sufrido no pasado violencias de xénero. Por outra parte, presta un servizo telefónico 

gratuíto de asesoramento e derivación de atención terapéutica personalizada. É un 

programa da Xunta de Galicia en colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.  

Funciona a través do teléfono 629 777 595 do propio Colexio durante as 24 horas do día, 

podéndose, de modo anónimo e gratuíto, obter información e apoio e marcar consultas. 

Pódese acceder de maneira directa ou ben derivada desde outras entidades. 

6.1.6. TRATAMENTO PSICOLÓXICO PARA OS HOMES MALTRATADORES 

O programa "Abramos o círculo” presta atención psicolóxica gratuíta, anónima e 

especializada a homes que son violentos nas relacións coa súa compañeira, coa súa 

familia, ou  co seu círculo social, e que desexan adquirir novos modos de 

comportamento sen agresividade. 

O programa terapéutico deberá axudar a que asuman a súa responsabilidade, evitando 

todo aquilo que poidan interpretar como unha xustificación ou a  comprensión do seu 

comportamento; por iso os programas de rehabilitación de maltratadores non deben ser 

utilizados como substitución das medidas penais. No traballo —que leva a cabo o persoal 
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especializado— deberanse incluír os mecanismos necesarios para asegurar que en ningún 

momento se pon en perigo a seguridade e o benestar das mulleres e das nenas e os 

nenos, obxectivo ao cal hai que dar sempre prioridade. 

6.1.7. CENTRO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL (CRI) 

Está situado en Santiago de Compostela e depende directamente da Xunta de Galicia. 

Non é un centro residencial, pero desde aquí faise tamén o acceso a Casas de acollida. 

Desenvolve un modelo de atención integral baseado en catro alicerces: 

• Atención psicolóxica 

• Atención xurídica 

• Reinserción socioprofesional e sociolaboral, coordinación de recursos e medidas 

de carácter social e económico 

• Atención psicoeducativa a menores 

O Centro de Recuperación Integral actúa, ademais, como centro de referencia e de 

coordinación para a rede de acollida existente en Galicia, coa finalidade de tirar o mellor 

proveito dos recursos, establecer mecanismos de colaboración entre a totalidade dos 

profesionais e canalizar as propostas de actuación. 

As persoas usuarias do CRI serán as vítimas da violencia de xénero que posúan a 

acreditación de tal situación, e as persoas dependentes ou ao cargo delas, facendo 

unha especial mención ás fillas e aos fillos menores, segundo o sinalado na Lei 11/2007, 

do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero: 

• Certificación da Orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño, ou 

copia autenticada pola secretaria ou polo secretario xudicial da propia orde de 

protección, ou da medida cautelar. 

• Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia 

en calquera das modalidades definidas. 

• Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración 

pública autonómica ou local. 

• Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou 

local. 

• Informe do Ministerio fiscal que indique a existencia de indicios de violencia. 
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• Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social. 

• Calquera outra certificación que se estableza regulamentariamente. 

6.2. RECURSOS EDUCATIVOS, DE SENSIBILIZACIÓN E OUTROS  

6. 2. 1. Espazo Coeduca do CIMM 

6. 2. 2. Aulas de Igualdade do CIMM 

6. 2. 3. Servizo municipal de apoio a familias con fillos e fillas (SMAFF) 

6.2.1. ESPAZO COEDUCA DO CIMM 

Programa desenvolvido pola Concellaría de Igualdade nas dependencias do CIMM en 

Ourense. O seu obxectivo principal é promover a creación dun espazo alternativo e 

complementario ao ámbito da educación formal, seguindo un modelo coeducativo. Todo 

isto nun ambiente igualitario de aprendizaxe e lecer, adaptado ás necesidades e aos 

tempos de conciliación das unidades de convivencia e as familias. 

O programa lévase a cabo nas dependencias do CIMM en período vacacional previa 

inscrición. 

6.2.2. AULAS DE IGUALDADE DO CIMM 

As “Aulas de Igualdade” son un espazo formativo aberto en que poder compartir ideas, 

afectos e inquedanzas, promovendo relacións equitativas de xénero, respectuosas coa 

diversidade e o desenvolvemento de redes sociais. A súa finalidade consiste, por unha 

parte, en levar a cabo actividades grupais lúdicas e vivenciais que incidan na igualdade 

entre as  mulleres e os  homes, e, por outra, lograr transformar a estrutura actual das 

identidades e os papeis de xénero. 

O programa ten como poboación destinataria as mulleres e os homes de Ourense maiores 

de idade, calquera que sexa a súa profesión e o seu nivel educativo. Constan de varios 

bloques temáticos diferentes. 

Os obxectivos xerais son: 

o Previr a violencia de xénero promovendo relacións igualitarias, solidarias e 

respectuosas entre mulleres e homes. 

o Proporcionar un lugar de encontro en que as persoas poidan expresar 

libremente as súas ideas, sentimentos e vivencias persoais. 
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o Facer visible a importancia do proceso de socialización na configuración das 

identidades e os roles de xénero. 

o Valorizar novos modelos de masculinidade e feminidade que dean resposta 

aos retos sociais do presente e do futuro. 

o Tomar consciencia dos propios recursos, habilidades e capacidades para 

potencialos. 

6.2.3. SERVIZO MUNICIPAL DE APOIO A FAMILIAS CON FILLOS E FILLAS (SMAFF) 

Orienta, asesora, media e deriva, se é necesario, a familias con nenas ou nenos que se 

encontren ante situacións concretas de conduta que poidan afectar ao benestar e ao 

equilibro psicosocial do grupo a que pertence. Entre estas situacións están aquelas que 

son consecuencia dun contexto de violencias de xénero. É un servizo municipal gratuíto 

que funciona con cita previa.  

Ofrece atención psicolóxica individualizada e inclúe:  

• Análise da situación 

• Mediación entre os membros en conflito 

• Dotación de recursos e habilidades para a resolución de problemas 

• Orientación para tomar decisións 

• Alternativas para diminuír os riscos 

• Información de recursos existentes e derivación, se é necesario 

6.3. RECURSOS SANITARIOS E MÉDICOS  

6. 3. 1. Servizos de Urxencias dos Hospitais de Ourense 

6. 3. 2. Teléfono de urxencias sanitarias 

6. 3. 3. Centros de saúde de Ourense 

6. 3. 4. Centro de Orientación Familiar 

6.3.1 SERVIZOS DE URXENCIA DOS HOSPITAIS DE OURENSE 

En caso de violencia de xénero, o persoal médico encargado da atención sanitaria, 

naqueles casos que presenten i n d i c i o s  ou lesións de violencia física e/ou sexual, teñen 

a obrigación de comunicalo de maneira inmediato á autoridade xudicial, a través do parte 

de lesións.  
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Tamén nestes casos, segundo indica o artigo 355 da Lei de Axuizamento Criminal, no seu 

artigo 262, aquelas persoas que por razón dos seus cargos, profesións ou oficios teñan 

noticias dalgún delito público, estarán obrigadas a denuncialo inmediatamente. 

A muller poderá ser derivada aos departamentos ou ás unidades de traballo social do 

referido hospital, onde a traballadora ou o traballador social estarán capacitados para 

atender as mulleres e as súas fillas e os seus fillos. 

6.3.2 TELÉFONO DE URXENCIAS SANITARIAS 

A Fundación Pública Urxencias de Galicia conta cun teléfono de urxencias sanitarias, que 

ofrece as 24 horas do día, os 365 días do ano, información sanitaria, asesoría a 

profesionais, consulta médica urxente e consulta online, entre outros  servizos. 

Contacto: 061 ou mediante correo electrónico: secretaria.061@sergas 

6.3.3. CENTROS DE SAÚDE DE OURENSE  

O persoal médico dos centros de saúde públicos ou privados tamén ten a obrigación, 

naqueles casos que presenten indicios ou lesións de violencia física e/ou sexual, de 

comunicalo de xeito inmediato á autoridade xudicial, a través do parte de lesións. 

Así mesmo, traballadoras e traballadores sociais destes centros de saúde, terán 

capacidade para atender as mulleres e as súas fillas e o s  seus fillos, prestando unha 

atención de carácter biopsicosocial e facendo un seguimento dos casos. 

No suposto de que a muller vaia en primeiro lugar ao Centro de Saúde, será atendida polo 

persoal médico. En calquera caso, farase de forma preferente sen que teña que agardar máis 

do estritamente necesario. O persoal que a atenda na entrevista exploratoria de 

indicadores de violencia, deberase guiar polo protocolo común de actuación sanitaria ante 

a violencia de xénero do SERGAS “Guía técnica do proceso de atención ás mulleres en 

situación de violencia de xénero”. 

https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Gu%C3%ADas-t%C3%A9cnicas 

http://www.sergas.es/gal/Muller/docs/G13Violencia.pdf 

A continuación, en caso de que proceda, estenderase o correspondente parte facultativo 

de lesións e remitirase copia ao Xulgado de Guarda por correo urxente. Outra copia do 

dito parte será entregada á muller, e outra copia quedará na súa historia clínica. Se vai ao 
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Centro de Saúde en horario laboral, unha traballadora social deberá informala sobre os 

recursos existentes e fará unha valoración e un seguimento social do caso, ou fará 

derivación ao CIMM. 

No suposto de que se estime necesaria a atención á muller nas urxencias hospitalarias, 

solicitarase a presenza (se procede, atendendo ao potencial perigo da situación) dos Corpos 

de Seguridade do Estado, a fin de que acompañen a muller ao hospital. Neste caso, farase 

entrega ás / aos axentes de copia do correspondente parte de lesións. 

Asemade, sempre que a muller desexe interpor denuncia neste momento, darase aviso aos 

Corpos de Seguridade do Estado, para que a trasladen á Comisaría, onde lle ofrecerán o 

asesoramento e a atención xurídica dunha avogada especializada. 

Como recomendación para o persoal sanitario, pódese sinalar que ante a comprobación 

de altos indicadores de violencia de xénero, pero a negación destes pola muller, débese 

facilitar información dos recursos existentes, indicando que é obrigación do persoal 

sanitario fornecer esta información. Débense fornecer folletos divulgativos, o enderezo e 

o teléfono do CIMM, e información sobre outros recursos, como teléfonos de 

información gratuítos e anónimos. 

Onde acudir? Aos Centros de Saúde públicos de Ourense onde se presta asistencia 

primaria. En primeiro lugar a muller deberá ser atendida polo persoal médico que fará as 

derivacións oportunas á traballadora ou ao traballador social, ou ben ás unidades ou 

centros especializados, ou de urxencias. Desde a atención primaria seguirase facendo o 

seguimento da situación.  

6.3.4. CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 

Neste centro aténdense consultas psicosexuais e relativas á relación de parella, consultas 

sobre interrupcións voluntarias da gravidez, atención por violación e abusos sexuais, 

problemas psicosociais da sexualidade ou derivados da anticoncepción, entre outros. Non 

é un centro especializado en violencias de xénero, pero si ofrece servizos de atención ás 

mulleres que sofren algunha consecuencia por este tipo de violencias.  

O acceso realízase a través de demandas directas das mulleres ou por derivacións de 

servizos sanitarios e dos Servizos Sociais de Atención Primaria, ou do CIMM.  
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Acompañamento por parte de Policía Nacional, 
Local ou Garda Civíl ao Xulgado de Violencia 
para interposición da denuncia pola muller.
(por gravidade de lesións pódese tomar 
declaración no hospital). 

Solicitude de avogada/o especialista. 

Xulgado Violencia 
toma declaración á muller en presencia e co 
asesoramento de avogada/o especialista 
en violencias de xénero.

Si hai ingreso en Casa de Acollida, 
acompañamento policial ao fogar 
familiar para recollida de 
documentación e enseres.

Derivación ao CIMM para posterior atención

Orde de Protección/Afastamento ou 
medidas cautelares provisionais.
Procura do agresor, detección e 
ingreso en prisión.

Valoración derivación ao CIMM
para posterior atención

Recoñece os feitos e quere denuncialos

Recoñece os feitos 
pero non quere 

denuncialos

Non recoñece 
os feitos

Con claros indicadores de violencia físicos, psiquícos ou 
sexuais:

Feridas de arma, golpes, traumatismos, queimaduras, 
rotura de extremidades, hemorraxías, ataques de pánico, 
ansiedade.

Con indicadores de violencia sexual (inflamación 
vaxinal/anal…)

Solicitar intervención especializada de traballador/a social 
Facilitar información sobre recursos e dereitos (xudiciais, psicolóxicos, educativos, económicos, 
residenciais).
Explicarlle os seus dereitos e os posibles riscos que poden correr ela e/ou familiares.
Explicar o deber por parte do centro sanitario de comunicar o delito. Explicar o proceso 
xudicial.  Solicitar avogada /o de oficio.

ITINERARIO DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DAS VIOLENCIAS DE 
XÉNERO NOS CENTROS MÉDICOS E HOSPITAIS

Atención médica (e se é preciso psiquiátrica para facer contención emocional)
Elaborar parte de lesións

Buscar posibles 
indicadores 

A muller chega derivada ou por motu propio recoñecendo ou non situación de VX
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6. 4. RECURSOS DE INTERVENCIÓN E SEGUIMENTO XUDICIAL 

6.4.1 Programa de Asistencia Xurídica  

6.4.2 Unidade de violencia contra a muller da Subdelegación do Goberno 

6.4.3 Punto de Coordinación das Ordes de Protección 

6. 4. 1. PROGRAMA DE ASISTENCIA XURÍDICA  

É unha rede de servizos de asistencia xurídica especializada das violencias de xénero, que 

pon á disposición das mulleres de forma inmediata e gratuíta asesoramento legal, así 

como a asistencia xurídica en actuacións en que sexa preceptiva a intervención de letrada 

ou letrado.  

Teñen dereito a ela as mulleres e as / os menores vítimas de violencia de xénero, ou de 

trata de seres humanos, con independencia de que teñan recursos económicos. 

Recoñéceselles o dereito de asistencia xurídica gratuíta que se lles prestará de inmediato, 

naqueles procesos que teñan vinculación, deriven ou sexan consecuencia da súa condición 

de vítimas. 

Aos efectos da concesión da xustiza gratuíta, a condición de vítima adquírese cando se 

formule denuncia ou querela, ou cando se inicie o procedemento penal e mantense 

mentres permaneza en vigor o procedemento penal ou cando, tras a súa finalización, haxa 

unha sentencia condenatoria. A xustiza gratuíta, perderase tras unha sentenza absolutoria, 

ou de sobreseimento por non resultar acreditados os feitos, pero sen ter que aboar os 

custes xerados ata ese momento. 

A atención xurídica e a asistencia letrada é un dos trazos máis destacados da regulación 

galega en materia de asistencia xurídica gratuíta establecida polo Decreto 269/2008, do 

6 de novembro, polo que se aproba o regulamento de asistencia xurídica gratuíta de 

Galicia. Trátase de quendas de oficio específicas para a asistencia xurídica de mulleres 

que viron vulnerados os seus dereitos básicos por causa das violencias de xénero. Nos 

distintos procesos que poidan iniciarse, deberá ser a mesma/o avogada/o quen lle asista, 

sempre que con isto se garanta o dereito de defensa da muller. 
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Deste xeito, dáse cumprimento ao establecido nos artigos 28 e 29 da Lei galega 11/2007, 

do 27 de xullo, os cales prevén que os servizos de orientación xurídica dos colexios 

profesionais da avogacía de Galicia garantan a atención xurídica especializada en materia 

de violencia de xénero a través de profesionais coa formación específica nesta materia 

(art. 28.2), así como a dispoñibilidade, na totalidade dos colexios profesionais da avogacía 

de Galicia, dunha quenda de oficio en materia de violencia de xénero (art. 29.3). Así, o 

Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia estableceu a constitución dunha 

quenda de garda permanente durante as 24 horas. 
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Avogada/o informa á muller dos seus dereitos, recursos existentes, 
fases do proceso e posibles medidas civís ou penais

INTERVENCIÓN DO COLEXIO DE AVOGACÍA DE OURENSE EN 
CASOS DE VIOLENCIAS DE XÉNERO

Corpos e Forzas de Seguridade do Estado solicitan avogada/o especialista ao Turno 
Específico de Violencia de Xénero para asistencia letrada á muller na interposición da 

denuncia ou na sede xudicial

Cubrese documentación que da dereito á xustiza 
gratuíta ás vitimas de violencias de xénero

Solicita medidas cautelares urxentes de tipo:

Penal (Orde de Protección, 
Orde de Afastamento…) 

Civíl previas á separación matrimonial/con-
vivencia, como uso da vivenda, ou 
relacionadas con fillas/os e/ou réxime de 
alimentos

Apoio legal á muller en todas as fases do 
proceso ata sentenza firme penal ou civíl

Xulgado de Garda ou de 
Violencia de Xénero, dita 
medidas cautelares 
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6.4.2. UNIDADE DE VIOLENCIA CONTRA A MULLER DA SUBDELEGACIÓN DO 

GOBERNO 

Funcionalmente, esta unidade depende do Goberno central a través da Delegación do 

Goberno en Galicia para a Violencia de Xénero, e o seu ámbito territorial é provincial. 

Realiza un seguimento dos casos de violencia de xénero e da protección ás vítimas. 

Coordínase con outros organismos e coopera con todos os axentes implicados, levando 

a cabo actuacións destinadas á protección integral.  

 

A Unidade entre outras funcións ten as seguintes:  

• Seguimento e coordinación dos recursos e servizos da Administración Xeral do 

Estado para a violencia de xénero no territorio provincial, como o Servizo telefónico 

016, o Servizo ATENPRO, o Sistema de Seguimento por Medios Telemáticos das 

Medidas de Afastamento, etc.  

• Colaboración coas administracións autonómicas e locais competentes na materia. 

• Coñecer os mecanismos e as medidas existentes para protexer as mulleres, e as 

súas fillas ou os seus fillos, que están a funcionar correctamente. 

• Ter constancia permanente da situación das mulleres, sobre todo daquelas en 

situación de maior vulnerabilidade ou risco extremo; ter constancia de cando se 

produce unha continuación da convivencia. 

• Analizar cualitativamente as medidas e recursos que se encontran á disposición das 

mulleres e, ao mesmo tempo, as actuacións levadas a cabo. 

• Coordinar as actuacións en relación coas vítimas mortais. 

• Participar en campañas de información, sensibilización e prevención. 

• Promover a colaboración na formación e na especialización de profesionais. 

• Promover a elaboración de protocolos e participar nela. 

• Por outra parte, ten funcións específicas no ámbito da trata de mulleres con fins de 

explotación sexual, e doutras formas de violencia contra as mulleres (mutilación 

xenital feminina, casamentos forzados).	
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6.4.3. PUNTO DE COORDINACIÓN DAS ORDES DE PROTECCIÓN 

O Punto de Coordinación de Ordes de Protección (PCOP) está adscrito á Xunta de 

Galicia (Secretaría Xeral da Igualdade). Desde aquí lévase a cabo o seguimento das ordes 

de protección das mulleres vítimas de violencia, realizando as xestións oportunas ante as 

diferentes administracións para facilitarlles o acceso aos recursos existentes e ofrecerlles 

un ámbito integral de protección. 

Desde o momento en que o PCOP recibe as ordes de protección ou calquera outra 

medida xudicial de carácter cautelar, inicia un contacto coa beneficiaria a fin de informala 

do procedemento que se vai seguir, os recursos de que dispón e a comprobación de que 

as ordes ou medidas se cumpren correctamente. No suposto de que existan 

quebrantamentos polo maltratador, infórmana da canle a seguir para interpor a 

correspondente denuncia. A muller é informada tamén, se o desexa, doutros trámites 

xudiciais, como poden ser a separación ou o divorcio, a custodia de fillos ou fillas, etc. Por 

tanto, unha vez recibida a orde de protección, a orde de afastamento ou outra medida, 

iníciase o contacto coa muller para, coñecendo a súa situación persoal e as súas 

propias necesidades, informala dos diferentes recursos existentes a que ten dereito e que 

pode solicitar. 

6.5. RECURSOS DE PROTECCIÓN 

6.5.1. EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN ÁS VÍTIMAS, DOS CORPOS E 

FORZAS DE SEGURIDADE DO ESTADO 

• UNIDADE FAMILIA E MULLER, UFAM Investigación 

Da Policía Nacional, que recibe denuncias referidas ás violencias de xénero, á 

violencia intrafamiliar e a delitos contra a liberdade sexual, entre outros. Leva 

a cabo investigacións, labores de protección e de coordinación nestes ámbitos. 

En Ourense está situado na rúa do Mestre Vide,  4. 

• UNIDADES DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA E PROTECCIÓN, UFAM Protección 

Todas as comisarías do Corpo Nacional de Policía, dispoñen dunha Unidade 

de Prevención, Asistencia e Protección contra os Malos Tratos á Muller / 

Violencia de xénero, con persoal especializado na protección das mulleres 

nesta situación. 
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• UNIDADE DO CORPO NACIONAL DE POLICÍA ADSCRITA A COMUNIDADE 

AUTÓNOMA DE GALICIA (Policía Autonómica) 

Esta Unidade do Corpo Nacional de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma 

de Galicia (coñecida como Policía Autonómica), presta servizos de protección 

e seguimento nos casos de violencias de xénero. Está situada na Xefatura 

Provincial de Ourense, rúa Clara Campoamor, nº 9 - 17, Baixo, 32002 

Ourense. Tfno.- 988788800 (teléfono 24 horas).  

• EQUIPOS DE MULLERES E MENORES (EMUME) DA GUARDIA CIVIL 

Busca mellorar a atención ás mulleres e aos menores vítimas de determinado 

tipo de delitos, e ás agresións que poidan ter sufrido en todos os ámbitos 

(familiar, laboral, escolar ou social). En Ourense está situado na Unidade 

Orgánica da Policía Xudicial, Comandancia da Garda Civil, na rúa de Bieito 

Amado, 17 (32002). 

6.5.2. SERVIZO DE TELEASISTENCIA OU MARCACIÓN RÁPIDA 

É un teléfono móbil que conecta directamente as mulleres coa Policía Autonómica. 

Permite a atención e a protección no momento en que poidan correr algún risco de 

agresión. Está destinado a aqueles casos en que, existindo demanda xudicial anterior ou 

sentenza firme, o xulgado decide que é conveniente. É atribuído mediante unha 

solicitude aos corpos da Policía Autonómica. 
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ACTUACIÓN DOS CORPOS E FORZAS DE SEGURIDADE DO ESTADO

A Policía Local, Nacional ou Garda Civíl, recibe chamada feita por: muller, 
familiares, veciñanza, agresor, ou por activación do 016 ou 112

Maltratador:
prisión provisional ou 
Orde de Afastamento

Primeiras medidas cautelares 
civís e penais (uso da vivenda, 
custodia, Orde Protección…)

Acompañamento ao Xulgado a 
realizar denuncia e toma de 

declación

Quere presentar denuncia.
Solicitude de avogada/o de 

turno de oficio especialista ou 
particular

Elaboración do informe médico incluíndo detalle 
das lesións (valoración necesidade fotografías) 

Entrega de copia á muller e a Corpos e Forzas de 
Seguridade do Estado e para muller

Hai indicos claros de agresión física ou sexual: 
acompañamento ao centro de saúde, hospital 

ou solicitude de ambulancia

Non hai agresións físicas
ou sexuais aparentes

Non quere presentar denuncia.
Informáselle que o procedemento 

segue o seu curso.

Envio de Atesgado a 
Xulgado de Violencia de 

Xénero ou de Garda

Información á muller sobre 
os seus dereitos, recursos e 

posibles riscos. Ofrecemento 
de derivación ao CIMM 

Xulgado recibe Atestado e realiza 
dilixencias xudiciais. 
Recaba información e informes 
Fai citacións: á muller, ao 
maltratador, posibles testemuñas, 
Corpos e Forzas de Seguridade do 
Estado, e Unidades de Valoración 
Integral (psicóloga/o, médica/o 
forense, IMELGA)

Desprazamento até onde está a muller.
Corpos e Forzas de Seguridade do Estado: informanlle dos seus dereitos

e ofrecemento de accións

Acompañamento á muller ás 
dependencias para tomar 

declaración e redacción do 
Atestado

Maltratador:
retención até 
disposición xudicial



51 
 

6.5.3. PROGRAMA DE TELE-ASISTENCIA ATENPRO  

Este programa ofrece atención inmediata e a distancia, buscando unha resposta rápida ás 

eventualidades que poidan xurdir. Permite que as mulleres poidan entrar en contacto con 

persoal especializado, mobilizando, de ser o caso, os recursos humanos e materiais 

existentes onde se atope a muller. O contacto pódese establecer en calquera momento e 

desde calquera lugar, mediante un sistema de telelocalización dun teléfono móbil, 

premendo un botón na modalidade de “mans libres”. Funciona as 24 horas do día, os 365 

días do ano e con independencia do lugar onde estea a muller. 

O servizo tamén contempla accións de carácter preventivo, contactando coas mulleres 

periodicamente, coa finalidade de seguir a súa evolución, comprobar o funcionamento do 

sistema e intervir se as circunstancias o aconsellan.  

O servizo persegue como obxectivo fundamental que a muller se sinta máis segura e 

acompañada mentres dure o proceso que lle permita retomar as rendas da súa vida e, á 

súa vez, funcionar como elemento disuasorio para os agresores.  

Depende de convenios asinados entre o IMSERSO e a Federación Española de 

Municipios e Provincias (FEMP). Está contratado coa Cruz Vermella (esta última presta 

apoio tecnolóxico e seguimento da muller). En Ourense está xestionado polo CIMM. Para 

solicitalo deben dirixirse ao CIMM, onde se fai a valoración e a adecuación do recurso á 

situación específica da muller, tramítase a súa alta ou baixa e faise tamén o seguimento. 

6.6. RECURSOS ECONÓMICOS 

Algunhas das principais axudas de tipo económico as que poden acceder as mulleres 

vítimas das violencias de xénero, son: 

• Axuda económica individual de carácter periódico. 

• Axuda de pagamento única e indemnización para mulleres vítimas de violencias. 

• Axuda económica e indemnización específica para mulleres vítimas de violencia 

de xénero con especiais dificultades para obteren emprego. 

• Renda Activa de Inserción (RAI) 

• Axuda para o  cambio de residencia das vítimas de violencia de xénero. 

• Renda de Inserción Social Galega (RISGA) 

• Axudas económicas ás vítimas de Delitos Violentos e contra a Liberdade Sexual. 
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• Tramitación urxente do procedemento de recoñecemento de anticipos do Fondo 

de Garantía do Pagamento de Alimentos. 

• Programa de fomento de inserción laboral para as vítimas de violencia de xénero. 

6.7. RECURSOS RESIDENCIAIS, DE ACOLLIDA E DE VIVENDA 

6.7.1. Casa de Acollida de Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero de Ourense. 

6.7.2. Programa Alumar (Cáritas Diocesana) para mulleres en contextos de 

prostitución e / ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual. 

6.7.3. Programa Muller da Fundación Amaranta / Relixiosas Adoratrices. 

6.7.4. Programa de vivenda en aluguer ou axudas para o alugueiro, para mulleres 

vítimas de violencia de xénero. 

6.7.5. Programa de acceso a vivendas protexidas de promoción pública para 

mulleres vítimas de violencia de xénero. 

6.7.6. Programa de acceso a centros de anciáns para mulleres vítimas de violencia 

de xénero. 

6.7.1. CASA DE ACOLLIDA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO DE 

OURENSE 

É un recurso residencial e temporal especializado, que ofrece acollida, atención e 

recuperación ás mulleres e ás e aos menores ao seu cargo, que precisen dun espazo de 

protección debido á súa situación por causa das violencias de xénero. É un espazo para 

reorientar a súa situación persoal, e onde se lles fornecen as ferramentas necesarias, tanto 

económicas coma psicosociais, para recuperar os seus dereitos vulnerados. 

Está atendida por un equipo multidisciplinar que garante un tratamento integral de 

atención e/ou recuperación, que abarca aspectos psicolóxicos, educativos, sociolaborais, 

xurídicos, e favorece a volta á normalidade nas súas vidas e a recuperación dos efectos 

das situacións de violencias vividas. 

En termos xerais prestan servizos  de: 

• Acollemento temporal alternativo. 

• Apoio social, psicolóxico, xurídico, educativo e persoal. 
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Nos casos de urxencias, as mulleres e as persoas dependentes directamente dela poden 

acceder dun xeito inmediato, nun prazo de 72 horas, previa valoración para o seu ingreso 

definitivo, que realizará o equipo multidisciplinar. 

Os requisitos xerais para a súa admisión, son:  

• Contar con DNI ou NIE. 

• Acreditar o maltrato. 

• No padecer enfermidade mental grave. 

• Non padecer alcoholismo ou drogadicción. 

• Non padecer enfermidade infectocontaxiosa. 

Por outra parte, as causas de denegación poden ser a falta de prazas axeitadas a cada 

caso concreto, ou unha situación física ou psicolóxica da solicitante que impida ou dificulte 

gravemente a convivencia nas dependencias do recurso. 

6.7.2. PROGRAMA ALUMAR (CÁRITAS DIOCESANA) PARA MULLERES EN CONTEXTOS 

DE PROSTITUCIÓN E / OU VÍTIMAS DE TRATA CON FINS DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL  

Destinado principalmente a acoller mulleres que exercen ou teñan exercido a prostitución. 

Ofrece apoio para a integración social, apoio psicolóxico, orientación laboral e atención 

ás súas fillas e/ou fillos  menores. Realizan tamén unha tarefa preventiva entre aqueles 

colectivos de mulleres que por diferentes causas poderían estar nunha situación de 

risco. 

O programa ten 3 eixos: 

• Centro de día: onde se presta apoio para a integración social, apoio 

psicolóxico, orientación laboral, e atención ás mulleres e a fillas/os menores. 

• Achegamento ao medio onde se exerce a prostitución. 

• Vivenda de transición á vida autónoma de vítimas de trata con fins de 

explotación sexual: onde se presta todo o apoio necesario e 

acompañamento no seu proceso de reestablecemento e paso a unha vida 

independente.  
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6.7.3. PROGRAMA MULLER DA FUNDACIÓN AMARANTA / RELIXIOSAS ADORATRICES  

É un programa xestionado pola Fundación Amaranta das Adoratrices destinado á atención 

integral das mulleres que exercen a prostitución e daquelas outras que son vítimas de trata 

con fins de explotación sexual, e as súas fillas ou seus fillos. O obxectivo xeral é contribuír 

á protección das mulleres, fillas/os, e facilitar a realización dos dereitos fundamentais que 

se lles estean vulnerando, fornecendo cambios e propostas alternativas para que as 

mulleres alcancen unha vida en liberdade e con autonomía. 

O programa consta de dous proxectos de continuidade: un de achegamento ao 

medio/contexto onde están as mulleres, e outro de acollida, atención integral e 

incorporación social. Os cuais asemade atenden diferentes dimensións básicas para a súa 

autonomía e incorporación social: vida cotiá, saúde-benestar social, inserción socio-laboral 

e atención xurídica especializada.  

O achegamento ao medio onde se exerce a prostitución, consiste en accións preventivas 

coa finalidade de facilitar e mellorar o acceso á información das mulleres de maneira que 

reduzan os posibles riscos do exercicio da prostitución; e por outro lado facilita o acceso 

a recursos xerais evitando así o illamento e reducindo posibles situacións de 

vulnerabilidades.  

O proxecto de acollida e incorporación social, ten por finalidade ofrecer apoio social e 

acompañar de forma personalizada os procesos de incorporación social das mulleres que 

se encontran nestes contextos. Na acollida residencial, ofrécese dun xeito individualizado 

e personalizado apoio psicolóxico, información social, información sanitaria e xurídica, 

formación, orientación e inserción sociolaboral, e así mesmo acompañamento nas 

diferentes xestións e trámites que poidan precisar as mulleres. Ademais ofrécese un 

espazo residencial onde as mulleres vítimas de trata poden sentirse seguras durante o seu 

proceso de recuperación. 
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6.7.4. PROGRAMA DE VIVENDA EN ALUGUER OU AXUDAS PARA O ALUGUEIRO, 

PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO 

Requirimentos para poder acceder á adxudicación de vivendas do programa: 

• Estar incorporada ao programa de vivenda en alugueiro como solicitante de 

vivenda. 

• Ter ingresos ponderados non superiores a 3 veces o Índice de Prezos de Renda de 

Efectos Múltiples (IPREM). 

• A condición de vítima acreditarase polos medios habituais: resolución xudicial, 

orde de protección xudicial, informe do Ministerio Fiscal ou informe dos servizos 

sociais ou do centro de acollida. 

6.7.5. PROGRAMA DE ACCESO A VIVENDAS PROTEXIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 

PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO 

Están incluídas as vítimas de violencia de xénero como colectivo prioritario para o acceso 

ás vivendas protexidas e ás axudas financeiras para a súa adquisición. Os requisitos que 

teñen que cumprir son: 

• Estar inscritas no Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia. 

• Acreditar os ingresos ponderados anuais totais que se sinalan na normativa. 

• Carecer ou ter perdido o uso dunha vivenda en propiedade, arrendamento, 

usufruto ou calquera outra condición que permita o seu desfrute. 

• Acreditacións habituais para mulleres que teñen sufrido violencias de xénero.  

6.7.6. PROGRAMA DE ACCESO A CENTROS DE ANCIÁNS PARA MULLERES VÍTIMAS 

DE VIOLENCIA DE XÉNERO 

Dirixido a mulleres anciáns vítimas das violencias de xénero. Non se debe confundir co 

maltrato ás persoas maiores4 se non ten unha base nas desigualdades de xénero. A 

                                                
4 O maltrato ás persoas maiores, pode ser nas institucións, ou no súa casa, e ser infrinxido polo persoal 

profesional ou por familiares, persoas coidadoras, etc. e ten a súa base na dependencia da persoa anciá e 

non nas relacións de xénero desiguais. Pode darse en calquera das súas tipoloxías e manifestacións 

(neglixencia ou abandono, obstinación diagnóstica ou terapéutica, maltrato físico, psicolóxico, sexual ou 

financeiro, fraude, etc.) sendo común coas violencias de xénero algunhas das tipoloxías ou manifestacións 

pero outras son específicas deste maltrato. Ver: Guía de Actuación Coordinada contra o maltrato de 

persoas maiores ou adultas con discapacidade. Xunta de Galicia, 2011. 
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condición de vítima é unha circunstancia que será tida en conta para a concesión dunha 

praza nos Centros de Anciáns (residencias, vivendas comunitarias, apartamentos 

tutelados, centros de día) para as mulleres de 60 ou máis anos. 

Ante unha situación de presunta violencia de xénero a unha muller anciá que precise 

ingresar nun centro, comunicaráselle a situación á Secretaría Xeral de Igualdade e á 

Secretaría Xeral de Política Social, que é a que concederá a praza. 
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7. DIRECTORIO DE RECURSOS PARA AS VIOLENCIAS DE XÉNERO 

TELÉFONOS EMERXENCIAS 

o Asesoramento gratuíto violencia de xénero as 24 horas: 016 

o Teléfono gratuíto da Muller, Xunta de Galicia, funciona as 24 horas: 900. 400. 273 

o Emerxencias… 112 

o Urxencias sanitarias… 061 

o Urxencias Policía Nacional… 091 

o Urxencias Policía Local… 092 

o Urxencias da Garda Civil… 062 

SERVIZOS XURÍDICOS E XUDICIAIS 

o Xulgado de Instrución nº 3 de Ourense, con funcións de Violencia contra as 

Mulleres. 

Rúa Velázquez, s/n, 32002 Ourense 

Tfno: 988. 687 047 

o Xulgado de Garda.  

Rúa Velázquez, s/n, 32002 Ourense 

Tfno: 988. 687 047 

o Oficina de atención á cidadanía e ás vítimas de violencia de xénero de Ourense. 

Rúa Velázquez, s/n, 32002 Ourense  

http://www.cpapx.xunta.es 

Tfno: 988. 687 187 e 988. 687 186     

o Unidade de violencia contra a muller da Subdelegación do Goberno en Ourense. 

Parque de San Lázaro, 1, 32003 Ourense 

Tfno: 988. 759 000 e 988. 759 173 

o Servizos de orientación xurídica do Colexio de Avogacía de Ourense.  

Rúa Concello, 22, 32003 Ourense 

http://www.icaourense.es 

Tfno: 988. 210 076 
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SERVIZOS POLICIAIS 

o Unidade de Familia e Muller (UFAM Investigación e UFAM Protección) da Policía 

Nacional: 091 

Horario: de 9 a 21:30 horas, de luns a vernes.  

Paseo Mestre Vide, 4, 32003 Ourense 

Tfno: 988. 391 445 e 988. 301 771 

(fóra deste horario dirixirse á propia Policía Nacional) 

http://www.policia.es  

o Equipo de Muller e Menores (EMUME) da Guardia Civil: 062 

Rúa Bieito Amado, 17, 32003 Ourense 

Tfno: 988. 235 353 

http://www.guardiacivil.org 

SERVIZOS SANITARIOS  

o Complexo Universitario Hospitalario, CHUO – Ourense 

Rúa Ramón Puga, 54, 32005 Ourense 

Tfno: 988. 385 500 

o Centros de saúde de Ourense: 

• Centro de saúde, A Carballeira 

Rúa Castelo Ramiro, s/n, 32002 Ourense, Tfno: 988. 222 550 

• Centro de saúde, A Cuña 

Rúa Dr. Peña Rey, 2 baixo, 32005 Ourense, Tfno: 988. 248 040 

• Centro de saúde, Novoa Santos 

Rúa Juan XXIII, 6, 32003 Ourense, Tfno: 988. 385 580 

• Centro de saúde, A Ponte 

Rúa Euloxio Gómez Franqueira, 2, 32001 Ourense, Tfno: 988. 214 543 

• Centro de saúde, Valle Inclán 

Rúa Valle Inclán, 18, 32004 Ourense, Tfno: 988. 253 800 

• Centro de Saúde do Couto 

       Rúa Velázquez s/n, 32002 Ourense, Tfno: 988. 368 560 
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• Centro de Orientación Familiar (COF) 

     Rúa Juan XXIII, 6, 3º, 32003 Ourense, Tfno: 988. 385 585 

 

SERVIZOS MUNICIPAIS  

o Centro información municipal ás mulleres (CIMM) 

Atención xurídica, psicolóxica e socieducativa a mulleres 

Horario: de luns a venres de 8,30 h a 14,30 h. 

Rúa do Ensino, 24 (barrio do Couto), 32002, Ourense 

Tfno: 988. 393 191; Fax: 988. 393 200 

Correo electrónico: concelleriamuller@ourense.es 

o UNISS, Unidades de intervención social do Concello de Ourense  

UNIS Centro Histórico, Rúa Colón, 18. Tfno: 988. 393107 

UNIS Couto, Rúa Francisco de Moure, 32. Tfno: 988. 220 856 

UNIS A Ponte, Rúa Euloxio Gómez Franqueira, 43. Tfno: 988.511 907 

UNIS Centro, Rúa Telleira, 13. Tfno: 988. 782 914 

o Servizo municipal de apoio a familias con fillos e fillas (SMAFF) 

Rúa Vasco da Ponte, 1, 32004 Ourense 

Tfno: 988. 510 622 

Correo electrónico: sanidade.mlrodriguez@ourense.es 
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OUTROS 

o Centro de Recuperación Integral (CIR) 

          Rúa da Carballeira de San Lourenzo, 24,15705, Santiago de Compostela  

        Tfno: 881. 99 52 86 

o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia 

Rúa Espiñeira 10, baixo, 15706, Santiago de Compostela 

Programa de Atención psicolóxica a vítimas de violencia de xénero, Tfno: 629 

777 595 durante as 24 horas do día  

Programa “Abramos o círculo” para homes maltratadores, Tfno: 630 170 140 

htt://www.copgalicia.es 

o Gabinete de Orientación Familiar (GOF) 

Rúa Sáenz Díez, 39 baixo, 32003 Ourense 

Tfno: 988. 386127; 988. 386128 

o Punto de encontro Familiar 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27, 32004 Ourense 

Tfno: 988. 234 074 

o Fundación Amaranta / Relixiosas Adoratrices  

Atención as 24 horas: 680 107 945, en horario de oficina: 988. 371 153 

www.fundacionamaranta.org 

o Centro de día Alumar (Cáritas Diocesana) para mulleres en contextos de 

prostitución e / ou vítimas de trata con fins de explotación sexual. 

Tfno: 988. 236 819; 988. 244 650 

caritasourense@caritasourense.es; caritasourense@teleline.es  

http://www.caritasourense.es 

o Cruz Vermella. Programa Muller 

Rúa Díaz la Banda, 40, 32004 Ourense 

Tfno: 988. 222 484  

http://www.cruzroja.es 
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Centro información municipal ás mulleres (CIMM) 

Ofrece atención xurídica, psicolóxica e socieducativa 

ás mulleres e fai derivacións a outros recursos e servizos 

 

 

Horario: de luns a venres, de 8:30 h a 14:30 h 

Rúa do Ensino nº 24 (barrio do Couto) 

32002, Ourense 

Tfnos: 988. 393 191; 988. 393 200 

Correo electrónico: concelleriamuller@ourense.es 

 

 

 

 

 


