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I. O QUE DEBEMOS SABER SOBRE A VIOLENCIA QUE SOFREN
AS MULLERES
A violencia de xénero é a manifestación máis cruenta da
desigualdade entre mulleres e homes; é a violencia que se dirixe
sobre as mulleres polo mesmo feito de selo. A violencia contra as
mulleres pódese manifestar de distintas formas: física, sexual,
psicolóxica e económica, producíndose tanto no ámbito do público
(mundo laboral, medios de comunicación, a linguaxe...) como do
privado (relacións persoais).
CANDO UNHA MULLER SOFRE VIOLENCIA DE XÉNERO?
A macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres editada polo
Instituto da Muller reúne en 13 puntos as principais accións que
constitúen violencia de xénero:
1. Impídeche ver a familia ou ter relación con persoas amigas e/ou
veciñas.
2. Aprópiase do diñeiro que gañas e/ou non comparte os seus
ingresos, non asume os gastos conxuntos, non achega o suficiente
á economía familiar.
3. Insúltate, ameázate, menosprézate.
4. Diche as cousas que podes ou non podes facer.
5. Insiste en manter relacións sexuais, mesmo en contra da túa
vontade.
6. Non ten en conta as túas necesidades.
7. Intimídate, dáche medo o seu comportamento, as súas reaccións
agresivas, violentas.
8. Ao se enfadar empúrrate, agrídete ou golpea obxectos.
9. Diche que non tes onde ir, que sen el non es ninguén.
10. Diche que todas as cousas que fas están mal, que es torpe.
11. Ironiza ou non respecta as túas crenzas e as túas opinións.
12. Non ten en consideración o traballo que realizas.
13. Diante dos fillos e fillas di cousas que te fan quedar en mal lugar,
desautorízate.
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COÑEZAMOS O PROCESO DA VIOLENCIA DE XÉNERO
1) Nesta primeira fase a violencia adoita ser de menor
frecuencia e gravidade que en fases posteriores. A muller cre que
poderá controlar a situación. Ás veces comeza como abuso
emocional: coacciónaa para levar a cabo accións que non se
desexan, obrígaa a romper todos os vínculos que a vítima tiña antes
de iniciar a relación (con amizades, no traballo, mesmo coa propia
familia...) e lesiona gravemente a súa autoestima. A muller intenta
acomodarse aos desexos do maltratador para evitar as agresións,
que polo xeral se van agravando e poden incluír tamén agresións
físicas.
2) Adoita existir un forte vínculo afectivo. A maioría dos
agresores combinan a conduta violenta con outro tipo de
comportamentos a través dos cales convencen a vítima de que a
violencia non se vai repetir. Nestas primeiras fases, unha das
principais razóns polas que a vítima permanece co agresor é a
existencia do vínculo afectivo xunto á ilusión de que pode lograr a
transformación, que desapareza o comportamento violento e se
consolide o afectivo.
3) Cando o vínculo afectivo non é suficiente, xorden as
ameazas. Nas fases máis avanzadas, o agresor ameaza a vítima
con agresións moi graves se chega a abandonalo, ameazas que
poden facela temer, mesmo, sobre a seguridade dos fillos/as ou
doutros familiares.
PRINCIPAIS DEREITOS DAS MULLERES ESTRANXEIRAS
VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

♀ As mulleres estranxeiras titulares dunha autorización de
residencia por reagrupamento familiar exercido por parte do seu
cónxuxe, que sexan vítimas de violencia de xénero, poden obter
unha autorización de residencia e traballo independente, desde o
momento en que se ditase ao seu favor unha orde de protección ou,
no seu defecto, informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia
de indicios de violencia de xénero.
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♀ As mulleres estranxeiras que se atopen en España en
situación irregular e sexan vítimas de violencia de xénero poden
solicitar unha autorización de residencia e traballo por circunstancias
excepcionais a partir do momento en que se ditase unha orde de
protección ao seu favor ou, no seu defecto, informe do Ministerio
Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia de xénero. A
devandita autorización non se resolverá ata que conclúa o
procedemento penal:
a) Concluído o procedemento penal con sentenza condenatoria,
concederase e notificaráselle á muller estranxeira a autorización de
residencia temporal e de traballo por circunstancias excepcionais.
b) Concluído o procedemento penal sen que poida deducirse, no
marco deste, a situación de violencia de xénero da muller
estranxeira, denegarase a autorización de residencia temporal e de
traballo por circunstancias excepcionais.
Así mesmo, as mulleres estranxeiras que xa presentasen a
solicitude de autorización de residencia e traballo por circunstancias
excepcionais poden solicitar unha autorización provisional de
residencia e traballo ao seu favor. A autorización provisional así
concedida concluirá no momento en que se conceda ou denegue
definitivamente a autorización por circunstancias excepcionais.
♀ Protección das mulleres estranxeiras en situación irregular:
se ao denunciar a situación de violencia de xénero se puxese de
manifesto a situación irregular en España da muller estranxeira, o
expediente administrativo sancionador que sexa iniciado pola
comisión dunha infracción grave (atoparse irregularmente en
territorio español) será suspendido ata a resolución do
procedemento penal.
♀ O dereito de asilo é a protección dispensada ás persoas
nacionais non comunitarias ou ás persoas apátridas ás que se lles
recoñeza a condición de refuxiado. Esta protección consiste na non
devolución nin expulsión das persoas ás cales se lles recoñecese,
así como a autorización de residencia e traballo permanente, o
acceso aos dereitos recoñecidos pola lexislación aplicable ás
mulleres vítimas de violencia de xénero, o acceso á asistencia
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sanitaria, á asistencia social e servizos sociais, entre outras
medidas.
A condición de refuxiado recoñeceráselles ás mulleres vítimas de
violencia de xénero que, debido a fundados temores de ser
perseguidas por motivos de pertenza a un determinado grupo social,
de xénero ou de orientación sexual, se atopan fóra do país da súa
nacionalidade e non poden ou, a causa dos devanditos temores, non
se queren acoller á protección de tal país; ou á muller apátrida que,
carecendo de nacionalidade e achándose fóra do país onde antes
tivese a súa residencia habitual, polos mesmos motivos non pode
ou, a causa dos ditos temores, non quere regresar a el.
Para que se recoñeza o dereito de asilo, é preciso que os fundados
temores das mulleres que son obxecto de persecución se baseen en
actos de persecución que sexan graves e revistan a forma de actos
de violencia física ou psíquica, incluídos os actos de violencia
sexual.
♀ A posibilidade de inscribirse como demandantes de emprego
nos servizos públicos de emprego das mulleres estranxeiras que,
mesmo non estando en posesión dunha autorización administrativa
para traballar, se atopan legalmente en España por ser titulares
dunha autorización de residencia. Entre outras, poden inscribirse as
mulleres estranxeiras vítimas de violencia de xénero que obtivesen
autorización de residencia por circunstancias excepcionais por esta
causa.
♀ Dereito á información: o Teléfono da Muller 900 400 273,
servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día, facilita
información sobre cuestións xurídicas, psicolóxicas, laborais,
educativas e servizos existentes en Galicia para a prevención da
violencia de xénero e a axuda integral ás vítimas. Tamén o teléfono
de información e asesoramento 016 de ámbito estatal. Ofrecen
atención en 51 idiomas. E o teléfono 900 116 016 para persoas con
minusvalía auditiva e/ou da fala.
Podes consultar os servizos que che ofrece o Teléfono da Muller
nesta páxina web: http://igualdade.xunta.es/telefono-da-muller
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♀ Poden causar dereito á Renda Activa de Inserción (RAI)
aquelas mulleres que, sendo titulares dunha autorización de
residencia, non o son, en cambio, dunha autorización de traballo.
II. O QUE PODEMOS FACER PARA RESOLVER O PROBLEMA
SOCIAL QUE CONSTITÚE A VIOLENCIA QUE SOFREN AS
MULLERES
NOVAS IDENTIDADES, VELLOS CONFLITOS


Se o sexismo se aprende desde a infancia, a igualdade
tamén se pode ensinar e transmitir.



Fronte á forte tendencia que temos as persoas a reproducir
condutas e modelos aprendidos de xeracións anteriores,
contamos coa nosa capacidade para transformalos.



Imaxinemos outra forma de relación entre mulleres e homes,
entre iguais.



Non miremos cara a outro lado. As situacións de violencia
de xénero non son un problema privado das mulleres que a
sofren; son unha lacra social que esixe o noso compromiso.

RECOMENDACIÓNS

 É importante denunciar. Pensa que fuches vítima dun delito
e que a Administración de xustiza estará da túa parte.
Non estás soa. A violencia de xénero é un delito perseguible
de oficio; é dicir, a túa familia, os servizos públicos ou a
cidadanía en xeral, se teñen coñecemento da existencia
deste tipo de agresións, poden poñelo en coñecemento
tanto do xulgado como do Ministerio Fiscal para que, se é o
caso, poidan iniciar actuacións tendentes á túa defensa e á
túa protección.
 Podes presentar a denuncia ante a Policía, a Garda Civil, o
Xulgado de Violencia sobre a Muller ou Xulgado de Garda
do lugar onde se produciron os feitos.
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No atestado da denuncia recollerase de forma exhaustiva o
relato dos feitos e os antecedentes de violencia de xénero,
se é o caso.
Valoraranse inmediatamente os feitos acontecidos e
adoptaranse todas as medidas necesarias para garantir a
túa integridade física e psíquica, a das túas fillas e fillos e a
das persoas dependentes de ti.
Tes dereito a unha copia da túa denuncia e a ser informada
do dereito que te asiste para solicitar, se é o caso, unha orde
de protección.
 Se o agresor dispón de armas, debes facelo constar na
denuncia para que se lle poidan retirar e proceder ao seu
depósito na dependencia axeitada.
 Has de ter sempre localizada e no teu poder a seguinte
documentación: libro de familia, DNI, tarxeta de residencia
ou permiso de traballo, carné de conducir, tarxeta de
asistencia sanitaria, cartillas bancarias, historial médico, algo
de diñeiro en efectivo...
 Se necesitas atención médica por motivos físicos ou
psíquicos, acude aos servizos públicos de saúde. O persoal
sanitario que che preste asistencia realizará un
recoñecemento e exame das lesións físicas, valorará o teu
estado emocional e, no caso de que sufrises unha agresión
ou un abuso sexual, levará a cabo unha exploración
xinecolóxica xunto coa médica ou médico forense.
Tes dereito á apertura dun expediente que conteña a túa
historia clínica ou á inscrición dos novos datos na historia xa
aberta, onde quedará reflectida a valoración médica do
impacto e do alcance das lesións e dos danos.
O modelo de informe leva incluído o seu oficio de remisión
ao xulgado competente. Facilitaráseche copia do parte
médico das lesións sufridas, as análises efectuadas e o
tratamento aplicado. É aconsellable fotografar e fixar a data
das lesións físicas antes de que desaparezan, para facilitar a
tarefa da xustiza.
 Solicita a asistencia xurídica gratuíta especializada no
Servizo de Orientación Xurídica do Colexio de Avogadas e
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Avogados da túa provincia. Prestaráseche de inmediato,
existindo unha soa dirección letrada para todos os asuntos
xudiciais derivados da túa situación, sen prexuízo de que, se
non se che recoñece con posterioridade o dereito a esta,
debas aboarlle á avogada ou avogado os honorarios
percibidos.
 Mira pola túa economía. Se as contas bancarias están ao
teu nome e a túa parella ten sinatura autorizada, retira a
autorización.
III. AS DÚBIDAS QUE XORDEN NAS SITUACIÓNS
VIOLENCIA DE XÉNERO TEÑEN RESPOSTA

DE

A miña parella agrediume en diversas ocasións. Non sei
que podo facer, quen pode axudarme, a onde podo dirixirme
para que me informen.
Aquí propoñémosche algúns recursos:





Teléfono da Muller 900 400 273,
servizo gratuíto e anónimo que funciona
as 24 horas do día. Facilita información
acerca
de
cuestións
xurídicas,
psicolóxicas, laborais e educativas, así
como sobre servizos existentes en
Galicia para a prevención da violencia
de xénero e a axuda integral ás vítimas.
Os Servizos Sociais do teu Concello.
CIM: Centros de Información ás
Mulleres existentes en Galicia. No
anexo I proporcionámosche o enderezo
e o teléfono de cada un deles.

Son estranxeira e actualmente atópome de forma
irregular en España. Sufro violencia por parte da miña parella,
pero teño medo a denunciar porque me comentaron que me
poden esixir que regrese ao meu país de orixe. É verdade?
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Aínda que a vítima de violencia de xénero sexa unha muller
estranxeira que careza da autorización de residencia en España, ten
dereito a interpoñer unha denuncia por violencia de xénero e pode
solicitar un avogado ou avogada para que a defenda. Así mesmo,
ten dereito á asistencia xurídica gratuíta, sempre que reúna os
requisitos esixidos, en iguais condicións que se estivese legalmente
en España.
A muller inmigrante vítima de violencia de xénero pode solicitar unha
autorización de residencia temporal excepcional por razóns
humanitarias desde que se lle conceda a orde de protección, aínda
que a concesión da autorización se producirá unha vez que obteña a
sentenza condenatoria.
Podes consultar o formulario de solicitude de orde de protección
nesta páxina web:
http://igualdade.xunta.es/proteccion-vitimas

Se a miña parella é estranxeira, podería ser expulsada
do territorio español como consecuencia da violencia que
exerce sobre min?
Con carácter xeral, cabería a expulsión nos seguintes supostos:
Cando o estranxeiro sexa condenado, dentro ou fóra de
España, por delito de malos tratos con pena privativa de
liberdade superior a un ano, salvo que os antecedentes
penais fosen cancelados.
Cando estea sendo procesado por delito castigado con pena
privativa de liberdade inferior a 6 anos. Non obstante, cando
sexa condenado un estranxeiro non residente legalmente en
España cunha pena privativa de liberdade inferior a 6 anos,
a dita pena será substituída na sentenza pola da súa
expulsión do territorio español, salvo que a autoridade
xudicial, excepcionalmente e de forma motivada, aprecie
que a natureza do delito xustifica o cumprimento da condena
en España.
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Son estranxeira e vin a España reagrupada polo meu
marido. El maltrátame, pero teño medo a perder a miña
autorización de residencia por reagrupamento familiar se o
denuncio.
Se a muller inmigrante, vítima de violencia de xénero, ten unha
autorización de residencia por reagrupamento familiar co seu
cónxuxe, pode obter unha autorización de residencia temporal
independente desde o momento en que se ditase unha orde de
protección ao seu favor.
Son vítima de violencia de xénero por parte da miña
parella e temos fillos/as menores en común. Se denuncio a
situación, podo solicitar que a medida de afastamento me
protexa a min e aos meus fillos e fillas?
Ao denunciar e solicitar a orde de protección, a vítima pode facer
constar que desexa que se adopte unha medida de afastamento
respecto do agresor cara a ela mesma e tamén cara aos fillos e ás
fillas menores.
No suposto de que a vítima non conviva coa súa parella e se
decretase xudicialmente un réxime de visitas cara aos/ás menores,
pode solicitarse que a orde de protección estableza a súa
suspensión.
En ambos os dous casos, é recomendable que na denuncia se
relate se existiron agresións cara aos/ás menores ou se estaban
presentes cando se produciron os actos de violencia.
Interpuxen unha denuncia e obtiven unha orde de
protección. Estou pensando en trasladarme de cidade e teño
fillos/as en idade escolar. Podo ter problemas para a súa
escolarización?
A lei garante que as administracións competentes deberán prever a
escolarización inmediata dos fillos e fillas que se ven afectados por
un cambio de residencia derivada de actos de violencia de xénero.
Denunciei a miña parella e solicitei unha orde de
protección. Adoptáronse medidas de afastamento, pero
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ningunha disposición relativa aos nosos fillos/as comúns. Que
teño que facer?
A vítima de violencia de xénero, o fillo/a ou o Ministerio Fiscal
poden pedir do xulgado competente, ou ben o xuíz/a pode apoiar de
oficio, as medidas convenientes para asegurar a prestación de
alimentos e prover as futuras necesidades do fillo ou filla, así como
determinar inicialmente o relativo á custodia dos/as menores.
Son vítima de malos tratos e estou pensando abandonar
o domicilio conxugal; non obstante, o meu marido ameázame
con denunciarme por abandono do fogar se me vou da nosa
casa. Pode denunciarme por abandono do fogar?
O abandono do fogar non constitúe un delito. As condutas que o
Código penal tipifica como constitutivas do delito de abandono de
familia, menores ou incapaces son, por unha parte, as consistentes
en deixar de cumprir os deberes legais de asistencia inherentes á
patria potestade, tutela, garda ou acollemento familiar ou de prestar
a asistencia necesaria legalmente establecida para o sustento dos
seus descendentes, ascendentes ou cónxuxe que se achen
necesitados. E, por outra parte, as consistentes en deixar de pagar
durante dous meses consecutivos ou catro meses non consecutivos
calquera tipo de prestación económica a favor do seu cónxuxe ou os
seus fillos/as, establecida en convenio xudicialmente aprobado ou
resolución xudicial nos supostos de separación legal, divorcio,
declaración de nulidade, procesos de filiación ou de alimentos.
Cómpre ter en conta que por lei os cónxuxes están obrigados a vivir
xuntos. Non obstante, non incumpre o deber de convivencia o
cónxuxe que sae do domicilio conxugal por unha causa razoable e
no prazo de trinta días presenta demanda de nulidade, separación
ou divorcio.
Marchei da casa que compartía coa miña parella e
ameazoume. Quero denunciar a miña situación como vítima de
violencia de xénero, pero é importante que esa persoa non teña
acceso á información sobre o meu novo domicilio. Pódese
garantir esa protección se denuncio os feitos e se pon en
marcha o correspondente procedemento xudicial?
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A lei garante a protección dos datos persoais (incluído o domicilio)
da vítima, dos seus descendentes e dos de calquera outra persoa
que estea baixo a súa garda ou custodia, nas actuacións e
procedementos relacionados coa violencia de xénero. Por iso,
pódese solicitar o tratamento confidencial do novo domicilio.
A vítima tamén pode facilitar o domicilio e o teléfono dunha terceira
persoa á que poidan remitirlle as notificacións oportunas.
Interpuxen unha denuncia por violencia de xénero, pero
non solicitei unha orde de protección. A miña parella segue
vivindo na casa que compartimos a pesar da miña insistencia
para que se vaia. Considero que estou en perigo; que podo
facer?, debo ser eu quen abandone a vivenda?
Naqueles casos en que durante a tramitación dun procedemento
penal xurda unha situación de risco para a vítima, o xuíz ou a xuíza
que coñeza da causa poderá acordar a orde de protección da vítima,
de oficio ou a instancia da propia vítima, na que se contemple a
medida de afastamento e a saída do agresor do domicilio común.
Son unha muller maltratada e gustaríame denunciar a
situación, pero non teño recursos económicos para asumir os
gastos derivados dun proceso (avogados/as, documentación,
peritaxes).
Está recoñecido por lei o dereito á asistencia xurídica inmediata e
gratuíta para as mulleres vítimas de violencia de xénero que
acrediten insuficiencia de recursos para litigar atendendo ás súas
circunstancias familiares, obrigas económicas e custo do proceso.
A solicitude pódese obter e presentar nos servizos de orientación
xurídica dos colexios de avogados, así como nas oficinas de
atención ás vítimas do delito dos xulgados.
Podes consultar o modelo de solicitude de asistencia xurídica
gratuíta nesta páxina web:
http://cpapx.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=127843&n
ame=DLFE-4813.pdf
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Así mesmo, as vítimas de violencia de xénero, que acudan a
interpoñer unha denuncia ás dependencias das Forzas e Corpos de
Seguridade do Estado ou aos órganos xudiciais, poden solicitar nas
mesmas dependencias policiais ou xudiciais que o colexio de
avogados designe unha persoa profesional da avogacía que as
defenda e lles axude a formular a denuncia. Posteriormente, a vítima
terá a obriga de acreditar que cumpre cos requisitos esixidos a toda
a cidadanía para acceder ao beneficio de xustiza gratuíta con
carácter xeral, segundo se sinalou anteriormente. Se se denega o
beneficio de xustiza gratuíta, a vítima deberá aboar os honorarios do
profesional que lle asignasen para a súa defensa.
Algunhas asociacións de mulleres dispoñen de programas de
asistencia xurídica gratuíta a mulleres vítimas de malos tratos,
dando asistencia ás mulleres independentemente do seu nivel de
ingresos.
Podes obter información sobre a Asociación de Mulleres Xuristas
Themis nesta páxina web:
http://www.mujeresjuristasthemis.org/index.htm
É imprescindible contar coa asistencia xurídica dun
avogado ou avogada?
Cómpre que a vítima de violencia de xénero estea asistida en todo
momento por un avogado ou avogada e un procurador ou
procuradora. A figura do procurador é a que a representa no
procedemento e a quen se lle fan as notificacións, quen, á súa vez,
llas comunica ao avogado/a.
Puxen unha denuncia; como podo informarme sobre o
que acontece a partir dese momento, os trámites sucesivos, os
prazos, a situación na que se atopa o meu expediente, o seu
contido?
Se a vítima ten designado un avogado ou avogada, o aconsellable é
que se dirixa a el para que a informe de todas as dúbidas que teña
sobre o procedemento.
Noutro caso, a vítima pode dirixirse ao xulgado competente, onde a
informarán sobre o procedemento e o estado en que se atopan as
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actuacións xudiciais, podendo examinalas por si mesma e incluso
pedir copias ou testemuños.
A vítima ten que recibir información relativa á data de celebración do
xuízo. Tamén deben notificarlle tanto a sentenza como calquera
resolución ditada que afecte á súa seguridade, como por exemplo a
orde de protección, a adopción ou a modificación doutras medidas
preventivas, os autos que acordan a prisión ou a liberdade
provisional do imputado e a situación penitenciaria do agresor.
Canto tarda en celebrarse o xuízo?
O xuízo pode celebrarse rapidamente ou tardar uns meses.
A respecto disto, cómpre ter en conta que, salvo que se trate dun
xuízo de faltas, o axuizamento dos delitos celébrase ante un xuíz ou
xuíza diferente (Xulgado do Penal ou Audiencia Provincial) do que
levou a cabo a fase de instrución (Xulgado de Violencia sobre a
Muller, Xulgado de Instrución) e pode requirir un proceso máis ou
menos longo para investigar os feitos denunciados e solicitar as
probas pertinentes.
Mentres tanto, a vítima de violencia de xénero estará protexida, se é
o caso, a través da orde de protección ou das medidas preventivas
(afastamento, prohibición de comunicación, prisión do agresor, etc.)
que fosen adoptadas.
Pódenme citar no xulgado con anterioridade ao xuízo?
A muller será citada para declarar sempre que se considere que os
feitos poden ser constitutivos de delito. Nese momento pode
confirmar a denuncia presentada ou ampliala con outros datos ou
con agresións anteriores que non relatase.
Se a muller dispón de informes médicos ou se recibe algún
tratamento psicolóxico, debe facelo constar e, se ten
documentación, achegala. No caso de que considere que existe
algunha proba que acredite os feitos, debe comunicalo. Se houbo
testemuñas das agresións, tamén debe manifestalo, así como os
seus datos se os coñece.
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Nese momento pode achegar todos os documentos que acrediten
os feitos, así como as facturas dos gastos ocasionados como
consecuencia da agresión, informes, etc.
A muller será citada tamén para que a recoñeza a médica forense
se sufriu agresións físicas ou psicolóxicas. Debe levar os informes
médicos e psicolóxicos, o tratamento seguido e as baixas médicas.
Téñenme que notificar a sentenza? Se non estou de
acordo, podo recorrer contra ela?
A sentenza sempre lle será notificada á vítima a través da súa
representación procesual (procurador/a) se compareceu como
acusación, e faranllo chegar mediante o seu avogado ou avogada.
No caso contrario, notificaráselle persoalmente.
Se a vítima non está conforme coa sentenza, pode interpoñer un
recurso de apelación, pero só se previamente comparecese no
procedemento como acusación particular. Non obstante, se se
tratase dun xuízo de faltas, pode interpoñer un recurso de apelación
no prazo de cinco días aínda que non comparecese previamente, e
deberá facelo mediante avogado/a.
Podo reclamar algunha indemnización polos danos
económicos sufridos como consecuencia da situación de
violencia de xénero padecida?
Se a vítima compareceu con avogado/a, será este/a quen solicite
unha indemnización como reparación do dano causado; se non
compareceu, o Ministerio Fiscal pedirá unha indemnización sempre
e cando a vítima non renuncie expresamente a ela.
Os danos e perdas que se reclamen deben ser probados no acto do
xuízo, por iso é fundamental que, no caso de haber prexuízos
económicos, se acheguen todas as facturas dos gastos realizados.
A vítima tamén pode reservar para si o dereito a acudir a un
procedemento civil para reclamar a indemnización correspondente,
como reparación ou restitución do dano causado.
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A pena imposta en sentenza firme pode variar?
Cando se impón unha pena de prisión cunha duración menor a dous
anos e o agresor cumpre unha serie de requisitos, o xulgado ou
tribunal pode suspender o cumprimento da pena. Tamén pode
concederse, se a pena é inferior a un ano de prisión, a substitución
da pena de prisión pola de traballos en beneficio da comunidade,
nunca por multa.
En ambos os dous casos, se a vítima compareceu no procedemento
como acusación particular, preguntaranlle o seu parecer sobre a
suspensión ou a substitución, aínda que non vincula ao xuíz ou
xuíza. Así mesmo, o condenado deberá someterse a un programa
de reeducación e tratamento psicolóxico específico.
Tamén en ambos os dous casos, o xuíz/a fixa un prazo no cal, se o
agresor comete outro delito, terá que cumprir a pena que quedou
suspendida ou substituída. Por iso, é importante que, no caso de
que se produza outra agresión durante o tempo que a condena
quedou en suspenso, a vítima o poña inmediatamente en
coñecemento do xulgado que adoptou a suspensión co fin de que
acorde o cumprimento da pena imposta.
Teño unha orde de protección, pero en diversas
ocasións o meu agresor incumpriu o afastamento decretado.
Que podo facer?
Cada vez que o agresor incumpra a orde de afastamento, a vítima
debe denuncialo. Pode, así mesmo, solicitar o servizo de
teleasistencia móbil para poder denunciar a situación no mesmo
momento en que se produza.
Podes obter máis información sobre o servizo telefónico de atención
e protección ás vítimas de violencia de xénero nesta páxina web:
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193048113142&
language=cas_ES&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIG
U_contenidoFinal
Se denuncia a situación, a policía ou a garda civil deterá o agresor e
porao a disposición xudicial. A xuíza ou xuíz decidirá se adopta unha
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medida de maior entidade cara ao agresor, como, por exemplo, a
prisión provisional.
Ademais, tamén se iniciará un procedemento xudicial por
incumprimento da orde de afastamento. A pena que se vai impoñer
neste procedemento vai desde seis meses a un ano de prisión.
Por motivos de seguridade, quero solicitar un cambio
de centro de traballo, por temor a que o meu agresor poida
localizarme con facilidade. Teño dereito a solicitar un traslado
na miña empresa?
Se a muller vítima de violencia de xénero traballa por conta allea,
ten dereito á mobilidade xeográfica. A empresa estará obrigada a
comunicarlle á traballadora as vacantes existentes no devandito
momento ou as que se puidesen producir no futuro.
O traslado ou o cambio de centro de traballo terán unha duración
inicial de seis meses, durante os cales a empresa terá a obriga de
reservar o posto que anteriormente ocupaba a traballadora.
Rematado este período, a traballadora poderá optar entre o regreso
ao seu posto de traballo anterior ou a continuidade no novo, caso en
que cesará a obriga de reserva mencionada.
Teño dereito a percibir algunha axuda económica por
ser vítima de violencia de xénero?
Dependendo dos ingresos económicos e da situación persoal,
laboral e familiar da vítima, esta pode acceder a algunha/s das
axudas previstas.
Renda Activa de Inserción (RAI): ten dereito a percibila a muller que
estea a participar en programas de emprego e careza de rendas, de
calquera natureza, superiores en cómputo mensual ao 75 por cento
do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de
dúas pagas extraordinarias.
Contía e duración: a contía da RAI é igual ao 80% do
Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM)
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vixente en cada momento. A súa duración máxima é de 11
meses.
Existe unha axuda suplementaria de tres meses de Renda
Activa de Inserción para as vítimas de violencia de xénero
que se visen obrigadas a cambiar a súa residencia nos 12
meses anteriores á solicitude da renda activa de inserción.
Solicitude: no Servizo Público de Emprego.
Incompatibilidade: a Renda Activa de Inserción é
incompatible coas axudas sociais que se lles puidesen
recoñecer ás vítimas de violencia de xénero que non poidan
participar en programas de emprego.
Axuda económica de pagamento único: teñen dereito a percibir a
axuda económica de pagamento único as vítimas de violencia de
xénero cando se considere que van ter especiais dificultades para
acceder a un emprego polo que non participan en programas
específicos para a súa inserción laboral e que carecen de rendas
superiores en cómputo mensual ao 75% do salario mínimo
interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas
extraordinarias.
Contía: o importe desta axuda será equivalente, con carácter
xeral, a seis meses de subsidio de desemprego. Non
obstante, esta contía increméntase en función das
responsabilidades familiares que, se é o caso, teña a vítima,
e do grao de minusvalía que teña recoñecido a vítima e/ou
os familiares ao seu cargo.
Solicitude: nos servizos sociais ou Centro de Información á
Muller do teu Concello. Podes consultar no directorio
adxunto os seus enderezos e teléfonos de contacto.
Réxime de compatibilidade: esta axuda é incompatible con
outras que cumpran a mesma finalidade e coa Renda Activa
de Inserción.
Axudas periódicas: axuda de carácter económico, periódica (de ata
12 mensualidades), para mulleres que sofren violencia de xénero co
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obxectivo de garantir a independencia económica con respecto ao
seu agresor.
Requisitos de acceso: ser maior de idade ou estar
emancipada, con residencia en Galicia, acreditar a situación
de violencia de xénero a través dunha orde de protección,
sentenza xudicial ou informe do Ministerio Fiscal ou dos
servizos sociais, carecer de recursos económicos ou ser de
contía insuficiente e non percibir a axuda con anterioridade.
Contía da axuda: importe común de 600 euros mensuais
variable en función dos ingresos e da situación social e
familiar da solicitante.
Renda de Integración Social de Galicia (RISGA): prestación social
de carácter periódico destinada a garantir recursos económicos de
subsistencia ás persoas que por diversos motivos se atopan nunha
situación de precariedade, a través do deseño dun proxecto
personalizado que inclúe accións coa finalidade de lograr a
integración social da persoa.
Requisitos xenéricos de acceso: estar empadroada e ter
residencia efectiva en calquera dos concellos de Galicia,
polo menos durante o ano anterior á solicitude, agás as
mulleres vítimas de violencia de xénero que cambien o seu
domicilio por motivos de seguridade. Ter constituída unha
unidade de convivencia independente, vinculada á persoa
solicitante. E ter unha idade comprendida entre 25 e 65
anos.
Contía da axuda: un subsidio básico de contía fixa
equivalente ao importe mensual da pensión non contributiva
individual, cun complemento familiar por cada membro da
unidade familiar.
Podes obter máis información sobre as axudas reguladas en Galicia
nesta páxina web:
http://igualdade.xunta.es/axudas/2
Fontes consultadas:
Secretaría Xeral da Igualdade. Xunta de Galicia.
Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade.
Instituto da Muller.
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IV. ANEXO: DIRECTORIO DE RECURSOS
VIOLENCIA DE XÉNERO EN GALICIA

FRONTE

Secretaría Xeral da Igualdade (981 545 660)
www.igualdade.xunta.es
Teléfono da muller (atención 24 horas): 900 400 273
GARDA CIVIL 062
POLICÍA LOCAL 092
EMERXENCIAS 112
URXENCIAS 061
PROVINCIA DA CORUÑA
A Coruña
CIM
Barrio das Flores
R/ Hortensias
15008, A Coruña
981 605 001/981 606 331
cim@coruna.es
(EMUME) SERVIZOS DE MULLER-MENOR DA GARDA CIVIL
Cuartel da Garda Civil
R/ Lonzas, s/n
A Coruña
981 167 800, extensión 295
POLICÍA NACIONAL: SERVIZO DE ATENCIÓN FAMILIAR (SAF)
Cuartel de Lonzas
15008, A Coruña
981 166 351
POLICÍA AUTONÓMICA. SERVIZO DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR E DE MENORES
Ronda de Nelle, 24
15005, A Coruña
981 153 410
XULGADO DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER
Instrución nº 6
R/ Monforte, s/n

Á

15701, A Coruña
881 881 112
SERVIZO DE URXENCIAS DO COMPLEXO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DA CORUÑA
As Xubias de Arriba, 84
15006, A Coruña
981 178 000
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL ABENTE Y LAGO
R/ Xeneral Sir John Moore, s/n
15001, A Coruña
981 178 000
COLEXIO DE AVOGADAS/OS DA CORUÑA
R/ Federico Tapia 11, baixo
15007, A Coruña
981 126 090
A Laracha
CIM A Laracha
Praza do Xeneralísimo, s/n
15145, A Laracha
981 605 001/ 981 606 331
cim@laracha.dicoruna.es
Abegondo
SERVIZOS SOCIAIS
San Marcos, s/n
15318, Abegondo
981 647 996/981 647 997
www.ayuntamientoabegondo.com
Ames
SERVIZOS SOCIAIS
Unidade Municipal de Servizos Sociais de Bertamiráns
Praza de Chavián, s/n
15220, Ames
981 890 964
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UNIDADE MUNICIPAL DE SERVIZOS SOCIAIS DO MILLADOIRO
Travesía do Porto, s/n
Casa da Cultura
15890, Ames
981 535 941
servizos_sociais@concellodeames.org
www.concellodeames.org
Ares
CIM Ares
Praza da Constitución, s/n
15624, Ares
981 468 102 / 981 448 299
cim@concellodeares.com
Arteixo
CIM Arteixo
Avda. do Balneario, 10 baixo
15142, Arteixo
981 601 415
muller@arzua.dicoruna.es
Arzúa
CIM Arzúa
Rúa Santiago, 2
15810, Arzúa
981 501101 / 981 500 914
cim@arzua.dicoruna.es
As Pontes
CIM As Pontes
Rúa Rosalía de Castro, s/n, 2º andar
Edificio Casa Dopeso
15320, As Pontes
981 453 116 / 981 453 185
cim@aspontes.org

22

Bergondo
SERVIZOS SOCIAIS
Benestar Social
Estrada da Coruña, 12
15165, Bergondo
981 791 252
www.concellodebergondo.com
Boiro
CIM Boiro
Casa do Concello, 2º andar
Praza de Galicia, s/n
15930, Boiro
981 842 826 / 981 842 827
cim@boiro.org
Boqueixón
CIM Boqueixón
Forte, s/n
15881, Boqueixón
981 513 061/ 981 513 000
correo@boqueixon.dicoruna.es
Brión
SERVIZOS SOCIAIS
Avda. de Santa Minia, 70
15865, Brión
981 509 910
www.concellodebrion.org
Cambre
CONCELLARÍA DA MULLER
R/ Atrio, 1
15660, Cambre
981 654 812
ser_sociales@cambre.org
www.cambre.org
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Carballo
CIM Carballo
Praza do Concello, s/n. Planta baixa.
15100, Carballo
981 700 688
cim@carballo.org
XULGADOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 1
R/ Río Grande, s/n
15100, Carballo
881 881 186
Cedeira
SERVIZOS SOCIAIS
R/ Real, 15
15350, Cedeira
981 480 000
www.concellodecedeira.com
Cee
CIM Cee
Rúa Domingo Antonio de Andrade, s/n
Casa do Concello
15270, Cee
607026795 / 662625636 Fax: 981746757
cim@cee.dicoruna.es
Coirós
CIM Coirós
Coirós de arriba, 16
15316, Coirós
981 796 414 / 981 796 256
cim@coiros.dicoruna.es
Curtis
CIM Curtis
Praza de España, 1
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Casa do Concello, 2º andar
15310, Teixeiro. Curtis
981 789 003 / 981 789 578
cim@curtis.dicoruna.es
Culleredo
CIM Culleredo
R/ Andrés Pan Vieiro, 30
15670, O Burgo. Culleredo
981 654 644
cim@culleredo.org
Fene
SERVIZOS SOCIAIS
Avda. do Concello 32, baixo
15500, Fene
981 343 406/ 981 340 916
www.fene-concello.org
Ferrol
CIM Ferrol
R/ Lugo, 56, 1º andar
15402, Ferrol
981 944 230
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
Instrución, 2
R/ A Coruña, 55, 4º andar
15401, Ferrol
981 337 389/90
SERVIZO DE URXENCIAS HOSPITAL PROFESOR NOVOA
SANTOS
Estrada de Catabois, 730
15405, Ferrol
981 334 000
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SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL ARQUITECTO
MARCIDE
Estrada de San Pedro de Leixa, s/n
15405, Ferrol
981 334 000
COLEXIO DE AVOGADOS/AS DE FERROL
Palacio de Xustiza
Rúa da Coruña, 60, baixo
15401, Ferrol
981 354 705
www.icaferrol.es
Melide
CIM Melide
Rúa Principal, 44, 1º andar
15800, Melide
981 505 706 / 981 505 706
cim@melide.dicoruna.es
Mugardos
SERVIZOS SOCIAIS
Avda. de Galicia, 45
15620, Mugardos
981 470 290
servizos.sociais@mugardos.dicoruna.es
Muros
CIM Muros
Rúa Curro da Praza, 1
15250, Muros
981 826 050, ext. 127
c.benestar@muros.es
Muxía
CIM Muxía
Rúa Real, 35
15124, Muxía
981 742 001 / 981 742 298
cim@muxia.dicoruna.es
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Narón
SERVIZOS SOCIAIS
Praza de Galicia, s/n, 3º andar
15570, Narón
981 337 700
www.naronconcello.org
Negreira
CIM Negreira
Rúa do Carme, 3, 2º andar
15830, Negreira
981 886 320 / 981 886 320
cimnegreira@yahoo.es
Noia
CIM Noia
Rúa do Curro, 4
15200, Noia
981 828 011 / 981 828 104
cim.noia@hotmail.com
Oleiros
SERVIZOS SOCIAIS
Praza de Galicia, 1
15173, Oleiros
981 610 000
Ordes
CIM Ordes
Rúa Alfonso Senra, 108
15680, Ordes
981 682 108 / 981 682 108
cim@ordes.dicoruna.es
Ortigueira
CIM Ortigueira
Rúa Alameda, s/n, 1º andar
15330, Ortigueira
981 402 542 / 981 400 306
cim@concellodeortigueira.com
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Outes
CIM Outes
Praza do Bosque, s/n
15230, Outes
981 850 949 / 981 850387
cimoutes@yahoo.es
Padrón
CIM Padrón
Praza Rodríguez Covián, 4
15900, Padrón
981 817 025 / 981 811 323
cim95@yahoo.es
Ribeira
CIM Ribeira
Rúa Correos, 5
15960, Ribeira
981 874 131 / 981 873 955
cimloan@concelloriveira.e.telefonica.net
Sada
SERVIZOS SOCIAIS E CONCELLARÍA DA MULLER
Avda. da Mariña, 25
15160, Sada
981 620 075, ext. 38
Santa Comba
CIM Santa Comba
Edificio Multiúsos
R/ Curros Enríquez, s/n
15840, Santa Comba
981 818 712 / 981 818 712
cim@santacomba.dicoruna.es
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Santiago de Compostela
CIM Santiago de Compostela
R/ Isaac Díaz Pardo, 2
15705, Santiago
981 542 465
cim@santiagodecompostela.org
SERVIZO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR E MENORES DA
POLICÍA AUTONÓMICA
981 546 474
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1º Instancia e Instrución nº 3, planta 3ª
R/ Viena s/n. Polígono das Fontiñas
17703, Santiago de Compostela
981 540 433
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa da Choupana, s/n
15706, Santiago de Compostela
981 950 000
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL BÁSICO DE CONXO
R/ Ramón Baltar, s/n
15706 Santiago de Compostela
981 951 500
COLEXIO DE AVOGADOS/AS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
R/ Eduardo Pondal, 4, baixo
15072, Santiago de Compostela
981 581 713
Sede dos Xulgados das Fontiñas
R/ Viena s/n, As Fontiñas
Santiago de Compostela
981 572 373
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Teo
CIM TEO
Centro Sociocultural da Ramallosa, 2º andar
Ramallosa, s/n, Lucí
15883, Teo
981 815 700/ 981 815 720
cim@teo.dicoruna.es
Valdoviño
SERVIZOS SOCIAIS
R/ Porta do Sol, s/n
15552, Valdoviño
981 487 041
servicios.sociales@valdovino.dicoruna.es
concello@concellodevaldovino.com
Zas
CIM Zas
Travesía de Santiago, 40
15850, Zas
981 708 303 / 981 751 142
cim@zas.dicoruna.es

PROVINCIA DE LUGO
Becerreá
SERVIZOS SOCIAIS
Praza do Concello, s/n
27640, Becerreá
982 360 004
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución
R/ Gómez Giménez, s/n, 1º andar
27640, Becerreá
982 361 145
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Burela
CIM BURELA
R/ Eijo Garay, 20
Casa do Concello
27880 Burela
982 580 609/ 982 580 609
cim@burela.org
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL COSTA
R/ Rafael Vilor, s/n
27880 Burela
982 589 900
Chantada
CIM CHANTADA
Praza de España, 1, baixo
27500, Chantada
982 462 299 / 982 462 299
cimchantada@yahoo.es
A Fonsagrada
SERVIZOS SOCIAIS
R/ Burón, 12
27100, A Fonsagrada
982 340 000
www.fonsagrada.org
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución
R/ Penela, s/n, 1º e 2º andar
27100, A Fonsagrada
982 340 002

31

Lugo
CIM LUGO
Avda. da Coruña, 212
Parque da Milagrosa
27003, Lugo
982 206 336 / 982 206 344
cmuller@concellodelugo.org
SERVIZO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR E MENORES DA
POLICÍA AUTONÓMICA DE LUGO
Ronda de Fingoi-Avda. de Madrid
27002, Lugo
982 252 611
GARDA CIVIL. EMUME (Equipo da Muller e do Menor)
Praza de Bretaña, s/n
27002, Lugo
982 221 276
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 6
R/ Armando Durán, 1
27071, Lugo
982 294 735
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL XERAL DE LUGO
R/ Severo Ochoa, s/n
27004, Lugo
982 296 000
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL PROVINCIAL
SAN JOSÉ
R/ Santiago, s/n
27004, Lugo
982 296 000
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL DE CALDE
R/ Calde, s/n
27210, Lugo
982 296 000
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COLEXIO DE AVOGADOS/AS DE LUGO
R/ Pascual Veiga, 2
27002, Lugo
982 241 007
www.icalugo.org
Mondoñedo
CIM MONDOÑEDO
Barrio dos Muíños. Vivendas sociais
R/ Bispo Fernández de Castro, s/n, baixo
27740, Mondoñedo
982 521 369 / 982 507 421
cimmondonedo@yahoo.es
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 1
R/ Alcántara, s/n
27740, Mondoñedo
982 521 010
Monforte de Lemos
CIM DE MONFORTE
Campo de Santo Antonio, s/n
27400, Monforte
982 416 350/ 981 404 812
cimmonforte@yahoo.es
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 1
Avda. de Galicia, 48
27400, Monforte de Lemos
982 402 479
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL COMARCAL DE
MONFORTE
R/ Corredoira, s/n
27400, Monforte de Lemos
982 417 900
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Palas de Rei
CIM PALAS DE REI
Bernardino Pardo Ouro, s/n
27200, Palas de Rei
982 380 003 / 982 374 185
cim.palasderei@eidolocal.es
Quiroga
CIM QUIROGA
Casa do Concello, 2º andar
27320, Quiroga
982 438 951 / 982 428 001
cimquiroga@hotmail.com
Ribadeo
CIM RIBADEO
Praza de España, 1
27700, Ribadeo
982 120 739 / 982 130 975
cim@ribadeo.org
Sarria
CIM DE SARRIA
R/ Matías López, 33
27600 Sarria
982 535 061/982 535 016
cim@concellodesarria.net
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución
R/ Maior, 1
27600, Sarria
982 535 007
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Vilalba
CIM VILALBA
Praza da Constitución, 1
27800, Vilalba
982 523 032/ 982 523 237
cim@vilalba.org
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 1
Rúa de Galicia 38, 1º andar
27800, Vilalba
982 510 002
Viveiro
CIM VIVEIRO
Avda. de Cervantes, s/n
Claustro de San Francisco
27850, Viveiro
982 550 421 / 982 563 156
cim@viveiro.es
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 2
R/ Alfonso Pérez, s/n, 3º andar
27850, Viveiro
982 551 029

PROVINCIA DE OURENSE
Bande
SERVIZOS SOCIAIS
R/ San Roque, 2, 2º andar
32840, Bande
988 443 560
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XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1º Instancia e Instrución
R/ San Roque, 2, 1º andar
32840, Bande
988 687 352
O Barco de Valdeorras
CIM O BARCO
Praza do Concello ,1, baixo
32300, O Barco de Valdeorras
988 320 202 / 988 327 441
asociales.barco@mundo-r.com
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 1
R/ Dr. Pérez Lista, 38
32300, O Barco de Valdeorras
988 320 186
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL COMARCAL DE
VALDEORRAS
Avda. Conde de Fenosa, 51
32300, O Barco de Valdeorras
988 339 006
O Carballiño
CIM O CARBALLIÑO
R/ Faustino Santalices, 10
32500, O Carballiño
988 531 076 / 988 531 077
cimcarballino@yahoo.es
Castro Caldelas
CIM CASTRO CALDELAS
Rúa do Concello, 1
32760, Castro Caldelas
988 203 000 / 988 203 481
cimcaldelas@yahoo.es
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Celanova
CIM MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA
Barrio da Hermida, 39
32800, Celanova
988 451 646/ 988 451 646
cimterradecelanova@yahoo.es
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 6
Praza de Cervantes, 4, 2º andar
32800, Celanova
988 431 482
Laza
SERVIZOS SOCIAIS
R/ Castiñeira, 4
32620, Laza
988 422 002
Maceda
CIM MACEDA
R/ Toural, 2
32700, Maceda
988 463 554 / 988 463 554
cimmaceda@hotmail.com
Mancomunidade de Conso-Frieiras
CIM
Avda. Beato Sebastián Aparicio, 76
32540, A Gudiña
988 594 006 / 988 421 081
cimconsofrieiras@gmail.com
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Ourense
CIM OURENSE
Rúa da Concordia 20, entreplanta
32003, Ourense
988 374 401 / 988 213 441
concelleriamuller@ourense.es
GARDA CIVIL
EMUME (Equipo da Muller e do Menor)
R/ Bieito Armado, 17
32005, Ourense
988 235 353
SERVIZO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR E MENORES DA
POLICÍA AUTONÓMICA
988 241 200
SERVIZO DE URXENCIAS DO COMPLEXO HOSPITALARIO
DE OURENSE
R/ Ramón Puga, 54
32005 Ourense
988 385 500
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia nº 4
Praza Concepción Arenal, s/n
32071, Ourense
988 370 712
COLEXIO DE AVOGADOS/AS DE OURENSE
R/ Concepción Arenal, 1
32003, Ourense
988 370 746
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A Pobra de Trives
CIM A POBRA DE TRIVES
Paseo de San Roque, 4, 2º andar
32780, A Pobra de Trives
988 330 012/ 988 331 010
cimtrives@gmail.com
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución
Avda. de América, 11
32780, A Pobra de Trives
988 337 083
Ribadavia
CIM MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DO RIBEIRO
Praza Maior, 1, 1º andar
32400, Ribadavia
988 477 153
cimribeiro@hotmail.com
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1º Instancia e Instrución
Praza Maior, s/n
32400, Ribadavia
988 477 240
Verín
CIM VERÍN
Casa da Xuventude
Avda. de Portugal, 11 bis
32600, Verín
988 414 776 / 988 411 900
cimm@verin.net
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SERVIZO DE URXENCIAS DA FUNDACIÓN HOSPITAL
VERÍN
Estrada de Laza
32600, Verín
988 413 636
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 1
R/ Irmáns Moreno, 7, 3º andar
32600, Verín
988 410 029
Viana do Bolo
CIM VIANA DO BOLO
Rúa Constitución, 14
32550, Viana do Bolo
988 329 260 / 988 329 089
cimviana@gmail.com
Xinzo de Limia
CIM XINZO DE LIMIA
Casa da Cultura
R/ Curros Enríquez, 15-17
32630, Xinzo de Limia
988 550 023/ 988 550 112
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1º Instancia e Instrución
R/ Ladeira, 5
32630, Xinzo de Limia
988 462 363
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PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Baiona
CIM BAIONA
R/ Dolores Agrelo, 16
36300, Baiona
986 357 554 / 986 355 291
cim@baiona.org

Bueu
CIM BUEU
R/ Pazos Fontenla, 29, 2º andar
36930, Bueu
986 324 395 / 986 324 339
cim@bueu.org
Caldas de Reis
CIM CALDAS DE REIS
R/ Alfonso VII 2, baixo
36650, Caldas de Reis
986 530 814
cimcaldas@terra.es
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 2
Avda. Ramón López, 5, 2º andar
36650, Caldas de Reis
986 530 528
Cambados
CIM CAMBADOS
R/ Ourense. Edificio Servizos Múltiples, 3º andar
36630, Cambados
986 520 943 / 986 524 866
cim@cambados.es
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XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 3
R/ Pardo Bazán, s/n
36630, Cambados
986 526 102
Cangas
CIM CANGAS
R/ Andalucía, 3, baixo. Edificio Xoia
36940, Cangas
986 392 268 / 986 303 696
cim@cangas.org
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 2
Avda. de Lugo 20, baixo
36940, Cangas
Estrada
CIM A ESTRADA
Praza da Constitución, 1, 1º andar
36680, A Estrada
986 590 151 / 986 570 836
cim@aestrada.com
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución
Avda. de Benito Vigo, 53
36680, A Estrada
986 590 940
Gondomar
CIM GONDOMAR
Casa da Cultura, Rúa Portugal, 2, baixo
36380, Gondomar
986 360 224 / 986 360 875
cim@concellodegondomar.com
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A Guarda
CIM A GUARDA
Praza do Reló, s/n
36780, A Guarda
986 614 648 / 986 610 283
muller@concellodaguarda.com
Lalín
CIM LALÍN
R/ Mercado, s/n
36500, Lalín
986 780 014
cim@lalin.org
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 1
R/ Ponde, 10, 1º e 2º andar
36500, Lalín
986 787 174
A Lama
CIM A LAMA
Avda. José Antonio, 1
36830, A Lama
986 768 117 / 986 768 282
cim@concellodalama.com
Marín
CIM MARÍN
R/ La Cuesta, s/n
Granxa de Briz
36900, Marín
986 891 802/ 986 891 684
cim@concellomarin@hotmail.com
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XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 2
Avda. de Ourense, s/n
36900, Marín
986 839 951
SERVIZO DE URXENCIAS DA ENFERMARÍA DO HOSPITAL
VIRXE DO CARME DA ARMADA
Praza de España, s/n
36920, Marín
986 804 723
Moaña
CIM MOAÑA
As Barxas, s/n
36950, Moaña
986 313 600 / 986 310 104
moanacim@hotmail.com
Mos
SERVIZOS SOCIAIS
R/ Rexenxo Petelos, 1
36416, Mos
986 331 200
Nigrán
CIM NIGRÁN
Cruce Rúa Mariñeiro - Estrada pola vía, s/n
36350, Nigrán
986 383 081 / 986 383 113
cim@nigran.org
O Grove
CIM O GROVE
Rúa Castelao, 173
36980, O Grove
986 730 900 / 986 733 902
cim@concellodogrove.com
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Poio
CIM POIO
Rúa Domingo Fontán, 4 - A
36005, A Barca. Poio
986 874 238 / 986 874 238
cimpoio@yahoo.es
Ponte Caldelas
CIM PONTE CALDELAS
Avda. de Galicia, 17
36820, Ponte Caldelas
986 750 001 / 986 750 020
cim@pontecaldelas.org
Ponteareas
CIM PONTEAREAS
Rúa de Oriente 8
36860, Ponteareas
986 644 653 / 986 660 144
cim@ponteareas.es
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 1
Avda. de Galicia, s/n
36860, Ponteareas
986 644 751
Pontevedra
CIM PONTEVEDRA
Casa Azul. R/ Sor Lucía 2, 3º andar
36002, Pontevedra
986 864 825 / 986 846 145
igualdade@concellopontevedra.es
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SERVIZO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A MENORES DA
POLICÍA AUTONÓMICA EN PONTEVEDRA
986 844 342
EMUME (EQUIPO MULLER-MENOR DA GARDA CIVIL DE
PONTEVEDRA)
Avda. Fontán, 6
36995, Pontevedra
986 855 600
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 3
R/ Francisco Tomás y Valiente, s/n
36004, Pontevedra
986 805 786
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL MONTECELO
R/ Mourente, s/n
36071, Pontevedra
986 800 000
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA
R/ Loureiro Crespo
36002, Pontevedra
986 807 000
COLEXIO AVOGADOS/AS DE PONTEVEDRA
Avda. Reina Victoria, 9
36001, Pontevedra
986 896 866
O Porriño
CIM O PORRIÑO
R/ Antonio de Palacios, 1
36400, O Porriño
986 337 429 / 986 336 336
cim@concelloporrino.net
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XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 3
R/ Fernández Areal, s/n
36400, O Porriño
986 344 137
Redondela
CIM REDONDELA
R/ Isidoro Queimaliños, 2
36800, Redondela
986 402 614 / 986 408 043
igualdade@redondela.info
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 2
Paseo da Xunqueira, s/n
36800, Redondela
986 404 679
Sanxenxo
CIM SANXENXO
R/ Rafael Picó, 4
36970, Portonovo. Sanxenxo
986 727 901 / 986 727 902
cimsanxenxo@sanxenxo.org
Silleda
CIM SILLEDA
R/ Alfonso Trabazo, 3, entreplanta
36540, Silleda
986 580 000 / 986 581 021
cim.silleda@eidolocal.es
Soutomaior
CIM SOUTOMAIOR
Multiúsos de Arcade. Peirao, 8
36690, Arcade. Soutomaior
986 701 227 / 986 701 227
cim@soutomaior.es
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Tui
SERVIZOS SOCIAIS
Praza do Concello, 1
36700, Tui
986 600 570
www.concellotui.org
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 1
Praza da Inmaculada, s/n, 1º andar
36700, Tui
986 600 054
Vigo
CIM VIGO
R/ Romil, 20
36208, Vigo
986 293 963/ 986 293 963
Info.muller@vigo.org
SERVIZO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A MENORES DA
POLICÍA AUTONÓMICA EN VIGO
R/ Pateira, 7, interior
36214, Vigo
986 266 158
CORPO NACIONAL DE POLICÍA. SERVIZO DE ATENCIÓN
Á FAMILIA. SAF
R/ López Mora, 39
36211, Vigo
986 820 200
XULGADO DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER Nº 1
Rúa Lalín, 4
36209, Vigo
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL XERAL DE VIGO
R/ Pizarro, 22
36204, Vigo
986 816 000
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SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL NICOLÁS PEÑA
Avda. das Camelias, 109
36211, Vigo
986 219 000
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL DO MEIXOEIRO
Rúa do Meixoeiro, s/n
36200, Vigo
986 811 111
COLEXIO DE AVOGADOS/AS DE VIGO
Edificio Praza de América, 2, 1º andar
36211, Vigo
986 208 111
Vilagarcía de Arousa
CIM VILAGARCÍA DE AROUSA
Praza da Ravella, 1
36600, Vilagarcía de Arousa
986 099 200/ 986 501 109
muller@vilagarcia.es
XULGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E XÉNERO
1ª Instancia e Instrución nº 3
Avda. da Mariña, 11
36600, Vilagarcía de Arousa
986 507 300
SERVIZO DE URXENCIAS DO HOSPITAL DO SALNÉS
Lugar Estromil Ande
36600, Vilagarcía de Arousa
986 568 000
Vilanova de Arousa
CIM VILANOVA DE AROUSA
Casa da Cultura. Lg. O Esteiro, s/n
36620, Vilanova de Arousa
986 554 845 / 986 561 246
cim@vilanovadearousa.com
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