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PRESENTACIÓN

Durante anos a violencia contra as mulleres estivo 
silenciada e invisibilizada. Considerábase algo do 
que non se podía falar máis alá das portas da pro-
pia casa, era soamente un problema individual e 
privado. Esta situación consegue modifi carse gra-
zas á denuncia e ao traballo dos movementos de 
mulleres e ao desenvolvemento de marcos lexisla-
tivos novos con perspectiva de xénero.

Do mesmo xeito os medios de comunicación con-
tribuíron de xeito fundamental a mudar a percep-
ción social sobre a violencia contra as mulleres. A 
súa capacidade para xerar un estado de opinión foi 
e segue a ser determinante para mostrar como as 
desigualdades entre homes e mulleres constitúen 
as verdadeiras raíces do problema. 

A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a pre-
vención e o tratamento integral da violencia de 
xénero recolle á necesidade de velar por un trata-
mento axeitado da información no referido á vio-
lencia de xénero en Galicia. Ademáis establece o 
compromiso dos poderes públicos na elaboración 
e difusión de materiais dirixidos ás e aos profesio-
nais dos medios de comunicación.

Para dar cumprimento á lei nace este manual de 
redacción xornalística. Agardamos que sexa unha 
ferramenta útil para o traballo cotiá dos e das 
profesionais dos medios. Sabemos da importan-

cia do seu labor na sociedade actual. De aí que 
o seu compromiso sexa especialmente relevante 
para eliminar os estereotipos e as desigualdades 
de xénero. 

A violencia de xénero é unha cuestión de dereitos 
humanos, polo tanto, a súa tematización por parte 
dos medios de comunicación debe ir nese sentido. 
Na tantas veces denominada sociedade da infor-
mación debemos aspirar a que todas e todos co-
ñezamos as claves para o tratamento da violencia 
contra as mulleres e traballemos conxuntamente 
para previla desde a asunción real e fi rme do prin-
cipio de igualdade.

Carme Adán
Secretaria Xeral da Igualdade
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I. DECLARACIÓN SOBRE A ELIMINACIÓN 
DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER 

Proclamada pola Asemblea Xeral da Organiza-
ción de Nacións Unidas (ONU) na súa resolución 
48/104, do 20 de decembro de 1993

A Asemblea Xeral,

Recoñecendo a urxente necesidade dunha aplica-
ción universal á muller dos dereitos e principios 
relativos á igualdade, seguridade, liberdade, inte-
gridade e dignidade de todos os seres humanos, 

Observando que estes dereitos e principios están 
consagrados en instrumentos internacionais, entre 
os que se contan a Declaración Universal de De-
reitos Humanos, o Pacto Internacional de Dereitos 
Civís e Políticos, o Pacto Internacional de Derei-
tos Económicos, Sociais e Culturais, a Conven-
ción sobre a Eliminación de todas as Formas de 
Discriminación contra a Muller e a Convención 
contra a Tortura e outros Tratos ou Penas Crueis, 
Inhumanos ou Degradantes, 

Recoñecendo que a aplicación efectiva da Con-
vención sobre a Eliminación de todas as Formas 
de Discriminación contra a Muller contribuiría a 
eliminar a violencia contra a muller e que a Decla-
ración sobre a Eliminación da Violencia contra a 
Muller, enunciada na presente resolución, reforza-
ría e complementaría ese proceso, 

Preocupada porque a violencia contra a muller 
constitúe un obstáculo non só para o logro da 
igualdade, o desenvolvemento e a paz, tal como 
se recoñece nas Estratexias de Nairobi orientadas 
cara ao futuro para o adianto da muller, nas que se 
recomendou un conxunto de medidas encamiña-
das a combater a violencia contra a muller, senón 
tamén para a plena aplicación da Convención so-
bre a Eliminación de todas as Formas de Discri-
minación contra a Muller, 

Afi rmando que a violencia contra a muller cons-
titúe unha violación dos dereitos humanos e as 
liberdades fundamentais e lle impide total ou 
parcialmente á muller gozar dos ditos dereitos e 
liberdades, e preocupada polo descoido de longa 
data da protección e fomento deses dereitos e li-
berdades en casos de violencia contra a muller, 

Recoñecendo que a violencia contra a muller 
constitúe unha manifestación de relacións de po-
der historicamente desiguais entre o home e a mu-
ller, que conduciron á dominación da muller e á 
discriminación na súa contra por parte do home 
e impediron o adianto pleno da muller, e que a 
violencia contra a muller é un dos mecanismos 
sociais fundamentais polos que é forzada a mu-
ller a unha situación de subordinación respecto do 
home, 

Preocupada polo feito de que algúns grupos de 
mulleres, como por exemplo as mulleres perten-
centes a minorías, as mulleres indíxenas, as re-
fuxiadas, as mulleres migrantes, as mulleres que 
habitan en comunidades rurais ou remotas, as mu-
lleres indixentes, as mulleres recluídas en institu-
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cións ou detidas, as nenas, as mulleres con disca-
pacidades, as anciás e as mulleres en situacións de 
confl ito armado son particularmente vulnerables 
á violencia, 

Recordando a conclusión no parágrafo 23 do 
anexo á Resolución 1990/15, do Consello Econó-
mico e Social, do 24 de maio de 1990, en que se 
recoñece que a violencia contra a muller na fami-
lia e na sociedade se xeneralizou e transcende as 
diferenzas de ingresos, clases sociais e culturas, e 
debe contrarrestarse con medidas urxentes e efi ca-
ces para eliminar a súa incidencia, 

Recordando así mesmo a Resolución 1991/18, do 
Consello Económico e Social, do 30 de maio de 
1991, na que o consello recomendou a prepara-
ción dun marco xeral para un instrumento interna-
cional que abordase explicitamente a cuestión da 
violencia contra a muller, 

Observando con satisfacción a función desempe-
ñada polos movementos en prol da muller para 
que se preste máis atención á natureza, gravida-
de e magnitude do problema da violencia contra 
a muller,

Alarmada polo feito de que as oportunidades de 
que dispón a muller para lograr a súa igualdade 
xurídica, social, política e económica na socieda-
de se ven limitadas, entre outras cousas, por unha 
violencia continua e endémica, 

Convencida de que, á luz das consideracións ante-
riores, se requiren unha defi nición clara e comple-
ta da violencia contra a muller, unha formulación 

clara dos dereitos que deben aplicarse co fi n de 
lograr a eliminación da violencia contra a muller 
en todas as súas formas, un compromiso por parte 
dos estados de asumir as súas responsabilidades, e 
un compromiso da comunidade internacional para 
eliminar a violencia contra a muller, 

Proclama solemnemente a seguinte Declaración 
sobre a Eliminación da Violencia contra a Muller 
e insta a que se fagan todos os esforzos posibles 
para que sexa universalmente coñecida e respecta-
da: 

   >>Artigo 1 

Para os efectos da presente declaración, por «vio-
lencia contra a muller» enténdese todo acto de 
violencia baseado na pertenza ao sexo feminino 
que teña ou poida ter como resultado un dano 
ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para 
a muller, así como as ameazas de tales actos, a 
coacción ou a privación arbitraria da liberdade, 
tanto se se producen na vida pública como na vida 
privada. 

   >>Artigo 2  

Entenderase que a violencia contra a muller abar-
ca os seguintes actos, aínda que sen limitarse a 
eles: 

• A violencia física, sexual e psicolóxica que se 
produza na familia, incluídos os malos tratos, o 
abuso sexual das nenas no fogar, a violencia rela-
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cionada co dote, a violación polo marido, a muti-
lación xenital feminina e outras prácticas tradicio-
nais nocivas para a muller, os actos de violencia 
perpetrados por outros membros da familia e a 
violencia relacionada coa explotación; 

• A violencia física, sexual e psicolóxica perpetra-
da dentro da comunidade en xeral, inclusive a vio-
lación, o abuso sexual, o acoso e a intimidación 
sexuais no traballo, en institucións educacionais 
e noutros lugares, a trata de mulleres e a prostitu-
ción forzada; 

   >>Artigo 3  

A muller ten dereito, en condicións de igualdade, 
ao gozo e á protección de todos os dereitos huma-
nos e liberdades fundamentais nas esferas políti-
ca, económica, social, cultural, civil e de calquera 
outra índole. Entre estes dereitos fi guran:

• O dereito á vida; 

• O dereito á igualdade; 

• O dereito á liberdade e á seguridade da persoa; 

• O dereito á igual protección ante a lei; 

• O dereito a verse libre de todas as formas de 
discriminación; 

• O dereito ao maior grao de saúde física e mental 
que se poida alcanzar; 

• O dereito a condicións de traballo xustas e fa-
vorables;

• O dereito a non ser sometida a tortura, nin 
outros tratos ou penas crueis, inhumanos ou 
degradantes. 

   >>Artigo 4 

Os estados deben condenar a violencia contra a 
muller e non invocar ningún costume, tradición 
ou consideración relixiosa para eludir a súa 
obriga de procurar eliminala. Os estados deben 
aplicar por todos os medios apropiados e sen 
demora unha política encamiñada a eliminar a 
violencia contra a muller. Con este fin, debe-
rán: 

• Considerar a posibilidade, cando aínda non o 
fixesen, de ratificar a Convención sobre a Eli-
minación de todas as Formas de Discrimina-
ción contra a Muller, de adherirse a ela ou de 
retirar as súas reservas a esa convención; 

• Absterse de practicar a violencia contra a mu-
ller; 

• Proceder coa debida dilixencia co fi n de previr, 
investigar e, segundo a lexislación nacional, cas-
tigar todo acto de violencia contra a muller, xa se 
trate de actos perpetrados polo Estado ou por par-
ticulares; 

• Establecer, na lexislación nacional, sancións pe-
nais, civís, laborais e administrativas, para casti-
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gar e reparar os agravios inflixidos ás mulleres 
que sexan obxecto de violencia; debe dárselles 
a estas acceso aos mecanismos da xustiza e, 
segundo o disposto na lexislación nacional, a 
un resarcimento xusto e eficaz polo dano que 
padecesen; os estados deben ademais informar 
as mulleres dos seus dereitos a pedir reparación 
por medio deses mecanismos; 

• Considerar a posibilidade de elaborar plans 
de acción nacionais para promover a protec-
ción da muller contra toda forma de violencia 
ou incluír disposicións con ese fin nos plans 
existentes, tendo en conta, segundo proceda, a 
cooperación que poidan proporcionar as orga-
nizacións non gobernamentais, especialmente 
as que se ocupan da cuestión da violencia con-
tra a muller; 

• Elaborar, con carácter xeral, enfoques de tipo 
preventivo e todas as medidas de índole xurídica, 
política, administrativa e cultural que poidan fo-
mentar a protección da muller contra toda forma 
de violencia, e evitar efi cazmente a reincidencia 
na vitimización da muller como consecuencia de 
leis, prácticas de aplicación da lei e outras inter-
vencións que non teñan en conta a discriminación 
contra a muller; 

• Esforzarse por garantir, na maior medida posible 
á luz dos recursos de que dispoñan e, cando sexa 
necesario, dentro do marco da cooperación inter-
nacional, que as mulleres obxecto de violencia 
e, cando corresponda, os seus fi llos, dispoñan de 
asistencia especializada, como servizos de rehabi-
litación, axuda para o coidado e manutención dos 

nenos, tratamento, asesoramento, servizos, insta-
lacións e programas sociais e de saúde, así como 
estruturas de apoio e, así mesmo, adoptar todas 
as demais medidas adecuadas para fomentar a súa 
seguridade e rehabilitación física e psicolóxica;

• Consignar nos orzamentos do Estado os recursos 
adecuados para as súas actividades relacionadas 
coa eliminación da violencia contra a muller;

• Adoptar medidas para que as autoridades encar-
gadas de facer cumprir a lei e os funcionarios que 
deben aplicar as políticas de prevención, investi-
gación e castigo da violencia contra a muller re-
ciban unha formación que os sensibilice respecto 
das necesidades da muller;

• Adoptar todas as medidas apropiadas, especial-
mente no sector da educación, para modifi car as 
pautas sociais e culturais de comportamento do 
home e da muller e eliminar os prexuízos e as 
prácticas consuetudinarias ou doutra índole ba-
seadas na idea da inferioridade ou a superioridade 
dun dos sexos e na atribución de papeis estereoti-
pados ao home e á muller;

• Promover a investigación, recoller datos e com-
pilar estatísticas, especialmente no concernente á 
violencia no fogar, relacionadas coa frecuencia 
das distintas formas de violencia contra a muller, 
e fomentar as investigacións sobre as causas, a 
natureza, a gravidade e as consecuencias desta 
violencia, así como sobre a efi cacia das medidas 
aplicadas para impedila e reparar os seus efectos; 
deberán publicarse esas estatísticas, así como as 
conclusións das investigacións; 
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• Adoptar medidas orientadas a eliminar a vio-
lencia contra as mulleres especialmente vulne-
rables; 

• Incluír, nos informes que se presenten en vir-
tude dos instrumentos pertinentes das Nacións 
Unidas relativos aos dereitos humanos, infor-
mación acerca da violencia contra a muller e 
as medidas adoptadas para poñer en práctica a 
presente declaración; 

• Promover a elaboración de directrices adecua-
das para axudar a aplicar os principios enuncia-
dos na presente declaración; 

• Recoñecer o importante papel que desempe-
ñan en todo o mundo o movemento en prol da 
muller e as organizacións non gobernamentais 
na tarefa de espertar a conciencia acerca do 
problema da violencia contra a muller e aliviar 
os ditos problemas; 

• Facilitar e promover o labor do movemento 
en prol da muller e as organizacións non go-
bernamentais, e cooperar con eles nos planos 
local, nacional e rexional; 

• Alentar as organizacións intergobernamentais 
rexionais ás que pertenzan a que inclúan nos seus 
programas, segundo conveña, a eliminación da 
violencia contra a muller. 

   >>Artigo 5 

Os órganos e organismos especializados do sis-

tema das Nacións Unidas deberán contribuír, nas 
súas respectivas esferas de competencia, ao reco-
ñecemento e exercicio dos dereitos e á aplicación 
dos principios establecidos na presente declara-
ción e, con este fi n, deberán, entre outras cousas:

• Fomentar a cooperación internacional e rexio-
nal con miras a defi nir estratexias rexionais para 
combater a violencia, intercambiar experiencias e 
fi nanciar programas relacionados coa eliminación 
da violencia contra a muller; 

• Promover reunións e seminarios encamiñados 
a espertar e intensifi car a conciencia de toda a 
poboación sobre a cuestión da violencia contra a 
muller;

• Fomentar, dentro do sistema das Nacións Uni-
das, a coordinación e o intercambio entre os órga-
nos creados en virtude de tratados de dereitos hu-
manos co fin de abordar con eficacia a cuestión 
da violencia contra a muller; 

• Incluír nas análises efectuadas polas organi-
zacións e os órganos do sistema das Nacións 
Unidas sobre as tendencias e os problemas so-
ciais, por exemplo, nos informes periódicos so-
bre a situación social no mundo, un exame das 
tendencias da violencia contra a muller;

• Alentar a coordinación entre as organizacións e 
os órganos do sistema das Nacións Unidas co fi n 
de integrar a cuestión da violencia contra a muller 
nos programas en curso, facendo especial refe-
rencia aos grupos de mulleres particularmente 
vulnerables á violencia; 
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• Promover a formulación de directrices ou 
manuais relacionados coa violencia contra a 
muller, tomando en consideración as medidas 
mencionadas na presente declaración; 

• Considerar a cuestión da eliminación da vio-
lencia contra a muller, cando proceda, no cum-
primento dos seus mandatos relativos á aplica-
ción dos instrumentos de dereitos humanos; 

• Cooperar coas organizacións non goberna-
mentais en todo o relativo á cuestión da violen-
cia contra a muller.

   >>Artigo 6 

Nada do enunciado na presente declaración 
afectará a disposición ningunha que poida 
formar parte da lexislación dun Estado ou de 
calquera convención, tratado ou instrumento 
internacional vixente nese Estado e sexa máis 
conducente á eliminación da violencia contra 
a muller. 
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Os estados parte da presente convención, reco-
ñecendo que o respecto irrestrito aos dereitos 
humanos foi consagrado na Declaración Ame-
ricana dos Dereitos e Deberes do Home e na 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos e 
reafi rmado noutros instrumentos internacionais 
e rexionais; afi rmando que a violencia contra a 
muller constitúe unha violación dos dereitos hu-
manos e as liberdades fundamentais e lle limita 
total ou parcialmente á muller o recoñecemento, 
gozo e exercicio de tales dereitos e liberdades; 
preocupados porque a violencia contra a muller 
é unha ofensa á dignidade humana e unha mani-
festación das relacións de poder historicamente 
desiguais entre mulleres e homes; recordando a 
Declaración sobre a Erradicación da Violencia 
contra a Muller, adoptada pola vixésimo quinta 
Asemblea de Delegadas da Comisión Interame-
ricana de Mulleres, e afi rmando que a violencia 
contra a muller transcende todos os sectores da 
sociedade independentemente da súa clase, raza 
ou grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 

educacional, idade ou relixión e afecta negativa-
mente as súas propias bases; convencidos de que 
a eliminación da violencia contra a muller é con-
dición indispensable para o seu desenvolvemen-
to individual e social e a súa plena e igualitaria 
participación en todas as esferas da vida, e con-
vencidos de que a adopción dunha convención 
para previr, sancionar e erradicar toda forma de 
violencia contra a muller, no ámbito da Organi-
zación dos Estados Americanos, constitúe unha 
positiva contribución para protexer os dereitos 
da muller e eliminar as situacións de violencia 
que poidan afectalas, conviñeron no seguinte:

Capítulo I. 
Defi nición e ámbito de aplicación

   >>Artigo 1

Para os efectos desta convención debe enten-
derse por violencia contra a muller calquera ac-
ción ou conduta, baseada no seu xénero, que lle 
cause morte, dano ou sufrimento físico, sexual 
ou psicolóxico á muller, tanto no ámbito públi-
co como no privado.

   >>Artigo 2

Entenderase que violencia contra a muller inclúe 
a violencia física, sexual e psicolóxica:

a. que teña lugar dentro da familia ou unidade 
doméstica ou en calquera outra relación interper-

II. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA 
PREVIR, SANCIONAR E ERRADICAR A VIO-
LENCIA CONTRA A MULLER “BELÉM DO 
PARÁ”

Adoptada en Belém do Pará, Brasil, o 9 de xuño 
de 1994, no vixésimo cuarto período ordinario de 
sesións da Asemblea Xeral 

Entrada en vigor: 5 de marzo de 1995
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soal, xa sexa que o agresor comparta ou com-
partise o mesmo domicilio que a muller, e que 
comprende, entre outros, violación, maltrato e 
abuso sexual;

b. que teña lugar na comunidade e sexa perpetra-
da por calquera persoa e que comprende, entre 
outros, violación, abuso sexual, tortura, tra-
ta de persoas, prostitución forzada, secuestro 
e acoso sexual no lugar de traballo, así como 
en institucións educativas, establecementos de 
saúde ou calquera outro lugar, e

c. que sexa perpetrada ou tolerada polo Estado 
ou os seus axentes, onde queira que ocorra.

Capítulo II. 
Dereitos protexidos

   >>Artigo 3

Toda muller ten dereito a unha vida libre de vio-
lencia, tanto no ámbito publico como no priva-
do.

   >>Artigo 4

Toda muller ten dereito ao recoñecemento, 
gozo, exercicio e protección de todos os derei-
tos humanos e ás liberdades consagradas polos 
instrumentos rexionais e internacionais sobre 
dereitos humanos. Estes dereitos comprenden, 
entre outros:

a. o dereito a que se respecte a súa vida;

b. o dereito a que se respecte a súa integridade 
física, psíquica e moral;

c. o dereito á liberdade e á seguridade persoais;

d. o dereito a non ser sometida a torturas;

e. o dereito a que se respecte a dignidade inheren-
te á súa persoa e que se protexa a súa familia;

f. o dereito á igualdade de protección ante a lei 
e da lei;

g. o dereito a un recurso sinxelo e rápido ante os 
tribunais competentes, que a ampare contra actos 
que violen os seus dereitos;

h. o dereito á liberdade de asociación;

i. o dereito á liberdade de profesar a relixión e as 
crenzas propias dentro da lei, 

j. o dereito a ter igualdade de acceso ás funcións 
públicas do seu país e a participar nos asuntos 
públicos, incluíndo a toma de decisións.

   >>Artigo 5

Toda muller poderá exercer libre e plenamente 
os seus dereitos civís, políticos, económicos, 
sociais e culturais e contará coa total protección 
deses dereitos consagrados nos instrumentos 
rexionais e internacionais sobre dereitos huma-
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nos. Os estados partes recoñecen que a violencia 
contra a muller impide e anula o exercicio deses 
dereitos.

   >>Artigo 6

O dereito de toda muller a unha vida libre de vio-
lencia inclúe, entre outros:

a. o dereito da muller a ser libre de toda forma de 
discriminación, e

b. o dereito da muller a ser valorada e educada li-
bre de patróns estereotipados de comportamento 
e prácticas sociais e culturais baseadas en con-
ceptos de inferioridade ou subordinación.

Capítulo III. 
Deberes dos estados

   >>Artigo 7

Os estados partes condenan todas as formas de 
violencia contra a muller e conveñen en adop-
tar, por todos os medios apropiados e sen dila-
cións, políticas orientadas a previr, sancionar 
e erradicar a dita violencia e en levar a cabo o 
seguinte:

a. absterse de calquera acción ou práctica de 
violencia contra a muller e velar por que as au-
toridades, os seus funcionarios, persoal e axen-
tes e institucións se comporten de conformida-
de con esta obriga;

b. actuar coa debida dilixencia para previr, inves-
tigar e sancionar a violencia contra a muller;

c. incluír na súa lexislación interna normas pe-
nais, civís e administrativas, así como as doutra 
natureza que sexan necesarias para previr, san-
cionar e erradicar a violencia contra a muller e 
adoptar as medidas administrativas apropiadas 
oportunas;

d. adoptar medidas xurídicas para cominar o 
agresor a absterse de fustrigar, intimidar, amea-
zar, danar ou poñer en perigo a vida da muller de 
calquera forma que atente contra a súa integrida-
de ou prexudique a súa propiedade;

e. tomar todas as medidas apropiadas, incluín-
do medidas de tipo lexislativo, para modifi car 
ou abolir leis e regulamentos vixentes, ou para 
modifi car prácticas xurídicas ou consuetudina-
rias que apoien a persistencia ou a tolerancia da 
violencia contra a muller;

f. establecer procedementos legais xustos e efi -
caces para a muller que fose sometida a violen-
cia, que inclúan, entre outros, medidas de pro-
tección, un xuízo oportuno e o acceso efectivo a 
tales procedementos;

g. establecer os mecanismos xudiciais e admi-
nistrativos necesarios para asegurar que a muller 
obxecto de violencia teña acceso efectivo a re-
sarcimento, reparación do dano ou outros medios 
de compensación xustos e efi caces, e

h. adoptar as disposicións lexislativas ou doutra 
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índole que sexan necesarias para facer efectiva 
esta convención.

   >>Artigo 8

Os estados partes conveñen en adoptar, en forma 
progresiva, medidas específi cas, inclusive pro-
gramas para:

a. fomentar o coñecemento e a observancia do 
dereito da muller a unha vida libre de violencia, 
e o dereito da muller a que se respecten e pro-
texan os seus dereitos humanos;

b. modifi car os patróns socioculturais de condu-
ta de homes e mulleres, incluíndo o deseño de 
programas de educación formais e non formais 
apropiados a todo nivel do proceso educativo, 
para contrarrestar prexuízos e costumes e todo 
outro tipo de prácticas que se baseen na premi-
sa da inferioridade ou superioridade de calquera 
dos xéneros ou nos papeis estereotipados para o 
home e a muller que lexitiman ou exacerban a 
violencia contra a muller;

c. fomentar a educación e capacitación do persoal 
na administración de xustiza, policial e demais 
funcionarios encargados da aplicación da lei, así 
como do persoal a cuxo cargo estea a aplicación 
das políticas de prevención, sanción e elimina-
ción da violencia contra a muller;

d. subministrar os servizos especializados apro-
piados para a atención necesaria á muller obxec-
to de violencia, por medio de entidades dos 

sectores público e privado, inclusive refuxios, 
servizos de orientación para toda a familia, can-
do sexa oportuno, e coidado e custodia dos me-
nores afectados;

e. fomentar e apoiar programas de educación 
gobernamentais e do sector privado destinados 
a concienciar o público sobre os problemas rela-
cionados coa violencia contra a muller, os recur-
sos legais e a reparación que corresponda;

f. ofrecerlle á muller obxecto de violencia acceso 
a programas efi caces de rehabilitación e capaci-
tación que lle permitan participar plenamente na 
vida pública, privada e social;

g. alentar os medios de comunicación a elaborar 
directrices adecuadas de difusión que contribúan 
a erradicar a violencia contra a muller en todas 
as súas formas e a realzar o respecto á dignidade 
da muller;

h. garantir a investigación e recompilación de es-
tatísticas e demais información pertinente sobre 
as causas, consecuencias e frecuencia da violen-
cia contra a muller, co fi n de avaliar a efi cacia 
das medidas para previr, sancionar e eliminar a 
violencia contra a muller e de formular e aplicar 
os cambios que sexan necesarios, e

i. promover a cooperación internacional para 
o intercambio de ideas e experiencias e a exe-
cución de programas encamiñados a protexer a 
muller obxecto de violencia.
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   >>Artigo 9

Para a adopción das medidas a que se refi re este 
capítulo, os estados partes terán especialmente 
en conta a situación de vulnerabilidade á vio-
lencia que poida sufrir a muller en razón, entre 
outras, da súa raza ou da súa condición étnica, 
de migrante, refuxiada ou desprazada. En igual 
sentido considerarase a muller que é obxecto 
de violencia cando está embarazada, é discapa-
citada, menor de idade, anciá, ou está en situa-
ción socioeconómica desfavorable ou afectada 
por situacións de conflitos armados ou de pri-
vación da súa liberdade.

Capítulo IV. 
Mecanismos interamericanos 
de protección

     >>Artigo 10

Co propósito de protexer o dereito da muller a 
unha vida libre de violencia, nos informes na-
cionais á Comisión Interamericana de Mulleres, 
os estados partes deberán incluír información 
sobre as medidas adoptadas para previr e erra-
dicar a violencia contra a muller, para asistir 
a muller afectada pola violencia, así como so-
bre as dificultades que observen na aplicación 
destas e os factores que contribúan á violencia 
contra a muller.

   >>Artigo 11

Os estados partes nesta convención e a Comisión 
Interamericana de Mulleres, poderán requirirlle 
á Corte Interamericana de Dereitos Humanos 
opinión consultiva sobre a interpretación desta 
convención.

   >>Artigo 12

Calquera persoa ou grupo de persoas, ou enti-
dade non gobernamental legalmente recoñecida 
nun ou máis estados membros da organización, 
pode presentarlle á Comisión Interamericana de 
Dereitos Humanos peticións que conteñan de-
nuncias ou queixas de violación do artigo 7 da 
presente convención por un Estado parte, e a co-
misión consideraraas de acordo coas normas e 
os requisitos de procedemento para a presenta-
ción e consideración de peticións estipulados na 
Convención Americana sobre Dereitos Humanos 
e no Estatuto e o Regulamento da Comisión In-
teramericana de Dereitos Humanos.

Capítulo V. 
Disposicións xerais

   >>Artigo 13

Nada do disposto na presente convención poderá 
ser interpretado como restrición ou limitación á 
lexislación interna dos estados partes que pre-
vexa iguais ou maiores proteccións e garantías 
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dos dereitos da muller e salvagardas adecuadas 
para previr e erradicar a violencia contra a mu-
ller.

   >>Artigo 14

Nada do disposto na presente convención poderá 
ser interpretado como restrición ou limitación á 
Convención Americana sobre Dereitos Humanos 
ou a outras convencións internacionais sobre a 
materia que prevexan iguais ou maiores protec-
cións relacionadas con este tema.

   >>Artigo 15

A presente convención está aberta á sinatura de 
todos os estados membros da Organización dos 
Estados Americanos.

   >>Artigo 16

A presente convención está suxeita a ratifi cación. 
Os instrumentos de ratifi cación depositaranse na 
Secretaría Xeral da Organización dos Estados 
Americanos.

   >>Artigo 17

A presente convención queda aberta á adhesión 
de calquera outro Estado. Os instrumentos de ad-
hesión depositaranse na Secretaría Xeral da Or-
ganización dos Estados Americanos.

   >>Artigo 18

Os estados poderán formular reservas á presente 
convención ao momento de aprobala, asinala, ra-
tifi cala ou adherirse a ela, sempre que:

a. non sexan incompatibles co obxecto e propó-
sito da convención;

b. non sexan de carácter xeral e versen sobre 
unha ou más disposicións específi cas.

   >>Artigo 19

Calquera Estado parte pode someter á Asemblea 
Xeral, por conduto da Comisión Interamerica-
na de Mulleres, unha proposta de emenda a esta 
convención.

As emendas entrarán en vigor para os estados 
ratifi cantes destas na data en que dous terzos 
dos estados partes depositasen o respectivo ins-
trumento de ratifi cación. En canto ao resto dos 
estados partes, entrarán en vigor na data en que 
depositen os seus respectivos instrumentos de 
ratifi cación.

   >>Artigo 20

Os estados partes que teñan dúas ou máis uni-
dades territoriais en que rexan distintos sistemas 
xurídicos relacionados con cuestións tratadas na 
presente convención poderán declarar, no mo-
mento da sinatura, ratifi cación ou adhesión, que 
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a convención se aplicará a todas as súas uni-
dades territoriais ou soamente a unha ou máis 
delas.

Tales declaracións poderán ser modificadas 
en calquera momento mediante declaracións 
ulteriores, que especificarán expresamente a 
ou as unidades territoriais ás que se aplicará 
a presente convención. As ditas declaracións 
ulteriores transmitiranse á Secretaría Xeral da 
Organización dos Estados Americanos e terán 
efecto trinta días despois de recibidas.

   >>Artigo 21

A presente convención entrará en vigor o trixé-
simo día a partir da data en que se depositase o 
segundo instrumento de ratificación. Para cada 
Estado que ratifique ou se adhira á convención 
despois de ser depositado o segundo instrumen-
to de ratificación, entrará en vigor o trixésimo 
día a partir da data en que tal Estado depositase 
o seu instrumento de ratificación ou adhesión.

   >>Artigo 22

O secretario xeral informará a todos os estados 
membros da Organización dos Estados America-
nos da entrada en vigor da convención.

   >>Artigo 23

O secretario xeral da Organización dos Estados 
Americanos presentaralles un informe anual aos 

estados membros da organización sobre o estado 
desta convención, inclusive sobre as sinaturas, 
depósitos de instrumentos de ratificación, adhe-
sión ou declaracións, así como as reservas que 
presentasen os estados partes e, de ser o caso, o 
informe sobre estas.

   >>Artigo 24

A presente convención rexerá indefi nidamente, 
pero calquera dos estados partes poderá denun-
ciala mediante o depósito dun instrumento con 
ese fin na Secretaría Xeral da Organización dos 
Estados Americanos. Un ano despois a partir da 
data do depósito do instrumento de denuncia, a 
convención cesará nos seus efectos para o Es-
tado denunciante, e quedará subsistente para os 
demais estados partes.

   >>Artigo 25

O instrumento orixinal da presente convención, 
cuxos textos en español, francés, inglés e por-
tugués son igualmente auténticos, será deposi-
tado na Secretaría Xeral da Organización dos 
Estados Americanos, a cal lle enviará copia 
certificada do seu texto para o seu rexistro e 
publicación á Secretaría das Nacións Unidas, 
de conformidade co artigo 102 da Carta das 
Nacións Unidas.

En fe do cal, os plenipotenciarios infraescritos, 
debidamente autorizados polos seus respectivos 
gobernos, asinan o presente convenio, que se 
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chamará Convención Interamericana para Pre-
vir, Sancionar e Erradicar a Violencia contra a 
Muller, Convención de Belém do Pará.

Feita na cidade de Belem do Pará, Brasil, o nove 
de xuño de mil novecentos noventa e catro.
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NORMATIVA europea
RELEVANTE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE xÉNERO
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P6_TA(2006)0038
Loita contra a violencia exercida contra 
as mulleres  

O Parlamento Europeo,

• Vistos os instrumentos xurídicos das Nacións 
Unidas no ámbito dos dereitos humanos, e en par-
ticular os que se refi ren aos dereitos das mulleres, 
como, por exemplo, a Carta das Nacións Unidas, 
a Declaración Universal de Dereitos Humanos, 
os Pactos Internacionais de Dereitos Civís e Polí-
ticos e de Dereitos Económicos, Sociais e Cultu-
rais, a Convención sobre a Eliminación de todas 
as Formas de Discriminación contra as Mulleres 
e o seu Protocolo e a Convención contra a Tortura 
e outros Tratos ou Penas Crueis, Inhumanos ou 
Degradantes,

• Vistos outros instrumentos das Nacións Unidas 
sobre a violencia contra as mulleres, como, por 
exemplo, a Declaración e o Programa de Acción 
de Viena, do 25 de xuño de 1993,1  a Declaración 
sobre a Eliminación da Violencia contra a Muller, 
do 20 de decembro de 1993,2  a Resolución so-
bre a eliminación da violencia doméstica contra 

a muller, do 22 de decembro de 2003,3  a Reso-
lución «Cara á erradicación dos delitos de honor 
cometidos contra a muller», do 30 de xaneiro de 
2003,4  a Resolución «Medidas de prevención do 
delito e de xustiza penal para a eliminación da 
violencia contra a muller», do 2 de febreiro de 
1998,5  os informes dos relatores especiais so-
bre a violencia contra a muller do Alto Comi-
sionado das Nacións Unidas para os Dereitos 
Humanos e a Recomendación xeral n.º 19 do 
Comité para a Eliminación da Discriminación 
contra a Muller,6

• Vistas a Declaración de Beijing e a Plataforma 
de Acción aprobada na Cuarta Conferencia Mun-
dial sobre a Muller celebrada o 15 de setembro de 
1995 e a súa Resolución, do 18 de maio de 2000, 
sobre o seguimento da Plataforma de Acción de 
Beijing,7 

• Vista a Carta dos Dereitos Fundamentais da 
Unión Europea,8 

• Vista a súa Resolución, do 16 de setembro de 
1997, sobre unha campaña europea sobre toleran-
cia cero ante a violencia contra as mulleres,9 

• Vista a súa Resolución, do 10 de marzo de 2005, 

I. RESOLUCIÓN DO PARLAMENTO EURO-
PEO SOBRE A  SITUACIÓN ACTUAL NA LOI-
TA CONTRA A VIOLENCIA EXERCIDA CON-
TRA AS MULLERES E FUTURAS ACCIÓNS 
(2004/2220(INI))
  

1.Adoptados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, 14-25 de junio
   de 1993.
2.Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/104,
3.Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 58/147,
4.Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 57/179,
5.Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 52/86,
6.Adoptada en la 11ª Sesión del CEDM
7.DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
8.DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
9.DO C 304 de 6.10.1997, p. 55.
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sobre o seguimento da Cuarta Conferencia Mun-
dial sobre a Muller-Plataforma de Acción (Bei-
jing + 10), 10 

• Vista a súa Resolución, do 20 de setembro de 
2001, sobre a mutilación xenital feminina, 11 

• Visto o artigo 45 do seu regulamento,

• Vistos o informe da Comisión de Dereitos da 
Muller e Igualdade de Xénero e a opinión da Co-
misión de Liberdades Civís, Xustiza e Asuntos de 
Interior (A6 0404/2005),

A.Considerando que a Declaración das Nacións 
Unidas sobre a Eliminación da Violencia con-
tra a Muller define a violencia contra a muller 
como «todo acto de violencia baseado na per-
tenza ao sexo feminino que teña ou poida ter 
como resultado un dano ou sufrimento físico, 
sexual ou psicolóxico para a muller, así como 
as ameazas de tales actos, a coacción ou a pri-
vación arbitraria da liberdade, tanto se se pro-
ducen na vida pública como na vida privada»,

B.Considerando que no artigo 6 da citada decla-
ración se sinala que «nada do enunciado na pre-
sente declaración afectará a disposición ningunha 
que poida formar parte da lexislación dun Estado 
ou de calquera convención, tratado ou instrumen-
to internacional vixente nese Estado e sexa máis 
conducente á eliminación da violencia contra a 
muller»,

C.Considerando que a violencia ocorre en moitos 
tipos de relacións e que as defi nicións utilizadas 
na investigación e no contexto cultural varían; 
considerando así mesmo que o obxecto funda-
mental da presente resolución é a violencia exer-
cida polos homes contra as mulleres, é dicir, os 
casos en que o agresor é un home e a vítima unha 
muller que ten ou tivo unha relación co agre-
sor; considerando igualmente que, segundo tres 
estudos de prevalencia realizados en Finlandia, 
Suecia e Alemaña, esta violencia constitúe unha 
esmagadora maioría dos casos acontecidos no 
ámbito de relacións moi próximas; considerando 
tamén que, aínda que moitos casos de violencia 
deste tipo se producen no fogar, o lugar en que se 
desenvolven ten unha importancia secundaria, 

D.Considerando que a violencia dos homes con-
tra as mulleres constitúe non só un delito senón 
tamén un problema social; que a violencia contra 
a muller representa unha violación dos dereitos 
humanos –o dereito á vida, á seguridade, á digni-
dade e á integridade física e mental– e constitúe, 
por conseguinte, un obstáculo ao desenvolve-
mento dunha sociedade democrática,

E.Considerando que a violencia dos homes con-
tra as mulleres pode afectar a mulleres de todas 
as idades, á marxe da súa educación, os seus in-
gresos ou a súa posición social; que estudos reali-
zados a grande escala en Suecia, Alemaña e Fin-
landia sobre a extensión deste fenómeno poñen 
de manifesto que como mínimo o 30-35% das 
mulleres con idades comprendidas entre 16 e 67 
anos foron nalgunha ocasión vítimas de violencia 
física ou sexual, e que, se se inclúe a violencia 

9.DO C 304 de 6.10.1997, p. 55.
10.DO C 320 E de 15.12.2005, p. 247.
11.DO C 77 E de 28.3.2002, p. 126.
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psicolóxica, a cifra se eleva ao 45-50%,

F.Considerando que a violencia dos homes contra 
as mulleres é un fenómeno universal relacionado 
coas desigualdades existentes na distribución do 
poder entre os xéneros, que segue caracterizando 
a nosa sociedade; que a falta de igualdade é ta-
mén unha das razóns polas que os delitos deste 
tipo non se destacan e se perseguen sufi ciente-
mente,

G.Considerando que este tipo de violencia contra 
a muller é habitualmente obra da súa parella ou 
dun parente próximo,

H.Considerando que, ademais da adopción de 
medidas en favor das vítimas da violencia, se 
necesitan estratexias proactivas e preventivas di-
rixidas aos autores dos actos de violencia e aos 
que presentan o risco de cometer tales actos, in-
cluíndo sancións penais efi caces, proporcionadas 
e disuasorias,

I.Considerando que os tipos de violencia que lles 
afectan ás mulleres poden variar en función das 
tradicións culturais e a orixe étnica e social; que 
a mutilación xenital e os denominados delitos de 
honor, así como os matrimonios forzosos, tamén 
son agora unha realidade na Unión Europea,

J.Considerando que os actos de violencia dos 
homes contra as mulleres se producen a miúdo 
en secreto, no marco doméstico, e que a falta de 
sancións sufi cientes por parte da sociedade fai 
que esta situación poida existir; que as normas 
históricas e culturais profundamente enraizadas 

contribúen a miúdo a lexitimar a violencia dos 
homes contra as mulleres,

K.Considerando que só uns poucos estados mem-
bros recolleron datos e compilaron estatísticas 
sobre a prevalencia das diferentes formas de vio-
lencia dos homes contra as mulleres, o que di-
fi culta a comprensión da dimensión real do dito 
problema e, por conseguinte, a elaboración dunha 
resposta efi caz no ámbito da Unión Europea,

L.Considerando que non se realizou ningún es-
tudo exhaustivo a escala comunitaria sobre os 
custos fi nanceiros e as consecuencias sociais e 
humanas da violencia dos homes contra as mu-
lleres, que, porén, é fundamental que se realice o 
dito estudo para a visibilidade do fenómeno e a 
loita contra esta grave violación dos dereitos hu-
manos,

M.Considerando que a violencia dos homes con-
tra as mulleres é un factor importante na vida das 
mulleres e das nenas que se converten en vítimas 
da trata de seres humanos con fi ns sexuais incluí-
da a prostitución, ou doutro tipo; que os estudos 
mostran que entre o 65 e o 90% das mulleres 
prostituídas foron obxecto de agresións sexuais 
durante a súa infancia ou posteriormente;

N.Considerando que a marxinación e a pobreza 
son as causas fundamentais da prostitución e do 
incremento do tráfi co de mulleres, 

O.Considerando que a violencia dos homes con-
tra as mulleres constitúe un obstáculo para a súa 
participación na sociedade e no mercado laboral 
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e pode conducir á marxinación e á pobreza,

P.Considerando que hai un gran número de infor-
mes en que se demostra que o momento de maior 
risco de violencia grave contra as mulleres por 
parte das súas parellas ou ex-parellas se produce 
durante a separación ou pouco despois desta,

Q.Considerando que a violencia contra a muller 
como nai aféctalles directa e indirectamente aos 
fi llos e ten efectos negativos duradeiros na súa 
saúde emocional e mental, e que pode crear un 
círculo de violencia e abusos que se perpetúe du-
rante xeracións,

R.Considerando que, á marxe da súa frecuente 
dependencia económica, un dos principais moti-
vos polo que as mulleres calan que son vítimas 
de violencia, sobre todo doméstica ou sexual, é o 
mito que persiste na sociedade de que elas son as 
culpables da dita violencia ou de que se trata dun 
asunto privado, así como o desexo de preservar a 
relación e a unidade familiar; que outra das outras 
razóns polas que non denuncian os actos de vio-
lencia é a falta de confi anza na policía, na xustiza 
e nos servizos sociais,

S.Considerando que o risco de que os homes co-
metan actos de violencia contra as mulleres au-
menta nunha sociedade que non se opón a ela de 
maneira sufi cientemente enérxica e clara; que a 
lexislación e a súa aplicación na práctica consti-
túen instrumentos importantes para loitar contra 
a violencia,

T.Considerando que na Comunicación da Comi-

sión ao Consello e ao Parlamento Europeo, pola 
que se establece para o período 2007-2013 un 
Programa marco de dereitos fundamentais e xus-
tiza (COM(2005)0122), a loita contra a violencia 
que sofren as mulleres, os nenos e a xente nova 
desempeña un papel importante como parte do 
esforzo para crear un verdadeiro espazo de liber-
dade, seguridade e xustiza,

U.Recordando que, tal como declarou o vicepre-
sidente da Comisión, Franco Frattini, no seu dis-
curso ante o Parlamento Europeo o 21 de xuño 
de 2005, se calcula que como mínimo entre 700 
e 900 mulleres morren ao ano nos estados mem-
bros antes da ampliación a causa da violencia 
doméstica, e que incluso esta cifra se considera 
unha subestimación,

1.Recoméndalles á Comisión e aos Estados mem-
bros, no que respecta á violencia dos homes con-
tra as mulleres, que:

a)consideren este fenómeno como unha violación 
dos dereitos humanos que refl icte as desigualda-
des existentes na nosa sociedade nas relacións de 
poder entre os xéneros e adopten un enfoque po-
lítico que inclúa todas as facetas deste fenómeno, 
incluíndo métodos de prevención e de represión 
efi caces;

b)consideren que se trata dun fenómeno estrutu-
ral e dun obstáculo crucial aos esforzos destina-
dos a poñerlles fi n ás desigualdades entre homes 
e mulleres;

c)adopten unha actitude de tolerancia cero con 
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respecto a todas as formas de violencia contra as 
mulleres;

d)adopten un marco de cooperación entre as orga-
nizacións gobernamentais e non gobernamentais 
co fi n de desenvolver políticas e prácticas dirixi-
das a atallar o fenómeno da violencia doméstica;

e)establezan métodos, defi nicións e criterios har-
monizados en cooperación con Eurostat, a Axen-
cia de Dereitos Fundamentais e o futuro Instituto 
Europeo do Xénero, co fi n de recompilar datos 
comparables e compatibles en toda a Unión Eu-
ropea relativos á violencia contra as mulleres, en 
especial estudos completos sobre as dimensións 
deste fenómeno;

f)designen relatores nacionais encargados de re-
coller, intercambiar e procesar a información e 
os datos estatísticos sobre a violencia contra as 
mulleres, incluíndo información sobre os nenos 
que medran en contornos violentos, e promovan 
o intercambio das mellores prácticas entre os es-
tados membros, os países adherentes e os países 
candidatos á adhesión;

g)poñan de relevo, en todos os traballos sobre a 
violencia dos homes contra as mulleres, a manei-
ra en que esta violencia lles afecta aos nenos;

h)consoliden un sistema único de rexistro dos 
casos de malos tratos común a todas as autorida-
des competentes, como as autoridades xudiciais e 
policiais, os hospitais e os servizos sociais, para 
garantir un modo común de inscrición dos datos 
e unha maior posibilidade de utilizalos;

i)proporcionen a educación e formación adecua-
das aos profesionais competentes en materia de 
rexistro de casos e inscrición de datos de violen-
cia doméstica co fi n de que exerzan as súas fun-
cións coa necesaria coherencia;

j)destinen fondos a investigar os custos que leva 
consigo a violencia dos homes contra as mulleres 
na UE;

k)creen os medios necesarios para supervisar as 
actividades e os avances dos estados candidatos 
e adherentes en relación co trato que reciben as 
mulleres en todos os sectores da sociedade, e fa-
gan da seguridade e do tratamento das mulleres 
un criterio para a adhesión;

l)desenvolvan programas e estudos dirixidos ás 
mulleres pertencentes a comunidades con pecu-
liaridades culturais ou a minorías étnicas, con mi-
ras a describir as formas particulares de violencia 
que afrontan as devanditas mulleres e deseñar os 
medios adecuados para atallalas;

m)exerzan unha estreita vixilancia sobre o tráfi co 
de seres humanos a través de todas as fronteiras;

2.Pídelles aos estados membros que establezan 
proxectos de asociación entre as autoridades 
policiais, as ONG, os centros de acollida de ví-
timas e outras autoridades competentes, e que 
intensifiquen a cooperación co fin de asegurar 
unha aplicación efectiva das leis destinadas a 
combater a violencia contra as mulleres e sen-
sibilicen as autoridades a todos os niveis sobre 
as cuestións relacionadas coa violencia exerci-
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da polos homes contra as mulleres;

3.Insta os estados membros a que adopten as me-
didas apropiadas en relación coa violencia contra 
as mulleres nas súas respectivas lexislacións na-
cionais, en particular:

a)que recoñezan a violencia sexual dentro do ma-
trimonio como delito e penalicen a violación den-
tro do matrimonio;

b)que non acepten ningunha referencia a prácti-
cas culturais como circunstancia atenuante en ca-
sos de violencia contra mulleres, crimes de honor 
e mutilacións xenitais;

c)que cooperen e intercambien información so-
bre as mellores prácticas coas autoridades dos es-
tados que teñan máis experiencia en relación co 
problema dos delitos de honor;

d)que garantan o dereito das vítimas a ter acceso, 
sen riscos, á xustiza e á súa efectiva aplicación, 
incluído o establecemento de indemnizacións;

e)que fomenten o procesamento dos cómplices 
dos delitos de honor, como os familiares do autor 
do crime que animaron ou ordenaron o crime de 
honor, con obxecto de establecer claramente que 
esa conduta é inaceptable na sociedade;

f)que consideren que os nenos que foron testemu-
ñas de actos de violencia contra súas nais poden 
ser considerados igualmente vítimas, e examinen 
se deben ter dereito a indemnizacións de acordo 
coa lei nacional;

g)que consideren o risco que supón a custodia 
compartida co autor da violencia e establezan 
medidas efectivas que garantan a seguridade da 
custodia en casos de separación e divorcio;

h)que non acepten a referencia á intoxicación etí-
lica como circunstancia atenuante nos casos de 
violencia dos homes contra as mulleres;

i)que loiten contra a idea de que a prostitución é 
equiparable á realización dun traballo;

4.Pídelles aos estados membros que adopten as 
medidas necesarias para asegurarlles unha pro-
tección e un apoio mellores ás vítimas e ás víti-
mas potenciais da violencia contra as mulleres:

a)proporcionando unha protección cualifi cada e 
servizos xurídicos, médicos, sociais e psicolóxi-
cos, e axuda, incluíndo protección policial;

b)proporcionando unha formación adecuada, es-
pecifi camente no ámbito da psicoloxía, incluíndo 
unha perspectiva do problema dos nenos, ao per-
soal dos órganos competentes que tratan os casos 
de violencia dos homes contra as mulleres, como 
funcionarios de policía, persoal xudicial, persoal 
sanitario, educadores e monitores de mocidade e 
asistentes sociais, así como o persoal do sistema 
penitenciario; en caso dun tratamento en forma 
de terapia de diálogo, é particularmente impor-
tante que o psicólogo infantil ou o terapeuta estea 
familiarizado coa violencia dos homes contra as 
mulleres, de xeito que a violencia do pai contra 
a nai e/ou o neno non se menosprece nin se ba-
nalice;
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c)adoptando unha estratexia proactiva e preventi-
va en relación cos autores dos actos de violencia 
contra mulleres, co fin de reducir a reinciden-
cia, así como prestándolles servizos de aseso-
ramento aos autores, ben por iniciativa destes 
ou a raíz dun mandato xudicial; procedendo 
sistematicamente a unha adecuada avaliación 
dos riscos co fin de garantir a seguridade das 
mulleres e, de ser o caso, dos nenos, neste pro-
ceso;

d)recoñecendo a importancia de prestarlles axu-
da ás vítimas, tanto ás mulleres como aos nenos, 
para que poidan independizarse económica e psi-
coloxicamente do perpetrador;

e)prestándolles toda a asistencia necesaria, in-
cluído aloxamento temporal, ás mulleres e aos 
seus fi llos en caso de separación ou divorcio;

f)considerando as mulleres vítimas da violencia 
de xénero como colectivos prioritarios no acceso 
aos plans de vivendas sociais;

g)proporcionando centros de acollida seguros, in-
cluíndo recursos económicos sufi cientes;

h)instaurando unha renda mínima para as mulle-
res que carezan doutros ingresos, que lles permita 
buscar, con relativa seguridade, modos de reinte-
grarse na sociedade, en cooperación cos centros 
de asesoramento;

i)desenvolvendo programas de acción específi cos 
en materia de emprego para as vítimas da vio-
lencia de xénero, co fin de que poidan incorpo-

rarse ao mercado laboral garantindo con isto a 
súa independencia económica;

j)investigando a posibilidade de crear «multi-
axencias» nas que as vítimas poidan contactar 
coas autoridades oportunas: representantes da 
policía, fi scalías e servizos sociais e sanitarios;

k)proxectando servizos e centros de asistencia e 
apoio para os fi llos das mulleres que son vítimas 
da violencia;

l)proporcionándolles axuda social e psicolóxica 
aos nenos que presenciaron actos de violencia 
doméstica;

m)facilitando probas gratuítas para a detección 
de enfermidades de transmisión sexual en caso 
de violación;

n)asegurando que todos os perpetradores de actos 
de violencia obteñan axuda e tratamento profe-
sionais;

o)prestándolles a protección adecuada aos in-
migrantes, en particular ás nais solteiras e aos 
seus fillos, que con frecuencia carecen de me-
dios axeitados de defensa ou descoñecen os 
recursos dispoñibles para combater a violencia 
doméstica nos estados membros;

5.Pídelles aos Estados membros que se sirvan do 
Programa Daphne II 12 para loitar contra os deli-
tos de honor nos estados membros, que constrúan 

12. DO L 143 de 30.4.2004, p. 1.
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e apoien máis centros de acollida para as mulleres 
vítimas da violencia en xeral, e dos delitos de ho-
nor en particular, e que formen expertos especia-
lizados en tratar as vítimas dos delitos de honor;

6.Pídelle á Unión Europea que aborde o proble-
ma dos delitos de honor, que se converteu nun 
problema na Unión Europea con implicacións 
transfronteirizas, e pídelle ao vicepresidente da 
Comisión, Franco Frattini, que cumpra a súa pro-
mesa de organizar unha conferencia europea so-
bre este tema;

7.Pídelles aos estados membros que actúen co 
fi n de acabar co secretismo que rodea a violen-
cia dos homes contra as mulleres na sociedade, 
especialmente a violencia doméstica, adoptando 
medidas para aumentar a sensibilización colecti-
va e individual ante a violencia dos homes contra 
as mulleres;

8.Pídelles aos estados membros que desenvolvan 
programas de sensibilización e información da 
opinión pública en relación coa violencia domés-
tica e que reduzan os estereotipos sociais da posi-
ción da muller na sociedade, a través dos sistemas 
educativos e dos medios de comunicación;

9.Pídelles aos estados membros que adopten 
medidas adecuadas para poñerlle fi n á mutila-
ción xenital feminina; subliña que a prevención 
e a prohibición da mutilación xenital feminina e 
o procesamento dos seus autores debe ser unha 
das prioridades de todas as políticas e os progra-
mas pertinentes da Unión Europea; sinala que os 
inmigrantes residentes na Comunidade deberían 

saber que a mutilación xenital feminina é unha 
grave agresión contra a saúde das mulleres e unha 
violación dos dereitos humanos; pídelle, nes-
te contexto, á comisión que elabore un enfoque 
estratéxico global a escala europea con vistas a 
poñerlle fi n á práctica da mutilación xenital femi-
nina na Unión Europea;

10.Insta os estados membros a tipifi car a mu-
tilación xenital feminina como acto ilegal de 
violencia contra as mulleres que constitúe unha 
violación dos seus dereitos fundamentais e unha 
grave agresión contra a súa integridade física, e a 
que, con independencia de onde ou en que país se 
leve a cabo o dito acto, contra cidadás da UE ou 
mulleres residentes no seu territorio, sexa sempre 
considerado ilegal;

11.Pídelles aos estados membros que apliquen 
disposicións lexislativas específi cas en materia 
de mutilación xenital feminina ou que adopten 
leis na materia e procesen a todas as persoas que 
practiquen a mutilación xenital;

12.Pide que os médicos que practiquen a muti-
lación xenital feminina de mulleres novas e de 
nenas non só sexan procesados senón que, ade-
mais, sexan privados da licenza para exercer a 
profesión;

13.Pídelles aos estados membros que garantan 
que os pais sexan considerados xuridicamente 
responsables nos casos en que a mutilación xeni-
tal feminina se practique a menores;

14.Pídelles aos estados membros que garantan 
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que a mutilación xenital feminina se considere un 
argumento razoable para unha solicitude de asilo, 
co fi n de protexer a solicitante de asilo ante un 
trato inhumano;

15.Pídelle á comisión que declare un ano europeo 
contra a violencia dos homes contra as mulleres, 
como xa solicitou o Parlamento en repetidas oca-
sións, e presente un plan de traballo que permita 
unha maior visibilidade do fenómeno e a denun-
cia da actual situación;

16.Pídelle á comisión que elabore un programa 
de loita contra a violencia, como parte indepen-
dente do Programa Xeral de Dereitos Fundamen-
tais e Xustiza para o período comprendido entre 
2007 e 2013;

17.Considera extremadamente importante contar 
con estatísticas fi ables respecto ás declaracións 
de trato brutal ou inhumano realizadas por mulle-
res ante as autoridades policiais;

18.Lamenta que, dado que as declaracións arriba 
mencionadas non se adoitan rexistrar se as auto-
ridades policiais non emprenden accións, as esta-
tísticas sigan sen ser fi ables nin fi dedignas;

19.Pídelles, en consecuencia, aos estados mem-
bros que velen por que queden rexistradas todas 
as denuncias de trato brutal ou inhumano que 
efectúen as mulleres, así como a porcentaxe de 
casos en que as autoridades policiais emprende-
ron accións e o tipo de accións;

20.Lembra que a carga da proba adoita recaer en 

mulleres que xa se atopan nunha situación de 
desvantaxe;

21.Pídelle á comisión que estableza un mecanis-
mo sobre cuxa base sexa posible identifi car os 
estados membros en que a situación de violencia 
contra as mulleres é comparativamente peor;

22.Encárgalle ao seu presidente que transmita a 
presente resolución ao consello e á comisión, así 
como aos gobernos e parlamentos dos estados 
membros, aos organismos profesionais de sani-
dade e ás organizacións de consumidores.





NORMATIVA eSTATAL
RELEVANTE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE xÉNERO
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JUAN CARLOS I,
Rei de España

Saiban todos os que a viren e a entenderen que 
as Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a se-
guinte lei orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

   >>I

A violencia de xénero non é un problema que afecte 
o ámbito privado. Polo contrario, maniféstase como o 
símbolo máis brutal da desigualdade existente na nosa 
sociedade. Trátase dunha violencia que se dirixe sobre as 
mulleres polo feito mesmo de selo, por seren considera-
das polos seus agresores carentes dos dereitos mínimos 
de liberdade, respecto e capacidade de decisión.

A nosa Constitución incorpora no seu artigo 15 
o dereito de todos á vida e á integridade física e 
moral, sen que en ningún caso poidan ser sometidos 

a torturas nin a penas ou tratos inhumanos ou degra-
dantes. Ademais,continúa a nosa Carta Magna, estes 
dereitos vinculan todos os poderes públicos e só por 
lei se pode regular o seu exercicio.

A Organización de Nacións Unidas na IV Confe-
rencia Mundial de 1995 recoñeceu xa que a violen-
cia contra as mulleres é un obstáculo para lograr os 
obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz, e 
viola e menoscaba o desfrute dos dereitos humanos 
e as liberdades fundamentais. Ademais defínea am-
plamente como unha manifestación das relacións 
de poder historicamente desiguais entre mulleres e 
homes. Existe xa incluso unha defi nición técnica da 
síndrome da muller maltratada que consiste en «as 
agresións sufridas pola muller como consecuencia 
dos condicionantes socioculturais que actúan sobre 
o xénero masculino e feminino, situándoa nunha po-
sición de subordinación ao home e manifestadas nos 
tres ámbitos básicos de relación da persoa: maltrato 
no seo das relacións de parella, agresión sexual na 
vida social e acoso no medio laboral».

Na realidade española, as agresións sobre as mulle-
res teñen unha especial incidencia, existindo hoxe 
unha maior conciencia que en épocas anteriores so-
bre esta, grazas, en boa medida, ao esforzo realizado 
polas organizacións de mulleres na súa loita contra 
todas as formas de violencia de xénero. Xa non é un 
«delito invisible», senón que produce un rexeitamen-
to colectivo e unha evidente alarma social.

   >>II

Os poderes públicos non poden ser alleos á Vio-

I. LEI ORGÁNICA 1/2004, DO 28 DE DE-
CEMBRO, DE MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLEN-
CIA DE XÉNERO

(BOE nº 313 de 29/12/2004)
(Suplemento do BOE en lingua galega nº 1 do sá-
bado 1 de xaneiro de 2005)
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lencia de Xénero, que constitúe un dos ataques 
máis fl agrantes contra dereitos fundamentais 
como a liberdade, a igualdade, a vida, a segu-
ridade e a non-discriminación proclamados na 
nosa Constitución. Eses mesmos poderes públi-
cos teñen, conforme o disposto no artigo 9.2 da 
Constitución, a obriga de adoptar medidas de 
acción positiva para facer reais e efectivos estes 
dereitos, removendo os obstáculos que impiden 
ou difi cultan a súa plenitude.

Nos últimos anos producíronse no dereito es-
pañol avances lexislativos en materia de loita 
contra a Violencia de Xénero, tales como a Lei 
Orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medi-
das concretas en materia de seguridade cidadá, 
violencia doméstica e integración social dos 
estranxeiros; a Lei Orgánica 15/2003, do 25 de 
novembro, pola que se modifi ca a Lei Orgánica 
10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, 
ou a Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da 
orde de protección das vítimas da violencia do-
méstica; ademais das Leis aprobadas por diversas 
comunidades autónomas, dentro do seu ámbito 
competencial. Todas elas incidiron en distintos 
ámbitos civís, penais, sociais ou educativos a tra-
vés das súas respectivas normativas.

A Lei pretende atender as recomendacións dos 
organismos internacionais no sentido de propor-
cionar unha resposta global á violencia que se 
exerce sobre as mulleres. Ao respecto pódese ci-
tar a Convención sobre a eliminación de todas as 
formas de discriminación sobre a muller de 1979; 
a Declaración de Nacións Unidas sobre a elimi-
nación da Violencia sobre a Muller, proclamada 

en decembro de 1993 pola Asemblea Xeral; as 
resolucións do último Cumio Internacional sobre 
a Muller que tivo lugar en Pequín en setembro 
de 1995; a Resolución WHA49.25 da Asemblea 
Mundial da Saúde declarando a violencia como 
problema prioritario de saúde pública proclamada 
en 1996 pola OMS; o informe do Parlamento Eu-
ropeo de xullo de 1997; a Resolución da Comisión 
de Dereitos Humanos de Nacións Unidas de 1997; 
e a Declaración de 1999 como Ano Europeo de 
Loita Contra a Violencia de Xénero, entre outros. 
Moi recentemente, a Decisión n.º 803/2004/CE do 
Parlamento Europeo, pola que se aproba un pro-
grama de acción comunitario (2004-2008) para 
previr e combater a violencia exercida sobre a 
infancia, a mocidade e as mulleres e protexer as 
vítimas e grupos de risco (programa Daphne II), 
fi xou a posición e estratexia dos representantes da 
cidadanía da Unión ao respecto.

O ámbito da Lei abrangue tanto os aspectos pre-
ventivos, educativos, sociais, asistenciais e de aten-
ción posterior ás vítimas como a normativa civil 
que incide no ámbito familiar ou de convivencia 
onde principalmente se producen as agresións, así 
como o principio de subsidiariedade nas adminis-
tracións públicas. Igualmente abórdase con deci-
sión a resposta punitiva que deben recibir todas as 
manifestacións de violencia que esta Lei regula.

A Violencia de Xénero enfócaa a Lei dun modo 
integral e multidisciplinar, empezando polo pro-
ceso de socialización e de educación.

A conquista da igualdade e o respecto á dignida-
de humana e á liberdade das persoas teñen que 
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ser un obxectivo prioritario en todos os niveis de 
socialización.

A Lei establece medidas de sensibilización e in-
tervención no ámbito educativo. Refórzase, con 
referencia concreta ao ámbito da publicidade, 
unha imaxe que respecte a igualdade e a dignidade 
das mulleres. Apóianse as vítimas a través do reco-
ñecemento de dereitos como o da información, a 
asistencia xurídica gratuíta e outros de protección 
social e apoio económico. Proporciona, por tanto, 
unha resposta legal integral que abrangue tanto 
as normas procesuais, creando novas instancias, 
como normas substantivas penais e civís, incluín-
do a debida formación dos operadores sanitarios, 
policiais e xurídicos responsables da obtención de 
probas e da aplicación da Lei.

Establécense igualmente medidas de sensibiliza-
ción e intervención no ámbito sanitario para opti-
mizar a detección precoz e a atención física e psi-
colóxica das vítimas, en coordinación con outras 
medidas de apoio. 

As situacións de Violencia sobre a Muller afectan 
tamén os menores que se encontran dentro do seu 
medio familiar, vítimas directas ou indirectas desta 
violencia. A Lei establece tamén a súa protección 
non só para a tutela dos dereitos dos menores senón 
para garantir de forma efectiva as medidas de pro-
tección adoptadas respecto da muller.

   >>III

A Lei estrutúrase nun título preliminar, cinco tí-

tulos, vinte disposicións adicionais, dúas dispo-
sicións transitorias, unha disposición derrogato-
ria e sete disposicións derradeiras.

No título preliminar recóllense as disposicións 
xerais da Lei que se refi ren ao seu obxecto e 
principios reitores.

No título I determínanse as medidas de sensibili-
zación, prevención e detección e intervención en 
diferentes ámbitos. No educativo especifícanse as 
obrigas do sistema para a transmisión de valores 
de respecto á dignidade das mulleres e á igualdade 
entre homes e mulleres. O obxectivo fundamental 
da educación é o de proporcionar unha formación 
integral que lles permita conformar a súa propia 
identidade, así como construír unha concepción 
da realidade que integre ao mesmo tempo á vez o 
coñecemento e a valoración ética da mesma.

Na educación secundaria incorpórase a educación 
sobre a igualdade entre homes e mulleres e contra 
a Violencia de Xénero como contido curricular, 
incorporando en todos os consellos escolares un 
novo membro que impulse medidas educativas a 
favor da igualdade e contra a Violencia sobre a 
Muller.

No campo da publicidade, esta deberá respectar 
a dignidade das mulleres e o seu dereito a unha 
imaxe non estereotipada nin discriminatoria, 
tanto se se exhibe nos medios de comunicación 
públicos coma nos privados. Doutro lado, mo-
difícase a acción de cesación ou rectifi cación da 
publicidade lexitimando as institucións e asocia-
cións que traballan a favor da igualdade entre 
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homes e mulleres para o seu exercicio.

No ámbito sanitario recóllense actuacións de de-
tección precoz e apoio asistencial ás vítimas, así 
como a aplicación de protocolos sanitarios ante as 
agresións derivadas da violencia obxecto desta Lei, 
que se remitirán aos tribunais correspondentes con 
obxecto de axilizar o procedemento xudicial. Así 
mesmo, créase, no seo do Consello Interterritorial 
do Sistema Nacional de Saúde, unha comisión en-
cargada de apoiar tecnicamente, coordinar e avaliar 
as medidas sanitarias establecidas na Lei.

No título II, relativo aos dereitos das mulleres 
vítimasde violencia, no seu capítulo I, garántese 
o dereito de acceso á información e á asistencia 
social integrada, a través de servizos de atención 
permanente, urxente e con especialización de pres-
tacións e multidisciplinariedade profesional. Co fi n 
de coadxuvar á posta en marcha destes servizos, 
dotarase un fondo ao cal poderán acceder as comu-
nidades autónomas, de acordo cos criterios obxec-
tivos que se determinen na respectiva Conferencia 
Sectorial.

Así mesmo, recoñécese o dereito á asistencia xu-
rídica gratuíta, co fi n de garantirlles a aquelas ví-
timas con recursos insufi cientes para litigar unha 
asistencia letrada en todos os procesos e proce-
dementos relacionados coa Violencia de Xénero 
en que sexan parte, asumindo unha mesma direc-
ción letrada a súa asistencia en todos os procesos. 
Esténdese a medida aos prexudicados en caso de 
falecemento da vítima.

Establécense, así mesmo, medidas de protección 

no ámbito social, modifi cando o Real decreto 
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto 
dos traballadores, para xustifi car as ausencias do 
posto de traballo das vítimas da Violencia de Xé-
nero, posibilitar a súa mobilidade xeográfi ca, a 
suspensión con reserva do posto de traballo e a 
extinción do contrato.

En idéntico sentido prevense medidas de apoio 
ás funcionarias públicas que sufran formas de 
violencia das que combate esta Lei, modifi cando 
os preceptos correspondentes da Lei 30/1984, do 
2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Fun-
ción Pública.

Regúlanse, igualmente, medidas de apoio eco-
nómico, modifi cando o Real decreto lexislativo 
1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o tex-
to refundido da Lei xeral da Seguridade Social, 
para que as vítimas da Violencia de Xénero xe-
ren dereito á situación legal de desemprego can-
do resolvan ou suspendan voluntariamente o seu 
contrato de traballo.

Para garantirlles ás vítimas de Violencia de Xé-
nero que carezan de recursos económicos unhas 
axudas sociais naqueles supostos en que se con-
sidere que a vítima debido á súa idade, falta de 
preparación xeral especializada e circunstancias 
sociais non vai mellorar de forma substancial a 
súa empregabilidade, prevese a súa incorpora-
ción ao programa de acción específi co creado 
para o efecto para a súa inserción profesional. 
Estas axudas, que se modularán en relación coa 
idade e responsabilidades familiares da vítima, 
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teñen como obxectivo fundamental facilitar-
lle uns recursos mínimos de subsistencia que 
lle permitan independizarse do agresor; estas 
axudas serán compatibles coas previstas na Lei 
35/1995, do 11 de decembro, de Axudas e Asis-
tencia ás Vítimas de Delitos Violentos e Contra a 
Liberdade Sexual.

No título III, concernente á Tutela Institucional, 
procédese á creación de dous órganos administra-
tivos. En primeiro lugar, a Delegación Especial 
do Goberno contra a Violencia sobre a Muller, 
no Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, á 
cal corresponderá, entre outras funcións, propor 
a política do Goberno en relación coa Violencia 
sobre a Muller e coordinar e impulsar todas as 
actuacións que se realicen na dita materia, que 
necesariamente deberán comprender todas aque-
las actuacións que fagan efectiva a garantía dos 
dereitos das mulleres. Tamén se crea o Observa-
torio Estatal de Violencia sobre a Muller, como 
un órgano colexiado no Ministerio de Traballo e 
Asuntos Sociais, e que terá como principais fun-
cións servir como centro de análise da situación e 
evolución da Violencia sobre a Muller, así como 
asesorar e colaborar co delegado na elaboración 
de propostas e medidas para erradicar este tipo 
de violencia.

No seu título IV a Lei introduce normas de natu-
reza penal, mediante as cales se pretende incluír, 
dentro dos tipos agravados de lesións, un especí-
fi co que incremente a sanción penal cando a le-
sión se lle produza a quen sexa ou fose a esposa 
do autor, ou muller que estea ou estivese ligada a 
el por unha análoga relación de afectividade, aín-

da sen convivencia. Tamén se castigarán como 
delito as coaccións leves e as ameazas leves 
de calquera clase cometidas contra as mulleres 
mencionadas con anterioridade.

Para a cidadanía, para os colectivos de mulleres 
e especifi camente para aquelas que sofren este 
tipo de agresións, a Lei quere dar unha resposta 
fi rme e contundente e mostrar fi rmeza plasmán-
doas en tipos penais específi cos.

No título V establécese a chamada tutela xudicial 
para garantir un tratamento adecuado e efi caz da 
situación xurídica, familiar e social das vítimas de 
Violencia de Xénero nas relacións intrafamiliares.

Desde o punto de vista xudicial encontrámonos 
ante un fenómeno complexo en que é necesario 
intervir desde distintas perspectivas xurídicas, 
que teñen que abranguer desde as normas pro-
cesuais e substantivas ata as disposicións relati-
vas á atención ás vítimas, intervención que só é 
posible a través dunha lexislación específi ca.

Unha Lei para a prevención e erradicación da 
Violencia sobre a Muller debe ser unha Lei que 
recolla medidas procesuais que permitan proce-
dementos áxiles e sumarios, como o establecido 
na Lei 27/2003, do 31 de xullo, pero, ademais, 
que compaxine, nos ámbitos civil e penal, me-
didas de protección ás mulleres e aos seus fi llos 
e fi llas, e medidas cautelares para seren executa-
das con carácter de urxencia.

A normativa actual, civil, penal, publicitaria, 
social e administrativa presenta moitas defi -
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ciencias, debidas fundamentalmente a que ata 
o momento non se lle deu a esta cuestión unha 
resposta global e multidisciplinar. Desde o punto 
de vista penal a resposta nunca pode ser un novo 
agravio para a muller.

En canto ás medidas xurídicas asumidas para 
garantir un tratamento adecuado e efi caz da si-
tuación xurídica, familiar e social das vítimas 
de Violencia sobre a Muller nas relacións intra-
familiares, adoptáronse as seguintes: conforme 
a tradición xurídica española, optouse por unha 
fórmula de especialización dentro da orde penal, 
dos xuíces de Instrución, creando os xulgados de 
Violencia sobre a Muller e excluíndo a posibilida-
de de creación dunha orde xurisdicional nova ou 
a asunción de competencias penais por parte dos 
xuíces civís. Estes xulgados coñecerán da instru-
ción, e, se é o caso, da decisión das causas penais 
en materia de Violencia sobre a Muller, así como 
daquelas causas civís relacionadas, de forma que 
unhas e outras na primeira instancia sexan obxec-
to de tratamento procesual perante a mesma sede. 
Con iso asegúrase a mediación garantista do de-
bido proceso penal na intervención dos dereitos 
fundamentais do presunto agresor, sen que con iso 
se reduzan o máis mínimo as posibilidades legais 
que esta Lei dispón para a maior, máis inmediata e 
efi caz protección da vítima, así como os recursos 
para evitar reiteracións na agresión ou a escalada 
na violencia.

Respecto da regulación expresa das medidas de 
protección que poderá adoptar o Xuíz de Vio-
lencia de Xénero, optouse pola súa inclusión 
expresa, xa que non están recollidas como medi-

das cautelares na Lei de Axuizamento Criminal, 
que só regula a prohibición de residencia e a de 
acudir a determinado lugar para os delitos recolli-
dos no artigo 57 do Código penal (artigo 544 bis 
LACrim, introducido pola LO 14/1999). Ademais 
óptase pola delimitación temporal destas medidas 
(cando son medidas cautelares) ata a fi nalización 
do proceso. Porén, engádese a posibilidade de 
que calquera destas medidas de protección poida 
ser utilizada como medida de seguridade, desde 
o principio ou durante a execución da sentenza, 
incrementando con iso a lista do artigo 105 do Có-
digo penal (introducido pola LO 11/1999), e posi-
bilitándolle ao Xuíz a garantía de protección das 
vítimas máis alá da fi nalización do proceso.

Recóllense normas que afectan as funcións do 
Ministerio Fiscal, mediante a creación do Fiscal 
contra a Violencia sobre a Muller, encargado da 
supervisión e coordinación do Ministerio Fiscal 
neste aspecto, así como mediante a creación dun-
ha sección equivalente en cada Fiscalía dos Tri-
bunais  Superiores de Xustiza e das Audiencias 
Provinciais a que se adscribirán Fiscais con espe-
cialización na materia. Os Fiscais intervirán nos 
procedementos penais polos feitos constitutivos 
de delitos ou faltas cuxa competencia estea atri-
buída aos xulgados de Violencia de Xénero, ade-
mais de intervir nos procesos civís de nulidade, 
separación ou divorcio, ou que versen sobre garda 
e custodia dos fi llos menores nos cales se aleguen 
malos tratos ao cónxuxe ou aos fi llos.

Nas súas disposicións adicionais a Lei leva a 
cabo unha profunda reforma do ordenamento xu-
rídico para adaptar as normas vixentes ao marco 
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introducido por este texto. Con obxecto de har-
monizar as normas anteriores e ofrecer un con-
texto coordinado entre os textos legais, parte da 
reforma integral levouse a cabo mediante a mo-
difi cación de normas existentes. Neste sentido, as 
disposicións adicionais desenvolven as medidas 
previstas no articulado, pero integrándoas directa-
mente na lexislación educativa, publicitaria, labo-
ral, de Seguridade Social e de Función Pública; así 
mesmo, estas disposicións afectan, en especial, o 
recoñecemento de pensións e a dotación do fondo 
previsto nesta Lei para favorecer a asistencia so-
cial integral ás vítimas de Violencia de Xénero.

En materia de réxime transitorio esténdese a 
aplicación desta Lei aos procedementos en tra-
mitación no momento da súa entrada en vigor, 
aínda que respectando a competencia xudicial 
dos órganos respectivos. 

Por último, esta Lei inclúe nas súas disposicións 
derradeiras as habilitacións necesarias para o 
desenvolvemento normativo dos seus preceptos.

TÍTULO PRELIMINAR

   >>Artigo 1
       Obxecto da Lei

1. Esta Lei ten por obxecto actuar contra a vio-
lencia que, como manifestación da discrimina-
ción, a situación de desigualdade e as relacións 
de poder dos homes sobre as mulleres, se exerce 
sobre estas por parte dos que sexan ou fosen os 
seus cónxuxes ou dos que estean ou estivesen li-

gados a elas por relacións similares de afectivi-
dade, aínda sen convivencia.

2. Por esta Lei establécense medidas de protec-
ción integral cuxa fi nalidade é previr, sancionar 
e erradicar esta violencia e prestar asistencia ás 
súas vítimas.

3. A Violencia de Xénero a que se refi re esta Lei 
comprende todo acto de violencia física e psico-
lóxica, incluídas as agresións á liberdade sexual, 
as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria 
de liberdade.

   >>Artigo 2
        Principios reitores

A través desta Lei articúlase un conxunto inte-
gral de medidas encamiñadas a alcanzar os se-
guintes fi ns: 

a) Fortalecer as medidas de sensibilización cida-
dá de prevención, dotando os poderes públicos de 
instrumentos efi caces no ámbito educativo, servi-
zos sociais, sanitario, publicitario e mediático.

b) Consagrar dereitos das mulleres vítimas de 
Violencia de Xénero, exixibles ante as adminis-
tracións públicas, e así asegurar un acceso rápi-
do, transparente e efi caz aos servizos estableci-
dos para o efecto.

c) Reforzar ata a consecución dos mínimos exixi-
dos polos obxectivos da Lei os servizos sociais 
de información, de atención, de emerxencia, de 
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apoio e de recuperación integral, así como esta-
blecer un sistema para a máis efi caz coordina-
ción dos servizos xa existentes a nivel municipal 
e autonómico.

d) Garantir dereitos no ámbito laboral e funcio-
narial que concilien os requirimentos da relación 
laboral e de emprego público coas circunstancias 
daquelas traballadoras ou funcionarias que su-
fran Violencia de Xénero.

e) Garantir dereitos económicos para as mulleres 
vítimas de Violencia de Xénero, co fi n de facili-
tar a súa integración social.

f) Establecer un sistema integral de tutela insti-
tucional no cal a Administración xeral do Esta-
do, a través da Delegación Especial do Goberno 
contra a Violencia sobre a Muller, en colabora-
ción co Observatorio Estatal da Violencia sobre a 
Muller, impulse a creación de políticas públicas 
dirixidas a ofrecer tutela ás vítimas da violencia 
recollida nesta Lei.

g) Fortalecer o marco penal e procesual vixente 
para asegurar unha protección integral, desde as 
instancias xurisdicionais, ás vítimas de Violencia 
de Xénero.

h) Coordinar os recursos e instrumentos de todo 
tipo dos distintos poderes públicos para asegurar a 
prevención dos feitos de Violencia de Xénero e, se 
é o caso, a sanción adecuada aos culpables deles.

i) Promover a colaboración e participación das 
entidades, asociacións e organizacións que des-

de a sociedade civil actúan contra a Violencia de 
Xénero.

j) Fomentar a especialización dos colectivos pro-
fesionais que interveñen no proceso de informa-
ción, atención e protección ás vítimas.

k) Garantir o principio de transversalidade das 
medidas, de maneira que na súa aplicación se te-
ñan en conta as necesidades e demandas específi -
cas de todas as mulleres vítimas de Violencia de 
Xénero.

TÍTULO I
MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN,
PREVENCIÓN E DETECCIÓN

   >>Artigo 3
        Plans de sensibilización

1. Desde a responsabilidade do Goberno do Es-
tado e de maneira inmediata á entrada en vigor 
desta Lei, coaconseguinte dotación orzamentaria, 
porase en marcha un Plan Nacional de Sensibili-
zación e Prevención da Violencia de Xénero que, 
como mínimo, recolla os seguintes elementos:

• Que introduza no escenario social as novas 
escalas de valores baseadas no respecto dos de-
reitos e liberdades fundamentais e da igualdade 
entre homes e mulleres, así como no exercicio da 
tolerancia e da liberdade dentro dos principios 
democráticos de convivencia, todo iso desde a 
perspectiva das relacións de xénero.
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• Dirixido tanto a homes como a mulleres, desde 
un traballo comunitario e intercultural.

• Que recolla un amplo programa de formación 
complementaria e de reciclaxe dos profesionais 
que interveñen nestas situacións.

• Controlado por unha comisión de ampla parti-
cipación, que se creará nun prazo máximo dun 
mes, na cal se debe asegurar a presenza dos afec-
tados, as institucións, os profesionais e de per-
soas de recoñecido prestixio social relacionado 
co tratamento destes temas.

2. Os poderes públicos, no marco das súas com-
petencias, impulsarán ademais campañas de in-
formación e sensibilización específi cas co fi n de 
previr a Violencia de Xénero.

3. As campañas de información e sensibilización 
contra esta forma de violencia realizaranse de 
maneira que se garanta o acceso e elas das per-
soas con discapacidade.

CAPÍTULO I
No ámbito educativo

   >>Artigo 4 
       Principios e valores do sistema 
       educativo
 
1. O sistema educativo español incluirá entre os 
seus fi ns a formación no respecto dos dereitos 
e liberdades fundamentais e da igualdade entre 
homes e mulleres, así como no exercicio da to-

lerancia e da liberdade dentro dos principios de-
mocráticos de convivencia. 

Igualmente, o sistema educativo español inclui-
rá, dentro dos seus principios de calidade, a eli-
minación dos obstáculos que difi cultan a plena 
igualdade entre homes e mulleres e a formación 
para a prevención de confl itos e para a súa reso-
lución pacífi ca.

2. A educación infantil contribuirá a desenvolver 
na infancia a aprendizaxe na resolución pacífi ca 
de confl itos.

3. A educación primaria contribuirá a desenvolver 
no alumnado a súa capacidade para adquirir habi-
lidades na resolución pacífi ca de confl itos e para 
comprender e respectar a igualdade entre sexos.

4. A educación secundaria obrigatoria contribui-
rá a desenvolver no alumnado a capacidade para 
relacionarse cos demais de forma pacífi ca e para 
coñecer, valorar e respectar a igualdade de opor-
tunidades de homes e mulleres.

5. O bacharelato e a formación profesional con-
tribuirán a desenvolver no alumnado a capacida-
de para consolidar a súa madurez persoal, social 
e moral, que lles permita actuar de forma respon-
sable e autónoma e para analizar e valorar criti-
camente as desigualdades de sexo e fomentar a 
igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.

6. O ensino para as persoas adultas incluirá entre 
os seus obxectivos desenvolver actividades na 
resolución pacífi ca de confl itos e fomentar o res-



Normativa ESTATAL relevante en materia de violencia de xénero

pecto á dignidade das persoas e á igualdade entre 
homes e mulleres.

7. As universidades incluirán e fomentarán en 
todos os ámbitos académicos a formación, do-
cencia e investigación  en igualdade de xénero e 
non-discriminación de forma transversal.

   >>Artigo 5
       Escolarización inmediata en caso de
       Violencia de Xénero

As administracións competentes deberán pre-
ver a escolarización inmediata dos fi llos que se 
vexan afectados por un cambio de residencia de-
rivada de actos de Violencia de Xénero.

   >>Artigo 6
        Fomento da igualdade

Co fi n de garantir a efectiva igualdade entre ho-
mes e mulleres, as administracións educativas 
velarán para que en todos os materiais educati-
vos se eliminen os estereotipos sexistas ou dis-
criminatorios e para que fomenten o igual valor 
de homes e mulleres.

   >>Artigo 7
       Formación inicial e permanente 
       do profesorado

As administracións educativas adoptarán as me-
didas necesarias para que nos plans de formación 

inicial e permanente do profesorado se inclúa 
unha formación específi ca en materia de igualda-
de, co fi n de asegurar que adquiren os coñecemen-
tos e as técnicas necesarias que os habiliten para:

a) A educación no respecto dos dereitos e liber-
dades fundamentais e da igualdade entre homes 
e mulleres e no exercicio da tolerancia e da li-
berdade dentro dos principios democráticos de 
convivencia.

b) A educación na prevención de confl itos e na 
resolución pacífi ca deles, en todos os ámbitos da 
vida persoal, familiar e social.

c) A detección precoz da violencia no ámbito fa-
miliar, especialmente sobre a muller e os fi llos e 
fi llas.

d) O fomento de actitudes encamiñadas ao exer-
cicio de iguais dereitos e obrigas por parte de 
mulleres e homes, tanto no ámbito público coma 
privado, e a corresponsabilidade entre eles no 
ámbito doméstico.

   >>Artigo 8
        Participación nos consellos escolares

Adoptaranse as medidas precisas para asegurar 
que os consellos escolares impulsen a adopción 
de medidas educativas que fomenten a igualdade 
real e efectiva entre homes e mulleres. Co mes-
mo fi n, no Consello Escolar do Estado asegu-
rarase a representación do Instituto da Muller e 
das organizacións que defendan os intereses das 



49ANEXO LEXISLATIVO >>

mulleres, con implantación en todo o territorio 
nacional.

   >>Artigo 9
        Actuación da inspección educativa

Os servizos de inspección educativa velarán polo 
cumprimento e aplicación dos principios e valo-
res recollidos neste capítulo no sistema educati-
vo destinados afomentar a igualdade real entre 
mulleres e homes.

CAPÍTULO II
No ámbito da publicidade e dos medios de 
comunicación

   >>Artigo 10
        Publicidade ilícita

De acordo co establecido na Lei 34/1988, do 11 
de novembro, xeral de publicidade, considerara-
se ilícita a publicidade que utilice a imaxe da mu-
ller con carácter vexatorio ou discriminatorio.

   >>Artigo 11

O ente público a que corresponda velar para que 
os medios audiovisuais cumpran as súas obrigas 
adoptará as medidas que procedan para asegurar 
un tratamento da muller conforme cos principios 
e valores constitucionais, sen preXuízo das posi-
bles actuacións por parte doutras entidades.

   >>Artigo 12
       Titulares da acción de cesación 
       e rectifi cación

A Delegación Especial do Goberno contra a 
Violencia sobre a Muller, o Instituto da Mu-
ller ou órgano equivalente de cada comunidade 
autónoma, o Ministerio Fiscal e as asociacións 
que teñan como obxectivo único a defensa dos 
intereses da muller estarán lexitimados para 
exercer ante os tribunais a acción de cesación 
de publicidade ilícita por utilizar en forma 
vexatoria a imaxe da muller, nos termos da Lei 
34/1988, do 11 de novembro, Xeral da Publi-
cidade.

   >>Artigo 13
        Medios de comunicación

1. As administracións públicas velarán polo 
cumprimento estrito da lexislación no relativo 
á protección e salvagarda dos dereitos funda-
mentais, con especial atención á erradicación 
de condutas favorecedoras de situacións de 
desigualdade das mulleres en todos os medios 
de comunicación social, de acordo coa lexisla-
ción vixente.

2. A Administración pública promoverá acor-
dos de autorregulación que, contando con me-
canismos de control preventivo e de resolución 
extraxudicial de controversias eficaces, contri-
búan ao cumprimento da lexislación publicita-
ria.
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   >>Artigo 14

Os medios de comunicación fomentarán a pro-
tección e salvagarda da igualdade entre home e 
muller, evitando toda discriminación entre eles. 
A difusión de informacións relativas á Violen-
cia sobre a Muller garantirá, coa correspondente 
obxectividade informativa, a defensa dos derei-
tos humanos, a liberdade e a dignidade das mu-
lleres vítimas de violencia e dos seus fi llos. En 
particular, terase especial coidado no tratamento 
gráfi co das informacións.

CAPÍTULO III
No ámbito sanitario

   >>Artigo 15
       Sensibilización e formación

1. As administracións sanitarias, no seo do Con-
sello Interterritorial do Sistema Nacional de 
Saúde, promoverán e impulsarán actuacións dos 
profesionais sanitarios para a detección precoz 
da Violencia de Xénero e proporán as medidas 
que estimen necesarias a fi n de optimizar a con-
tribución do sector sanitario na loita contra este 
tipo de violencia.

2. En particular, desenvolveranse programas 
de sensibilización e formación continuada do 
persoal sanitario co fi n de mellorar e impulsar 
o diagnóstico precoz, a asistencia e a rehabili-
tación da muller nas situacións de Violencia de 
Xénero a que se refi re esta Lei.

3. As administracións educativas competentes 
asegurarán que nos ámbitos curriculares das li-
cenciaturas e diplomaturas, e nos programas de 
especialización das profesións sociosanitarias, se 
incorporen contidos dirixidos á capacitación para 
a prevención, a detección precoz, intervención e 
apoio ás vítimas desta forma de violencia.

4. Nos plans nacionais de saúde que procedan 
recollerase unha epígrafe de prevención e inter-
vención integral en Violencia de Xénero.

   >>Artigo 16
       Consello Interterritorial do Sistema
       Nacional de Saúde

No seo do Consello Interterritorial do Sistema 
Nacional de Saúde constituirase, no prazo dun 
ano desde a entrada en vigor desta Lei, unha co-
misión contra a Violencia de Xénero que apoie 
tecnicamente e oriente a planifi cación das me-
didas sanitarias establecidas neste capítulo, ava-
líe e propoña as necesarias para a aplicación do 
protocolo sanitario e calquera outra medida que 
se estime precisa para que o sector sanitario con-
tribúa á erradicación desta forma de violencia.

A Comisión contra a Violencia de Xénero do Con-
sello Interterritorial do Sistema Nacional de Saú-
de estará composta por representantes de todas 
as comunidades autónomas con competencia na 
materia.

A Comisión emitirá un informe anual que será 
remitido ao Observatorio Estatal da Violencia 
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sobre a Muller e ao Pleno do Consello Interte-
rritorial.

TÍTULO II
Dereitos das mulleres vítimas de Violencia 
de Xénero

   >>CAPÍTULO I
       Dereito á información, á asistencia 
       social integral e á asistencia xurídica 
       gratuíta

Artigo 17. Garantía dos dereitos das vítimas

1. Todas as mulleres vítimas de Violencia de Xé-
nero, con independencia da súa orixe, relixión 
ou calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social, teñen garantidos os dereitos 
recoñecidos nesta Lei.

2. A información, a asistencia social integral e 
a asistencia xurídica ás vítimas da Violencia de 
Xénero, nos termos regulados neste capítulo, 
contribúen a facer reais e efectivos os seus derei-
tos constitucionais á integridade física e moral, á 
liberdade e seguridade e á igualdade e non-dis-
criminación por razón de sexo.

Artigo 18. Dereito á información

1. As mulleres vítimas de Violencia de Xénero 
teñen dereito a recibir plena información e ase-
soramento adecuado á súa situación persoal, a 
través dos servizos, organismos ou ofi cinas que 

poidan dispoñer as Administracións Públicas.

Esta información comprenderá as medidas es-
tablecidas nesta Lei relativas á súa protección e 
seguridade, e os dereitos e axudas previstos nela, 
así como a referente ao lugar de prestación dos 
servizos de atención, emerxencia, apoio e recu-
peración integral.

2. Garantirase, a través dos medios necesarios, 
que as mulleres con discapacidade vítimas de 
Violencia de Xénero teñan acceso integral á in-
formación sobre os seus dereitos e sobre os re-
cursos existentes. Esta información deberase 
ofrecer en formato accesible e comprensible ás 
persoas con discapacidade, tales como lingua de 
signos ou outras modalidades ou opcións de co-
municación, incluídos os sistemas alternativos e 
aumentativos.

3. Así mesmo, articularanse os medios necesa-
rios para que as mulleres vítimas de Violencia de 
Xénero que polas súas circunstancias persoais e 
sociais poidan ter unha maior difi cultade para o 
acceso integral á información, teñan garantido o 
exercicio efectivo deste dereito.

Artigo 19. Dereito á asistencia social integral.

1. As mulleres vítimas de Violencia de Xénero 
teñen dereito a servizos sociais de atención, de 
emerxencia, de apoio e acollida e de recuperación 
integral. A organización destes servizos por parte 
das Comunidades Autónomas e as corporacións 
locais responderá aos principios de atención per-
manente, actuación urxente, especialización de 
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prestacións e multidisciplinariedade profesional.

2. A atención multidisciplinar implicará espe-
cialmente:

a) Información ás vítimas.

b) Atención psicolóxica.

c) Apoio social.

d) Seguimento das reclamacións dos dereitos da 
muller.

e) Apoio educativo á unidade familiar.

f) Formación preventiva nos valores de igual-
dade dirixida ao seu desenvolvemento persoal e 
á adquisición de habilidades na resolución non 
violenta de confl itos.

g) Apoio á formación e inserción laboral.

3. Os servizos adoptarán fórmulas organizativas 
que, pola especialización do seu persoal, polas 
súas características de converxencia e integra-
ción de accións, garantan a efectividade dos in-
dicados principios.

4. Estes servizos actuarán coordinadamente e en 
colaboración cos corpos de seguridade, os xuíces 
de Violencia sobre a Muller, os servizos sanitarios 
e as institucións encargadas de prestar asistencia 
xurídica ás vítimas, do ámbito xeográfi co corres-
pondente. Estes servizos poderán solicitar ao Xuíz 
as medidas urxentes que consideren necesarias.

5. Tamén terán dereito á asistencia social integral 
a través destes servizos sociais os menores que 
se encontren baixo a patria potestade ou garda e 
custodia da persoa agredida. Para estes efectos, 
os servizos sociais deberán contar con persoal 
especifi camente formado para atender os meno-
res, co fi n de previr e evitar de forma efi caz as 
situacións que poidan comportar danos psíquicos 
e físicos aos menores que viven en medios fami-
liares onde existe Violencia de Xénero.

6. Nos instrumentos e procedementos de coope-
ración entre a Administración xeral do Estado e a 
Administración das comunidades autónomas nas 
materias reguladas neste artigo, incluiranse com-
promisos de achega, por parte da Administración 
xeral do Estado, de recursos fi nanceiros referidos 
especifi camente á prestación dos servizos.

7. Os organismos de igualdade orientarán e valo-
rarán os programas e accións que se leven a cabo 
e emitirán recomendacións para a súa mellora.

Artigo 20. Asistencia xurídica.

1. As mulleres vítimas de Violencia de Xénero 
que acrediten insufi ciencia de recursos para li-
tigar, nos termos establecidos na Lei 1/1996, do 
10 xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, teñen 
dereito á defensa e representación gratuítas por 
avogado e procurador en todos os procesos e 
procedementos administrativos que teñan causa 
directa ou indirecta na violencia padecida. Nes-
tes supostos unha mesma dirección letrada asu-
mirá a defensa da vítima. Este dereito asistirá 
tamén os habentes causa en caso de falecemento 
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da vítima. En todo caso, garantirase a defensa 
xurídica, gratuíta e especializada de forma inme-
diata a todas as vítimas de Violencia de Xénero 
que o soliciten, sen preXuízo de que se non se 
lles recoñece con posterioridade o dereito á asis-
tencia xurídica gratuíta, estas deberán aboarlle 
ao avogado os honorarios devengados pola súa 
intervención.

2. En todo caso, cando se trate de garantir a de-
fensa e a asistencia xurídica ás vítimas de Vio-
lencia de Xénero, procederase de conformidade 
co disposto na Lei 1/1996, do 10 xaneiro, de 
asistencia xurídica gratuíta.

3. Os colexios de avogados, cando exixan para o 
exercicio da quenda de ofi cio cursos de especia-
lización, asegurarán unha formación específi ca 
que coadxuve ao exercicio profesional dunha de-
fensa efi caz en materia de Violencia de Xénero.

4. Igualmente, os colexios de avogados adopta-
rán as medidas necesarias para a designación ur-
xente de letrado de ofi cio nos procedementos que 
se sigan por Violencia de Xénero.

   >>CAPÍTULO II
       Dereitos laborais e prestacións da 
       Seguridade Social

Artigo 21. Dereitos laborais e de Seguridade Social.

1. A traballadora vítima de Violencia de Xénero 
terá dereito, nos termos previstos no Estatuto dos 
traballadores, á redución ou á reordenación do 

seu tempo de traballo, á mobilidade xeográfi ca, 
ao cambio de centro de traballo, á suspensión da 
relación laboral con reserva de posto de traballo 
e á extinción do contrato de traballo.

2. Nos termos previstos na Lei xeral da Segurida-
de Social, a suspensión e a extinción do contrato 
de traballo previstas no número anterior darán 
lugar á situación legal de desemprego. O tem-
po de suspensión considerarase como período de 
cotización efectiva para efectos das prestacións 
de Seguridade Social e de desemprego.

3. As empresas que formalicen contratos de in-
terinidade para substituír traballadoras vítimas 
de Violencia de Xénero que suspendesen o seu 
contrato de traballo ou exercesen o seu dereito 
á mobilidade xeográfi ca ou ao cambio de centro 
de traballo, terán dereito a unha bonifi cación do 
100 por 100 das cotas empresariais á Seguridade 
Social por continxencias comúns, durante todo 
o período de suspensión da traballadora substi-
tuída ou durante seis meses nos supostos de mo-
bilidade xeográfi ca ou cambio de centro de tra-
ballo. Cando se produza a reincorporación, esta 
realizarase nas mesmas condicións existentes no 
momento da suspensión do contrato de traballo.

4. As ausencias ou faltas de puntualidade ao tra-
ballo motivadas pola situación física ou psicoló-
xica derivada da Violencia de Xénero conside-
raranse xustifi cadas, cando así o determinen os 
servizos sociais de atención ou servizos de saú-
de, segundo proceda, sen preXuízo de que estas 
ausencias sexan comunicadas pola traballadora á 
empresa o antes posible.
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5. Ás traballadoras por conta propia vítimas de 
Violencia de Xénero que cesen na súa actividade 
para facer efectiva a súa protección ou o seu de-
reito á asistencia social integral, suspenderáse-
lles a obriga de cotización durante un período de 
seis meses, que lles serán considerados como de 
cotización efectiva para efectos das prestacións 
de Seguridade Social. Así mesmo, a súa situa-
ción será considerada como asimilada á alta.
Para os efectos do previsto no parágrafo anterior, 
tomarase unha base de cotización equivalente á 
media das bases cotizadas durante os seis meses 
previos á suspensión da obriga de cotizar.

Artigo 22. Programa específi co de emprego.

No marco do Plan de Emprego do Reino de Espa-
ña, incluirase un programa de acción específi co 
para as vítimas de Violencia de Xénero inscritas 
como demandantes de emprego.

Este programa incluirá medidas para favorecer o 
inicio dunha nova actividade por conta propia.

Artigo 23. Acreditación das situacións de Violen-
cia de Xénero exercida sobre as traballadoras.

As situacións de violencia que dan lugar ao reco-
ñecemento dos dereitos regulados neste capítulo 
acreditaranse coa orde de protección a favor da 
vítima. Excepcionalmente, será título de acredi-
tación desta situación o informe do Ministerio 
Fiscal que indique a existencia de indicios de 
que a demandante é vítima de Violencia de Xé-
nero ata que se dite a orde de protección.

   >>CAPÍTULO III
        Dereitos das funcionarias públicas

Artigo 24. Ámbito dos dereitos.
A funcionaria vítima de Violencia de Xénero terá 
dereito á redución ou á reordenación do seu tem-
po de traballo, á mobilidade xeográfi ca de centro 
de traballo e á excedencia nos termos que se de-
terminen na súa lexislación específi ca.

Artigo 25. Xustifi cación das faltas de asistencia.

As ausencias totais ou parciais ao traballo mo-
tivadas pola situación física ou psicolóxica de-
rivada da Violencia de Xénero sufrida por unha 
muller funcionaria consideraranse xustifi cadas 
nos termos que se determine na súa lexislación 
específi ca.

Artigo 26. Acreditación das situacións de Vio-
lencia de Xénero exercida sobre as funcionarias.

A acreditación das circunstancias que dan lugar 
ao recoñecemento dos dereitos de mobilidade 
xeográfi ca de centro de traballo, excedencia, e 
redución ou reordenación do tempo de traballo 
realizarase nos termos establecidos no artigo 23.

   >>CAPÍTULO IV
       Dereitos económicos

Artigo 27. Axudas sociais.

1. Cando as vítimas de Violencia de Xénero care-
cesen de rendas superiores, en cómputo mensual, 
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ao 75 por 100 do salario mínimo interprofesional, 
excluída a parte proporcional de dúas pagas ex-
traordinarias, recibirán unha axuda de pagamento 
único, sempre que se presuma que debido á súa 
idade, falta de preparación xeral ou especializada e 
circunstancias sociais, a vítima terá especiais difi -
cultades para obter un emprego e por esta circuns-
tancia non participará nos programas de emprego 
establecidos para a súa inserción profesional.

2. O importe desta axuda será equivalente ao de 
seis meses de subsidio por desemprego. Cando a 
vítima da violencia exercida contra a muller tive-
se recoñecida ofi cialmente unha minusvalidez en 
grao igual ou superior ao 33 por 100, o importe 
sería equivalente a 12 meses de subsidio por des-
emprego.

3. Estas axudas, fi nanciadas con cargo aos orza-
mentos xerais do Estado, serán concedidas polas 
administracións competentes en materia de ser-
vizos sociais. Na tramitación do procedemento 
de concesión, deberase incorporar informe do 
Servizo Público de Emprego referido á previsibi-
lidade de que polas circunstancias a que se refi re 
o número 1 deste artigo, a aplicación do progra-
ma de emprego non incida de forma substancial 
na mellora da empregabilidade da vítima.

A concorrencia das circunstancias de violencia 
acreditarase de conformidade co establecido no 
artigo 23 desta Lei.

4. No caso de que a vítima teña responsabilidades 
familiares, o seu importe poderá alcanzar o dun 
período equivalente ao de 18 meses de subsidio, 

ou de 24 meses se a vítima ou algún dos familiares 
que conviven con ela ten recoñecida ofi cialmente 
unha minusvalidez en grao igual ou superior ao 
33 por 100, nos termos que establezan as disposi-
cións de desenvolvemento desta Lei.

5. Estas axudas serán compatibles con calquera 
das previstas na Lei 35/1995, do 11 de decem-
bro, de axudas e asistencia ás vítimas de delitos 
violentos e contra a liberdade sexual.

Artigo 28. Acceso á vivenda e residencias públi-
cas para maiores.

As mulleres vítimas de Violencia de Xénero se-
rán consideradas colectivos prioritarios no acce-
so a vivendas protexidas e residencias públicas 
para maiores, nos termos que determine a lexis-
lación aplicable.

TÍTULO III
Tutela institucional

   >>Artigo 29
        A Delegación Especial do Goberno 
        contra a Violencia sobre a Muller

1. A Delegación Especial do Goberno contra a 
Violencia sobre a Muller, adscrito ao Ministe-
rio de Traballo e Asuntos Sociais, formulará as 
políticas públicas en relación coa Violencia de 
Xénero que deberá desenvolver o Goberno, e co-
ordinará e impulsará cantas accións se realicen 
nesta materia, traballando en colaboración e co-
ordinación coas administracións con competen-
cia na materia.
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2. O titular da Delegación Especial do Goberno 
contra a Violencia sobre a Muller estará lexiti-
mado ante os órganos xurisdicionais para intervir 
en defensa dos dereitos e dos intereses tutelados 
nesta Lei en colaboración e coordinación coas 
administracións con competencias na materia.

3. Regulamentariamente determinarase o rango 
e as funcións concretas do titular da Delegación 
Especial do Goberno contra a Violencia sobre a 
Muller.

>>Artigo 30
    Observatorio Estatal de Violencia 
    sobre a Muller

1. Constituirase o Observatorio Estatal de Vio-
lencia sobre a Muller, como órgano colexiado ads-
crito ao Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, 
ao cal corresponderá o asesoramento, avaliación, 
colaboración institucional, elaboración de informes 
e estudos, e propostas de actuación en materia de 
Violencia de Xénero. Estes informes, estudos e pro-
postas considerarán de forma especial a situación 
das mulleres con maior risco de sufrir Violencia de 
Xénero ou con maiores difi cultades para acceder 
aos servizos. En calquera caso, os datos contidos 
nestes informes, estudos e propostas consignaranse 
desagregados por sexo.

2. O Observatorio Estatal de Violencia sobre a 
Muller remitiralle ao Goberno e ás comunidades 
autónomas, con periodicidade anual, un informe 
sobre a evolución da violencia exercida sobre a 
muller nos termos a que se refi re o artigo 1 desta 

Lei, con determinación dos tipos penais que se 
aplicasen, e da efectividade das medidas acor-
dadas para a protección das vítimas. O informe 
destacará, así mesmo, as necesidades de reforma 
legal con obxecto de garantir que a aplicación 
das medidas de protección adoptadas poidan ase-
gurar o máximo nivel de tutela para as mulleres.

3. Regulamentariamente determinaranse as súas 
funcións, o seu réxime de funcionamento e a súa 
composición, na cal se garantirá, en todo caso, 
a participación das comunidades autónomas, as 
entidades locais, os axentes sociais, as asocia-
cións de consumidores e usuarios, e as organi-
zacións de mulleres con implantación en todo o 
territorio do Estado así como das organizacións 
empresariais e sindicais máis representativas.

   >>Artigo 31
        Forzas e corpos de seguridade

1. O Goberno establecerá, nas forzas e corpos de 
seguridade do Estado, unidades especializadas na 
prevención da Violencia de Xénero e no control 
da execución das medidas xudiciais adoptadas.

2. O Goberno, co fi n de facer máis efectiva a pro-
tección das vítimas, promoverá as actuacións nece-
sarias para que as policías locais, no marco da súa 
colaboración coas forzas e corpos de seguridade do 
Estado, cooperen en asegurar o cumprimento das 
medidas acordadas polos órganos xudiciais cando 
estas sexan algunhas das previstas nesta Lei ou no 
artigo 544 bis da Lei de Axuizamento Criminal ou 
no artigo 57 do Código Penal.
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3. A actuación das forzas e corpos de seguridade 
deberá ter en conta o protocolo de actuación das 
forzas e corpos de seguridade e de coordinación 
cos órganos xudiciais para a protección da vio-
lencia doméstica e de xénero.

4. O disposto neste artigo será de aplicación nas 
comunidades autónomas que conten con corpos 
de policía que desenvolvan as funcións de pro-
tección das persoas e bens e o mantemento da 
orde e da seguridade  cidadá dentro do territorio 
autónomo, nos termos previstos nos seus estatu-
tos, na Lei Orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de 
forzas e corpos de seguridade, e nas súas Leis de 
policía, e todo isto coa fi nalidade de facer máis 
efectiva a protección das vítimas.

   >>Artigo 32
       Plans de colaboración

1. Os poderes públicos elaborarán plans de co-
laboración que garantan a ordenación das súas 
actuacións na prevención, asistencia e persecu-
ción dos actos de Violencia de Xénero, que de-
berán implicar as administracións sanitarias, a 
Administración de xustiza, as forzas e corpos de 
seguridade e os servizos sociais e organismos de 
igualdade.

2. En desenvolvemento destes plans, articula-
ranse 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.

3. As administracións con competencias sanitarias 
promoverán a aplicación, permanente actualización e 
difusión de protocolos que conteñan pautas uniformes de 
actuación sanitaria, tanto no ámbito público coma priva-
do, e en especial, do protocolo aprobado polo Consello 
Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.

Tales protocolos impulsarán as actividades de pre-
vención, detección precoz e intervención continuada 
coa muller sometida a Violencia de Xénero ou en ris-
co de padecela. 

Os protocolos, ademais de referirse aos proce-
dementos que se seguirán, farán referencia ex-
presa ás relacións coa Administración de xusti-
za, naqueles casos en que exista constatación ou 
sospeita fundada de danos físicos ou psíquicos 
ocasionados por estas agresións ou abusos.

4. Nas actuacións previstas neste artigo considera-
rase de forma especial a situación das mulleres que, 
polas súas circunstancias persoais e sociais poidan ter 
maior risco de sufrir a Violencia de Xénero ou maio-
res difi cultades para acceder aos servizos previstos 
nesta Lei, tales como as pertencentes a minorías, as 
inmigrantes, as que se encontran en situación de ex-
clusión social ou as mulleres con discapacidade.

TÍTULO IV
Tutela penal

   >>Artigo 33
       Suspensión de penas

O parágrafo segundo do número 1, 6.ª, do artigo 



58 << ANEXO LEXISLATIVO

83 do Código penal, na redacción dada pola Lei 
Orgánica 15/2003, queda redactado da forma se-
guinte:

«Se se trata de delitos relacionados coa Violen-
cia de Xénero, o Xuíz ou tribunal condicionará 
en todo caso a suspensión ao cumprimento das 
obrigas ou deberes previstos nas regras 1.ª, 2.ª e 
5.ª deste punto.»

   >>Artigo 34
       Comisión de delitos durante o período 
       de suspensión da pena

O número 3 do artigo 84 do Código penal, na re-
dacción  dada pola Lei Orgánica 15/2003, queda 
redactado da forma seguinte:

«3. No suposto en que a pena suspendida sexa 
de prisión por comisión de delitos relacionados 
coa Violencia de Xénero, o incumprimento por 
parte do reo das obrigas ou deberes previstos nas 
regras 1.ª, 2.ª e 5.ª do número 1 do artigo 83 de-
terminará a revogación da suspensión da execu-
ción da pena.»

   >>Artigo 35
       Substitución de penas

O parágrafo terceiro do número 1 do artigo 88 do 
Código penal, na redacción dada pola Lei Orgáni-
ca 15/2003, queda redactado da forma seguinte:

«No caso de que o reo sexa condenado por un 

delito relacionado coa Violencia de Xénero, a 
pena de prisión só poderá ser substituída pola 
de traballos en benefi cio da comunidade. Nestes 
supostos, o Xuíz ou tribunal imporá adicional-
mente, ademais da suxeición a programas espe-
cífi cos de reeducación e tratamento psicolóxico, 
a observancia das obrigas ou deberes previstos 
nas regras 1.ª e 2.ª, do número 1 do artigo 83 
deste Código.»

   >>Artigo 36
        Protección contra as lesións

Modifícase o artigo 148 do Código penal, que 
queda redactado da seguinte forma:

«As lesións previstas no número 1 do artigo an-
terior poderán ser castigadas coa pena de prisión 
de dous a cinco anos, atendendo ao resultado 
causado ou risco producido:

1.º Se na agresión se utilizan armas, instrumen-
tos, obxectos, medios, métodos ou formas con-
cretamente perigosas para a vida ou a saúde, físi-
ca ou psíquica, do lesionado.

2.º Se media asañamento ou aleivosía. 

3.º Se a vítima é menor de doce anos ou incapaz.

4.º Se a vítima é ou foi esposa, ou muller que está 
ou estivo ligada ao autor por unha análoga rela-
ción de afectividade, aínda sen convivencia.

5.º Se a vítima é unha persoa especialmente vul-
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nerable que conviva co autor.»

   >>Artigo 37
        Protección contra os malos tratos

O artigo 153 do Código penal, queda redactado 
como segue:

«1. O que por calquera medio ou procedemento 
lle cause a outro menoscabo psíquico ou unha 
lesión non defi nidos como delito neste código, 
ou golpee ou maltrate de obra a outro sen causar-
lle lesión, cando a ofendida sexa ou fose esposa, 
ou muller que estea ou estivese ligada a el por 
unha análoga relación de afectividade aínda sen 
convivencia, ou persoa especialmente vulnerable 
que conviva co autor, será castigado coa pena de 
prisión de seis meses a un ano ou de traballos en 
benefi ciosda comunidade de trinta e un a oitenta 
días e, en todo caso, privación do dereito á tenza 
e porte de armas dun ano e un día a tres anos, así 
como, cando o Xuíz ou tribunal o coide adecua-
do ao interese do menor ou incapaz, inhabilita-
ción para o exercicio de patria potestade, tutela, 
curatela, garda ou acollemento ata cinco anos.

2. Se a vítima do delito previsto no punto ante-
rior é algunha das persoas a que se refi re o artigo 
173.2, exceptuadas as persoas recollidas no nú-
mero anterior deste artigo, o autor será castigado 
coa pena de prisión de tres meses a un ano ou de 
traballos en benefi cio da comunidade de trinta e 
un a oitenta días e, en todo caso, privación do 
dereito á tenza e porte de armas dun ano e un día 
a tres anos, así como, cando o Xuíz ou tribunal 

o estime adecuado ao interese do menor ou in-
capaz, inhabilitación para o exercicio de patria 
potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento 
de seis meses a tres anos.

3. As penas previstas nos números 1 e 2 impo-
ranse na súa metade superior cando o delito se 
perpetre en presenza de menores, ou utilizando 
armas, ou teña lugar no domicilio común ou no 
domicilio da vítima, ou se realice quebrantando 
unha pena das recollidas no artigo 48 deste códi-
go ou unha medida cautelar ou de seguridade da 
mesma natureza.

4. Non obstante o previsto nos números anterio-
res, o Xuíz ou tribunal, razoándoo en sentenza, 
en atención ás circunstancias persoais do autor 
e as concorrentes na realización do feito, poderá 
impor a pena inferior en grao.»

   >>Artigo 38
        Protección contra as ameazas

Engádense tres puntos, numerados como 4, 5 e 
6, ao artigo 171 do Código penal, que terán a 
seguinte redacción:

«4. O que de modo leve ameace a quen sexa ou 
fose a súa esposa, ou muller que estea ou estive-
se ligada a el por unha análoga relación de afec-
tividade aínda sen convivencia, será castigado 
coa pena de prisión de seis meses a un ano ou 
de traballos en benefi cio da comunidade de trinta 
e un a oitenta días e, en todo caso, privación do 
dereito á tenza e porte de armas dun ano e un día 
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a tres anos, así como, cando o Xuíz ou tribunal o 
estime adecuado ao interese do menor ou incapaz, 
inhabilitación especial para o exercicio da patria 
potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento 
ata cinco anos.

Igual pena se lle imporá ao que de modo leve 
ameace unha persoa especialmente vulnerable 
que conviva co autor.

5. O que de modo leve ameace con armas ou outros 
instrumentos perigosos a algunha das per soas a que 
se refi re o artigo 173.2, exceptuadas as recollidas 
no punto anterior deste artigo, será castigado coa 
pena de prisión de tres meses a un ano ou traballos 
en benefi cios da comunidade de trinta e un a oitenta 
días e, en todo caso, privación do dereito á tenza 
e porte de armas dun a tres anos, así como, cando 
o Xuíz ou tribunal o estime adecuado ao interese 
do menor ou incapaz, inhabilitación especial para 
o exercicio da patria potestade, tutela, curatela, garda 
ou acollemento por tempo de seis meses a tres anos.

Imporanse as penas previstas nos números 4 e 5, 
na súa metade superior cando o delito se perpetre 
en presenza de menores, ou teña lugar no domici-
lio común ou no domicilio da vítima, ou se realice 
quebrantando unha pena das establecidas no arti-
go 48 deste código ou unha medida cautelar ou de 
seguridade da mesma natureza.

6. Non obstante o previsto nos números 4 e 5, 
o Xuíz ou tribunal, razoándoo en sentenza, en 
atención ás circunstancias persoais do autor e ás 
concorrentes na realización do feito, poderá im-
por a pena inferior en grao.»

   >>Artigo 39
        Protección contra as coaccións

O contido actual do artigo 172 do Código penal 
queda numerado como número 1 e engádese un 
número 2 ao dito artigo coa seguinte redacción:

«2. O que de modo leve coaccione a quen sexa 
ou fose a súa esposa, ou muller que estea ou es-
tivese ligada a el por unha análoga relación de 
afectividade, aínda sen convivencia, será casti-
gado coa pena de prisión de seis meses a un ano 
ou de traballos en benefi cio da comunidade de 
trinta e un a oitenta días e, en todo caso, priva-
ción do dereito á tenza e porte de armas dun ano 
e un día a tres anos, así como, cando o Xuíz ou 
tribunal o estime adecuado ao interese do menor 
ou incapaz, inhabilitaciónespecial para o exerci-
cio da patria potestade,  tutela, curatela, garda ou 
acollemento ata cinco anos.

Igual pena se lle imporá ao que de modo leve 
coaccione unha persoa especialmente vulnerable 
que conviva co autor.

Imporase a pena na súa metade superior cando 
o delito se perpetre en presenza de menores, ou 
teña lugar no domicilio común ou no domici-
lio da vítima, ou se realicen quebrantando unha 
pena das establecidas no artigo 48 deste código 
ou unha medida cautelar ou de seguridade da 
mesma natureza.

Non obstante o previsto nos parágrafos anterio-
res, o Xuíz ou tribunal, razoándoo en sentenza, 
en atención ás circunstancias persoais do autor 
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e ás concorrentes na realización do feito, poderá 
impor a pena inferior en grao.»

   >>Artigo 40
       Quebrantamento de condena

Modifícase o artigo 468 do Código penal que 
queda redactado da seguinte forma:

«1. Os que quebren a súa condena, medida de 
seguridade, prisión, medida cautelar, condución 
ou custodia serán castigados coa pena de prisión 
de seis meses a un ano se están privados de liber-
dade, e coa pena de multa de doce a vinte e catro 
meses nos demais casos.

2. Imporáselles en todo caso a pena de prisión de 
seis meses a un ano aos que quebren unha pena 
das recollidas no artigo 48 deste código ou unha 
medida cautelar ou de seguridade da mesma na-
tureza impostas en procesos criminais nos cales 
o ofendido sexa algunha das persoas ás que se 
refi re o artigo 173.2.»

   >>Artigo 41
       Protección contra as vexacións leves

O artigo 620 do Código penal queda redactado 
como segue:

«Serán castigados coa pena de multa de dez a 
vinte días:

1.º Os que de modo leve ameacen outro con ar-

mas ou outros instrumentos perigosos, ou os sa-
quen en rifa, como non sexa en xusta defensa e  
salvo que o feito sexa constitutivo de delito.

2.º Os que causen a outro unha ameaza, coacción, 
inxuria ou vexación inxusta de carácter leve, sal-
vo que o feito sexa constitutivo de delito.

Os feitos descritos nos dous números anteriores 
só serán perseguibles mediante denuncia da per-
soa agraviada ou do seu representante legal.

Nos supostos do número 2.º deste artigo, cando o 
ofendido sexa algunha das persoas a que se refi re 
o artigo 173.2, a pena será a de localización per-
manente de catro a oito días, sempre en domici-
lio diferente e afastado do da vítima, ou traballos 
en benefi cio da comunidade de cinco a dez días. 
Nestes casos non será exixible a denuncia a que 
se refi re o parágrafo anterior deste artigo, excep-
to para a persecución  das inxurias.»

   >>Artigo 42
       Administración penitenciaria

1. A Administración penitenciaria realizará pro-
gramasespecífi cos para internos condenados por 
delitos relacionados coa Violencia de Xénero.

2. As xuntas de tratamento valorarán, nas pro-
gresións de grao, concesión de permisos e con-
cesión da liberdade condicional, o seguimento 
e aproveitamento destes programas específi cos 
por parte dos internos a que se refi re o número 
anterior.
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TÍTULO V
Tutela xudicial

   >>CAPÍTULO I
       Dos xulgados de Violencia sobre a Muller

Artigo 43. Organización territorial.

Engádese un artigo 87 bis na Lei Orgánica 
6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, coa se-
guinte redacción:

«1. En cada partido haberá un ou máis xulgados 
de Violencia sobre a Muller, con sede na capital 
daquel e xurisdición en todo o seu ámbito terri-
torial. Tomarán a súa designación do municipio 
da súa sede.

2. Non obstante o anterior, poderanse establecer, 
excepcionalmente, xulgados de Violencia sobre 
a Muller que estendan a súa xurisdición a dous 
ou máis partidos dentro da mesma provincia.

3. O Consello Xeral do Poder Xudicial poderá 
acordar, logo do informe das salas de goberno, que, 
naquelas circunscricións onde sexa conveniente en 
función da carga de traballo existente, o coñece-
mento dos asuntos referidos no artigo 87 ter desta 
Lei Orgánica, corresponda a un dos xulgados de 
primeira instancia e instrución, ou de instrución, se 
é o caso, determinándose nesta situación que un só 
destes órganos coñeza de todos estes asuntos den-
tro do partido xudicial, xa sexa de forma exclusiva 
ou coñecendo tamén doutras materias.

4. Nos partidos xudiciais en que exista un só xul-

gado de primeira instancia e instrución será este 
o que asuma o coñecemento dos asuntos a que se 
refi re o artigo 87 ter desta Lei.»

Artigo 44. Competencia.

Engádese un artigo 87 ter na Lei Orgánica 
6/1985, do 1    de xullo, do poder xudicial, coa 
seguinte redacción:

«1. Os xulgados de Violencia sobre a Muller coñe-
cerán, na orde penal, de conformidade en todo caso 
cos procedementos e recursos previstos na Lei de 
Axuizamento Criminal, dos seguintes supostos:

a) Da instrución dos procesos para exixir res-
ponsabilidade penal polos delitos recollidos nos  
títulos do Código penal relativos a homicidio, 
aborto, lesións, lesións ao feto, delitos contra 
a liberdade, delitos contra a integridade moral, 
contra a liberdade e indemnidade sexuais ou 
calquera outro delito cometido con violencia ou 
intimidación, sempre que se cometesen contra 
quen sexa ou fose a súa esposa, ou muller que 
estea ou estivese ligada ao autor por análoga re-
lación de afectividade, aínda sen convivencia, 
así como dos cometidos sobre os descendentes, 
propios ou da esposa ou convivente, ou sobre os 
menores ou incapaces que con el convivan ou 
que se encontren suxeitos á potestade, tutela, cu-
ratela, acollemento ou garda de feito da esposa 
ou convivente, cando tamén se producise un acto 
de Violencia de Xénero.

b) Da instrución dos procesos para exixir respon-
sabilidade penal por calquera delito contra os de-
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reitos e deberes familiares, cando a vítima sexa 
algunha das persoas sinaladas como tales na letra 
anterior.

c) Da adopción das correspondentes ordes de 
protección ás vítimas, sen preXuízo das compe-
tencias  atribuídas ao Xuíz de garda.

d) Do coñecemento e decisión das faltas contidas 
nos títulos I e II do libro III do Código penal, 
cando a vítima sexa algunha das persoas sinala-
das como tales na alínea a) deste punto.

2. Os xulgados de Violencia sobre a Muller po-
derán coñecer na orde civil, en todo caso de con-
formidade cos procedementos e recursos previs-
tos   na Lei de Axuizamento civil, dos seguintes 
asuntos:

a) Os de fi liación, maternidade e paternidade.

b) Os de nulidade do matrimonio, separación e 
divorcio.

c) Os que versen sobre relacións paternofi liais.

d) Os que teñan por obxecto a adopción ou modi-
fi cación de medidas de transcendencia familiar.

e) Os que versen exclusivamente sobre garda e 
custodia de fi llos e fi llas menores ou sobre ali-
mentos reclamados por un proxenitor contra o 
outro en nome dos fi llos e fi llas menores.

f) Os que versen sobre a necesidade de asenti-
mento na adopción.

g) Os que teñan por obxecto a oposición ás reso-
lucións administrativas en materia de protección 
de menores.

3. Os xulgados de Violencia sobre a Muller terán 
de forma exclusiva e excluínte competencia na 
orde civil cando concorran simultaneamente os 
seguintes requisitos:

a) Que se trate dun proceso civil que teña por 
obxecto algunha das materias indicadas no nú-
mero 2 deste artigo.

b) Que algunha das partes do proceso civil sexa 
vítima dos actos de Violencia de Xénero, nos 
termos a que fai referencia o número 1 a) deste 
artigo.

c) Que algunha das partes do proceso civil sexa 
imputado como autor, indutor ou cooperador ne-
cesario na realización de actos de Violencia de 
Xénero.

d) Que se iniciasen ante o Xuíz de Violencia so-
bre a Muller actuacións penais por delito ou fal-
ta   consecuencia dun acto de Violencia sobre a 
Muller, ou se adoptase unha orde de protección a 
unha vítima de Violencia de Xénero.

4. Cando o Xuíz apreciase que os actos postos no 
seu coñecemento, de forma notoria, non consti-
túen expresión de Violencia de Xénero, poderá 
inadmitir a pretensión, remitíndolla ao órgano 
xudicial competente.

5. En todos estes casos está vedada a mediación.»
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Artigo 45. Recursos en materia penal.

Engádese un novo ordinal 4.º ao artigo 82.1 da 
Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xu-
dicial, coa seguinte redacción:

«Dos recursos que estableza a Lei contra as reso-
lucións en materia penal ditadas polos xulgados 
de Violencia sobre a Muller da provincia. A fi n de 
facilitar o coñecemento destes recursos, e aten-
dendo ao número de asuntos existentes, deberán 
especializarse unha ou varias das súas seccións 
de conformidade co previsto no artigo 98 da ci-
tada Lei Orgánica. Esta especialización estende-
rase a aqueles supostos en que lle corresponda á 
audiencia provincial o Axuizamento en primeira 
instancia de asuntos instruídos polos xulgados de 
Violencia sobre a Muller da provincia.»

Artigo 46. Recursos en materia civil.

Engádese un novo parágrafo ao artigo 82.4 na 
Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xu-
dicial, coa seguinte redacción:

«As audiencias provinciais coñecerán, así mes-
mo, dos recursos que estableza a Lei contra as 
resolucións ditadas en materia civil polos xulga-
dos de Violencia sobre a Muller da provincia. A 
fi n de facilitar o coñecemento destes recursos, e 
atendendo ao número de asuntos existentes, po-
deranse especializar unha ou varias das súas sec-
cións de conformidade co previsto no artigo 98 
da citada Lei Orgánica.»

Artigo 47. Formación.

O Goberno, o Consello Xeral do Poder Xudicial 
e as comunidades autónomas, no ámbito das súas 
respectivas competencias, asegurarán unha for-
mación específi ca relativa á igualdade e non-dis-
criminación por razón de sexo e sobre Violencia 
de Xénero nos cursos de formación de xuíces e 
maxistrados, fi scais, secretarios xudiciais, forzas e 
corpos de seguridade e médicos forenses. En todo 
caso, nos cursos de formación anteriores introdu-
cirase o enfoque da discapacidade das vítimas. 

Artigo 48. Xurisdición dos xulgados.

Modifícase o número 1 do artigo 4 da Lei 38/1988, 
do 28 de decembro, de demarcación e planta xudi-
cial, que queda redactado da seguinte forma:

«1. Os xulgados de primeira instancia e instruc-
ción e os xulgados de Violencia sobre a Muller 
teñen xurisdición no ámbito territorial do seu 
respectivo partido. 

Non obstante o anterior, e atendidas as circuns-
tancias xeográfi cas, de situación e poboación, po-
deranse crear xulgados de Violencia sobre a Mu-
ller que atendan a máis dun partido xudicial.»

Artigo 49. Sede dos xulgados.

Modifícase o artigo 9 da Lei 38/1988, do 28 de 
decembro, de demarcación e planta xudicial, que 
queda redactado da seguinte forma:

«Os xulgados de primeira instancia e instrucción 
e os xulgados de Violencia sobre a Muller teñen 
a súa sede na capital do partido.»
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Artigo 50. Planta dos xulgados de Violencia so-
bre a Muller.

Engádese un artigo 15 bis na Lei 38/1988, do 28 
de decembro, de demarcación e planta xudicial, 
coa seguinte redacción:

«1. A planta inicial dos xulgados de Violencia 
sobre a Muller será a establecida no anexo XIII 
desta Lei.

2. A concreción da planta inicial e a que sexa 
obxecto de desenvolvemento posterior, será rea-
lizada mediante real decreto de conformidade co 
establecido no artigo 20 desta Lei e axustarase 
aos seguintes criterios:

a) Poderanse crear xulgados de Violencia sobre a 
Muller naqueles partidos xudiciais en que a car-
ga de traballo así o aconselle.

b) Naqueles partidos xudiciais nos cales, en aten-
ción ao volume de asuntos, non se considere ne-
cesario o desenvolvemento da planta xudicial, 
poderanse transformar algúns dos xulgados de 
instrucción e de primeira instancia e instrución 
en funcionamento en xulgados de Violencia so-
bre a Muller.

c) Así mesmo, cando se considere, en función da 
carga de traballo, que non é precisa a creación 
dun órgano xudicial específi co, determinarase, 
de existiren varios, qué xulgados de instrución 
ou de primeira instancia e instrución asumirán 
o coñecemento das materias de Violencia sobre 
a Muller nos termos do artigo 1 da Lei Orgánica 

de medidas de protección integral contra a Vio-
lencia de Xénero con carácter exclusivo xunto co 
resto das correspondentes á xurisdición penal ou 
civil, segundo a natureza do órgano en cuestión.

3. Serán servidos por maxistrados os xulgados de 
Violencia sobre a Muller que teñan a súa sede na 
capital da provincia e os demais xulgados que así 
se establecen no anexo XIII desta Lei.»

Artigo 51. Prazas servidas por maxistrados.

O número 2 do artigo 21 da Lei 38/1988, do 28 
de decembro, de demarcación e planta xudicial 
terá a seguinte redacción:

«2. O Ministro de Xustiza poderá establecer que 
os Xulgados de Primeira Instancia e de Instruc-
ción ou de Primeira Instancia e Instrución e os 
Xulgados de Violencia sobre a Muller, sexan 
servidos por maxistrados, sempre que estean ra-
dicados nun partido xudicial superior a 150.000 
habitantes de dereito ou experimenten aumentos 
de poboación de feito que superen esa cifra, e o 
volume de cargas competenciais así o exixa.»

Artigo 52. Constitución dos xulgados.

Inclúese un novo artigo 46 ter na Lei 38/1988, do 
28 de decembro, de demarcación e planta xudi-
cial, coa seguinte redacción:

«1. O Goberno, dentro do marco da Lei de orza-
mentos xerais do Estado, oído o Consello Xeral 
do Poder Xudicial e, se é o caso, a Comunidade 
Autónoma afectada, procederá de forma gradua-
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da e mediante real decreto á constitución, com-
patibilización e transformación de xulgados de 
instrución e de primeira instancia e instrución 
para a plena efectividade da planta dos xulgados 
de Violencia sobre a Muller.

2. En canto as comunidades autónomas non fi xen 
a sede dos xulgados de Violencia sobre a Muller, 
esta entenderase situada naquelas poboacións que 
se establezan no anexo XIII desta lei.»

Artigo 53. Notifi cación das sentenzas ditadas po-
los tribunais.

Engádese un novo parágrafo no artigo 160 da Lei 
de axuizamento criminal, co contido seguinte:

«Cando a instrución da causa correspondese a un 
xulgado de Violencia sobre a Muller a sentenza sera-
lle remitida a este por testemuño de forma inmediata, 
con indicación de se a sentenza é ou non fi rme.»

Artigo 54. Especialidades no suposto de xuízos 
rápidos.

Engádese un novo artigo 779 bis na Lei de axui-
zamento criminal co contido seguinte:

«1. No suposto de que a competencia correspon-
da ao xulgado de Violencia sobre a Muller, as 
dilixencias e resolucións sinaladas nos artigos 
anteriores deberán ser practicadas e adoptadas 
durante as horas de audiencia.

2. A Policía Xudicial deberá realizar as cita-
cións a que se refi re o artigo 796, ante o xulgado 

de Violencia sobre a Muller, no día hábil máis 
próximo, entre aqueles que se fi xen regulamen-
tariamente.

Non obstante, o detido, se o houber, deberá ser 
posto á disposición do xulgado de instrución de 
garda, para os únicos efectos de regularizar a 
súa situación persoal, cando non sexa posible a 
presentación ante o xulgado de Violencia sobre a 
Muller que resulte competente.

3. Para a realización das citacións antes referi-
das, a Policía Xudicial fi xará o día e a hora da 
comparecencia coordinadamente co xulgado de 
Violencia sobre a Muller. Para estes efectos o 
Consello Xeral do Poder Xudicial, de acordo co 
establecido no artigo 110 da Lei orgánica do Po-
der Xudicial, ditará os regulamentos oportunos 
para asegurar esta coordinación.»

Artigo 55. Notifi cación das sentenzas ditadas por 
xulgado do penal.

Engádese un número 5 no artigo 789 da Lei de 
axuizamento criminal, co contido seguinte:

«5. Cando a instrución da causa corresponde-
se a un xulgado de Violencia sobre a Muller, a 
sentenza seralle remitida a este por testemuño 
de forma inmediata. Igualmente, remitiráselle a 
declaración de fi rmeza e a sentenza de segunda 
instancia cando esta sexa revogatoria, en todo ou 
en parte, da sentenza previamente ditada.»

Artigo 56. Especialidades no suposto de xuízos 
rápidos en materia de faltas.

Normativa ESTATAL relevante en materia de violencia de xénero
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Engádese un novo número 5 ao artigo 962 da Lei 
de Axuizamento Criminal, co contido seguinte:

«5. No suposto de que a competencia para co-
ñecer corresponda ao Xulgado de Violencia so-
bre a Muller, a policía xudicial deberá realizar 
as citacións a que se refi re este artigo ante o dito 
Xulgado no día hábil máis próximo. Para a rea-
lización das citacións antes referidas, a policía 
xudicial fi xará o día e a hora da comparecencia 
coordinadamente co Xulgado de Violencia sobre 
a Muller. Para estes efectos o Consello Xeral do 
Poder Xudicial, de acordo co establecido no arti-
go 110 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, dita-
rá os Regulamentos oportunos para asegurar esta 
coordinación.»

   >>CAPÍTULO II
        Normas procesuais civís

Artigo 57. Perda da competencia obxectiva cando 
se produzan actos de Violencia sobre a Muller.

Engádese un novo artigo 49 bis na Lei 1/2000, 
do 7 de xaneiro, de axuizamento civil, cuxa re-
dacción é a seguinte:

«Artigo 49 bis. Perda da competencia cando se 
produzan actos de Violencia sobre a Muller.

1. Cando un xuíz, que estea coñecendo en pri-
meira instancia dun procedemento civil, teña no-
ticia da comisión dun acto de violencia dos defi -
nidos no artigo 1 da Lei orgánica de medidas de 
protección integral contra a Violencia de Xénero, 

que dese lugar á iniciación dun proceso penal ou 
a unha orde de protección, tras verifi car a con-
correncia dos requisitos previstos no parágrafo 
terceiro do artigo 87 ter da Lei orgánica do Poder 
Xudicial, deberá inhibirse, remitindo os autos no 
estado en que se encontren ao Xuíz de Violencia 
sobre a Muller que resulte competente, agás que 
se iniciase a fase do xuízo oral.

2. Cando un xuíz que estea coñecendo dun pro-
cedemento civil, teña noticia da posible comisión 
dun acto de Violencia de Xénero que non dese lu-
gar á iniciación dun proceso penal nin a ditar unha 
orde de protección, tras verifi car que concorren os 
requisitos do parágrafo terceiro do artigo 87 ter da 
Lei orgánica do Poder Xudicial, deberá inmedia-
tamente citar as partes a unha comparecencia co 
Ministerio Fiscal que se celebrará nas seguintes 
24 horas a fi n de que este tome coñecemento de 
cantos datos sexan relevantes sobre os feitos acae-
cidos. Tras ela, o Fiscal, de maneira inmediata, de-
berá decidir se denuncia, nas 24 horas seguintes, 
os actos de Violencia de Xénero ou solicita orde 
de protección ante o Xulgado de Violencia sobre 
a Muller que resulte competente. No suposto de 
que se interpoña denuncia ou se solicite a orde de 
protección, o Fiscal deberá entregar copia da de-
nuncia ou solicitude no tribunal, o cal continuará 
coñecendo do asunto ata que sexa, se é o caso, 
requirido de inhibición polo Xuíz de Violencia so-
bre a Muller competente.

3. Cando un Xuíz de Violencia sobre a Muller 
que estea coñecendo dunha causa penal por Vio-
lencia de Xénero teña coñecemento da existencia 
dun proceso civil, e verifi que a concorrencia dos 
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requisitos do parágrafo terceiro do artigo 87 ter da 
Lei orgánica do poder xudicial, requirirá de inhi-
bición ao tribunal civil, o cal deberá acordar de 
inmediato a súa inhibición e a remisión dos autos 
ao órgano requirente.

Para os efectos do parágrafo anterior, o requi-
rimento de inhibición irá acompañado de teste-
muño da incoación de dilixencias previas ou de 
xuízo de faltas, do auto de admisión da querela 
ou da orde de protección adoptada.

4. Nos casos previstos nos números 1 e 2 deste 
artigo, o tribunal civil remitirá os autos ao xul-
gado de Violencia sobre a Muller sen que sexa 
de aplicación o previsto no artigo 48.3 da Lei de 
axuizamento civil, debendo as partes desde ese 
momento comparecer ante ese órgano.

Nestes supostos non serán de aplicación as res-
tantes normas desta sección, nin se admitirá de-
clinatoria, debendo as partes que queiran facer 
valer a competencia do xulgado de Violencia so-
bre a Muller presentar testemuño dalgunha das 
resolucións ditadas polo dito xulgado a que se 
refi re o parágrafo fi nal do número anterior.

5. Os Xulgados de Violencia sobre a Muller 
exercerán as súas competencias en materia civil 
de forma exclusiva e excluínte e, en todo caso, 
de conformidade cos procedementos e recursos 
previstos na Lei de axuizamento civil.»

   >>CAPÍTULO III
       Normas procesuais penais

Artigo 58. Competencias na orde penal.

Modifícase o artigo 14 da Lei de axuizamento cri-
minal, que queda redactado da seguinte forma:

«Fóra dos casos que expresa e limitadamente lles 
atribúen a Constitución e as leis a xuíces e tribu-
nais determinados, serán competentes:

1. Para o coñecemento e decisión dos xuízos de 
faltas, o xuíz de instrución, salvo que a compe-
tencia corresponda ao Xuíz de Violencia sobre a 
Muller de conformidade co número quinto deste 
artigo. Non obstante, coñecerá dos Xuízos por 
faltas tipifi cadas nos artigos 626, 630, 632 e 633 
do Código penal, o Xuíz de paz do lugar en que 
se cometesen. Tamén coñecerán os xuíces de paz 
dos Xuízos por faltas tipifi cadas no artigo 620.1.º 
e 2.º, do Código penal, excepto cando o ofendido 
sexa algunha das persoas a que se refi re o artigo 
173.2 do mesmo Código.

2. Para a instrución das causas, o xuíz de ins-
trucción do partido en que se cometese o delito, 
ou o Xuíz de Violencia sobre a Muller, ou o xuíz 
central de instrución respecto dos delitos que a 
lei determine.

3. Para o coñecemento e decisión das causas por 
delitos a que a lei sinale pena privativa de liber-
dade de duración non superior a cinco anos ou 
pena de multa calquera que sexa a súa contía, 
ou calquera outra de distinta natureza, ben sexan 
únicas, conxuntas ou alternativas, sempre que 
a duración destas non exceda de dez anos, así 
como por faltas, sexan ou non incidentais, im-
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putables aos autores destes delitos ou a outras 
persoas, cando a comisión da falta ou a súa proba es-
tean relacionadas con aqueles, o xuíz do penal da cir-
cunscrición onde o delito foi cometido, ou o xuíz do 
penal correspondente á circunscrición do xulgado de 
Violencia sobre a Muller, se é o caso, ou o xuíz cen-
tral do penal no ámbito que lle é propio, sen prexuízo 
da competencia do xuíz de instrución de garda do lu-
gar de comisión do delito para ditar sentenza de con-
formidade, ou do Xuíz de Violencia sobre a Muller 
competente, se é o caso, nos termos establecidos no 
artigo 801.

Non obstante, nos supostos de competencia do 
xuíz do penal, se o delito é dos atribuídos ao tri-
bunal do xurado, o coñecemento e decisión co-
rresponderalle a este.

4. Para o coñecemento e decisión das causas nos 
demais casos a audiencia provincial da circuns-
crición onde o delito se cometese, ou a Audien-
cia Provincial correspondente á circunscrición 
do Xulgado de Violencia sobre a Muller, se é o 
caso, ou a Sala do Penal da Audiencia Nacional.
Non obstante, nos supostos de competencia da 
audiencia provincial, se o delito é dos atribuídos 
ao tribunal de xurado, o coñecemento e decisión 
corresponderalle a este.

5. Os xulgados de Violencia sobre a Muller se-
rán competentes nas seguintes materias, en todo 
caso de conformidade cos procedementos e re-
cursos previstos nesta lei:

a) Da instrución dos procesos para exixir res-
ponsabilidade penal polos delitos recollidos nos 

títulos do Código Penal relativos a homicidio, 
aborto, lesións, lesións ao feto, delitos contra 
a liberdade, delitos contra a integridade moral, 
contra a liberdade e indemnidade sexuais ou 
calquera outro delito cometido con violencia ou 
intimidación, sempre que se cometesen contra 
quen sexa ou fose a súa esposa, ou muller que 
estea ou estivese ligada ao autor por análoga re-
lación de afectividade, aínda sen convivencia, 
así como dos cometidos sobre os descendentes, 
propios ou da esposa ou convivente, ou sobre os 
menores ou incapaces que con el convivan ou 
que se encontren suxeitos á potestade, tutela, cu-
ratela, acollemento ou garda de feito da esposa 
ou convivente, cando tamén se producise un acto 
de Violencia de Xénero.

b) Da instrución dos procesos para exixir responsa-
bilidade penal por calquera delito contra os dereitos 
e deberes familiares, cando a vítima sexa algunha 
das persoas sinaladas como tales na letra anterior.

c) Da adopción das correspondentes ordes de 
protección ás vítimas, sen prexuízo das compe-
tencias atribuídas ao Xuíz de garda.

d) Do coñecemento e decisión das faltas contidas 
nos títulos I e II do libro III do Código penal, 
cando a vítima sexa algunha das persoas sinala-
das como tales na alínea a) deste punto.»

Artigo 59. Competencia territorial.

Engádese un novo artigo 15 bis na Lei de Axui-
zamento Criminal, cuxa redacción é a seguinte:
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«No caso de que se trate dalgúns dos delitos ou  
faltas cuxa instrución ou coñecemento lle co-
rresponda ao Xuíz de Violencia sobre a Muller, 
a competencia territorial virá determinada polo 
lugar do domicilio da vítima, sen preXuízo da 
adopción da orde de protección, ou de medidas 
urxentes do artigo 13 desta Lei que puidese adop-
tar o Xuíz do lugar de comisión dos feitos.»

Artigo 60. Competencia por conexión.

Engádese un novo artigo 17 bis na Lei de Axuiza-
mento Criminal, cuxa redacción é a seguinte:

«A competencia dos xulgados de Violencia sobre 
a Muller estenderase á instrución e coñecemento 
dos delitos e faltas conexas sempre que a conexión 
teña a súa orixe nalgún dos supostos previstos nos 
números 3.º e 4.º do artigo 17 desta Lei.»

   >>CAPÍTULO IV
       Medidas xudiciais de protección e de 
       seguridade das vítimas

Artigo 61. Disposicións xerais.

1. As medidas de protección e seguridade previs-
tas neste capítulo serán compatibles con calquera 
das medidas cautelares e de aseguramento que se 
poden adoptar nos procesos civís e penais.

2. En todos os procedementos relacionados coa 
Violencia de Xénero, o Xuíz competente, de ofi -
cio ou por instancia das vítimas, dos fi llos, das 
persoas que convivan con elas ou se encontren 

suxeitas á súa garda ou custodia, do Ministerio 
Fiscal ou da Administración de que dependan os 
servizos de atención ás vítimas ou a súa acollida, 
deberase pronunciar en todo caso sobre a pertinen-
cia da adopción das medidas cautelares e de asegu-
ramento establecidas neste capítulo, determinando 
o seu prazo, se procedese a súa adopción.

Artigo 62. Da orde de protección.

Recibida a solicitude de adopción dunha orde de 
protección, o Xuíz de Violencia sobre a Muller 
e, se é o caso, o Xuíz de garda, actuarán de con-
formidade co disposto no artigo 544 ter da Lei de 
Axuizamento Criminal.

Artigo 63. Da protección de datos e as limita-
cións á publicidade.

1. Nas actuacións e procedementos relacionados 
coa Violencia de Xénero protexerase a intimidade 
das vítimas; en especial, os seus datos persoais, 
os dos seus descendentes e os de calquera outra 
persoa que estea baixo a súa garda ou custodia.

2. Os xuíces competentes poderán acordar, de 
ofi cio ou por instancia de parte, que as vistas se 
desenvolvan a porta pechada e que as actuacións 
sexan reservadas.

Artigo 64. Das medidas de saída do domicilio, 
afastamento ou suspensión das comunicacións.

1. O Xuíz poderá ordenar a saída obrigatoria do in-
culpado por Violencia de Xénero do domicilio en que 
estivese convivindo ou teña a súa residencia a unida-
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de familiar, así como a prohibición de volver a el.

2. O Xuíz, con carácter excepcional, poderá au-
torizar que a persoa protexida concerte, cunha 
axencia ou sociedade pública alí onde a houber 
e que inclúa entre as súas actividades a do arren-
damento de vivendas, a permuta do uso atribuído 
da vivenda familiar de que sexan copropietarios, 
polo uso doutra vivenda, durante o tempo e nas 
condicións que se determinen.

3. O Xuíz poderá prohibirlle ao inculpado que 
se aproxime á persoa protexida, o que lle impide 
achegarse a ela en calquera lugar onde se encon-
tre, así como achegarse ao seu domicilio, ao seu 
lugar de traballo ou a calquera outro que sexa 
frecuentado por ela.

Poderase acordar a utilización de instrumentos 
coa tecnoloxía adecuada para verifi car de inme-
diato o seu incumprimento.

O Xuíz fi xará unha distancia mínima entre o in-
culpado e a persoa protexida que non se poderá 
exceder, baixo apercibimento de incorrer en res-
ponsabilidade penal.

4. A medida de afastamento poderase acordar 
con independencia de que a persoa afectada, ou 
aquelas ás cales se pretenda protexer, abandona-
sen previamente o lugar.

5. O Xuíz poderalle prohibir ao inculpado toda 
clase de comunicación coa persoa ou persoas que 
se indique, baixo apercibimento de incorrer en 
responsabilidade penal.

6. As medidas a que se refi ren os puntos ante-
riores poderanse acordar acumulada ou separa-
damente.

Artigo 65. Das medidas de suspensión da patria 
potestade ou a custodia de menores.

O Xuíz poderase suspender para o inculpado por 
violencia de xénero o exercicio da patria potesta-
de ou da garda e custodia, respecto dos menores 
a que se refi ra.

Artigo 66. Da medida de suspensión do réxime 
de visitas.

O Xuíz poderá ordenar a suspensión de visitas do 
inculpado por Violencia de Xénero aos seus des-
cendentes.

Artigo 67. Da medida de suspensión do dereito á 
tenza, porte e uso de armas.

O Xuíz poderá acordar, respecto dos inculpados 
en delitos relacionados coa violencia a que se 
refi re esta Lei, a suspensión do dereito á tenza, 
porte e uso de armas, coa obriga de depositalas 
nos termos establecidos pola normativa vixente.

Artigo 68. Garantías para a adopción das medidas.

As medidas restritivas de dereitos contidas neste ca-
pítulo deberanse adoptar mediante auto motivado en 
que se aprecie a súa proporcionalidade e necesidade, 
e, en todo caso, con intervención do Ministerio Fiscal 
e respecto dos principios de contradición, audien-
cia e defensa.
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Artigo 69. Mantemento das medidas de protec-
ción e seguridade.

As medidas deste capítulo poderanse manter tras 
a sentenza defi nitiva e durante a tramitación dos 
eventuais recursos que correspondesen. Neste 
caso, deberase facer constar na sentenza o man-
temento de tales medidas.

   >>CAPÍTULO V
       Do Fiscal contra a Violencia sobre 
       a Muller

Artigo 70. Funcións do Fiscal contra a Violencia 
sobre a Muller.

Engádese un artigo 18 quáter na Lei 50/1981, do 
30 de decembro, reguladora do estatuto orgánico 
do Ministerio Fiscal, coa seguinte redacción:

«1. O Fiscal Xeral do Estado nomeará, oído o 
Consello Fiscal, como delegado, un Fiscal contra 
a Violencia sobre a Muller, con categoría de Fiscal 
de sala, que exercerá as seguintes funcións:

a) Practicar as dilixencias a que se refi re o artigo 
5 do estatuto orgánico do Ministerio Fiscal, e 
intervir directamente naqueles procesos penais 
de especial transcendencia apreciada polo Fis-
cal Xeral do Estado, referentes aos delitos por 
actos de violencia de xénero comprendidos no 
artigo 87 ter.1 da Lei Orgánica do Poder Xu-
dicial.

b) Intervir, por delegación do Fiscal xeral do Es-

tado, nos procesos civís comprendidos no artigo 
87 ter.2 da Lei Orgánica do poder xudicial.

c) Supervisar e coordinar a actuación das sec-
cións contra a Violencia sobre a Muller, e de-
mandar informes delas, dando coñecemento ao 
Fiscal Xefe das Fiscalías en que se integren.

d) Coordinar os criterios de actuación das diver-
sas Fiscalías en materias de violencia de xénero, 
para o cal lle poderá propoñer ao Fiscal Xeral do 
Estado a emisión das correspondentes instrucións.

e) Elaborar semestralmente, e presentarlle ao 
Fiscal Xeral do Estado, para a súa remisión á 
Xunta de Fiscais de Sala do Tribunal Supremo, 
e ao Consello Fiscal, un informe sobre os pro-
cedementos seguidos e actuacións practicadas 
polo Ministerio Fiscal en materia de Violencia 
de Xénero.

2. Para a súa adecuada actuación adscribiránse-
lles os profesionais e expertos que sexan nece-
sarios para auxilialo de maneira permanente ou 
ocasional. »

Artigo 71. Seccións contra a Violencia sobre a 
Muller.

Substitúense os parágrafos segundo e terceiro do 
número 1 do artigo 18 da Lei 50/1981, do 30 de 
decembro, reguladora do Estatuto Orgánico do 
Ministerio Fiscal, polo seguinte texto:

«Na Fiscalía da Audiencia Nacional e en cada 
Fiscalía dos Tribunais  Superiores de Xustiza e 
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das audiencias provinciais, existirá unha sección 
de menores á cal se lle encomendarán as fun-
cións e facultades que ao Ministerio Fiscal lle 
atribúe a Lei Orgánica reguladora da responsabi-
lidade penal dos menores e outra sección contra 
a violencia sobre a muller en cada Fiscalía dos 
Tribunais  Superiores de Xustiza e das audien-
cias provinciais. A estas seccións serán adscritos 
fi scais que pertenzan aos seus respectivos ca-
dros de persoal, tendo preferencia aqueles que 
por razón das anteriores funcións desempeñadas, 
cursos impartidos ou superados ou por calquera 
outra circunstancia análoga, se especializasen na 
materia. Non obstante, cando as necesidades do 
servizo así o aconsellen poderán actuar tamén 
noutros ámbitos ou materias.

Nas Fiscalías dos Tribunais  Superiores de Xus-
tiza e nas audiencias provinciais poderán existir 
as adscricións permanentes que se determinen 
regulamentariamente. 

Á sección contra a Violencia sobre a Muller atri-
búenselles as seguintes funcións:

a) Intervir nos procedementos penais polos feitos 
constitutivos de delitos ou faltas cuxa competen-
cia estea atribuída aos xulgados de violencia so-
bre a muller.

b) Intervir directamente nos procesos civís cuxa 
competencia estea atribuída aos xulgados de 
Violencia sobre a Muller.

Na sección contra a Violencia sobre a Muller de-
berase levar un rexistro dos procedementos que 

se sigan relacionados con estes feitos que per-
mitirá a consulta dos fi scais cando coñezan dun 
procedemento dos que teñen atribuída a compe-
tencia, para o efecto en cada caso procedente.»

Artigo 72. Delegados da Xefatura da Fiscalía.

Engádese un número 6 ao artigo 22 da Lei 
50/1981, do 30 de decembro, reguladora do Es-
tatuto orgánico do Ministerio Fiscal, que queda 
redactado da seguinte forma:

«6. Naquelas Fiscalías en que o número de asun-
tos de que coñecese así o aconsellase e sempre 
que resultase conveniente para a organización do 
servizo, logo do informe do Consello Fiscal, po-
deranse designar delegados da xefatura co fi n de 
asumir as funcións de dirección e coordinación 
que lle fosen especifi camente encomendadas. O 
cadro de persoal orgánico determinará o número 
máximo de delegados da xefatura que se poidan 
designar en cada Fiscalía. En todo caso, en cada 
Fiscalía haberá un delegado de xefatura que asu-
mirá as funcións de dirección e coordinación, 
nos termos previstos neste punto, en materia de 
infraccións relacionadas coa Violencia de Xéne-
ro, delitos contra o ambiente e vixilancia peni-
tenciaria, con carácter exclusivo ou compartido 
con outras materias.

Tales delegados serán nomeados e, se é o caso, rele-
vados mediante resolución ditada polo Fiscal xeral do 
Estado, por proposta motivada do Fiscal xefe respec-
tivo, oída a Xunta de Fiscalía. Cando a resolución do 
Fiscal xeral do Estado sexa discrepante coa proposta 
do Fiscal xefe respectivo, deberá ser motivada.
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Para a cobertura destas prazas será preciso, con 
carácter previo á proposta do Fiscal xefe corres-
pondente, realizar unha convocatoria entre os 
fi scais do cadro de persoal. Á proposta xuntara-
se relación do resto dos fi scais que solicitasen o 
posto con achega dos méritos alegados.»

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       PRIMEIRA
       Pensións e axudas

1. Quen sexa condenado, por sentenza fi rme, pola 
comisión dun delito doloso de homicidio en cal-
quera das súas formas ou de lesión, cando a ofen-
dida polo delito sexa o seu cónxuxe ou excónxuxe, 
perderá a condición de benefi ciario da pensión de 
viuvez que lle corresponda dentro do sistema pú-
blico de pensións causada pola vítima, salvo que, 
se é o caso, medie reconciliación entre eles.

2. A quen sexa condenado, por sentenza fi rme, 
pola comisión dun delito doloso de homicidio 
en calquera das súas formas ou de lesións can-
do a ofendida polo delito sexa a súa cónxuxe 
ou ex-cónxuxe, ou estea ou estivese ligada a el 
por unha análoga relación de afectividade, aínda 
sen convivencia, non lle será aboable, en ningún 
caso, a pensión por orfandade de que poidan ser 
benefi ciarios os seus fi llos dentro do sistema pú-
blico de pensións, salvo que, se é o caso, medie 
reconciliación entre aqueles.

3. Non terá a consideración de benefi ciario, a 
título de vítima indirecta, das axudas previstas 
na Lei 35/1995, do 11 de decembro, de axudas e 

asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra 
a liberdade sexual, quen sexa condenado por delito 
doloso de homicidio en calquera das súas formas, 
cando a ofendida sexa a súa cónxuxe ou excónxuxe 
ou persoa coa que estea ou estivese ligado de forma 
estable por análoga relación de afectividade, con 
independencia da súa orientación sexual, durante, 
polo menos, os dous anos anteriores ao momento 
do falecemento, salvo que teñan descendencia en 
común, neste caso abondará a simple convivencia.

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       SEGUNDA
       Protocolos de actuación

O Goberno e as comunidades autónomas que 
asuman competencias en materia de xustiza, or-
ganizarán no ámbito que a cada unha lle é pro-
pio os servizos forenses de modo que conten con 
unidades de valoración forense integral encarga-
das de deseñar protocolos de actuación global e 
integral en casos de Violencia de Xénero.

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
        TERCEIRA. 
        Modifi cación da Lei Orgánica 
        reguladora do dereito á educación

UN

As letras b) e g) do artigo 2 da Lei Orgánica 8/1985, 
do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, 
quedarán redactadas da forma seguinte:
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«b) A formación no respecto dos dereitos e liberda-
des fundamentais, da igualdade entre homes e mulle-
res e no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro 
dos principios democráticos de convivencia.

g) A formación para a paz, a cooperación e a so-
lidariedade entre os pobos e para a prevención de 
confl itos e para a resolución pacífi ca deles e non-
violencia en todos os ámbitos da vida persoal, fa-
miliar e social.»

DOUS 

Incorpóranse tres novas letras no número 1 do 
artigo 31 da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, 
reguladora do dereito á educación, que quedarán 
redactadas da forma seguinte: 

«k) As organizacións de mulleres con implanta-
ción en todo o territorio do Estado.

l) O Instituto da Muller

m) Personalidades de recoñecido prestixio na lo-
ita para a erradicación da Violencia de Xénero.»

TRES

A alínea e) do número 1 do artigo 32 da Lei Orgá-
nica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á 
educación, quedará redactada da forma seguinte:

«e) As disposicións que se refi ran ao desenvolve-
mento da igualdade de dereitos e oportunidades 

e ao fomento da igualdade real e efectiva entre 
homes e mulleres no ensino.»

CATRO

O número 1 do artigo 33 da Lei Orgánica 8/1985, 
do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, 
quedará redactado da forma seguinte:

«1. O Consello Escolar do Estado elaborará e 
fará público anualmente un informe sobre o sis-
tema educativo, onde se deberán recoller e valo-
rar os seus diversos aspectos, incluíndo a posible 
situación de violencia exercida na comunidade 
educativa. Así mesmo, informarase das medidas 
que en relación coa prevención da violencia e fo-
mento da igualdade entre homes e mulleres esta-
blezan as administracións educativas.»

CINCO

Inclúese un novo sétimo guión no número 1 do artigo 
56 da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora 
do dereito á educación, coa seguinte redacción:

«–Unha persoa, elixida polos membros do con-
sello escolar do centro que impulse medidas edu-
cativas que fomenten a igualdade real e efectiva 
entre homes e mulleres.»

SEIS

Engádese unha nova alínea m) no artigo 57 da 
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Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora 
do dereito á educación, coa seguinte redacción:

«m) Propoñer medidas e iniciativas que favore-
zan a convivencia no centro, a igualdade entre 
homes e mulleres e a resolución pacífi ca de tos 
en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e 
social.»

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       CUARTA
       Modifi cación da Lei Orgánica de 
       ordenación xeral do sistema educativo

UN

Modifícase a alínea b) do número 1 do artigo 1 
da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de or-
denación xeral do sistema educativo, que queda-
rá redactado da seguinte forma:

«b) A formación no respecto dos dereitos e liber-
dades fundamentais, da igualdade entre homes 
e mulleres e no exercicio da tolerancia e da li-
berdade dentro dos principios democráticos de 
convivencia. »

DOUS

Modifícase a alínea e) e engádese a letra l) no 
número 3 do artigo 2 da Lei Orgánica 1/1990, 
do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema 
educativo, que quedarán redactadas da seguinte 
forma:

«e) O fomento dos hábitos de comportamento 
democrático e as habilidades e técnicas na preven-
ción de confl itos e na resolución pacífi ca deles.

l) A formación para a prevención de confl itos e 
para a resolución pacífi ca deles en todos os ám-
bitos da vida persoal, familiar e social.»

TRES

Modifícase o número 3 do artigo 34 da Lei Orgá-
nica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xe-
ral do sistema educativo, que quedará redactada 
da seguinte forma:

«3. A metodoloxía didáctica da formación profe-
sional específi ca promoverá a integración de con-
tidos científi cos, tecnolóxicos e organizativos. Así 
mesmo, favorecerá no alumno a capacidade para 
aprender por si mesmo e para traballar en equipo, 
así como a formación na prevención de confl itos e 
para a resolución pacífi ca deles en todos os ámbi-
tos da vida persoal, familiar e social.»

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA
       Modifi cación da Lei Orgánica de 
       Calidade da Educación

UN

Engádese unha nova alínea b), co conseguinte 
desprazamento das actuais, e tres novas alíneas 
n), ñ) e o) no artigo 1 da Lei Orgánica 10/2002, 
do 23 de decembro, de Calidade da Educación, 
co seguinte contido:
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«b) A eliminación dos obstáculos que difi cultan a 
plena igualdade entre homes e mulleres.

n) A formación no respecto dos dereitos e liber-
dades fundamentais, da igualdade entre homes 
e mulleres e no exercicio da tolerancia e da li-
berdade dentro dos principios democráticos de 
convivencia.

ñ) A formación para a prevención de confl itos e 
para a resolución pacífi ca deles e non-violencia en 
todos os ámbitos da vida persoal familiar e social.

o) O desenvolvemento das capacidades afectivas»

DOUS

Engádense dúas novas letras e) e f), co conse-
guinte desprazamento das actuais, no número 2 
do artigo 12 da Lei Orgánica 10/2002, do 23 de 
decembro, de Calidade da Educación, co seguin-
te contido:

«e) Exercitarse na prevención dos confl itos e na 
resolución pacífi ca deles.

f) Desenvolver as súas capacidades afectivas.»

TRES

Engádense tres novas alíneas b), c) e d), co con-
seguinte desprazamento das actuais, no número 
2 do artigo 15 da Lei Orgánica 10/2002, do 23 de 
decembro, de Calidade da Educación, co seguin-
te contido:

«b) Adquirir habilidades na prevención de con-
fl itos e na súa resolución pacífi ca que permitan 
desenvolverse con autonomía no ámbito familiar 
e doméstico, así como nos grupos sociais nos ca-
les se relacionan.

c) Comprender e respectar a igualdade entre 
sexos.

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas »

CATRO

Engádense tres novas letras b), c) e d), co conse-
guinte desprazamento das actuais, no número 2 
do artigo 22 da Lei Orgánica 10/2002, do 23 de 
decembro, de Calidade da Educación, co seguin-
te contido:

«b) Coñecer, valorar e respectar a igualdade de 
oportunidades de homes e mulleres.

c) Relacionarse cos demais sen violencia, resol-
vendo pacifi camente os confl itos.

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas »

CINCO

Modifícase a alínea f) do número 1 e engádese 
un novo número 5 no artigo 23 da Lei Orgáni-
ca 10/2002, do 23 de decembro, de Calidade da 
Educación, que queda redactado da forma se-
guinte:

«1. f) Ética e igualdade entre homes e mulleres»
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«5. A disciplina de ética incluirá contidos especí-
fi cos sobre a igualdade entre homes e mulleres »

SEIS

Engádense dúas novas alíneas b) e c), co conseguin-
te desprazamento das actuais, no número 2 do arti-
go 34 da Lei Orgánica 10/2002, do 23 de decembro, 
de Calidade da Educación, co seguinte contido:

«b) Consolidar unha madurez persoal, social e 
moral que lles permita actuar de forma responsa-
ble, autónoma e prever e resolver pacifi camente 
os confl itos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade real e efectiva entre ho-
mes e mulleres e analizar e valorar criticamente 
as desigualdades entre eles.»

SETE

Engádese un novo número 3 no artigo 40 da Lei 
Orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de Cali-
dade da Educación, co seguinte contido:

«3. Co fi n de promover a efectiva igualdade entre 
homes e mulleres, as administracións educativas ve-
larán para que todos os currículos e os materiais edu-
cativos recoñezan o igual valor de homes e mulleres e 
se elaboren a partir de presupostos non discriminato-
rios para as mulleres. Así mesmo, deberán fomentar o 
respecto na igualdade de dereitos e obrigas.»

OITO

Engádense dúas novas alíneas e) e f) no número 

2 do artigo 52 da Lei Orgánica 10/2002, do 23 de 
decembro, de Calidade da Educación, co seguin-
te contido:

«e) Desenvolver habilidades na resolución pací-
fi ca dos confl itos nas relacións persoais, familia-
res e sociais.

f) Fomentar o respecto á dignidade das persoas e 
á igualdade entre homes e mulleres.»

NOVE

Modifícase a letra d) do artigo 56 da Lei Orgá-
nica 10/2002, do 23 de decembro, de Calidade 
da Educación, que queda redactada da forma se-
guinte:

«d) A titoría do alumnado para dirixir a súa apren-
dizaxe, transmitirlles valores e axudalos, en co-
laboración cos pais, a superar as súas difi cultades 
e resolver pacifi camente os seus confl itos.»

DEZ

Engádese unha nova alínea g), co conseguinte 
desprazamento da alínea g) actual que pasará a 
ser unha nova alínea h), no número 2 do artigo 
81 da Lei Orgánica 10/2002, do 23 de decembro, 
de Calidade da Educación, co contido seguinte:

«g) Unha persoa que impulse medidas educativas 
que fomenten a igualdade real e efectiva entre 
homes e mulleres, residente na cidade onde estea 
situado o centro e elixida polo consello escolar 
do centro.»
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ONCE

Modifícase a alínea k) no número 1 do artigo 82 
da Lei Orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de 
Calidade da Educación, que queda redactado da 
forma seguinte:

«k) Propoñer medidas e iniciativas que favore-
zan a convivencia no centro, a igualdade entre 
homes e mulleres e a resolución pacífi ca de con-
fl itos en todos os ámbitos da vida persoal, fami-
liar e social.»

DOCE

Engádese unha nova alínea g) ao número 1 do 
artigo 105 da Lei Orgánica 10/2002, do 23 de 
decembro, de Calidade da Educación, que queda 
redactada da forma seguinte:

«g) Velar polo cumprimento e aplicación das 
medidas e iniciativas educativas destinadas a 
fomentar a igualdade real entre mulleres e ho-
mes.»

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA 
       Modifi cación da Lei xeral 
       de publicidade

UN 

Modifícase o artigo 3, alínea a), da Lei 34/1988, 
do 11 de novembro, xeral de publicidade, que 
quedará redactado da seguinte forma:

«É ilícita:

a) A publicidade que atente contra a dignidade da 
persoa ou vulnere os valores e dereitos recoñecidos 
na Constitución, especialmente aqueles a que se 
refi ren os seus artigos 18 e 20, número 4. Enten-
deranse incluídos na previsión anterior os anuncios 
que presenten as mulleres de forma vexatoria, ben 
utilizando particular e directamente o seu corpo 
ou partes del como simple obxecto desvinculado 
do produto que se pretende promover, ben a súa 
imaxe asociada a comportamentos estereotipados 
que vulneren os fundamentos do noso ordenamen-
to coadxuvando a xerar a violencia a que se refi re 
a Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra a Violencia de Xénero.»

DOUS

Engádese un novo número 1 bis no artigo 25 da 
Lei 34/1988, do 11 de novembro, xeral de publi-
cidade, co contido seguinte:

«1 bis. Cando unha publicidade sexa considerada 
ilícita por afectar a utilización vexatoria ou dis-
criminatoria da imaxe da muller, poderán solici-
tar do anunciante a súa cesación e rectifi cación:

a) A Delegación Especial do Goberno contra a 
Violencia sobre a Muller.

b) O Instituto da Muller ou o seu equivalente no 
ámbito autonómico.

c) As asociacións legalmente constituídas que 
teñan como obxectivo único a defensa dos in-
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tereses da muller e non inclúan como asociados 
persoas xurídicas con ánimo de lucro.

d) Os titulares dun dereito ou interese lexítimo.»

TRES 

Engádese unha disposición adicional á Lei 
34/1988, do 11 de novembro, xeral de publicida-
de, co contido seguinte:

«A acción de cesación cando unha publicidade 
sexa considerada ilícita por afectar a utilización 
vexatoria ou discriminatoria da imaxe da muller, 
exercerase na forma e nos termos previstos nos 
artigos 26 e 29, excepto en materia de lexitima-
ción que a terán, ademais do Ministerio Fiscal, as 
persoas e as institucións a que se refi re o artigo 
25.1 bis desta Lei.»

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉTIMA
       Modifi cación da Lei doEstatuto 
       dos traballadores

UN

Introdúcese un novo número 7 no artigo 37 da 
Lei do Estatuto dos traballadores, texto refundido 
aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, 
do 24 de marzo, co seguinte contido:

«7. A traballadora vítima de Violencia de Xéne-
ro terá dereito, para facer efectiva a súa protec-
ción ou o seu dereito á asistencia social integral, 
á redución da xornada de traballo con diminu-

ción proporcional do salario ou á reordenación 
do tempo de traballo, a través da adaptación do 
horario, da aplicación do horario fl exible ou do-
utras formas de ordenación do tempo de traballo 
que se utilicen na empresa.

Estes dereitos poderanse exercer nos termos que 
para estes supostos concretos establezan os con-
venios colectivos ou os acordos entre a empresa 
e os representantes dos traballadores, ou con-
forme o acordo entre a empresa e a traballado-
ra afectada. No seu defecto, a concreción destes 
dereitos corresponderalle á traballadora, sendo 
de aplicación as regras establecidas no punto an-
terior, incluídas as relativas á resolución de dis-
crepancias.»

DOUS

Introdúcese un novo número 3 bis) no artigo 40 
da Lei do Estatuto dos traballadores, texto re-
fundido aprobado polo Real decreto lexislativo 
1/1995, do 24 de marzo, co seguinte contido:

«3 bis) A traballadora vítima de violencia de xé-
nero que se vexa obrigada a abandonar o posto 
de traballo na localidade onde viña prestando os 
seus servizos, para facer efectiva a súa protec-
ción ou o seu dereito á asistencia social integral, 
terá dereito preferente a ocupar outro posto de 
traballo, do mesmo grupo profesional ou catego-
ría equivalente, que a empresa teña vacante en 
calquera outro dos seus centros de traballo.

En tales supostos, a empresa estará obrigada a 
comunicarlle á traballadora as vacantes existen-
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tes nese momento ou as que se puidesen producir 
no futuro.

O traslado ou o cambio de centro de traballo te-
rán un duración inicial de seis meses, durante os 
cales a empresa terá a obriga de reservar o posto 
de traballo que anteriormente ocupaba a traba-
lladora.

Terminado este período, a traballadora poderá 
optar entre o regreso ao seu posto de traballo an-
terior ou a continuidade no novo. Neste último 
caso, decaerá a mencionada obriga de reserva.»

TRES

Introdúcese unha nova alínea n) no artigo 45, 
número 1, da Lei do Estatuto dos traballado-
res, texto refundido aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, co contido 
seguinte:

«n) Por decisión da traballadora que se vexa 
obrigada a abandonar o seu posto de traballo 
como consecuencia de ser vítima de violencia de 
xénero.»

CATRO

Introdúcese un novo número 6, no artigo 48 da 
Lei do Estatuto dos traballadores, texto refundido 
aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, 
do 24 de marzo, co seguinte contido:

«6. No suposto previsto na alínea n) do núme-
ro 1 do artigo 45, o período de suspensión terá 

unha duración inicial que non poderá exceder de 
seis meses, salvo que das actuacións de tutela 
xudicial resultase que a efectividade do dereito 
de protección da vítima requirise a continuidade 
da suspensión. Neste caso, o Xuíz poderá prorro-
gar a suspensión por períodos de tres meses, cun 
máximo de dezaoito meses.»

CINCO

Introdúcese unha nova alínea m) no artigo 49, 
número 1, da Lei do Estatuto dos traballado-
res, texto refundido aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, co contido 
seguinte:

«m) Por decisión da traballadora que se vexa 
obrigada a abandonar defi nitivamente o seu pos-
to de traballo como consecuencia de ser vítima 
de violencia de xénero.»

SEIS

Modifícase o parágrafo segundo da alínea d) 
do artigo 52 da Lei do Estatuto dos traballado-
res, texto refundido aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, co seguinte 
contido:

«Non se computarán como faltas de asistencia, 
para os efectos do parágrafo anterior, as ausen-
cias debidas a folga legal polo tempo de dura-
ción desta, o exercicio de actividades de repre-
sentación legal dos traballadores, accidente de 
traballo, maternidade, risco durante o embarazo, 
enfermidades causadas por embarazo, parto ou 
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lactación, licenzas e vacacións, enfermidade ou 
accidente non laboral, cando a baixa sexa acor-
dada polos servizos sanitarios ofi ciais e teña unha 
duración de máis de vinte días consecutivos, nin 
as motivadas pola situación física ou psicolóxica 
derivada de violencia de xénero, acreditada polos 
servizos sociais de atención ou servizos de saú-
de, segundo proceda.» 

SETE 

Modifícase a alínea b) do número 5 do artigo 55, 
da Lei do Estatuto dos Traballadores, texto re-
fundido aprobado polo Real decreto lexislativo 
1/1995, do 24 de marzo, co seguinte contido:

«b) O das traballadoras embarazadas, desde a data 
de inicio do embarazo ata a do comezo do perío-
do de suspensión a que se refi re a alínea a); a dos 
traballadores que solicitasen un dos permisos a 
que se refi ren os números 4 e 5 do artigo 37 desta 
Lei, ou estean desfrutando deles, ou solicitasen 
a excedencia prevista no número 3 do seu artigo 
46; e a das traballadoras vítimas de Violencia de 
Xénero polo exercicio dos dereitos de redución 
ou reordenación do seu tempo de traballo, de 
mobilidade xeográfi ca, de cambio de centro de 
traballo ou de suspensión da relación laboral, nos 
termos e condicións recoñecidos nesta Lei.»

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       OITAVA
       Modifi cación da Lei xeral da 
       Seguridade Social

UN

Engádese un número 5 no artigo 124 da Lei xeral 
da Seguridade Social, texto refundido aprobado 
polo Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de 
xuño, co seguinte contido:

«5. O período de suspensión con reserva do posto 
de traballo, establecido no artigo 48.6 do Estatuto 
dos traballadores, terá a consideración de período 
de cotización efectiva para efectos das correspon-
dentes prestacións da Seguridade Social por xubi-
lación, incapacidade permanente, morte ou super-
vivencia, maternidade e desemprego.»

DOUS

Modifícase a alínea e) do número 1.1, así como 
o número 1.2 do artigo 208 da Lei Xeral da Se-
guridade Social, Texto Refundido aprobado polo 
Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, 
co seguinte contido:

«1.1.e) Por resolución voluntaria por parte do 
traballador, nos supostos previstos nos artigos 
40, 41.3, 49.1.

m) e 50 do Estatuto dos Traballadores.

1.2 Cando se suspenda a súa relación laboral en 
virtude de expediente de regulación de emprego, 
ou de resolución xudicial adoptada no seo dun 
procedemento concursal, ou no suposto estable-
cido na alínea n), do número 1 do artigo 45 do 
Estatuto dos traballadores.»
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TRES 

Modifícase o número 2 do artigo 210 da Lei Xe-
ral da Seguridade Social, texto refundido apro-
bado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 
de xuño, co seguinte contido:

«2. Para efectos de determinación do período de 
ocupación cotizada a que se refi re o punto an-
terior teranse en conta todas as cotizacións que 
non fosen computadas para o recoñecemento 
dun dereito anterior, tanto de nivel contributivo 
como asistencial. Non obstante, non se conside-
rará como dereito anterior o que se recoñeza en 
virtude da suspensión da relación laboral prevista 
no artigo 45.1.n) do Estatuto dos Traballadores.

Non se computarán as cotizacións corresponden-
tes ao tempo de aboamento da prestación que 
efectúe a entidade xestora ou, se é o caso, a em-
presa, excepto cando a prestación se perciba en 
virtude da suspensión da relación laboral previs-
ta no artigo 45.1.n) do Estatuto dos traballadores, 
tal como establece o artigo 124.5 desta Lei.»

CATRO

Modifícase o número 2 do artigo 231 da Lei Xe-
ral da Seguridade Social, texto refundido apro-
bado polo Real decreto Lexislativo 1/1994, do 
20 de xuño, co seguinte contido:

«2. Para os efectos previstos neste título, entende-
rase por compromiso de actividade o que adquira 
o solicitante ou benefi ciario das prestacións de 
buscar activamente emprego, aceptar unha co-

locación adecuada e participar en accións espe-
cífi cas de motivación, información, orientación, 
formación, reconversión ou inserción profesio-
nal para incrementar a súa ocupabilidade, así 
como de cumprir as restantes obrigas previstas 
neste artigo.

Para a aplicación do establecido no parágrafo an-
terior o Servizo Público de Emprego competente 
terá en conta a condición de vítima de violencia 
de xénero, para efectos de temperar, en caso ne-
cesario, o cumprimento das obrigas que deriven 
do compromiso subscrito.»

CINCO

Introdúcese unha nova disposición adicional na 
Lei xeral da Seguridade Social, texto refundido 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1994, 
do 20 de xuño, co seguinte contido:

«Disposición adicional cuadraxésimo segunda. 
Acreditación de situacións legais de desemprego.

A situación legal de desemprego prevista nos 
artigos 208.1.1e) e 208.1.2 desta Lei, cando se 
refi ren, respectivamente, aos artigos 49.1 m) 
e 45.1 n) da Lei do Estatuto dos traballadores, 
acreditarase por comunicación escrita do empre-
sario sobre a extinción ou suspensión temporal 
da relación laboral, xunto coa orde de protección 
a favor da vítima ou, no seu defecto, xunto co 
informe do Ministerio Fiscal que indique a exis-
tencia de indicios sobre a condición de vítima de 
Violencia de Xénero.»
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Disposición adicional novena. Modifi cación da 
Lei de medidas para a reforma da función pública.

UN

O número 3 do artigo 1 da Lei 30/1984, do 2 de 
agosto, de medidas para a reforma da función pú-
blica, terá a seguinte redacción:

«3. Considéranse bases do réxime estatutario dos 
funcionarios públicos, ditadas ao abeiro do arti-
go 149.1.18.ª da Constitución, e en consecuencia 
aplicables ao persoal de todas as administracións 
públicas, os seguintes preceptos: artigos: 3.2.e) 
e f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 e 4; 14.4 e 5; 16; 17; 
18.1 a 5; 19.1 e 3; 20.1.a), b), parágrafo primeiro, 
c), e), g) nos seus parágrafos primeiro a cuarto, e 
i); 2 e 3; 21; 22.1, a excepción dos dous últimos 
parágrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción do 
último parágrafo dos seus números 5, 6 e 7; 30.5; 
31; 32; 33; disposicións adicionais terceira, 2 e 3, 
cuarta, décimo segunda e décimo quinta; disposi-
cións transitoria segunda, oitava e novena.»

DOUS

Engádese un novo número 3 ao artigo 17 da Lei 
30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Re-
forma da Función Pública. 

«3. No marco dos acordos que as administracións 
públicas subscriban coa fi nalidade de facilitar a 
mobilidade entre os seus funcionarios, terase 
especial consideración cos casos de mobilidade 
xeográfi ca das funcionarias vítimas de violencia 
de xénero.»

TRES

Engádese unha alínea i) ao número 1 do artigo 
20 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas 
para a reforma da función pública, co seguinte 
contido:

«i) A funcionaria vítima de violencia sobre a mu-
ller que se vexa obrigada a abandonar o posto 
de traballo na localidade onde viña prestando os 
seus servizos para facer efectiva a súa protección 
ou o seu dereito á asistencia social integral, terá 
dereito preferente a ocupar outro posto de traba-
llo propio do seu corpo ou escala e de análogas 
características que se encontre vacante e sexa de 
necesaria provisión. En tales supostos a Admi-
nistración pública competente en cada caso esta-
rá obrigada a comunicarlle as vacantes de nece-
saria provisión situadas na mesma localidade ou 
nas localidades que a interesada expresamente 
solicite.»

CATRO

Engádese un novo número 8 no artigo 29 da Lei 
30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a refor-
ma da función pública, co seguinte contido:

«8. Excedencia por razón de violencia sobre a 
muller funcionaria. As funcionarias públicas ví-
timas de violencia de xénero, para facer efectiva 
a súa protección ou o seu dereito á asistencia so-
cial integral, terán dereito a solicitar a situación 
de excedencia sen necesidade de teren prestado 
un tempo mínimo de servizos previos e sen que 
resulte de aplicación ningún prazo de permanen-
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cia nela. Durante os seis primeiros meses terán 
dereito á reserva do posto de traballo que des-
empeñasen, sendo computable ese período para 
efectos de ascensos, trienios e dereitos pasivos.

Isto non obstante, cando das actuacións de tutela 
xudicial resultase que a efectividade do dereito 
de protección da vítima o exixise, poderase pro-
rrogar por períodos de tres meses, cun máximo 
de dezaoito, o período en que, de acordo co pará-
grafo anterior, se terá dereito á reserva do posto 
de traballo, con idénticos efectos aos sinalados 
no dito parágrafo.»

CINCO

Engádese un novo número 5 ao artigo 30 da Lei 
30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a refor-
ma da función pública co seguinte contido:

«5. Nos casos en que as funcionarias vítimas de 
Violencia de Xénero teñan que se ausentar por 
isto do seu posto de traballo, estas faltas de asis-
tencia, totais ou parciais, terán a consideración 
de xustifi cadas polo tempo e nas condicións en 
que así o determinen os servizos sociais de aten-
ción ou saúde, segundo proceda. 

As funcionarias vítimas de violencia sobre a mu-
ller, para facer efectiva a súa protección ou o seu 
dereito á asistencia social integral, terán dereito á 
redución da xornada con diminución proporcio-
nal da retribución, ou á reordenación do tempo 
de traballo, a través da adaptación do horario, da 
aplicación do horario fl exible ou doutras formas 
de ordenación do tempo de traballo que sexan 

aplicables, nos termos que para estes supostos 
estableza a Administración pública competente 
en cada caso.»

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA
       Modifi cación da Lei Orgánica do 
       poder xudicial

UN

Modifícase o punto segundo do artigo 26 da Lei 
Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudi-
cial, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 26. Xulgados de primeira instancia e 
instrución, do mercantil, de Violencia sobre a 
Muller, do penal, do contencioso-administrati-
vo, do social, de menores e de vixilancia peni-
tenciaria.»

DOUS

Modifícase a rúbrica do capítulo V do título IV do 
libro I da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do 
poder xudicial, que queda redactada da seguinte 
forma:

«Capítulo V. Dos xulgados de primeira instancia 
e instrución, do mercantil, do penal, de violencia 
sobre a muller, do contencioso-administrativo, do 
social, de vixilancia penitenciaria e de menores.»

TRES

Modifícase o número 1 do artigo 87 da Lei Orgá-
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nica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, que 
queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 87.

1. Os xulgados de Instrución coñecerán, na orde penal:

a) Da instrución das causas por delito cuxo axui-
zamento corresponda ás audiencias provinciais e 
aos xulgados do penal, excepto daquelas causas 
que sexan competencia dos xulgados de violen-
cia sobre a muller.

b) Correspóndelles así mesmo ditar sentenza de 
conformidade coa acusación nos casos estableci-
dos pola Lei.

c) Do coñecemento e decisión dos Xuízos de fal-
tas, agás os que sexan competencia dos xuíces de 
paz, ou dos xulgados de Violencia sobre a Muller.

d) Dos procedementos de ‘‘habeas corpus’’.

e) Dos recursos que estableza a Lei contra as re-
solucións ditadas polos xulgados de paz do parti-
do e das cuestións de competencia entre estes.

f) Da adopción da orde de protección ás vítimas 
de Violencia sobre a Muller cando estea desen-
volvendo funcións de garda, sempre que non poi-
da ser adoptada polo xulgado de violencia sobre 
a muller.»

Tres bis. Engádese un novo parágrafo no número 
2, do artigo 89 bis da Lei Orgánica do poder xu-
dicial, co contido seguinte:

«Co fi n de facilitar o coñecemento dos asuntos 
instruídos polos xulgados de violencia sobre a 
muller, e atendendo ao número de asuntos exis-
tentes, deberanse especializar un ou varios xul-
gados en cada provincia, de conformidade co 
previsto no artigo 98 desta Lei.»

CATRO

Modifícase o número 1 do artigo 210 da Lei Or-
gánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, 
que queda redactado da seguinte forma:

«1. Os xuíces de primeira instancia e de instru-
ción, do mercantil, do penal, de violencia sobre 
a muller, do contencioso-administrativo, de me-
nores e do social substituiranse entre eles nas 
poboacións onde existan varios da mesma orde 
xurisdicional, na forma que acorde a sala de go-
berno do tribunal superior de xustiza, por pro-
posta da xunta de xuíces.»

CINCO

Engádese un novo parágrafo no número 3 no ar-
tigo 211 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, 
do poder xudicial, que queda redactado da se-
guinte forma:

«Os xuíces de Violencia sobre a Muller serán 
substituídos polos Xuíces de Instrución ou de 
Primeira Instancia e Instrución, segundo a orde 
que estableza a sala de goberno do Tribunal Su-
perior de Xustiza respectivo.»
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   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       DÉCIMO PRIMEIRA
       Avaliación da aplicación da Lei

O Goberno, en colaboración coas comunidades 
autónomas, aos tres anos da entrada en vigor 
desta Lei Orgánica elaborará e remitirá ao Con-
greso dos Deputados un informe en que se fará 
unha avaliación dos efectos da súa aplicación na 
loita contra a Violencia de Xénero. 

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       DÉCIMO SEGUNDA
       Modifi cacións da Lei de Axuizamento 
       Criminal

Engádese unha disposición adicional cuarta á Lei 
de Axuizamento Criminal co contido seguinte:

«1. As referencias que se fan ao Xuíz de instruc-
ción e ao Xuíz de primeira instancia nos números 
1 e 7 do artigo 544 ter desta Lei, na redacción 
dada pola Lei 27/2003, do 31 de xullo, regulado-
ra da orde de protección das vítimas da violencia 
doméstica, entenderanse feitas, se é o caso, ao 
Xuíz de Violencia sobre a muller.

2. As referencias que se fan ao Xuíz de garda no 
título III do libro IV, e nos artigos 962 a 971 des-
ta Lei, entenderanse feitas, se é o caso, ao Xuíz 
de Violencia sobre a muller.»

 

  >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       DÉCIMO TERCEIRA
       Dotación do fondo

Co fi n de coadxuvar á posta en funcionamento 
dos servizos establecidos no artigo 19 desta Lei, 
e garantir a equidade interterritorial na súa im-
plantación, durante os dous anos seguintes á en-
trada en vigor desta Lei dotarase un fondo ao cal 
poderán acceder as comunidades autónomas, de 
acordo cos criterios obxectivos que se determinen 
na respectiva conferencia sectorial. Isto non obs-
tante, a Comunidade Autónoma do País Vasco e a 
Comunidade Foral de Navarra rexeranse, nestes 
aspectos fi nanceiros, polos seus réximes especiais 
de Concerto Económico e de Convenio.

As comunidades autónomas, en uso das súas 
competencias, durante o ano seguinte á aproba-
ción desta Lei, realizarán un diagnóstico conxun-
tamente coas administracións locais, sobre o im-
pacto da Violencia de Xénero na súa comunidade, 
así como unha valoración de necesidades, recur-
sos e servizos necesarios, para implementar o ar-
tigo 19 desta Lei.

A dotación do fondo farase de conformidade co 
que dispoñan as respectivas Leis de orzamentos 
xerais do Estado.

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       DÉCIMO CUARTA
       Informe sobre fi nanciamento

Sen prexuízo da responsabilidade fi nanceira das 
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comunidades autónomas, conforme o establecido 
na Lei 21/2001, do 27 de decembro, e de acordo 
co principio de lealdade institucional nos termos 
do artigo 2.1.e) da Lei Orgánica 8/1980, do 22 
de setembro, de fi nanciamento das comunidades 
autónomas, os ministerios competentes, por pro-
posta dos órganos interterritoriais corresponden-
tes, elaborarán informes sobre as repercusións 
económicas da aplicación desta Lei. Estes infor-
mes serán presentados ao Ministerio de Facenda, 
que os trasladará ao Consello de Política Fiscal e 
Financeira.

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       DÉCIMO QUINTA
       Convenios en materia de vivenda

Mediante convenios coas administracións com-
petentes, o Goberno poderá promover procesos 
específi cos de adxudicación de vivendas protexi-
das ás vítimas de violencia de xénero.

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       DÉCIMO SEXTA
       Coordinación dos servizos públicos de 
       emprego

No desenvolvemento da Lei 56/2003, do 16 de 
decembro, de emprego, terase en conta a necesa-
ria coordinación dos servizos públicos de empre-
go, para facilitar o acceso ao mercado de traballo 
das vítimas de violencia de xénero cando, debido 
ao exercicio do dereito de mobilidade xeográfi ca, 
se vexan obrigadas a trasladar o seu domicilio e 

isto implique cambio de comunidade autónoma.

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
        DÉCIMO SÉTIMA
        Escolarización

As administracións educativas adoptarán as me-
didas necesarias para garantir a escolarización 
inmediata dos fi llos no suposto de cambio de resi-
dencia motivados por Violencia sobre a Muller. 

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       DÉCIMO OITAVA
       Planta dos xulgados de Violencia 
       sobre a Muller

Engádese un anexo XIII á Lei 38/1988, do 28 de 
decembro, de demarcación e planta xudicial, cuxo 
texto se inclúe como anexo a esta Lei Orgánica.

   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
       DÉCIMO NOVENA
       Fondo de garantía de pensións

O Estado garantirá o pagamento de alimentos re-
coñecidos e non pagados a favor dos fi llos e fi -
llas menores de idade en convenio xudicialmente 
aprobado ou en resolución xudicial, a través dunha 
lexislación específi ca que concretará o sistema de 
cobertura neses supostos e que, en todo caso, terá 
en conta as circunstancias das vítimas de Violencia 
de Xénero.
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   >>DISPOSICIÓN ADICIONAL 
        VIXÉSIMA
        Cambio de apelidos

O artigo 58 da Lei do Rexistro Civil, do 8 de xuño 
de 1957, queda redactado da seguinte forma:

«2. Cando se dean circunstancias excepcionais, e 
a pesar de faltar os requisitos que sinala o dito arti-
go, poderase acceder ao cambio por real decreto por 
proposta do Ministerio de Xustiza, con audiencia 
do Consello de Estado. En caso de que o solicitan-
te da autorización do cambio dos seus apelidos sexa 
obxecto de Violencia de enero e en calquera outro su-
posto en que a urxencia da situación así o requirise, 
poderase acceder ao cambio por orde do Ministerio 
de Xustiza, nos termos fi xados polo regulamento. »

   >>DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
        PRIMEIRA
       Aplicación de medidas

Os procesos civís ou penais relacionados coa vio-
lencia de xénero que se encontren en tramitación 
á entrada en vigor desta Lei continuarán sendo 
competencia dos órganos que viñesen coñecendo 
deles ata a súa conclusión por sentenza fi rme.

   >>DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
       SEGUNDA
       Dereito transitorio

Nos procesos sobre feitos recollidos nesta Lei 
que se encontren en tramitación no momento da 

súa entrada en vigor, os xulgados ou tribunais que 
os estean coñecendo poderán adoptar as medidas 
previstas no capítulo IV do título V.

   >>DISPOSICIÓN DERROGATORIA 
       ÚNICA

Quedan derrogadas cantas normas, de igual ou in-
ferior rango, se opoñan ao establecido nesta Lei. 

   >>DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
        PRIMEIRA
        Referencias normativas

Todas as referencias e mencións contidas nas Leis 
procesuais penais aos xuíces de instrución deben 
tamén entenderse referidas aos xuíces de violen-
cia sobre a muller nas materias propias da súa 
competencia.

   >>DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
       SEGUNDA
       Habilitación competencial

Esta Lei dítase ao amparo do previsto no arti-
go 149.1, 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 17.ª, 18.ª e 30.ª da 
Constitución Española.

   >>DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
        TERCEIRA
        Natureza desta Lei
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Esta Lei ten o carácter de Lei Orgánica, a excep-
ción dos seguintes preceptos: título I, título II, tí-
tulo III, artigos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, así 
como as disposicións adicionais primeira, segunda, 
sexta, sétima, oitava, novena, décimo primeira, dé-
cimo terceira, décimo quinta, décimo sexta, décimo 
sétima, décimo oitava, décimo novena e vixésima, 
a disposición transitoria segunda e as disposicións 
derradeiras cuarta, quinta e sexta.

   >>DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
       CUARTA
       Habilitación normativa

1. Habilítase o Goberno para que dite, no prazo 
de seis meses a partir da publicación desta Lei no 
«Boletín Ofi cial del Estado», as disposicións que 
fosen necesarias para a súa aplicación.

A través do Ministerio de Xustiza adoptaranse 
no referido prazo as medidas necesarias para a 
implantación dos xulgados de Violencia sobre a 
Muller, así como para a adecuación da estrutura 
do Ministerio Fiscal ás previsións desta Lei.

2. No prazo de seis meses desde a entrada en vi-
gor desta Lei Orgánica o Consello Xeral do Poder 
Xudicial ditará os regulamentos necesarios para 
a ordenación dos sinalamentos, adecuación dos 
servizos de garda á existencia dos novos xulga-
dos de Violencia sobre a Muller, e coordinación 
da policía xudicial cos referidos xulgados.

   >>DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
       QUINTA
       Modifi cacións regulamentarias

O Goberno, no prazo de seis meses desde a 
aprobación desta Lei, procederá á modifi cación 
do artigo 116.4 do Real decreto 190/1996, do 9 
de febreiro, polo que se aproba o Regulamento 
penitenciario, establecendo a obrigatoriedade 
para a Administración penitenciaria de realizar 
os programas específi cos de tratamento para in-
ternos a que se refi re esta Lei. No mesmo prazo 
procederá a modifi car o Real decreto 738/1997, 
do 23 de maio e o Real decreto 996/2003, do 25 
de xullo por el que aprobase o Regulamento de 
Asistencia Xurídica Gratuita.

No prazo mencionado no punto anterior, o Esta-
do e as Comunidades Autónomas, no ámbito das 
súas respectivas competencias, adaptarán a súa 
normativa ás previsións contidas nesta Lei.

   >>DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
       SEXTA
       Modifi cación da Lei 1/1996, do 10 
       de xaneiro, de asistencia xurídica 
       gratuíta

Modifícase o número 5 do artigo 3 da Lei 1/1996, 
do 10 de xaneiro, de asistencia gratuíta, que que-
dará redactado como segue:

«5. Tampouco será necesario que as vítimas de 
Violencia de Xénero acrediten previamente ca-
receren de recursos cando soliciten defensa xu-
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rídica gratuíta especializada, que se lles presta-
rá de inmediato, sen prexuízo de que se non se 
lles recoñece con posterioridade o dereito a ela, 
aquelas deban aboarlle ao avogado os honorarios 
devengados pola súa intervención.»

   >>DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
        SÉTIMA
       Entrada en vigor

Esta Lei Orgánica entrará en vigor aos trinta días 
da súa publicación no «Boletín Ofi cial del Esta-
do», agás o disposto nos títulos IV e V, que o fará 
aos seis meses.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e auto-
ridades, que cumpran e fagan cumprir esta Lei 
Orgánica.

Madrid, 28 de decembro de 2004
JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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II. ANEXO “ ANEXO XIII XULGADOS DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER
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PREÁMBULO 

   >>I

A violencia machista e os malos tratos formaron 
parte da vida cotiá de moitas mulleres ao longo 
dotempo. Mais esta violencia estaba normaliza-
da e naturalizada, co que non tiña recoñecemento 
como tal,o que provocaba a súa invisibilidade e 
ocultamento. Grazas aos movementos de mu-
lleres que a partir dos anos setenta comezaron a 
desenvolver de xeito colectivo e organizado ac-
cións en contra da violencia, esta comezou a ser 
percibida e a ter un certo impacto social. Como 
consecuencia desta acción foron os organismos 
internacionais os primeiros que tomaron con-
ciencia da difícil situación na que se atopaban 
moitas mulleres e os que, por medio de diversas 
declaracións, deron visibilidade a unha eiva so-
cial agachada ata ese momento na privacidade 
dos fogares.

   >>II

En 1980 a ONU, na súa II Conferencia interna-
cional sobre as mulleres, declarou, por primei-
ra vez, que a violencia que se exerce contra as 

mulleres na familia é o crime máis encuberto do 
mundo e formulou a importancia de visibilizar 
publicamente esta problemática que afecta a un 
grande número de mulleres.

En 1985 tivo lugar en Nairobi a Conferencia 
mundial para o exame e a avaliación dos logros 
do decenio das Nacións Unidas para as mulle-
res, na que se declarou que a violencia exercida 
contra as mulleressupón un importante obstáculo 
para a paz.

En 1993 a Conferencia mundial de dereitos hu-
manos, que tivo lugar en Viena baixo o auspi-
cio da ONU,recoñece que os dereitos humanos 
das mulleres e das nenas son parte «inalienable, 
integrante e indivisible dos dereitos humanos 
universais». O 20 de decembro do mesmo ano, 
a Asemblea Xeral da ONU aprobou a «Declara-
ción sobre a eliminación da violencia cara á mu-
ller», na que recoñece que «a violencia cara á 
muller constitúe unha manifestación de relacións 
de poder historicamente desiguais entre o home 
e a muller, que conduciron á dominación da mu-
ller e á discriminación na súa contra por parte 
do home e impediron o avance pleno da muller, 
e que a violencia contra a muller é un dos meca-
nismos sociais fundamentais polo que se forza 
a muller a unha situación de subordinación res-
pecto do home». O artigo 1.º defi ne, por primeira 
vez, a violencia cara á muller como «todo acto 
violento baseado na pertenza ao sexo feminino 
que teña ou poida ter como resultado un dano 
ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para 
a muller, así como as ameazas de tales actos, a 
coacción ou a privación arbitraria da liberdade, 

I. LEI 11/2007, DO 27 DE XULLO, GALEGA 
PARA A PREVENCIÓN E O TRATAMEN-
TO INTEGRAL DA VIOLENCIA DE XÉNE-
RO. (DOG Nº 152 DO 7/8/2007)
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tanto se se produce na vida pública coma na pri-
vada».

   >>III

En 1995 a Declaración de Beijing, xurdida da IV 
Conferencia mundial sobre a muller, aprobou a 
Plataforma de acción co fi n de potenciar o papel 
das mulleres en todas as esferas da vida. Nela 
recoñécese que a violencia de xénero é un obs-
táculo para o logro de obxectivos de igualdade, 
desenvolvemento e paz, que menoscaba ou impi-
de o gozo pola muller dos seus dereitos humanos 
e das liberdades fundamentais. Cómpre destacar 
como o documento equipara por primeira vez a 
violencia contra as mulleres como violencia de 
xénero, entendendo esta como unha construción 
cultural que rexe as relacións sociais e de poder 
entre os sexos. Esta construción cultural é a base 
sobre a que se establecen os códigos normativos 
e axiolóxicos a partir dos cales podemos falar do 
masculino e do feminino nun marco de relacións 
de poder asimétricas, pero susceptibles de seren 
modifi cadas no tempo a través dos procesos de 
socialización.

En 2002 a Comisión de Dereitos Humanos da 
ONU, na súa Resolución 2002/52, sobre a eli-
minación da violencia contra a muller, á vez que 
condena claramente todos os actos de violencia 
perpetrados contra as mulleres e as nenas, inclúe 
na súa defi nición sobre a violencia de xénero non 
só as distintas manifestacións que dela xa foran 
incluídas nesta categoría, senón tamén outras 
novas como «os crimes pasionais, o matrimo-
nio precoz e forzado, o infanticidio de nenas, os 

ataques de ácido e a violencia relacionada coa 
explotación sexual comercial e a explotación 
económica.»

Entre outras disposicións, o Manifesto das mu-
lleres con discapacidade de Europa, adoptado 
en Bruxelas o 22 de febreiro de 1997 polo Foro 
Europeo da Discapacidade, establece recomen-
dacións relativas á violencia, ao abuso sexual e 
á seguridade das mulleres e nenas con discapaci-
dade dirixidas aos estados membros da UE.

   >>IV

A Constitución española, no seu artigo 14, pros-
cribe toda discriminación por razón de sexo e, 
no artigo 9.2, consagra a obriga dos poderes pú-
blicos de promoveren as condicións para que a 
igualdade do individuo e das agrupacións nas 
que se integra sexan reais e efectivas. No Es-
tado español producíronse adiantos lexislativos 
en materia de loita contra a violencia de xénero; 
así, a Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, 
de medidas concretas en materia de seguridade 
cidadá, violencia doméstica e integración social 
dos estranxeiros; a Lei orgánica 15/2003, do 25 
de novembro, pola cal se modifi ca a Lei orgánica 
10/1995, do 23 de novembro, do código penal; 
ou a Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da 
orde de protección das vítimas da violencia do-
méstica, que estableceu un novidoso sistema de 
coordinación dos órganos xudiciais e adminis-
trativos, concentrando nunha única resolución 
xudicial a adopción de medidas de natureza civil 
e penal e a activación dos instrumentos de pro-
tección social destinados ao amparo e apoio das 
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mulleres que sofren violencia de xénero. 

A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de 
medidas de protección integral contra a violen-
cia de xénero, recoñece un feito diferencial de 
xénero e recolle no artigo 19, co título «Derei-
to á asistencia social integral», que «as mulleres 
vítimas de violencia de xénero teñen dereito a 
servizos sociais de atención, de emerxencia, de 
apoio e acollemento e de recuperación integral. 
A organización destes servizos por parte das co-
munidades autónomas e das corporacións locais 
responderá aos principios de atención permanen-
te, actuación urxente, especialización de presta-
cións e multidisciplinariedade profesional».

   >>V

Polo que respecta á Comunidade Autónoma de 
Galicia, o artigo 4 do Estatuto de autonomía para 
Galicia sinala que lles corresponde aos poderes 
públicos galegos promoveren as condicións para 
que a liberdade e a igualdade do individuo e dos 
grupos nos que se integra sexan reais e efectivas, 
removeren os atrancos que impidan ou difi culten 
a súa plenitude e facilitaren a participación das 
galegas e dos galegos na vida política, económi-
ca, cultural e social; e de conformidade co artigo 
27.23 do Estatuto de autonomía para Galicia, e 
cos reais decretos de transferencia 2411/1982, do 
24 de xullo, e 534/1984, do 25 de xaneiro, Gali-
cia posúe competencias exclusivas en materia de 
asistencia social.

A Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a 
igualdade de mulleres e homes, dedicou os seus 

artigos 19 e 20 á regulación da violencia contra 
as mulleres. Neles contéñense previsións xerais 
sobre as medidas precisas para a erradicación da 
violencia contra as mulleres, así como algunhas 
actuacións xudiciais en materia de violencia con-
tra as mulleres, aínda que a día de hoxe se ve 
necesario un marco normativo propio e completo 
nesta materia que faga da prevención o piar bá-
sico da acción administrativa nesta materia, que 
facilite un adecuado apoio á loita social contra a 
violencia de xénero e que remova vellos estereo-
tipos sexistas e pula por unha sociedade sen vio-
lencia. Con esta lei preténdese dotar os poderes 
públicos e a sociedade galega dun instrumento 
acaído para prever, tratar e erradicar a violencia 
de xénero e, á fi n, conseguir unha verdadeira rea-
lización do principio de igualdade.

   >>VI

Os seres humanos vivimos un proceso constante 
de socialización, de aí a importancia que cobra a 
sensibilización sobre a violencia de xénero como 
un elemento que promova cambios de valores e 
actitudes no conxunto da sociedade, así como a 
formación das e dos profesionais que traballan 
directa ou indirectamente con mulleres que po-
den estar en situación de sufrila. Considérase que 
a actualización en materia de igualdade das e dos 
profesionais é unha garantía para o bo funciona-
mento das medidas de atención e acompañamen-
to ás mulleres que se implementan no seguinte 
texto. Son as e os profesionais máis achegados 
á cidadanía os primeiros en poder detectar si-
tuacións de violencia e tamén os máis indicados 
para dar unha resposta pronta e axeitada. Por este 



116 << ANEXO LEXISLATIVO

Normativa NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA en materia de violencia de xénero

motivo, as administracións deben comprometer 
os seus esforzos en dar unha formación que eli-
mine mitos sobre a violencia de xénero e prepare 
as e os profesionais para facer efectivos os pro-
tocolos de actuación que se desprenden do texto 
desta lei.

Por último, se o traballo en prevención é un tra-
ballo de futuro e se establece a medio e longo 
prazo, é necesaria unha resposta inmediata para 
as mulleres que están sufrindo violencia de xé-
nero en Galicia.

   >>VII

No presente texto lexislativo establécense medi-
das conducentes a coordinar e planifi car os recur-
sos necesarios a través dunha correcta rede que 
integre medidas de información, de recuperación 
psicolóxica, de apoio económico, de inserción 
laboral e de acceso á vivenda.

   >>VIII

A lei estrutúrase nun título preliminar, tres títu-
los e as correspondentes disposicións adicionais, 
derrogatoria e derradeiras.

No título preliminar defínese o obxecto da lei e 
descríbense as diferentes formas de violencia de 
xénero. Así, a lei ten por obxecto a adopción de 
medidas integrais dirixidas á prevención e aten-
ción para o tratamento da violencia exercida con-
tra as mulleres, así como a protección e asistencia 
ás vítimas. Ademais, quedan dentro do ámbito de 
aplicación da lei todas as mulleres que vivan, re-

sidan ou traballen en Galicia e sufran calquera 
das formas de violencia descritas. As situacións 
de violencia sobre as mulleres afectan tamén as e 
os menores que se encontran no medio familiar, 
vítimas indirectas desta violencia. Esta lei prevé 
tamén a súa protección non só para a tutela dos 
dereitos das e dos menores, senón para garan-
tir de forma efectiva as medidas de protección e 
atención adoptadas con carácter xeral.

No título I regúlanse as medidas de prevención 
da violencia de xénero. Ao longo dos tres capí-
tulos deste título abórdanse: en primeiro lugar, 
as medidas precisas para unha adecuada sensibi-
lización social fronte a este problema, así como 
o papel primordial que deben cumprir os medios 
de comunicación social neste eido; en segundo 
lugar, as medidas de investigación e formación; 
en terceiro lugar, as medidas que se deben adop-
tar no eido da educación regrada, entre as que 
cómpre salientar a revisión e adaptación do cu-
rrículo educativo.

O título II regula as accións dos poderes públi-
cos e das e dos profesionais precisas para pro-
texer e asistir as mulleres que sofren violencia 
de xénero. Para isto garánteselles unha asistencia 
sanitaria, xurídica, social e psicolóxica integral 
ás mulleres que sufran violencia. Os dispositivos 
de alarma (teleasistencia) e os programas de ree-
ducación son tamén instrumentos básicos para 
protexer a aquelas que sufran violencia. Agora 
ben, todas estas medidas non son sufi cientes se 
ao fi nal as vítimas carecen dos recursos precisos 
para iniciar unha nova vida en liberdade e afasta-
da dos seus agresores. Con este fi n, e seguindo o 



117ANEXO LEXISLATIVO >>

camiño aberto pola prestación periódica de apoio 
ás mulleres que sofren violencia de xénero (sala-
rio da liberdade), non só se regulan prestacións 
económicas, senón tamén un proceso abreviado 
para a obtención da risga e axudas escolares para 
as fi llas e os fi llos que sufrisen violencia no seu 
contorno. Co mesmo fi n, créase o Fondo Galego 
de Garantía de Indemnizacións e establécense ac-
cións en materia de acceso a unha vivenda digna.

O título III dedícase á organización do sistema 
de protección e asistencia integral e especializa-
da fronte á violencia de xénero. Nese eido cóm-
pre salientar a creación do Centro de Recupera-
ción Integral para Mulleres que Sofren Violencia 
de Xénero e das ofi cinas de información ás víti-
mas dos delitos. Esta lei foi sometida a ditame 
do Consello Económico e Social de Galicia. Por 
todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou 
e eu, de conformidade co artigo 13.2º do Estatuto 
de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de 
febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presiden-
cia, promulgo en nome de El-Rei a Lei galega 
para a prevención e o tratamento integral da vio-
lencia de xénero.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposicións xerais

   >>Artigo 1
       Obxecto
 
1. Constitúe o obxecto desta lei a adopción en 
Galicia de medidas integrais para a sensibiliza-
ción, a prevención e o tratamento da violencia 

de xénero, así como a protección e o apoio ás 
mulleres que a sofren.

2. Para os efectos desta lei, enténdese por violen-
cia de xénero 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.

   >>Artigo 2
       Ámbito de aplicación

As medidas previstas nesta lei serán aplicables a 
todas as mulleres que vivan, residan ou traballen 
en Galicia e que se atopen nunha situación de 
violencia de xénero, así como ás súas fi llas e aos 
seus fi llos e a outras persoas delas dependentes, 
vítimas directas e indirectas.

   >>Artigo 3
       Formas de violencia de xénero

Para os efectos desta lei, considéranse formas de 
violencia de xénero, fundamentalmente, as se-
guintes:

a) Violencia física, que inclúe calquera acto de 
forza contra o corpo da muller, con resultado ou 
risco de producir lesión física ou dano, exercida 
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por quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen 
estea ou estivese ligado a ela por análoga rela-
ción de afectividade, aínda sen convivencia.

Igualmente, terán a consideración de actos de 
violencia física contra a muller os exercidos por 
homes do seu contorno familiar ou do seu con-
torno social e/ou laboral.

b) Violencia psicolóxica, que inclúe toda con-
duta, verbal ou non verbal, que produza na mu-
ller desvalorización ou sufrimento, a través de 
ameazas, humillacións ou vexacións, esixencia 
de obediencia ou submisión, coerción, insultos, 
illamento, culpabilización ou limitacións do seu 
ámbito de liberdade, exercida por quen sexa ou 
fose o seu cónxuxe ou por quen estea ou estivese 
ligado a ela por análoga relación de afectividade, 
aínda sen convivencia.

Igualmente, terán a consideración de actos de 
violencia psicolóxica contra a muller os exerci-
dos por homes do seu contorno familiar ou do 
seu contorno social e/ou laboral.

c) Violencia económica, que inclúe a privación 
intencionada, e non xustifi cada legalmente, de 
recursos para o benestar físico ou psicolóxico da 
muller e das súas fi llas e fi llos ou a discrimina-
ción na disposición dos recursos compartidos no 
ámbito da convivencia de parella.

d) Violencia sexual e abusos sexuais, que in-
clúen calquera acto de natureza sexual forzada 
polo agresor ou non consentida pola muller, e 
que abarcan a imposición, mediante a forza ou 

con intimidación, de relacións sexuais non con-
sentidas, e o abuso sexual, con independencia de 
que o agresor garde ou non relación conxugal, de 
parella, afectiva ou de parentesco coa vítima.

e) Acoso sexual, que inclúe aquelas condutas 
consistentes na solicitude de favores de natureza 
sexual, para si ou para unha terceira persoa, nas 
que o suxeito activo se prevale dunha situación 
de superioridade laboral, docente ou análoga, co 
anuncio expreso ou tácito á muller de causarlle 
un mal relacionado coas expectativas que a ví-
tima teña no ámbito da devandita relación, ou 
baixo a promesa dunha recompensa ou dun pre-
mio no ámbito desta.

f) O tráfi co de mulleres e nenas con fi ns de ex-
plotación, calquera que fose a relación que una a 
vítima co agresor e o medio utilizado. 

g) Calquera outra forma de violencia recollida 
nos tratados internacionais que lesione ou sexa 
susceptible de lesionar a dignidade, a integridade 
ou a liberdade das mulleres.

   >>Artigo 4
        Principios xerais

Os principios xerais que orientan o contido desta 
lei son:

1. Consideración da violencia de xénero como 
unha forma extrema de desigualdade, incidindo 
unha parte importante da lei na prevención da 
violencia a través da sensibilización, a investiga-
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ción e a formación en materia de igualdade.

2. Carácter integral. Esta lei ten un carácter inte-
gral, que implica de xeito coordinado as diferen-
tes instancias e administracións que teñen un pa-
pel destacado na prevención e no tratamento da 
violencia de xénero. As medidas previstas teñen 
en conta a totalidade de danos que as mulleres 
sofren como consecuencia da violencia de xéne-
ro, asegurando un acceso rápido, transparente e 
efi caz aos servizos e recursos.

3. Perspectiva de xénero. Na totalidade das ac-
tuacións previstas nesta lei implementarase a 
perspectiva de xénero, baseada na análise dos 
roles de xénero tradicionalmente impostos, que 
sitúan a violencia como un mecanismo de con-
trol cara á muller.

4. Vitimización secundaria. Todas as accións 
que as administracións públicas realicen contra 
a violencia de xénero evitarán a vitimización 
secundaria das mulleres e non reproducirán ou 
perpetuarán os estereotipos sobre as mulleres e a 
violencia de xénero, polo que deberán garantir a 
especialización dos colectivos profesionais que 
interveñen no proceso. As administracións públi-
cas procurarán en todo momento que as mulleres 
teñan garantida a súa integridade psicolóxica e a 
súa autonomía social e económica a través dos 
recursos axeitados.

5. Cooperación e coordinación. Os poderes pú-
blicos galegos intensifi carán as accións para a 
cooperación e coordinación interinstitucional 
dos recursos e instrumentos contra a violencia de 

xénero, promovendo a colaboración e a partici-
pación das asociacións de mulleres, así como das 
entidades e organizacións da sociedade civil. Os 
concellos como administración máis próxima á 
cidadanía participarán no desenvolvemento des-
ta lei, habilitándose por parte da administración 
galega os recursos necesarios para tal fi n.

6. Equidade territorial. No desenvolvemento da 
rede de recursos e servizos de prevención, aten-
ción, apoio, tratamento e protección da violencia 
de xénero terase en conta a necesidade de com-
pensar os desequilibrios territoriais, garantindo 
o seu acceso á totalidade das mulleres, especial-
mente ás que viven no ámbito rural.

   >>Artigo 5
        Acreditación da situación de 
        violencia de xénero

Para os efectos desta lei, a situación de violencia 
acreditarase por calquera das seguintes formas:

a) Certifi cación da orde de protección ou da me-
dida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada 
pola secretaria ou polo secretario xudicial da pro-
pia orde de protección ou da medida cautelar.

b) Sentenza de calquera orde xurisdicional que 
declare que a muller sufriu violencia en calquera 
das modalidades defi nidas nesta lei.

c) Certifi cación e/ou informe dos servizos so-
ciais e/ou sanitarios da Administración pública 
autonómica ou local.
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d) Certifi cación dos servizos de acollida da Ad-
ministración pública autonómica ou local.

e) Informe do ministerio fi scal que indique a 
existencia de indicios de violencia.

f) Informe da Inspección de Traballo e da Segu-
ridade Social.

g) Calquera outra que se estableza regulamenta-
riamente.

TÍTULO I
PREVENCIÓN DA VIOLENCIA 
DE XÉNERO

   >>Capítulo I
       Medidas de sensibilización contra 
       a violencia de xénero

Artigo 6.-Deseño, elaboración e difusión de 
campañas.

1. O departamento competente en materia de 
igualdade, en coordinación cos restantes depar-
tamentos da Xunta de Galicia, poñerá en marcha, 
de xeito periódico, campañas de información e 
sensibilización que teñan como obxectivo mudar 
os estereotipos sexistas e que incidan no rexeita-
mento social sobre todas as formas de violencia 
de xénero. As campañas terán especial divulga-
ción nos medios de comunicación de titularidade 
pública, nos centros escolares, educativos, so-
ciais, sanitarios, laborais, culturais e deportivos.

2. As campañas que se desenvolvan dedicarán 
atención específi ca á sensibilización e á forma-
ción da poboación xuvenil na prevención e iden-
tifi cación de actitudes que constitúan actos de 
violencia de xénero. Así mesmo, as campañas fa-
rán posible a súa accesibilidade ás mulleres con 
máis difi cultades para achegarse aos recursos e á 
información. As campañas faranse nun formato 
accesible e comprensible ás persoas con diversi-
dade funcional, utilizando a linguaxe de signos 
ou outras modalidades de comunicación.

Deseñaranse campañas específi cas que teñan en 
conta as circunstancias que difi cultan ás mulleres 
do ámbito rural o acceso á información, e cola-
borarán no desenvolvemento delas coas asocia-
cións de mulleres rurais.

3. Así mesmo, a Xunta de Galicia poñerá en 
marcha os acordos necesarios con outras admi-
nistracións públicas para garantir a difusión das 
campañas de sensibilización entre os centros de-
pendentes da Administración local, da Adminis-
tración de xustiza e entre as Forzas e Corpos de 
Seguridade do Estado e a Policía Local.

4. Igualmente, a Xunta de Galicia levará a cabo 
accións de sensibilización dirixidas á poboación 
masculina, que incidan na necesidade de promo-
ver unha sociedade máis igualitaria entre mulle-
res e homes.

5. As campañas de información e sensibilización 
contra a violencia de xénero serán avaliadas re-
gularmente.
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Artigo 7.-Fomento do movemento asociativo.

1. O departamento competente en materia de 
igualdade establecerá anualmente un plan de 
axudas económicas destinadas ás asociacións de 
mulleres con sede en Galicia para o desenvol-
vemento de actividades que promovan a preven-
ción, protección, asistencia e acompañamento ás 
mulleres que sofren violencia de xénero.

2. O departamento competente en materia de 
igualdade establecerá axudas económicas desti-
nadas a que o movemento asociativo en Galicia 
desenvolva actividades que promovan a preven-
ción e a erradicación da violencia de xénero.

Artigo 8.-Actividades culturais e artísticas.

A Administración da Xunta de Galicia impulsará 
todo tipo de manifestacións culturais e artísticas 
que potencien aspectos recollidos nesta lei, nas 
que se propoñan estratexias ou espazos dirixidos 
a sensibilizar a sociedade na prevención e no tra-
tamento da violencia de xénero.

Artigo 9.-Tratamento da información.

1. A Xunta de Galicia, a través dos departamen-
tos competentes no ámbito da comunicación, ga-
rantirá que os medios de comunicación de titu-
laridade pública, nomeadamente a Compañía de 
Radio-Televisión de Galicia e aqueloutros nos 
que participe ou que fi nancie, non emitan na súa 
programación imaxes ou contidos que resulten 
contrarios á fi nalidade e ao espírito desta lei e da 
Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igual-

dade de mulleres e homes, tendo especial coida-
do no tratamento gráfi co da información.

2. Igualmente, a Xunta de Galicia velará para que 
nos medios de comunicación de Galicia se ofreza 
un tratamento axeitado das noticias sobre violen-
cia de xénero, e promoverá que cando se difundan 
novas relativas á violencia de xénero se agreguen 
pautas informativas dos recursos de prevención, 
asistencia e protección existentes en Galicia e que 
garden relación co feito difundido. Así mesmo, 
promoverase que as informacións relativas á vio-
lencia sobre a muller velen polo dereito á intimi-
dade das vítimas e das súas fi llas e fi llos.

3. O departamento competente en materia de 
igualdade elaborará e difundirá un manual de 
estilo dirixido a que as e os profesionais dos 
medios de comunicación impriman o tratamento 
mediático axeitado ás informacións relacionadas 
coa violencia de xénero. A Compañía de Radio-
Televisión de Galicia asumirá como propio o ci-
tado manual de estilo.

Artigo 10.-Convenios de autorregulación.

A Xunta de Galicia promoverá acordos e con-
venios de autorregulación en todos os medios 
de comunicación social, achegando os criterios 
orientadores que sirvan como pauta de actua-
ción sobre como tratar a violencia de xénero e 
a imaxe das mulleres. Estas normas de autorre-
gulación terán carácter de códigos deontolóxicos 
ou de contido ético.

Artigo 11.-Contidos e publicidade en relación 
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coa violencia de xénero.

1. Nos medios de comunicación social que ac-
túen no ámbito de Galicia evitarase a realización 
e difusión de contidos e anuncios publicitarios 
que mediante o seu tratamento ou posta en esce-
na xustifi quen, banalicen ou inciten á violencia 
de xénero, ou nos que se conteñan, tácita ou im-
plicitamente, mensaxes misóxinas ou que aten-
ten contra a dignidade das mulleres.

2. A publicidade institucional e a publicidade 
dinámica en Galicia respectarán as disposicións 
establecidas sobre publicidade e velarán espe-
cialmente polo respecto aos principios especifi -
cados no punto 1 deste artigo.

3. A Xunta de Galicia poderá exercer ante os tri-
bunais a acción de cesación da publicidade ilícita 
por utilizar de forma vexatoria ou discriminato-
ria a imaxe das mulleres.

   >>Capítulo II
        Medidas de investigación e de formación 
        en materia de violencia de xénero

Artigo 12.-Potenciación da investigación sobre a 
violencia de xénero.

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente en materia de igualdade, en colabo-
ración cos restantes departamentos da Adminis-
tración autonómica, potenciará nas universidades 
galegas e noutros entes, espazos ou organismos, 
a investigación sobre as causas e consecuencias 

da violencia de xénero, así como sobre os medios 
necesarios para evitala, o grao de sensibilización 
da sociedade ante ela e os medios necesarios 
para o seu tratamento. Neste sentido articularan-
se medidas de apoio á elaboración de teses de 
doutoramento e cátedras específi cas que versen 
sobre o estudo da violencia contra as mulleres e 
os principios que inspiran esta lei.

2. Igualmente, a Xunta de Galicia difundirá o 
resultado dos estudos e das investigacións que 
se consideren de interese. A difusión realizarase 
de xeito universal e gratuíto, e terá en conta a 
utilización das tecnoloxías da información e da 
comunicación.

Artigo 13.-Rexistros administrativos.

A Xunta de Galicia garantirá a existencia de 
rexistros administrativos para unifi car e actuali-
zar os datos sobre a situación das mulleres que 
sofren violencia de xénero en Galicia, así como 
sobre a situación das nenas e dos nenos que no 
seu ámbito familiar conviven con este tipo de si-
tuacións, segundo o establecido na Lei orgánica 
15/1999, do 13 de decembro, de protección de 
datos de carácter persoal.

Artigo 14.-Formación nas universidades.

As administracións educativas e universidades, 
no ámbito das súas competencias, asegurarán 
que na totalidade dos estudos conducentes á ob-
tención de títulos universitarios en disciplinas 
que habiliten para o exercicio de profesións que 
teñan relación directa coa violencia de xénero se 



123ANEXO LEXISLATIVO >>

incorporen contidos relacionados coa compren-
sión desta violencia, dirixidos á capacitación 
para a prevención, detección precoz, interven-
ción e/ou apoio ás mulleres que a sofren.

Artigo 15.-Formación da totalidade das e dos 
profesionais.

1. A Xunta de Galicia garantirá, nos termos que 
se establezan regulamentariamente, e promoverá, 
mediante os instrumentos necesarios, a forma-
ción en igualdade de todas e todos os profesio-
nais que traballan en ámbitos relacionados direc-
ta ou indirectamente coa violencia de xénero, e 
en especial das e dos profesionais da sanidade, 
dos servizos sociais, dos educativos, das Forzas 
e Corpos de Seguridade e das operadoras e dos 
operadores xurídicos.

2. Para estes efectos, o departamento competente 
e todos aqueles organismos e entidades que im-
parten formación velarán para que na formación 
inicial e nos seus programas formativos se incor-
poren módulos específi cos de prevención, aten-
ción, asistencia e/ou tratamento de situacións de 
violencia de xénero.

3. A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente en materia de igualdade, deseñará 
programas específi cos de formación en materia 
de violencia de xénero e poñeraos á disposición 
de calquera ente, organismo ou departamento, e 
da sociedade en xeral, para a súa aplicación nas 
diversas accións formativas.

   >>>Capítulo III
          Medidas no ámbito educativo

Artigo 16.-Actitudes.

A Administración educativa galega, en colabora-
ción co departamento competente en materia de 
igualdade, impulsará a realización de actividades 
dirixidas á comunidade escolar para a preven-
ción de comportamentos e actitudes sexistas e 
da violencia de xénero, destinadas a afondar nas 
estratexias para a análise e resolución dos confl i-
tos, así como na aprendizaxe da convivencia ba-
seada no respecto a todas as persoas, garantindo 
e fomentando actitudes, valores e capacidades 
que contribúan a un pleno desenvolvemento en 
igualdade.

Artigo 17.-Escolarización inmediata en caso de 
violencia de xénero.

A Xunta de Galicia asegurará a escolarización 
inmediata das nenas e dos nenos que se vexan 
afectados por cambios de centro derivados de 
situacións de violencia de xénero. Así mesmo, 
facilitará que os centros educativos lles presten 
unha atención especial ao devandito alumnado.

Artigo 18.-Edición e adaptación de materiais.

1. O departamento competente en materia de 
igualdade e o departamento competente en ma-
teria de educación velarán para que, no ámbito 
das súas competencias, non se utilicen materiais 
educativos e libros de texto que inclúan contidos 
que vulneren o principio de igualdade.
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Co mesmo fi n revisaranse e adaptaranse as mate-
rias do ámbito educativo non regulado.

2. O departamento da Xunta de Galicia compe-
tente en materia de igualdade e o departamento 
da Xunta de Galicia competente en materia de 
educación desenvolverán e difundirán proxectos 
e materiais didácticos actualizados, dirixidos a 
todos os niveis educativos, que conteñan pautas 
de conduta que transmitan valores de respecto e 
igualdade, de xeito que se favoreza a prevención 
de actitudes e situacións violentas.

Artigo 19.-Revisión e adaptación do currículo 
educativo.

O departamento da Xunta de Galicia competente 
en materia de educación, co obxecto de garantir a 
igualdade real entre mulleres e homes, velará para 
que se garanta a perspectiva de xénero nos conti-
dos, procedementos, actitudes e valores que con-
forman o currículo en todos os niveis educativos.

En todo caso, os currículos dos distintos niveis, 
etapas, ciclos, graos e modalidades do sistema edu-
cativo adaptaranse ao disposto no artigo 9 da Lei 
7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de 
mulleres e homes.

Promoverase a inclusión de contidos relaciona-
dos coa educación para a paz e a non violencia e 
o fomento do principio de igualdade nos progra-
mas de educación para persoas adultas.

Artigo 20.-Plans de acción titorial.

Os plans de acción titorial de todos os niveis 
educativos incluirán apartados específi cos des-
tinados a potenciar modifi cacións nos modelos 
masculino e feminino, así como unha orientación 
de estudos e profesións baseada nas aptitudes e 
capacidades das persoas e non en estereotipos 
sexistas.

Artigo 21.-Proxectos educativos e curriculares 
de centro.

Os proxectos educativos de centro incorporarán 
a perspectiva de xénero na súa elaboración e no 
seu desenvolvemento. Os proxectos curriculares 
propiciarán medidas de coeducación nos conti-
dos, nas actitudes e nos procedementos.

Artigo 22.-Consellos escolares e Consello Esco-
lar de Galicia.

1. A Administración educativa galega, no ámbito 
das súas competencias, adoptará as medidas ne-
cesarias para garantir que os consellos escolares 
dos centros impulsen medidas educativas que 
promovan a igualdade real entre mulleres e ho-
mes, a coeducación e a prevención da violencia 
de xénero no centro educativo.

2. Garantirase a representación e participación 
no Consello Escolar de Galicia do órgano da Ad-
ministración autonómica que exerza a competen-
cia en materia de igualdade.

3. O Consello Escolar de Galicia, en colabora-
ción co departamento da Xunta de Galicia com-
petente en materia de igualdade, elaborará un 
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informe anual sobre a situación da coeducación 
e prevención da violencia de xénero nos centros 
educativos de Galicia.

Artigo 23.-Inspección educativa.

Os servizos de inspección educativa do depar-
tamento da Xunta de Galicia competente en mate-
ria de educación velarán polo cumprimento e pola 
aplicación de todos os principios recollidos neste 
capítulo no sistema educativo, destinados a fomen-
tar a igualdade real entre mulleres e homes.

TITULO II
Protección e asistencia fronte a violencia 
de xénero

   >>Capítulo I
        Medidas no ámbito sanitario e 
        psicolóxico

Artigo 24.-Dereito á atención sanitaria.

1. Os servizos públicos de saúde garantiranlles 
ás mulleres que sofren ou sufrisen calquera tipo 
deviolencia de xénero que recolle esta lei o de-
reito á atención sanitaria e ao seguimento da 
evolución doseu estado de saúde, ata o seu to-
tal restablecemento, no concernente á sintoma-
toloxía ou ás secuelasderivadas da situación de 
violencia sufrida.

2. Nestes supostos, os servizos serán gratuítos e 
accesibles con carácter preferente, se é o caso, 

paratodas as mulleres que sufran ou sufrisen vio-
lencia de xénero, garantindo a privacidade e a in-
timidade dasmulleres e respectando as decisións 
que elas acaden.

3. Os plans de saúde da Xunta de Galicia, e no-
meadamente o Plan de atención integral á saúde 
das mulleres, preverán na súa redacción inicial 
ou nas súas revisións periódicas medidas especí-
fi cas para a prevención, detección, atención e in-
tervención nos casos de violencia de xénero. Así 
mesmo, nos devanditos plans implementaranse 
disposicións específi cas que contribúan a avaliar 
o impacto e os efectos da violencia de xénero 
sobre a saúde das mulleres.

4. Así mesmo, estableceranse en todas as medi-
das anteriores actuacións e protocolos sanitarios 
específi cos para a detección, a intervención e o 
apoio de situacións de violencia contra as mulle-
res con discapacidade ou en situación de vulne-
rabilidade.

Artigo 25.-Atención psicolóxica.

1. A asistencia psicolóxica inmediata será consi-
derada como un servizo de atención primaria, en 
coordinación coa atención especializada nas áreas 
sanitarias, e deberá procurar a desaparición da sin-
tomatoloxía presentada e a total rehabilitación psi-
colóxica para conseguir unha recuperación integral 
das mulleres, achegándolles mecanismos que pro-
mocionen a súa autonomía e lles impidan verse de 
novo envoltas en relacións de maltrato.

2. Recoñécese o dereito á asistencia psicolóxica 
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gratuíta para as mulleres que sufran violencia de 
xénero, que comprenderá a atención inicial e o 
seguimento durante todo o proceso terapéutico. 
Consideraranse prioritarias as intervencións con 
mulleres que se atopen nunha situación de vio-
lencia e presenten problemas de saúde mental, 
dependencia de substancias aditivas e/ou outras 
patoloxías que requiran un tratamento psicolóxi-
co específi co.

3. Recoñécese o dereito á asistencia psicolóxi-
ca gratuíta para as e os menores e para outras 
persoas dependentes que vivan ou padezan situa-
cións de violencia de xénero, que comprenderá 
medidas de apoio psicosocial específi cas e adap-
tadas ás súas características e necesidades.

4. A Xunta de Galicia desenvolverá programas 
de atención psicolóxica gratuíta destinados a ho-
mes con problemas de violencia machista.

Artigo 26.-Protocolo de actuación.

1. O departamento da Xunta de Galicia competen-
te no ámbito sanitario elaborará, nos termos que 
se establezan regulamentariamente, un protocolo 
que prevexa pautas uniformes de actuación sani-
taria. Así mesmo, elaborará os procedementos de 
coordinación das distintas instancias que inter-
veñen de xeito específi co na atención sanitaria 
das mulleres que sofren violencia de xénero, en 
colaboración co departamento da Xunta de Gali-
cia competente en materia de igualdade.

2. Deseñaranse medidas para a detección precoz 
da violencia de xénero entre as mulleres a as súas 

fi llas e fi llos menores de idade e establecerase un 
cuestionario para a detección precoz da violen-
cia de xénero na atención primaria e un parte de 
lesións único e universal para todos os centros 
sanitarios de Galicia, que será de obrigado cum-
primento para todas e todos os profesionais.

Artigo 27.-Rexistro de casos.

1. O departamento da Xunta de Galicia compe-
tente no ámbito sanitario implantará un sistema 
de rexistro de casos de violencia de xénero nos 
servizos sanitarios, que permita dimensionar 
o problema, e do que lle facilitará información 
periódica ao departamento da Xunta de Galicia 
competente en materia de igualdade, segundo o 
establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter 
persoal.

2. Nas enquisas de saúde incluiranse indicadores 
sobre a violencia de xénero.

   >>Capítulo II
        Medidas no ámbito judicial

Artigo 28.-Atención xurídica.

1. As mulleres en situación de violencia de xéne-
ro teñen dereito a recibir toda a información xu-
rídica relacionada coa situación de violencia. O 
Servizo de Atención 24 horas, previsto no artigo 
51 desta lei, garantirá, en todo caso, a atención 
xurídica permanente, todos os días e horas do 
ano, en casos de violencia de xénero. 
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2. O servizo de orientación xurídica dos colexios 
profesionais da avogacía de Galicia garantirá 
unha información e atención xurídica especiali-
zada en materia de violencia de xénero. As per-
soas profesionais que presten estes servizos ha-
berán de efectuar cursos de formación específi ca 
en materia de violencia contra as mulleres como 
requisito para a súa adscrición a eses servizos.

Artigo 29.-Asistencia letrada.

1. As mulleres en situación de violencia de xé-
nero terán dereito á asistencia xurídica gratuíta 
na forma establecida na Lei 1/1996, do 10 de 
xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, modifi -
cada pola Lei 16/2005, do 18 de xullo, e pola Lei 
orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medi-
das de protección integral contra a violencia de 
xénero.

2. Para os efectos do previsto no artigo 3.3 da Lei 
1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica 
gratuíta, os medios económicos das mulleres que 
acrediten por calquera dos medios previstos no 
artigo 5 desta lei atoparse en situación de violen-
cia de xénero serán valorados individualmente, 
cos límites establecidos na lexislación aplicable.

3. A totalidade dos colexios profesionais da avo-
gacía de Galicia dispoñerán dunha quenda de ofi -
cio en materia de violencia de xénero, debendo 
superarse, para o acceso a ela, os cursos de for-
mación ou perfeccionamento que se establezan. 
Igualmente, adoptarán as medidas necesarias 
para a designación urxente de letrada ou letra-
do de ofi cio nos procedementos que se sigan por 

violencia de xénero, tal e como recolle a lexisla-
ción vixente na materia a nivel estatal.

4. A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente en materia de xustiza, garantirá que 
as avogadas ou avogados e, se procede, procu-
radoras ou procuradores que asistan ás mulleres 
vítimas de violencia de xénero posúan formación 
especializada nesta materia.

Artigo 30.-Exercicio da acción popular.

1. A Administración da Xunta de Galicia poderá 
exercer a acción popular, nos procedementos pe-
nais por violencia de xénero, na forma e nas con-
dicións establecidas pola lexislación procesual.

2. O exercicio da acción popular por parte da Ad-
ministración da Xunta de Galicia non se levará 
a cabo en caso de negativa expresa por parte da 
muller vítima de violencia de xénero ou, se é o 
caso, de quen exerza a súa representación legal.

Artigo 31.-Comparecencia da Xunta de Galicia 
nos procedementos penais iniciados por causas 
de violencia de xénero.

1. Nos casos nos que proceda, a Xunta de Galicia 
poderá acordar a súa presenza nos procedemen-
tos penais instados por causa de violencia de xé-
nero, en calidade de parte prexudicada civilmen-
te, conforme o establecido no artigo 110 da Lei 
de axuizamento criminal.

2. A representación e defensa en xuízo corres-
ponderalle á Xunta de Galicia, sen prexuízo de 
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que as mencionadas funcións de representación e 
defensa en xuízo poidan ser encomendadas a un 
ou a máis profesionais da avogacía colexiados en 
exercicio, conforme a normativa reguladora dos 
servizos xurídicos da Administración autonómi-
ca, de acordo co previsto no artigo 447 da Lei 
orgánica do poder xudicial.

Artigo 32.-Intervención da administración

1. O departamento competente en materia de me-
nores, cando teña coñecemento dunha situación 
na que as e os menores convivan en situacións de 
violencia de xénero, intervirá segundo o disposto 
na Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, 
da infancia e da adolescencia, e na súa normativa 
de desenvolvemento, para avaliar e realizar un 
seguimento da situación das e dos menores.

2. Cando o departamento competente en materia 
de menores aprecie que calquera menor, como con-
secuencia dunha situación de violencia de xénero, 
se atopa nunha situación de desamparo, segundo o 
establecido na lexislación vixente, declarará a de-
vandita situación e asumirá a tutela, para o que se 
acordará a medida de protección que proceda.

   >>Capítulo III
       Outras medidas de apoio e 
       protección

Artigo 33.-Deseño e implantación de dispositi-
vos de alarma

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento 

competente en materia de políticas de igualdade, 
coordinará a implantación dos diversos disposi-
tivos de alarma que no seu territorio se poñan á 
disposición das mulleres que sofren violencia de 
xénero, e tenderá a unifi calos.

2. Igualmente, a Xunta de Galicia, a través dos 
departamentos competentes en materia de po-
líticas de igualdade, de xustiza, de interior, de 
protección civil e de investigación, innovación 
e desenvolvemento deseñará e implantará siste-
mas especiais de protección para as mulleres que 
estando nunha situación de risco os necesiten.

Artigo 34.-Programas de intervención con ho-
mes en relación coa violencia de xénero.

1. A Xunta de Galicia, a través dos departamen-
tos competentes en materia de igualdade e de 
xustiza, facilitaralles, a aqueles agresores que o 
soliciten, a incorporación a programas específi -
cos de reeducación. Para iso, poderán subscribir-
se convenios de colaboración con outras admi-
nistracións públicas e organismos competentes, 
con capacidade e experiencia na materia.

2. Os programas de reeducación social compren-
derán tratamento psicolóxico, mecanismos de 
readaptación, resocialización, rehabilitación e 
outros procedementos técnicos aconsellables. Os 
devanditos programas desenvolveranse segundo 
criterios de calidade que garantan unha interven-
ción profesionalizada na que se inclúa a perspec-
tiva de xénero.



129ANEXO LEXISLATIVO >>

    >>Capítulo IV
         Medidas no ámbito da formación 
         e do emprego

Artigo 35.-Medidas específi cas no ámbito da for-
mación e do emprego.

1. Co fi n de favorecer a integración sociolaboral 
das mulleres que sofren violencia de xénero, a 
Xunta de Galicia adoptará as seguintes medidas:

a) O establecemento das mulleres que sofren 
violencia de xénero como colectivo preferente 
na totalidade da normativa autonómica relativa 
ao establecemento de axudas e subvencións ás 
empresas para a contratación de persoal.

b) O establecemento dun réxime de axudas e sub-
vencións específi co para as empresas que contra-
ten a mulleres que sofren violencia de xénero, 
establecendo medidas e accións para fomentar a 
súa contratación con carácter estable.

c) O establecemento dun réxime de axudas e 
subvencións para as mulleres que sofren violen-
cia de xénero cando decidan constituírse como 
traballadoras autónomas. Neste caso, establece-
ranse tamén axudas para garantir apoio e segui-
mento titorial personalizado do seu proxecto.

d) O establecemento dun réxime de axudas e 
subvencións para o fomento do emprego das 
mulleres que sofren violencia de xénero a través 
dos programas de cooperación no ámbito de co-
laboración coas entidades locais e cos órganos e 
organismos das administracións públicas distin-

tas da local, universidades e entidades sen ánimo 
de lucro.

e) A integración preferente das mulleres que so-
fren violencia de xénero en todos os programas 
de formación profesional, ocupacional e conti-
nua, e de inserción laboral que se poñan en mar-
cha desde a Xunta de Galicia. Os cursos de for-
mación profesional ocupacional deberán prever 
axudas económicas para as mulleres que sofren 
violencia de xénero, segundo as condicións que 
regulamentariamente se establezan.

2. O Servizo Público de Emprego de Galicia ga-
rantirá en todos os procedementos de selección 
que se efectúen a través das ofi cinas de emprego 
a preferencia das mulleres que sufran violencia de 
xénero, sempre e cando cumpran a totalidade dos 
requisitos establecidos nas ofertas de emprego.

3. As competencias da Xunta de Galicia en ma-
teria de prevención de riscos para protexer a 
seguridade e a saúde no traballo integrarán ac-
tivamente entre os seus obxectivos e as súas ac-
tuacións o principio de igualdade de trato entre 
mulleres e homes, e investigarán a infl uencia da 
violencia de xénero na aparición ou no agrava-
mento de enfermidades profesionais ou na causa 
de accidentes de traballo.

Artigo 36.-Plans de igualdade nas empresas.

1. Os plans de igualdade das empresas fi xarán 
obxectivos e actuacións concretas, e especifi ca-
rán indicadores de boas prácticas encamiñadas 
a mellorar a situación das mulleres que sofren 
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violencia de xénero, nos ámbitos da selección, 
contratación, promoción profesional, prevención 
da violencia e conciliación da vida persoal, fami-
liar e profesional.

2. As convocatorias de axudas para o establece-
mento de plans de igualdade nas empresas terán 
en conta, como criterios preferenciais para os 
efectos de establecer as axudas e as súas contías, 
a existencia de medidas de apoio á inserción, 
permanencia e promoción laboral das mulleres 
en xeral, e das que sofren violencia de xénero en 
particular.

3. A Xunta de Galicia convocará liñas de axu-
das dirixidas ás empresas que asuman accións de 
responsabilidade social cando estas accións se 
refi ran á implantación de medidas económicas, 
comerciais, laborais, sindicais ou asistenciais, 
coa fi nalidade de mellorar a situación das mulle-
res en xeral, e das que sofren violencia de xénero 
en particular.

Artigo 37.-Obriga de confi dencialidade no ám-
bito laboral.

O empresariado, a representación sindical, os 
organismos competentes en materia de empre-
go e as entidades formadoras están obrigadas a 
gardar confi dencialidade sobre as circunstancias 
persoais da muller que sufriu ou sofre violencia 
de xénero, segundo o establecido na Lei orgánica 
15/1999, do 13 de decembro, de protección de 
datos de carácter persoal.

   >>Capítulo V
       Medidas de carácter económico

Artigo 38.-Valoración de rendas.

Co fi n de favorecer a autonomía das mulleres 
que estean en situación de violencia de xénero, 
e para os efectos do dereito a percibir a renda de 
integración social de Galicia e as outras axudas 
económicas previstas nesta lei, quedan excluídos 
do cómputo das rendas os ingresos do agresor.

Artigo 39.-Prestacións periódicas.

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente en materia de igualdade, establecerá 
unha prestación económica dirixida ás mulleres 
que sofren violencia de xénero. A devandita pres-
tación terá en conta a situación socioeconómica 
das mulleres e irá dirixida a posibilitar a súa au-
tonomía e independencia económica respecto do 
seu agresor, e a tentar axudarlle a romper coa si-
tuación de violencia.

2. Esta prestación aboarase periodicamente, logo 
da acreditación da situación de violencia de xé-
nero por calquera das formas previstas no artigo 5 
desta lei, e será o departamento competente en ma-
teria de igualdade o encargado de regular as bases 
de convocatoria e as contías das axudas, dentro 
dos límites orzamentarios de cada anualidade.

Artigo 40.-Outras prestacións.

A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente en materia de igualdade, regulará as 
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bases da convocatoria e tramitará as axudas de 
pagamento que se defi nan na lexislación estatal, 
segundo o disposto na Lei orgánica 1/2004, do 
28 de decembro, de medidas de protección inte-
gral contra a violencia de xénero.

Artigo 41.-Procedemento abreviado para a percep-
ción da renda de integración social de Galicia.

1. A Xunta de Galicia establecerá un procede-
mento abreviado para a tramitación, a concesión 
e o aboamento da renda de integración social de 
Galicia (Risga) para as mulleres que sufran vio-
lencia de xénero e cumpran os requisitos legais 
para a súa percepción. Para estes efectos, o reco-
ñecemento do dereito á prestación e o seu aboa-
mento efectivo efectuarase no prazo máximo dun 
mes desde a solicitude formulada pola interesada 
ante os servizos sociais correspondentes.

2. As mulleres acollidas en recursos de carácter 
residencial teñen dereito a percibir a renda de in-
tegración social de Galicia (Risga) aínda cando 
a súa manutención básica sexa cuberta por estes 
centros, sempre que se cumpran o resto de requi-
sitos esixidos para a súa obtención.

Artigo 42.-Axudas escolares.

Para a concesión de axudas escolares, a Adminis-
tración educativa galega, así como a Administra-
ción local, ponderarán como factor cualifi cado a 
situación de violencia de xénero no contorno fa-
miliar das e dos menores, especialmente para axu-
das en materia de gastos escolares, de transporte, 
de comedor e de actividades extraescolares.

Artigo 43.-Fondo Galego de Garantía de Indem-
nizacións.

1. A Xunta de Galicia concederá indemnizacións, 
que se aboarán por unha soa vez, na contía que 
regulamentariamente se estableza, a favor das 
mulleres que sofren violencia de xénero e/ou das 
e dos menores ou persoas dependentes afectadas 
que residan en Galicia e que non poidan percibir 
as indemnizacións que lles correspondan polos 
danos e as perdas causados, e que resultarán fi xa-
das mediante sentenza xudicial ditada por xulga-
dos e tribunais con sede no territorio galego.

2. Estas indemnizacións aboaranse cando exista 
constatación xudicial de incumprimento do deber 
de satisfacelas por insolvencia económica e este 
incumprimento comporte unha situación de pre-
cariedade económica, de acordo cos límites e coas 
condicións que se fi xen regulamentariamente.

3. As indemnizacións comezarán a concederse, 
nos supostos que proceda, no prazo máximo dun 
ano a partir da entrada en vigor desta lei. Con 
este fi n, a correspondente lei anual de orzamen-
tos habilitará unha partida específi ca.

Artigo 44.-Dereito de acceso á vivenda.

A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente en materia de vivenda e en coordi-
nación co departamento competente en materia 
de igualdade, garantirá, nos termos que se es-
tablezan regulamentariamente, o dereito a unha 
vivenda ás mulleres que sufran ou sufrisen vio-
lencia de xénero e se atopen nunha situación de 
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precariedade económica. Poderán benefi ciarse 
tanto das medidas para o acceso a unha vivenda 
en propiedade coma en réxime de aluguer.

Artigo 45.-Acceso prioritario ás vivendas de 
promoción pública.

Na adxudicación das promocións públicas de 
vivendas daráselles prioridade ás necesidades 
das mulleres que sufran violencia de xénero e se 
atopen nunha situación de precariedade econó-
mica. Así mesmo, poderá reservarse un número 
de vivendas adaptadas para mulleres que sufran 
violencia de xénero con mobilidade reducida de 
carácter permanente.

Artigo 46.-Equipamentos sociais especializados.

As mulleres maiores e as mulleres afectadas de di-
versidade funcional que sufran violencia de xénero, 
así como as persoas delas dependentes, considera-
ranse colectivos preferentes para acceder aos equi-
pamentos sociais especializados, nomeadamente 
residencias para persoas maiores e centros de día.

TÍTULO III
DA ORGANIZACIÓN DO SISTEMA DE 
PROTECCIÓN E ASISTENCIA INTEGRAL 
E ESPECIALIZADA FRONTE Á VIOLEN-
CIA DE XÉNERO

Artigo 47.-Criterios básicos.

1. Os centros e servizos que conforman os recur-

sos de asistencia integral ás mulleres que sofren 
violencia de xénero teñen como fi nalidade básica 
achegarlles axuda e asistencia directa ás mulle-
res e ás persoas delas dependentes, e apoialas na 
procura de solucións dos confl itos que derivan 
da violencia.

2. A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente en materia de igualdade, garantirá 
que na totalidade dos centros e servizos que con-
forman os recursos de asistencia integral o traba-
llo se realice desde unha perspectiva de xénero.

3. Garantirase que as mulleres con discapacidade 
que sufran unha situación de violencia de xéne-
ro teñan acceso integral á información sobre os 
seus dereitos e os recursos existentes, para o que 
se ofertará a información en formato accesible e 
comprensible.

Artigo 48.-Rede galega de acollemento.

1. Os centros de acollida son recursos especiali-
zados residenciais e temporais que lles ofrecen 
acollemento, atención e recuperación ás mulle-
res que sofren violencia de xénero e ás e aos 
menores ao seu cargo que requiren un espazo de 
protección debido á situación de indefensión ou 
risco causada pola violencia de xénero.

2. Poden ser titulares do dereito de acceso aos 
centros de acollida as mulleres que acrediten me-
diante calquera dos medios establecidos no arti-
go 5 a súa situación de violencia de xénero.

3. Os centros de acollida estarán atendidos por 
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equipos multidisciplinares e garantirán un trata-
mento integral de atención e/ou de recuperación, 
que abranga aspectos psicolóxicos, educativos, 
sociolaborais e xurídicos e favoreza a normali-
zación da situación persoal das mulleres, da súa 
unidade familiar e a superación dos efectos da 
violencia.

4. As normas e os requisitos específi cos aos que 
terán que axustarse os centros de acollida esta-
bleceranse regulamentariamente.

Artigo 49.-Creación do Centro de Recuperación 
Integral para Mulleres que Sofren Violencia de 
Xénero.

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente en materia de igualdade, garantirá a 
creación dun Centro de Recuperación Integral 
para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero.

2. O Centro de Recuperación Integral para Mu-
lleres que Sofren Violencia de Xénero desenvol-
verá un modelo de atención integral, baseado 
nun sistema coordinado de servizos, recursos e 
medidas de carácter social, laboral e económico.

3. O Centro de Recuperación Integral actuará 
como centro coordinador da rede galega de aco-
llemento.

Artigo 50.-Rede de información ás mulleres.

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente en materia de igualdade, e en cola-
boración coas entidades locais, garantirá a exis-

tencia dunha rede de información ás mulleres, dis-
tribuída de xeito uniforme polo territorio galego.

2. A rede de información ás mulleres desenvol-
verá accións de carácter preventivo e de sensi-
bilización. Así mesmo, facilitará información, 
orientación, derivación e seguimento ás mulleres 
que sofren violencia de xénero.

3. A rede de información ás mulleres funciona-
rá en estreita colaboración cos servizos sociais, 
sanitarios e de orientación escolar, así como cos 
servizos de urxencia e de seguridade cidadá para 
a detección e prevención de situacións de violen-
cia de xénero.

Artigo 51.-Servizo de Atención 24 horas.

1. O Servizo de Atención 24 horas, dependen-
te do departamento competente en materia de 
igualdade, ofrecerá atención e información in-
tegral sobre os recursos públicos e privados ao 
alcance das mulleres en situacións de violencia 
de xénero.

2. Serán funcións do Servizo de Atención 24 horas:

a) Escoitar as demandas das mulleres e informar 
sobre as medidas que se van adoptar e os recur-
sos dispoñibles.

b) Proporcionar asistencia axeitada fronte a situa-
cións de vulnerabilidade emocional e psicolóxica.

c) Prestar asistencia e, de ser o caso, derivar ao 
recurso máis axeitado.
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d) Colaborar e coordinarse coa rede de información 
ás mulleres, cos servizos de acollida temporal e con 
todos os servizos de urxencia nos casos necesarios. 
O Servizo de Atención 24 horas funcionará todas 
as horas do día e todos os días do ano.

3. As mulleres poderán acceder ao Servizo de 
Atención 24 horas sen necesidade de achegar 
ningún tipo de acreditación da súa situación de 
violencia de xénero, conservando así mesmo o 
seu anonimato, sen necesidade de facilitar os 
seus datos de identifi cación persoal.

Artigo 52.-Punto de Coordinación das Ordes de 
Protección.

1. O Punto de Coordinación das Ordes de Protec-
ción dependente do departamento competente en 
materia de igualdade é o encargado de recibir a 
comunicación da totalidade das ordes de protec-
ción que se diten no territorio de Galicia.

2. Para estes efectos, o Punto de Coordinación 
das Ordes de Protección levará a cabo un segui-
mento individualizado de cada caso, poñéndose 
en comunicación coas mulleres que posúan unha 
orde de protección, coa fi nalidade de facilitarlles 
canta información demanden e articular unha ac-
tuación ordenada dos servizos asistenciais e de 
protección.

Artigo 53.-Puntos de encontro familiar.

1. O departamento competente en materia de 
igualdade garantirá a existencia de puntos de en-
contro familiar, como un servizo que facilita e 

preserva a relación entre as e os menores e as 
persoas das súas familias en situacións de crise, 
e que permite e garante a seguridade e o benestar 
das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento 
do réxime de visitas.

2. A prestación deste servizo debe ser neutral e 
o seu caracter transitorio. Os puntos de encontro 
familiar contarán con persoal cualifi cado para o 
seguimento da evolución das relacións das nenas 
e dos nenos coas súas familias.

3. As normas e os requisitos específi cos aos que 
terán que axustarse os puntos de encontro fami-
liar estableceranse regulamentariamente.

Artigo 54.-Creación de ofi cinas de atención ás 
vítimas dos delitos.

1. A Xunta de Galicia, a través do departamento 
competente na área de xustiza, garantirá a crea-
ción de ofi cinas de atención ás vítimas do delito, 
distribuídas de xeito equilibrado no territorio ga-
lego, dotadas de persoal cualifi cado, coa fi nali-
dade, entre outras, de lles ofrecer ás mulleres que 
sofren violencia de xénero información e apoio 
para que poidan exercer os dereitos que lles re-
coñece a lexislación vixente.

2. Os departamentos da Xunta de Galicia compe-
tentes nas áreas de xustiza e de igualdade coor-
dinaranse para a planifi cación conxunta de pro-
cedementos e para a formación e actualización 
permanente do persoal técnico das ofi cinas na 
atención, na asistencia e no tratamento das mu-
lleres que sofren violencia de xénero.
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Artigo 55.-Titularidade e xestión dos servizos.

1. Os servizos do sistema de protección e asis-
tencia integral serán de titularidade pública, 
municipal ou autonómica, e a súa coordinación 
e supervisión correspóndelle á Administración 
da Xunta de Galicia a través do departamento 
competente en materia de políticas de igualdade. 
Os devanditos servizos axeitarán os seus regula-
mentos de réxime interno ao disposto nesta lei 
así como ás demais disposicións que estableza a 
Xunta de Galicia.

2. A Xunta de Galicia garantirá un desenvolve-
mento territorialmente equilibrado do sistema de 
protección e asistencia integral das mulleres que 
sofren violencia de xénero.

3. Co fi n de garantir unha protección e asisten-
cia axeitada ás mulleres que sofren violencia de 
xénero, a Xunta de Galicia poderá establecer 
fórmulas de colaboración con entidades privadas 
sen fi n de lucro.

Artigo 56.-Confi dencialidade da información.

As administracións públicas titulares do sistema 
de protección e asistencia integral ás mulleres 
que sofren violencia de xénero garantirán, en 
todo caso, a confi dencialidade da información 
que traten por razón das súas funcións, segun-
do o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 
de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

   >>Primeira

Modifi cación da Lei 4/2001, do 31 de maio, re-
guladora da mediación familiar

UN

Modifícase o punto 1 do artigo 3, que queda re-
dactado como segue:

«Artigo 3. Finalidade da mediación.

1. Os programas de mediación familiar terán 
como fi nalidade o asesoramento, a orientación e 
a procura dun acordo mutuo ou a aproximación 
das posicións das partes en confl ito a prol de re-
gular, de común  acordo, os efectos da separa-
ción, do divorcio ou da nulidade do matrimonio, 
ou ben a ruptura da unión, así como en confl itos 
de convivencia, en benefi cio da totalidade dos 
membros da unidade familiar.»

DOUS

Modifícase o punto 4 do artigo 6, que queda re-
dactado como segue:

«4. O departamento da Xunta de Galicia com-
petente en materia de igualdade, e en materia de 
familia, a través dos seus recursos propios, ofre-
cerá programas de mediación e de orientación 
familiar, de xeito individual ou dirixidos ás fami-
lias no seu conxunto cando exista unha situación 
de deterioración da convivencia familiar. Estes 
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programas preverán de xeito prioritario a preven-
ción de situacións de violencia de xénero. »

TRES

Engádese un novo punto 2 bis no artigo 7, coa 
seguinte redacción:

«2 bis. O persoal especializado dos servizos de 
mediación elaborará, en cada caso, un informe 
no que se especifi que a idoneidade do recurso de 
mediación.»

CATRO

Engádese un novo punto 4 no artigo 8, coa se-
guinte redacción:

«4. Interromperase, ou se é o caso non se inicia-
rá, calquera proceso de mediación familiar can-
do nel estea implicada unha muller que sufrise 
ou sufra violencia de xénero.»

   >>Segunda

Acordos interinstitucionais e instrumentos de 
colaboración.

1. O Goberno da Xunta de Galicia impulsará a 
formalización e actualización de acordos inte-
rinstitucionais de coordinación entre as diversas 
instancias e administracións públicas con com-
petencias na materia obxecto desta lei, que sir-
van 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.

2. Sen prexuízo do establecido no apartado ante-
rior, a Xunta de Galicia habilitará os instrumen-
tos de colaboración necesarios para a prevención 
e o tratamento da violencia de xénero.

   >>Terceira

Competencias en materia de violencia de xénero 
da Policía de Galicia.

De conformidade co disposto na disposición 
transitoria quinta da Lei 8/2007, do 13 de xuño, 
de Policía de Galicia, o Goberno galego levará a 
cabo as xestións e actuacións necesarias para que 
se lle dea prioridade á transferencia ou delega-
ción das competencias en materia de protección 
e asistencia ás mulleres vitimas de violencia de 
xénero.

   >>Cuarta

Información ao Parlamento de Galicia.

O Goberno da Xunta de Galicia remitiralle ao 
Parlamento de Galicia, con carácter anual, un 
informe sobre a situación da violencia de xéne-
ro en Galicia, que contará coas achegas de todos 
os departamentos implicados na prevención e no 
tratamento da violencia de xénero.
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   >>Quinta

Creación do Consello Galego das Mulleres.

1. Créase o Consello Galego das Mulleres como 
órgano colexiado e institucional de Galicia, de ca-
rácter consultivo, de participación e asesoramento 
en materia de políticas de igualdade, que terá, en-
tre outras, a función de colaborar co Goberno da 
Xunta de Galicia no desenvolvemento e aplicación 
desta lei, dado que é necesario recoñecer o impor-
tante labor desempeñado por moitas asociacións de 
mulleres na loita contra a violencia de xénero, así 
como establecer canles estables de interlocución 
entre a Administración galega e o tecido asociativo 
de mulleres que busquen o maior consenso posible 
no deseño de políticas contra a violencia machista.

2. A súa natureza, os seus fi ns, a súa composición e a 
súa adscrición estableceranse regulamentariamente.

   >>Sexta

Creación do Observatorio Galego da Violencia de Xénero.

1. Crearase o Observatorio Galego da Violencia de 
Xénero como órgano colexiado e institucional de 
Galicia, encargado do estudo, da avaliación e do 
seguimento das políticas contra a violencia de xé-
nero que se desenvolvan en Galicia.

2. A súa natureza, os seus fi ns, a súa composición e a 
súa adscrición estableceranse regulamentariamente.

   >>Sétima

Creación da Comisión Interdepartamental de Igualdade.

1. Crearase a Comisión Interdepartamental de Igual-
dade como órgano colexiado e institucional de Gali-
cia, á que lle corresponderán, entre outras, as funcións 
de seguimento da aplicación desta lei e dos corres-
pondentes plans para a igualdade de oportunidades e 
de loita contra a violencia de xénero.

Igualmente, será obxecto desta comisión adaptar o 
plan de etapas de aplicación desta lei ás contías orza-
mentarias anuais consignadas para o seu desenvolve-
mento nas leis de orzamentos de cada exercicio.

2. As restantes funcións, o réxime de funciona-
mento, a composición e a adscrición establece-
ranse regulamentariamente.

   >>Oitava

Informes sobre o grao de desenvolvemento e re-
percusións económicas desta lei.

Para a correcta aplicación das medidas previstas 
nesta lei, as consellarías competentes nesta mate-
ria elaborarán informes sobre o seu grao de desen-
volvemento, así como sobre as súas repercursións 
económicas, que serán presentados na Comisión 
Interdepartamental de Igualdade.

   >>Novena

Modifi cación da Lei 9/1991, do 2 de outubro, ga-
lega de medidas básicas para a inserción social.
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UN

Engádese un punto 10 ao artigo 24 da Lei 9/1991, do 
2 de outubro, galega de medidas básicas para a inser-
ción social, que se redacta do seguinte xeito: 

«10. Cando a persoa benefi ciaria da renda de integra-
ción social de Galicia posúa a condición de vítima de 
violencia de xénero, a concesión da renda tramitarase 
por un procedemento abreviado e o seu aboamento 
efectivo efectuarase no prazo máximo dun mes desde 
a solicitude.»

DOUS

Engádese un punto 4 ao artigo 14 da Lei 9/1991, 
do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a 
inserción social, que se redacta do seguinte xeito: 

«4. Para os efectos previstos nesta lei, nos casos de 
violencia de xénero non se considera o agresor mem-
bro integrante da unidade familiar da solicitante, polo 
que as súas rendas individuais non se computan como 
recursos económicos da unidade de convivencia».

   >>Décima

Dotación orzamentaria.
A Xunta de Galicia dotará anualmente os orzamen-
tos necesarios para poñer en práctica as medidas 
que se desenvolvan en cumprimento desta lei.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

   >>Única

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior categoría contradigan o disposto nesta lei, e 
en especial os artigos 19 e 20 da Lei 7/2004, do 16 de 
xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

   >>Primeira

Habilitación normativa.

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar cantas dis-
posicións sexan necesarias para a aplicación e o 
desenvolvemento desta lei.

   >>Segunda

Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no Diario Ofi cial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e sete de xullo de dous mil sete.
Emilio Pérez Touriño

Presidente
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A igualdade de dereitos entre mulleres e homes é 
unha necesidade esencial nunha sociedade demo-
crática moderna que, desde todos os niveis nor-
mativos, se tenta conseguir a través de diversas 
medidas plasmadas nos tratados internacionais, na 
normativa comunitaria, na nosa Constitución e na 
normativa legal e regulamentaria interna. Tamén 
a Comunidade Autónoma de Galicia, no seu eido 
de competencias, se comprometeu, en desenvol-
vemento das obrigas impostas no artigo 4 da Lei 
orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Auto-
nomía para Galicia, na defensa da igualdade. Froito 
deste compromiso xurdiu a Lei 3/1991, do 14 de 
xaneiro, de creación do Servizo Galego de Promo-
ción da Igualdade do Home e da Muller, e, no exer-
cicio das súas funcións, a elaboración de ata catro 
plans de igualdade de oportunidades das mulleres 
galegas. Na mesma liña, desde 1994, constitúese, 
no Parlamento galego, a Comisión para a Igualda-
de e para os Dereitos das Mulleres, que elabora e 
emite conclusións e difames en sucesivas lexislatu-
ras, no relativo a esta materia.

Sen embargo, aínda recoñecendo os importantes lo-
gros conseguidos, a situación de desigualdade entre 
mulleres e homes é un feito notorio e indiscutible 
na nosa sociedade. Isto manifesta a necesidade de 
afondar no compromiso da Comunidade Autóno-

ma de Galicia na defensa da igualdade e contra a 
discriminación. Con esta fi nalidade, faise necesario 
ampliar o marco legal das políticas autonómicas de 
igualdade entre mulleres e homes, tanto no relativo 
aos principios de actuación coma nas actuacións 
concretas.

No que atinxe aos principios de actuación, é ne-
cesaria unha lei para garantir a vinculación da 
totalidade dos poderes públicos galegos no cum-
plimento da transversalidade como instrumento 
imprescindible para o exercicio da totalidade das 
competencias autonómicas nunha clave de xéne-
ro, que busque conseguir, en suma, a eliminación 
de todas as discriminacións directas e indirectas e 
dos prexuízos, causantes das ditas discriminacións. 
No relativo ás actuacións concretas, a lei, en dous 
títulos, establece diversas medidas de defensa da 
igualdade entre mulleres e homes. No primeiro, 
regúlase a actuación administrativa da Comunida-
de Autónoma de Galicia en materia de igualdade, 
buscando, ao mesmo tempo, dar cobertura legal a 
actuacións en vigor e ampliar as posibilidades de 
actuación, con respecto a aspectos nos que se es-
time necesario actuar; aínda que, en aplicación da 
transversalidade, non é un elenco exhaustivo, polo 
que resulta factible que no futuro se incida noutros 
aspectos distintos, se así se considerase necesario.

No segundo, regúlanse os aspectos da tutela antidis-
criminatoria no emprego público galego coa inten-
ción da asunción exemplar, pola Xunta de Galicia, 
do seu compromiso co principio de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes en relación 
coa totalidade do persoal ao seu servizo. Para isto, 
resulta necesario un instrumento lexislativo que ga-

II. LEI 7/2004, DO 16 DE XULLO, GALEGA 
PARA A IGUALDADE DE MULLERES E 
HOMES. (DOG nº 149 do 3/8/2004)
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ranta, precisamente, a uniforme aplicación das me-
lloras concedidas ás distintas clases de persoal.

A aparente fragmentación das actuacións concretas 
non pode ocultar, en todo caso, a necesidade dun 
entendemento harmónico de todas as actuacións, 
de xeito que, ao actuar en cada aspecto, se están 
mellorando simultaneamente os demais aspectos da 
situación das mulleres e se busca conseguir o pleno 
desenvolvemento dos seres humanos, a través da 
participación en igualdade de ambos sexos en todo-
sos ámbitos de desenvolvemento das persoas. 

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia apro-
bou e eu, de conformidade co artigo 13.2º do Esta-
tuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 
de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presiden-
te, promulgo en nome de El-Rei a Lei galega para a 
igualdade de mulleres e homes.

TÍTULO PRELIMINAR

   >>CAPÍTULO I
        DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Obxectivo de eliminación da discrimi-
nación de xénero. 

1. A Comunidade Autónoma de Galicia reforza, a 
través da presente lei, o seu compromiso na elimina-
ción da discriminación entre mulleres e homes e na 
promoción da igualdade, atribuíndolle a maior efec-
tividade posible, no seu campo de competencias, ao 
principio constitucional de igualdade de oportunida-
des entre as persoas de ambos os sexos, de conformi-

dade coas obrigas impostas aos poderes públicos de 
Galicia no artigo 4 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de 
abril, do Estatuto de autonomía para Galicia.

2. A Xunta de Galicia tomará en consideración o 
traballo realizado pola Comisión para a Igualdade 
e para os Dereitos das Mulleres, do Parlamento 
galego, na adopción e execución das políticas di-
rixidas á eliminación de todo tipo de discrimina-
cións contra as mulleres.

Artigo 2. Concepto de discriminacións directas e 
indirectas.
Buscarase a eliminación absoluta das discrimi-
nacións directas e indirectas. Para os efectos da 
presente lei, existirá discriminación directa can-
do unha persoa sexa, fose ou puidese ser tratada 
de forma menos favorable que outra en situación 
análoga por razón de sexo, e existirá discrimina-
ción indirecta cando unha disposición, criterio ou 
práctica aparentemente neutra lle poida ocasionar 
unha desvantaxe particular a unha persoa respecto 
a outras por razón de sexo, agás que se poidan 
xustifi car obxectivamente cunha fi nalidade lexíti-
ma e que os medios para a consecución desta fi na-
lidade sexan adecuados e lexítimos.

Artigo 3. O dereito á maternidade.

A protección da maternidade é unha necesidade 
social que os poderes públicos galegos asumen 
e recoñecen politicamente. Sendo a maternidade 
un ben insubstituíble, todas as cargas e coidados 
que supón, a gravidez, o parto, a crianza, a socia-
lización dos fi llos, deben recibir axuda directa das 
institucións públicas galegas, co fi n de non cons-
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tituír discriminación gravosa para as mulleres. 
Neste sentido, a Xunta de Galicia aplicará todas 
as súas competencias para conseguir que se ma-
terialice, na práctica, o principio mencionado e a 
maternidade deixe de ser carga exclusiva das nais 
e motivo de discriminación para as mulleres.

Artigo 4. Accións positivas.

1. Para o efecto de promover a igualdade entre 
mulleres e homes, non se considerarán discrimi-
natorias as medidas especiais encamiñadas a ace-
lerar a igualdade de oportunidades entre mulleres 
e homes, sen que, en ningún caso, estas medidas 
poidan supoñer, como consecuencia práctica, o 
mantemento de regulacións separadas.

2. As medidas de acción positiva manteranse men-
tres non estean plenamente logrados os obxectivos 
de igualdade de oportunidades.

Artigo 5. Obxectivo de erradicación dos prexuí-
zos de xénero.

1. A Comunidade Autónoma de Galicia adoptará 
as medidas apropiadas para modifi car os patróns 
socioculturais de conduta de mulleres e de homes, 
con vistas a alcanzar a eliminación dos prexuízos 
e prácticas consuetudinarias baseadas na idea de 
inferioridade ou superioridade de calquera dos 
sexos ou en funcións estereotipadas de mulleres 
e de homes.

2. Fomentarase a comprensión da maternidade 
como unha función social, evitando os efectos 
negativos sobre os dereitos da muller, e ademais 

instrumentando outros efectos positivos.

3. Adoptaranse idénticas actuacións de fomen-
to da súa comprensión como función social con 
respecto ao coidado de familiares que, polas súas 
dependencias, necesiten a asistencia doutras per-
soas, mulleres e homes.

4. Estas medidas irán acompañadas dos oportunos 
programas e consignacións orzamentarias para 
que todas as cargas doméstico-familiares sexan 
obxecto de corresponsabilidade familiar e reciban 
a protección económica e social correspondente.

   >>CAPÍTULO II
       O PRINCIPIO DE TRANSVERSALIDADE

Artigo 6. Signifi cado da transversalidade e crite-
rios de actuación. 

1. Coa dobre fi nalidade de promover a igualda-
de e eliminar as discriminacións entre mulleres e 
homes, a Xunta de Galicia integrará a dimensión 
da igualdade de oportunidades na elaboración, 
execución e seguimento de todas as políticas e de 
todas as accións desenvolvidas no exercicio das 
competencias asumidas de conformidade coa Lei 
orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de au-
tonomía para Galicia.

2. Na aplicación dese principio de integración da 
dimensión da igualdade de oportunidades na ela-
boración, execución e seguimento de todas as polí-
ticas e de todas as accións da súa competencia, ou 
principio de transversalidade, a Xunta de Galicia 



142<< ANEXO LEXISLATIVO

Normativa NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA en materia de violencia de xénero

establece como criterios xerais da súa actuación:

a.O fomento da colaboración entre os diversos 
suxeitos implicados na igualdade de oportuni-
dades, trátese de suxeitos públicos de ámbito 
internacional, comunitario, estatal, autonómico, 
provincial ou local, ou trátese de suxeitos priva-
dos, como os partidos políticos, os sindicatos de 
traballadores ou traballadoras, as asociacións de 
empresariado ou os colexios profesionais, e, es-
pecialmente, a colaboración, fomentarase en rela-
ción coas asociacións e grupos de mulleres.

A colaboración tamén se fomentará no campo das 
relacións entre os diversos organismos adminis-
trativos integrados na Xunta de Galicia.

b.A consecución da igualdade de oportunidades 
na política económica, laboral e social, buscando, 
en especial, a supresión das diferenzas salariais 
por razón de sexo e o fomento do emprego femi-
nino por conta propia ou allea.

c.A conciliación do emprego e da vida familiar 
das mulleres e homes e o fomento da individua-
lización dos dereitos tendentes a esa conciliación.

d.O fomento dunha participación equilibrada das 
mulleres e homes na toma de decisións e a elabo-
ración de estratexias para o empobrecemento das 
mulleres.

e.A garantía da dignidade das mulleres e homes, 
con especial incidencia na adopción de accións 
tendentes á erradicación de todas as formas de 
violencia de xénero –violencia doméstica, delitos 

sexuais, acoso sexual, explotación sexual–.

f.A garantía do exercicio dos dereitos das mulle-
res, a través, entre outras medidas, da difusión de 
información sobre a igualdade de oportunidades e 
da colaboración cos órganos xudiciais cando pro-
ceda segundo a lexislación.

Artigo 7. Informe sobre o impacto de xénero na 
elaboración das leis.

Aos proxectos de lei presentados no Parlamento 
galego pola Xunta de Galicia xuntarase un infor-
me sobre o seu impacto de xénero elaborado polo 
Servizo Galego de Promoción da Igualdade do 
Home e da Muller. Se non se achegase ou se se tra-
tase dunha proposición de lei presentada no Par-
lamento galego, este requirirá, antes da discusión 
parlamentaria, a súa remisión á Xunta de Galicia, 
quen ditaminará no prazo dun mes; transcorrido 
este prazo, a proposición seguirá o seu curso.

Artigo 8. Informe sobre o impacto de xénero na 
elaboración dos regulamentos.

1. Os regulamentos con repercusión en cuestións 
de xénero elaborados pola Xunta de Galicia tamén 
exixirán, antes da súa aprobación, a emisión dun 
informe sobre o seu impacto de xénero elaborado 
polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade 
do Home e da Muller.

2. O citado informe non será vinculante.

Artigo 9. O currículo regulador do sistema edu-
cativo.
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1. A Xunta de Galicia adoptará, dentro das súas 
competencias, as medidas conducentes a propor-
cionarlles, tanto ás mulleres como aos homes, unha 
educación para a igualdade. Para estes efectos, o 
currículo regulador da práctica docente de cada un 
dos niveis, etapas, ciclos, graos e modalidades do 
sistema educativo adaptarase ás seguintes especi-
fi cacións relativas a obxectivos, contidos, meto-
doloxía e criterios de avaliación:

a.A comprensión do valor constitucional da igual-
dade entre ambos os sexos como obxectivo de 
especial atención, sen que, en ningún caso, se ad-
mitan contidos, metodoloxía ou criterios de ava-
liación transmisores, directa ou indirectamente, 
dunha distribución estereotipada de papeis entre 
os sexos ou dunha imaxe de dominación dun sexo 
sobre o outro en calquera ámbito da vida.

b.O enriquecemento do contido curricular coas 
contribucións ao coñecemento humano realizadas 
polas mulleres no pasado e no presente, e co ade-
cuado refl exo do papel das mulleres na evolución 
histórica.

c.A adquisición, en alumnos e alumnas, dos coñe-
cementos e actitudes necesarias que lles permitan, 
cando alcancen a madurez, atender ás súas propias 
necesidades domésticas e aos labores familiares 
compartidos, inclusive as cargas parentais e a aten-
ción de familiares que, por dependencia, necesiten 
a asistencia doutras persoas, mulleres ou homes.

d.O fomento das vocacións femininas naquelas 
áreas en que se encontren infrarrepresentadas as 
mulleres e o fomento das vocacións masculinas 

naquelas áreas en que se encontren infrarrepre-
sentados os homes, buscando evitar as decisións 
profesionais derivadas de prexuízos.

e.A garantía da coeducación na Comunidade Au-
tónoma de Galicia dentro das súas competencias 
propias.

2. A Xunta de Galicia incluirá nos programas de 
formación do profesorado, como materia específi -
ca, a igualdade e a violencia de xénero.

Artigo 10. Erradicación de prexuízos nos centros 
docentes.

1. Non se admitirán, no centro docente, as des-
igualdades entre alumnos e alumnas sustentadas 
en crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas con-
suetudinarias transmisoras, directa ou indirecta-
mente, dunha distribución estereotipada de papeis 
entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun 
sexo sobre o outro en calquera ámbito da vida.

2. De forma directa, as docentes e os docentes non 
permitirán ningunha forma de machismo e de mi-
soxinia que puidese existir no seo da comunidade 
escolar e, en particular, entre nenos e nenas e adoles-
centes, aplicarán activamente principios pedagóxicos 
de respecto á identidade e á imaxe das mulleres.

Con tales efectos, nos regulamentos internos dos 
centros educativos, haberanse de explicitar as me-
didas de corrección ou sanción de comportamentos 
sexistas.

Artigo 11. As cuestións de xénero no campo da 
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educación superior.

A Xunta de Galicia fomentará, sen vulnerar o réxi-
me de autonomía universitaria, a docencia, o estudo 
e a investigación das cuestións de xénero no ámbito 
da educación superior, e para estes efectos:

a.Promoverase a creación de cátedras sobre cues-
tións de xénero nas facultades, escolas técnicas 
superiores e escolas universitarias.

b.Potenciarase a realización de proxectos de estu-
do e investigación sobre cuestións de xénero e/ou 
de proxectos de estudo e investigación en que se 
integre unha perspectiva de xénero.

Artigo 12. Formación en igualdade de oportuni-
dades.

1. A Xunta de Galicia, no seu ámbito de compe-
tencias, incentivará a formación de axentes e pro-
motores de igualdade de mulleres e homes.

Expedirá, polo menos no ámbito da educación 
non formal, acreditacións en materia de axentes 
e promotores de igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes.

2. A Xunta de Galicia impartirá cursos continuos 
de formación sobre a igualdade de xénero, princi-
palmente dirixidos aos colectivos de educación, 
servizos sociais, persoal sanitario, persoal da Ad-
ministración de Xustiza e dos diversos corpos po-
liciais, nos cales sempre estarán presentes conti-
dos sobre a violencia contra as mulleres.

En todos os plans de formación, organizados 
pola Xunta de Galicia para o seu persoal, exis-
tirá un módulo sobre a igualdade entre homes e 
mulleres.

   >>CAPÍTULO II
        IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
        E MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artigo 13. Fomento da igualdade nos medios de 
comunicación.

A Xunta de Galicia, a través dos medios de comu-
nicación de titularidade autonómica e a través da-
queles en que participe ou subvencione, garantirá, 
condicionando a efectividade desta subvención e 
sen vulnerar a liberdade de expresión e informa-
ción, a transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e 
non estereotipada das funcións das mulleres e homes 
na sociedade, e, para estes efectos, garantirase:

a.O aumento, cuantitativo e cualitativo, da visibi-
lidade e da audibilidade das mulleres, visibilidade 
e audibilidade que han de ser observadas, avalia-
das e corrixidas, se é o caso, periodicamente.

b.A programación de campañas nos medios de co-
municación, destinadas a toda a sociedade, sobre 
a importancia e a necesidade da participación so-
cial e política das mulleres.

c.A participación equilibrada entre mulleres e ho-
mes nos órganos de representación, de xestión e 
de consulta dos medios de información.
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d.A adopción, mediante a autorregulación, de có-
digos de boas prácticas tendentes a transmitir o 
contido dos valores constitucionais sobre a igual-
dade entre homes e mulleres.

e.A utilización non sexista da linguaxe e/ou das 
imaxes, especialmente no ámbito da publicidade.

f.O establecemento e o mantemento de programas 
realizados por e para mulleres, onde se canalicen 
os seus intereses de forma apropiada.

g.A institucionalización de contactos entre as aso-
ciacións e os grupos de mulleres e os medios de co-
municación, coa fi nalidade de identifi car os intere-
ses reais das mulleres no ámbito da comunicación.

Artigo 14. Programas e campañas contra a violen-
cia de xénero.

A Xunta de Galicia garantirá, a través dos me-
dios de comunicación de titularidade autonómica, 
e promoverá, a través daqueles en que participe 
ou subvencione, condicionando a efectividade da 
subvención, a emisión de programas tendentes a 
erradicar todas as formas de violencia de xénero, 
e realizará, de forma periódica, campañas insti-
tucionais de sensibilización contra a violencia de 
xénero.

Artigo 15. Fomento da igualdade nas novas tec-
noloxías.

A Xunta de Galicia promoverá o acceso de mulle-
res e de homes ás novas tecnoloxías en condicións 
de igualdade de oportunidades, e a transmisión, a 

través dos contidos desas novas tecnoloxías, dun-
ha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das 
funcións das mulleres e dos homes na sociedade.

Artigo 16. Espazos electorais.

A Xunta de Galicia fomentará o debate electoral 
sobre as cuestións de xénero, a través do incre-
mento nun dez por cento do tempo gratuíto de 
propaganda electoral nos medios de comunica-
ción da Compañía de RTVG concedido ás can-
didaturas ao Parlamento galego, se o destinan á 
explicación do seu programa sobre esas cuestións. 
O incremento do tempo gratuíto de propaganda 
electoral distribuirase, en todo caso, consonte os 
criterios establecidos na Lei de eleccións ao Par-
lamento de Galicia.

   >>CAPÍTULO III
       A ERRADICACIÓN DO USO 
       SEXISTA DA LINGUAXE

Artigo 17. Defi nición do uso non sexista da lin-
guaxe.

O uso non sexista do linguaxe consiste na utili-
zación de expresións lingüisticamente correctas 
substitutivas doutras, correctas ou non, que invisi-
bilizan o feminino ou o sitúan nun plano secunda-
rio respecto ao masculino.

Artigo 18. Erradicación do sexismo na linguaxe 
institucional e social.

1. A Xunta de Galicia erradicará, en todas as for-
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mas de expresión oral ou escrita, o uso sexista da 
linguaxe no campo institucional, tanto fronte á ci-
dadanía como nas comunicacións internas. Para 
estes efectos, informarase e formarase o persoal 
ao servizo das administracións públicas galegas.

2. Tamén procurará a erradicación do uso sexista 
da linguaxe na vida social e, para estes efectos, 
realizaranse campañas de sensibilización e divul-
gación pública.

   >>CAPÍTULO IV
       A VIOLENCIA CONTRA AS 
       MULLERES

Artigo 19. Medidas da erradicación da violencia 
contra as mulleres. (derrogado)(*Ver NOTAS)

Artigo 20. Actuacións xudiciais en materia de vio-
lencia contra as mulleres. (derrogado) (*Ver NOTAS)

   >>CAPÍTULO V
       O PLAN INTEGRAL DE APOIO
       Á FAMILIA

Artigo 21. Medidas básicas do Plan integral de 
apoio á familia. (modifi cado) (*Ver NOTAS)

1. Coa fi nalidade de mellorar o benestar das fami-
lias e de facilitar a incorporación e a permanencia 
das mulleres no mercado laboral, a Xunta de Ga-
licia asume unha política de socialización das car-
gas parentais e familiares, instrumentada a través 
dun Plan integral de apoio á familia, o cal incluirá, 

entre outras medidas:

a.A ampliación da rede pública de gardarías, sub-
vencionando o acceso dos fi llos e fi llas de familias 
con escasos recursos económicos.

b.A atención nos colexios públicos a menores de 
doce anos en horarios máis extensos respecto aos 
lectivos, en colaboración coas asociacións de nais 
e pais do alumnado.

c.A implantación de servizos de comedor nas gar-
darías e colexios públicos, en colaboración coas 
asociacións de nais e pais do alumnado, así como 
a dotación de servizo de acompañante no trans-
porte escolar dos menores de seis anos.

d.A creación de gardarías e de escolas infantís 
dentro ou cerca de parques empresariais.
e.O fomento de medidas de apoio a familias con 
persoas dependentes, con especial atención á ter-
ceira idade, mediante centros adecuados á satis-
facción das diferentes necesidades e/ou asistencia 
domiciliaria.

f.Medidas fi scais de apoio á familia, accesibles, 
mediante sistemas substitutivos, a favor de quen 
non teña a obriga de declarar.

2. O Plan integral de apoio á familia conterá me-
didas específi cas de apoio ás familias monoparen-
tais, entre outras, nas áreas da saúde, atención psi-
colóxica, formación profesional, educación dos 
fi llos e fi llas e acceso á vivenda.

3. Na elaboración do plan integral de apoio á fa-
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milia teranse en conta os principios e determina-
cións contidos na Lei do traballo en igualdade das 
mulleres de Galicia.

   >>CAPÍTULO VI
       A IGUALDADE LABORAL ENTRE 
       MULLERES E HOMES

Artigo 22. O Plan de emprego feminino.(derrogado) 
(*Ver NOTAS)

Artigo 23. O Programa de apoio ás empresas con 
plans de igualdade. (derrogado) (*Ver NOTAS)

Artigo 24. Actuacións de sensibilización.

A Xunta de Galicia realizará actuacións de sen-
sibilización dirixidas aos traballadores e traballa-
doras, aos sindicatos e aos empresarios e empre-
sarias, nas cales se difunda o dereito de todos os 
traballadores e traballadoras a seren tratados con 
dignidade e a que non se tolere o acoso sexual nin 
moral, defi nidos nos artigos 47 e 53 da presente lei, 
e fomentará unha actitude solidaria e de axuda cara 
ás vítimas e de rexeitamento cara aos acosadores.

Artigo 25. Control de legalidade dos convenios 
colectivos.(derrogado) (*Ver NOTAS)

Artigo 26. Elaboración de ditames a requirimento 
xudicial.

De conformidade co disposto no punto 3 do arti-
go 95 do Real decreto lexislativo 2/1995, do 7 de 
abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei 

de procedemento laboral, a Xunta de Galicia, a 
través do organismo competente para este efecto, 
cubrirá, en relación cos procesos xudiciais onde 
se suscitase unha cuestión de discriminación por 
razón de sexo, o ditame requirido polo xuíz ou 
xuíza ou polo tribunal a quen estea atribuído o seu 
coñecemento.

Artigo 27. Atribucións sobre infraccións e san-
cións da orde social.

A Administración pública galega, no exercicio das 
atribucións reguladas na Lei 42/1997, do 14 de 
novembro, ordenadora da inspección de traballo 
e seguridade social, buscará, no campo das rela-
cións laborais, a mellora no cumprimento efectivo 
da normativa sobre tutela antidiscriminatoria, e, en 
especial, atenderá a esa fi nalidade mediante a súa 
participación e a súa colaboración, establecidas 
nos artigos 16 e 17 desa lei, na Conferencia secto-
rial de asuntos laborais e na Comisión Territorial 
de Galicia, e mediante o exercicio da dependencia 
funcional, establecida no punto 2 do artigo 18 e no 
punto 2 do artigo 19 desa lei, sobre as inspeccións 
de traballo e seguridade social de Galicia.

   >>CAPÍTULO VII
       A INSERCIÓN SOCIAL DAS 
       MULLERES EN SITUACIÓN DE 
       EXCLUSIÓN SOCIAL

Artigo 28. Mulleres en situación de risco de ex-
clusión social.

A Xunta de Galicia adoptará dentro das súas com-
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petencias as medidas conducentes a favorecer, en 
condicións de igualdade entre mulleres e homes, 
a inserción social das mulleres en situación de ex-
clusión social, especialmente cando estean a car-
go de familias monoparentais.

Artigo 29. Mulleres prostituídas.

1. A Xunta de Galicia fará periodicamente campa-
ñas de información e sensibilización sobre a situa-
ción de explotación que están sufrindo as mulleres 
prostituídas.

2. A Xunta de Galicia reforzará os servizos sociais 
de atención primaria para que sexan máis áxiles e 
efectivos na axuda ás mulleres prostituídas.

3. A Xunta de Galicia loitará contra o tráfi co de 
mulleres, de nenas e de nenos que ten como fi -
nalidade fundamental a súa explotación sexual no 
territorio da nosa comunidade autónoma. Esa loita 
deberase realizar a través dunha intervención inte-
gral que permita a prevención, detección, atención 
e, se é o caso, integración das mulleres vítimas do 
tráfi co de explotación sexual.

   >>CAPÍTULO VIII
       A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES 
       NO DESENVOLVEMENTO RURAL

Artigo 30. Os dereitos das mulleres no desenvol-
vemento rural.

1. A Xunta de Galicia adoptará, dentro das súas 
competencias, as medidas conducentes a eliminar 

a discriminación contra as mulleres en zonas ru-
rais coa fi nalidade de asegurar, en condicións de 
igualdade entre as mulleres e os homes, a súa par-
ticipación nos benefi cios dun desenvolvemento 
rural sustentable.

2. Para asegurar a participación das mulleres nos 
benefi cios dun desenvolvemento rural sustenta-
ble, garántenselles os seguintes dereitos:

a.A participación na elaboración, na decisión e na 
execución dos plans e políticas de desenvolvemen-
to rural a través das canles legais establecidas.

b.A información de calquera das medidas públicas 
adoptadas de desenvolvemento rural con inciden-
cia nos dereitos e deberes das mulleres.

c.A educación e a formación profesional, coa fi na-
lidade de aumentar as súas capacidades técnicas 
no exercicio das súas actividades.

d.O fomento público do cooperativismo e doutros 
sistemas de autoaxuda agraria coa fi nalidade de 
promover a igualdade de acceso das mulleres aos 
benefi cios do desenvolvemento rural.

Artigo 31. Titularidade e cotitularidade das explo-
tacións agrarias.

A Xunta de Galicia adoptará as medidas necesarias 
para lles facilitar ás mulleres o acceso e mante-
mento da titularidade ou cotitularidade das explo-
tacións agrarias.
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   >>CAPÍTULO IX
       A COLABORACIÓN AUTONÓMICA 
       COAS CORPORACIÓNS LOCAIS

Artigo 32. Colaboración municipal nos plans e 
programas autonómicos.

1. Todos os plans e programas autonómicos so-
bre igualdade dos xéneros executaranse buscando 
a colaboración nos termos convenientes con cada 
concello, habilitando para estes efectos as subven-
cións e transferencias necesarias.

2. En especial, a través do Plan integral de apoio 
á familia fomentarase a adopción, por parte dos 
concellos, de plans de programación do tempo das 
cidades coa intervención de todos os suxeitos in-
teresados, públicos e privados.

Artigo 33. Promoción autonómica de plans muni-
cipais de igualdade. (modifi cado) (*Ver NOTAS)

1. A Xunta de Galicia promoverá, a través dunha 
convocatoria anual de axudas adoptadas unha vez 
oída a Federación Galega de Municipios e Pro-
vincias, a creación e o mantemento de plans mu-
nicipais de igualdade e promoverá a creación de 
concellarías da muller.

2. O departamento da Administración autonómica 
con competencias en materia de traballo estable-
cerá regulamentariamente liñas de axuda para a 
contratación de persoal especializado no ámbito 
laboral destinado a asesorar na elaboración de 
plans municipais de igualdade.

Artigo 34. Fomento da composición equilibrada 
do persoal.

1. A Administración pública galega fomentará, a 
través das medidas contidas nos seguintes artigos 
deste capítulo, a composición equilibrada entre os 
sexos do persoal funcionario, eventual, interino, 
estatutario ou laboral ao seu servizo, tanto a nivel 
global como a nivel de cada corpo, escala, grupo 
ou categoría.

2. A Xunta de Galicia fomentará, en especial, o 
acceso das mulleres aos postos de grao superior, 
e, para estes efectos, as medidas contidas nos se-
guintes artigos deste capítulo aplicaranse tamén 
nas probas de promoción interna.

Artigo 35. O control das ofertas de emprego público.

Con anterioridade a calquera oferta de emprego 
público analizarase se os requisitos exixidos aos 
aspirantes determinan –todos ou algún– un prexuí-
zo para as mulleres ou para un colectivo predo-
minantemente feminino, e, se é así, realizaranse 
valoracións técnicas a cargo de persoal especiali-
zado das prazas de funcionarios e funcionarias e/
ou dos postos de traballadores e traballadoras coa 
fi nalidade de comprobar se eses requisitos son ab-
solutamente necesarios para o desenvolvemento 
das funcións. Se non o foran, serán eliminados na 
oferta pública de emprego.

Artigo 36. Composición paritaria de tribunais 
examinadores. (modifi cado)  (*Ver NOTAS)

1. A composición dos tribunais de selección do 
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persoal da Administración pública galega será pa-
ritaria para o conxunto da oferta pública de empre-
go, tanto se se trata de acceso ao emprego como se 
se trata de promoción interna. Para isto, na desig-
nación atribuída á Administración pública galega, 
garantirase a paridade entre mulleres e homes, ou, 
se fose impar o número a designar, con diferenza 
dun entre ambos os sexos. Idénticas exixencias se 
aplicarán na designación atribuída a cada instancia 
diferente á Administración pública galega.

2. Se, aínda seguindo as anteriores exixencias, a 
paridade non se consegue no cómputo total das/os 
membros do tribunal, convocaranse todas as ins-
tancias con dereito á designación e, se non houb-
ese acordo, elixirase aleatoriamente un número de 
membros do sexo máis designado sufi ciente para 
alcanzar a paridade, os cales serán substituídos por 
membros do outro sexo. Feita a elección, terase 
por persoas non designadas as que fosen elixidas, 
e as que fi xeron a designación designarán mem-
bros do outro sexo.

Artigo 37. Actuacións especiais en casos de infra-
rrepresentación.

1. Cando nun determinado corpo, escala, grupo ou 
categoría da Administración pública galega se ve-
rifi case a infrarrepresentación do sexo feminino, 
na oferta de emprego público establecerase que, de 
existir méritos iguais entre dous ou máis candidatos, 
serán admitidas as mulleres, salvo se considerando 
obxectivamente todas as circunstancias concorrentes 
nos candidatos de ambos os sexos existen motivos 
non discriminatorios para preferir o home.
2. Enténdese, para estes efectos, a existencia de 

infrarrepresentación cando no corpo, escala, gru-
po ou categoría exista unha diferenza porcentual 
de, polo menos, vinte puntos entre o número de 
mulleres e o número de homes.

Artigo 37 bis. Accións positivas nas actividades 
formativas. (engadido) (*Ver NOTAS)

Nos cursos, xornadas ou outras actividades forma-
tivas organizadas ou fi nanciadas pola Administra-
ción pública galega reservaráselles un cincuenta 
por cento das prazas a mulleres que reúnan os re-
quisitos exixidos na convocatoria, que accederán 
á quenda reservada só se non houbese sufi cientes 
solicitudes de participación das mulleres.

Artigo 38. Promoción do exercicio de dereitos de 
conciliación.

Cando as probas de promoción interna compren-
dan a valoración de méritos dos candidatos e can-
didatas, establecerase a favor deles que, sexan 
mulleres ou sexan homes, estean utilizando ou 
tivesen utilizado, nos últimos cinco anos, unha 
licenza de maternidade, un permiso de paternida-
de, unha redución de xornada ou unha exceden-
cia para o coidado de familiares, unha puntuación 
específi ca que se graduará en función do tempo 
utilizado no exercicio deses dereitos.

   >>CAPÍTULO II
       A IGUALDADE RETRIBUTIVA 
       NO EMPREGO PÚBLICO

Artigo 39. Garantías de efectividade da igualdade 
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retributiva.

1. A Administración pública galega garantirá a 
igualdade de retribucións salariais e extrasalariais 
entre mulleres e homes no ámbito do emprego pú-
blico para satisfacer o principio de igual retribu-
ción por traballo de igual valor.

2. Para alcanzar unha plena efi cacia do principio 
de igual retribución por traballo de igual valor, 
realizaranse valoracións técnicas a cargo de per-
soal especializado das prazas de funcionarios e 
funcionarias e/ou dos postos de traballadores e 
traballadoras cando nos corpos, escalas, grupos 
ou categorías obxecto de comparación se observe 
nun o predominio de mulleres e noutro o predo-
minio de homes.

3. Enténdese a existencia de predominio, para os 
efectos do anterior punto, cando no corpo, escala, 
grupo ou categoría exista unha diferenza porcen-
tual de, polo menos, vinte puntos entre o número 
de mulleres e o número de homes.

4. Tamén se realizarán esas valoracións técnicas 
cando, polas circunstancias concorrentes, se apre-
cie unha aparencia de discriminación por razón de 
sexo.

Artigo 40. A valoración excepcional do esforzo 
físico.

Unicamente se considerará o esforzo físico como 
elemento xustifi cador dunha partida retributiva se 
se trata dun elemento determinante absoluto na 
confi guración dunha praza ou dun posto ou, de 

tratarse dun elemento esencial, se, a través do-
utros elementos neutros, se compensa a diferenza 
retributiva.

   >>CAPÍTULO III
        OS DEREITOS DE CONCILIACIÓN
        DO EMPREGO E DA VIDA 
        FAMILIAR

Artigo 41. Garantías do exercicio dos dereitos de 
conciliación.

A Administración pública galega garantirá o 
exercicio polo persoal ao seu servizo dos derei-
tos de conciliación recoñecidos na normativa de 
aplicación, incluídas as melloras recoñecidas nos 
seguintes artigos deste capítulo, e, para estes efec-
tos, realizaranse campañas de concienciación ten-
dentes á valoración positiva do persoal ao seu ser-
vizo que exercite eses dereitos de conciliación.

Artigo 42. Complemento das prestacións por risco 
durante o embarazo ou por maternidade. (modifi ca-
do)  (*Ver NOTAS)

A Administración pública galega, mediante as 
axudas que se establezan, recoñécelle ao persoal 
ao seu servizo o complemento ata o cen por cen da 
base reguladora do subsidio económico por risco 
durante o embarazo, recoñecéndoo aínda cando 
a traballadora non reunise as exixencias para ac-
ceder ao subsidio económico de risco durante o 
embarazo.

Así mesmo, e aínda cando a traballadora non re-
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unise as exixencias para acceder ao subsidio eco-
nómico por maternidade, garantirase a percepción 
do cen por cen da súa base reguladora durante o 
período das seis semanas desde o nacemento do 
fi llo ou fi lla.

Artigo 42 bis. Permiso retribuído para asistir e 
para acompañar a tratamentos de fecundación 
asistida e para acompañar a exames prenatais e a 
técnicas de preparación ao parto. (engadido)  (*Ver 
NOTAS)

1. A Administración pública galega recoñécelle ao 
persoal ao seu servizo un permiso retribuído para 
tratamentos de fecundación asistida polo tempo 
necesario para a súa práctica, con aviso previo e 
xustifi cación da necesidade de realización dentro 
da xornada de traballo. Se fose necesario un des-
prazamento, o permiso será de dous días.

2. Así mesmo, recoñécese un permiso retribuído a 
favor de homes e mulleres ao servizo da Xunta de 
Galicia para acompañar o seu cónxuxe ou parella 
en análoga relación de afectividade a tratamen-
tos de fecundación asistida a exames prenatais e 
a técnicas de preparación ao parto, en idénticos 
termos e condicións de exercicio que os previstos 
para estes permisos.

Artigo 42 ter. Crédito de horas substitutivo do 
permiso de lactación. (engadido)  (*Ver NOTAS)

1. O permiso de lactación recoñecido, nas normas 
de aplicación correspondentes, ao persoal funcio-
nario, eventual, interino, estatutario ou laboral ao 
servizo da Xunta de Galicia poderá ser usado, a 

elección da persoa interesada, como crédito de 
horas a utilizar libremente durante o primeiro ano 
de vida do ou da acabada de nacer, podéndose 
aproveitar o crédito de horas de maneira separada 
ou de maneira acumulada en calquera momento 
dentro dese primeiro ano de vida do ou da acaba-
da de nacer.

2. A cantidade de horas incluídas no crédito será 
o resultado de contabilizar o total de horas a que a 
persoa interesada tería dereito se dispuxese do per-
miso de lactación, na súa modalidade dunha hora 
de ausencia, nas normas de aplicación correspon-
dentes. Se o pai e a nai ou, se é o caso, os pais ou as 
nais, fosen persoal da Administración pública gale-
ga, a acumulación realizarase para cada solicitante 
segundo o seu correspondente permiso.

3. No suposto de adopción ou acollida preadoptiva 
ou permanente, as referencias ao primeiro ano de 
vida na regulación do permiso de lactación enten-
deranse referidas ao primeiro ano contado desde a 
resolución xudicial ou administrativa de adopción 
ou acollida preadoptiva ou permanente.

Artigo 42 quater. Salas de repouso e salas de lac-
tación.  (engadido)  (*Ver NOTAS)

1. A Administración pública galega facilitará que 
as traballadoras embarazadas e as nais lactantes 
teñan a posibilidade de descansar tombadas en lu-
gar apropiado, así como de lactar o seu fi llo ou 
fi lla con tranquilidade.

2. As mesmas condicións deberán darse en caso 
de lactación artifi cial por parte de pais ou nais.

Normativa NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA en materia de violencia de xénero
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Artigo 43. Dereito das mulleres xestantes a elixir 
o período de vacacións e preferencias derivadas 
da existencia de responsabilidades familiares. (mo-
difi cado) (*Ver NOTAS)

A Administración pública galega recoñece o de-
reito á elección do período de vacacións a favor 
das mulleres xestantes ao seu servizo, podendo in-
cluso elixilo dentro do ano seguinte en que se xere 
o dereito ás vacacións se o seu aproveitamento se 
realiza inmediatamente despois do uso da licenza 
de maternidade.

Así mesmo, recoñécese a preferencia de elección 
ás mulleres e homes con fi llas e fi llos menores de 
doce anos ou maiores dependentes ao seu coidado.

Artigo 44. Flexibilización de xornada por motivos 
familiares.  (modifi cado) (*Ver NOTAS)

1. Todo o persoal funcionario, eventual, interino, 
estatutario ou laboral ao servizo da Administra-
ción pública galega con fi llos/fi llas ou acollidos/
acollidas menores de doce anos, ou con familia-
res conviventes que, por enfermidade ou avanzada 
idade, necesiten a asistencia doutras persoas, pode-
rá solicitar, e concedéndoselle se as necesidades do 
servizo o permitisen, a fl exibilización da xornada 
de traballo dentro dun horario diario de referencia, 
determinado en cada caso, a petición da persoa in-
teresada e oída a representación legal do persoal, 
pola dirección de persoal da unidade administrativa 
ou centro de traballo. A decisión, se as necesidades 
do servizo o permitisen, recoñecerá o máis amplo 
horario diario de referencia posible. Dentro do ho-
rario diario de referencia establecido, a persoa in-

teresada poderá cumprir a súa xornada de traballo 
con absoluta liberdade, sempre e cando, en cóm-
puto mensual, resulten cumpridas todas as horas 
mensuais de traballo aplicables.

2. Idéntico dereito terán as persoas que, sexan 
homes ou mulleres, se encontren en proceso de 
nulidade, separación ou divorcio desde a interpo-
sición da demanda xudicial ou, por decisión do in-
teresado/interesada, desde a solicitude de medidas 
provisionais previas, ata transcorridos tres meses 
desde a citada demanda ou, se é o caso, desde a 
citada solicitude.

Artigo 45. Preferencia en cursos formativos auto-
nómicos.

Quen, sexa muller ou home, estea utilizando ou ti-
vese utilizado, nos últimos dous anos, unha licenza 
de maternidade, un permiso de paternidade, unha 
redución de xornada ou unha excedencia para o 
coidado de familiares terá un dereito preferente a 
participar nos cursos formativos organizados pola 
Administración pública galega.

Artigo 46. O permiso de paternidade. (derrogado) 
(*Ver NOTAS)

Artigo 46 bis. Permiso por enfermidade grave. (en-
gadido) (*Ver NOTAS)

A Administración pública galega recoñece o dereito 
do persoal ao seu servizo con fi llos/fi llas, acollidos/
acollidas ou conviventes menores de idade, ou con 
familiares que, polas súas enfermidades ou avanza-
da idade, necesiten a asistencia doutras persoas, a 



154<< ANEXO LEXISLATIVO

un permiso retribuído cunha duración máxima de 
trinta días nos supostos de accidente moi grave ou 
enfermidade moi grave do ou da menor de idade 
ou do ou da familiar convivente. Cada accidente ou 
enfermidade xerará un único permiso, que, dentro 
da duración máxima de trinta días, se poderá utili-
zar de maneira separada ou acumulada.

   >>CAPÍTULO IV
       AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
       E DE SANCIÓN DO ACOSO 
       SEXUAL

Artigo 47. Defi nición de acoso sexual e o seu ca-
rácter discriminatorio.

A Administración pública galega comprométese 
na erradicación, dentro do persoal ao seu servi-
zo, do acoso sexual, e, para os efectos da presente 
lei, este defínese como calquera comportamento de 
contido sexual do que o autor ou autora sabe ou 
debe saber que é ofensivo para a vítima. O acoso 
sexual considérase, en todo caso, como unha dis-
criminación por razón de sexo ou xénero.

Artigo 48. Medidas de prevención do acoso 
sexual.

Para previr o acoso sexual adoptaranse as seguin-
tes medidas:

a.A elaboración dunha declaración de principios.

b.O establecemento dun procedemento informal 
de solución.

Artigo 49. A declaración de principios.

Na declaración de principios constarán os seguin-
tes extremos:

a.A ratifi cación do compromiso de tolerancia cero 
na loita contra o acoso sexual.

b.A defi nición do acoso sexual a través de exem-
plos de fácil comprensión.

c.O recordo a todo o persoal do deber de respectar 
a dignidade da persoa.

d.A explicación do procedemento informal de solución.

e.A identifi cación, en cada unidade administrativa 
ou en cada centro de traballo, do asesor ou asesora 
confi dencial.
f.A garantía dun tratamento serio e confi dencial 
das denuncias formais.

g.A información da garantía de debida protección 
de quen denuncie e de quen testifi que, salvo se se 
evidenciase a súa mala fe.

h.A información das posibles sancións disciplina-
rias derivadas do acoso sexual.

Artigo 49 bis. Publicidade da declaración de prin-
cipios. (engadido) (*Ver NOTAS)

Sen prexuízo da publicidade adicional que resul-
tase conveniente á fi nalidade de prevención do 
acoso sexual, a declaración de principios será pu-
blicada no taboleiro de anuncios de cada centro 
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de traballo e unidade administrativa, identifi cando 
o asesor ou asesora confi dencial que exercerá as 
súas funcións no concreto centro ou unidade.

Artigo 50. O procedemento informal de solución.

1. Para a tramitación do procedemento informal 
de solución, a dirección de persoal de cada unidade 
administrativa ou de cada centro de traballo, tras au-
diencia previa da representación legal de persoal ao 
seu mando, designará un asesor ou asesora confi den-
cial, preferiblemente unha muller, podendo nomearse 
como asesor ou asesora confi dencial o delegado ou 
delegada de prevención de riscos laborais.

2. Recibirá o asesor ou asesora confi dencial, en 
todo caso, unha adecuada formación continua, e 
o tempo de formación asimilarase a tempo de tra-
ballo.
3. As súas funcións consistirán en recibir as 
queixas de acoso sexual e, se os feitos non reves-
tisen caracteres de delito perseguible de ofi cio ou 
mediante querela ou denuncia do ministerio fi scal, 
entrará en contacto, de forma confi dencial, coa 
persoa denunciada, só ou en compaña da persoa 
denunciante, a elección desta, para manifestarlle 
a existencia dunha queixa sobre a súa conduta e 
as responsabilidades disciplinarias en que, de ser 
certas e de reiterarse as condutas denunciadas, a 
persoa denunciada podería incorrer.

4. De os feitos revestiren caracteres de delito 
perseguible de ofi cio ou mediante querela ou de-
nuncia do ministerio fi scal, poñerá a queixa en 
coñecemento do órgano competente para incoar o 
procedemento disciplinario administrativo.

5. Ademais das funcións de tramitación dos proce-
dementos informais de solución, o asesor ou ase-
sora confi dencial poderalle propoñer á dirección 
do centro as recomendacións oportunas para unha 
mellor prevención do acoso sexual, debendo a di-
rección asumir as propostas adecuadas ao marco 
normativo vixente.

6. Garantirase, en todo caso, a debida protección 
do asesor ou asesora confi dencial fronte ás repre-
salias derivadas do exercicio de calquera das súas 
funcións.

Artigo 51. O procedemento disciplinario.

1. Se a persoa denunciante non se considera sa-
tisfeita na solución alcanzada no procedemento 
informal, ben por entender insufi cientes as expli-
cacións ofrecidas ou ben por producirse reitera-
ción nas condutas denunciadas, se non considerou 
aconsellable acudir ao procedemento informal de 
solución ou, en todo caso, se os feitos revestisen 
caracteres de delito perseguible de ofi cio ou me-
diante querela ou denuncia do ministerio fi scal, 
incoarase un procedemento disciplinario contra a 
persoa denunciada, que se tramitará segundo as 
normas de aplicación para a imposición de san-
cións moi graves ao persoal funcionario ou ao 
persoal laboral, sen prexuízo, se os feitos reves-
tisen caracteres de delito perseguible de ofi cio ou 
mediante querela ou denuncia do ministerio fi scal, 
de comunicar os feitos ao xulgado de instrución 
ou ao ministerio fi scal.

2. En caso de comunicación dos feitos ao xulgado 
de instrución ou ao ministerio fi scal, e en caso de 
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seguirse actuacións penais a instancia da persoa 
denunciante, paralizarase o procedemento disci-
plinario contra a persoa denunciada mentres non 
recaia sentenza xudicial ou auto xudicial de sobre-
semento fi rme ou, se non hai actuación xudicial, en 
cuanto non decrete o arquivo o ministerio fi scal.

3. A denuncia poderase formalizar ante o asesor 
ou asesora confi dencial, quen a poñerá en coñece-
mento do órgano competente para incoar o proce-
demento disciplinario.

4. En todo caso, garantirase a confi dencialidade 
das partes implicadas durante a tramitación do 
procedemento disciplinario e a debida protección 
dos que denuncien ou testifi quen, salvo se se evi-
denciase a súa mala fe.

Artigo 52. Infraccións disciplinarias.

1. Para sancionar o acoso sexual, se resultase 
acreditado logo de tramitación previa do procede-
mento disciplinario contra a persoa denunciada, 
impoñeráselle a esta, segundo a gravidade do fei-
to e demais circunstancias concorrentes, a sanción 
grave ou moi grave, en atención ao principio de 
proporcionalidade, establecida na normativa fun-
cionarial, estatutaria ou laboral de aplicación.

2. Consideraranse, en todo caso, como incumpri-
mentos moi graves do persoal funcionario, estatu-
tario ou laboral ao servizo da Xunta de Galicia:

a.A chantaxe sexual, é dicir, o condicionamento 
do acceso do emprego, dunha condición de em-
prego ou do mantemento do emprego, á acepta-

ción, pola vítima, dun favor de contido sexual, 
aínda que a ameaza explícita ou implícita nese 
condicionamento non se chegue a cumprir de for-
ma efectiva.

b.O acoso ambiental, é dicir, a creación dun ám-
bito laboral intimidatorio, hostil ou humillante de 
contido sexual, cando, pola gravidade do feito e 
demais circunstancias concorrentes, mereza, en 
atención ao principio de proporcionalidade, a con-
sideración de incumprimento moi grave.

c.A reiteración das condutas ofensivas despois de 
que a vítima utilizase o procedemento informal de 
solución establecido no artigo 50 da presente lei.

d.Os feitos constitutivos de delito despois de ditarse 
sentenza xudicial condenatoria do denunciado, sen 
poderse vulnerar o principio de non bis in idem.

3. Nos demais casos, o incumprimento será mere-
cedor dunha sanción grave.

    >>CAPÍTULO V
        A ERRADICACIÓN DO ACOSO 
        MORAL POR RAZÓN DE XÉNERO

Artigo 53. Defi nición de acoso moral por razón 
de xénero.

A Administración pública galega comprométese 
na erradicación, dentro do persoal ao seu servizo, 
do acoso moral por razón de xénero, e, para os 
efectos da presente lei, este defínese como cal-
quera acción ou omisión relacionada co xénero 
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e, en especial, coas situacións de maternidade ou 
de asunción doutras cargas familiares que teñan 
como fi nalidade ou como consecuencia aten-
tar contra a dignidade da persoa, sexa muller ou 
home, a través da creación dun contorno intimida-
torio, hostil, humillante ou ofensivo.

Artigo 54. Garantías da erradicación do acoso 
moral.

1. Quen realice actos de acoso moral por razón de 
xénero ou quen imparta ordes tendentes á súa rea-
lización incorrerá na responsabilidade disciplinaria 
derivada dun acto discriminatorio por razón de sexo.

2. Poderá voluntariamente acudir a persoa de-
nunciante ao procedemento informal establecido, 
para a prevención do acoso sexual, no artigo 50 
da presente lei.

3. As denuncias non supoñerán, nin a quen de-
nuncie nin a quen testifi que, efectos prexudiciais, 
salvo se se evidenciase unha mala fe na denuncia 
ou no testemuño.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
PRIMEIRA

Coa fi nalidade de facilitar a aplicación do prin-
cipio de transversalidade establecido nos artigos 
6 a 8 da presente lei, a totalidade das estatísti-
cas e investigacións con eventual repercusión en 
cuestións de xénero realizadas pola Comunidade 
Autónoma de Galicia desagregará os datos en 
atención ao sexo e en atención ás circunstancias 

vinculadas ao xénero, como a asunción de cargas 
parentais e familiares. Da totalidade destas esta-
tísticas e investigacións enviaráselle copia ao Ser-
vizo Galego de Promoción da Igualdade do Home 
e da Muller.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
SEGUNDA

No plan establecido no artigo 21 da presente lei, e 
para efectos de cumprir o disposto nos artigos 30 
e 31 desta, farase sempre unha consideración es-
pecial da participación das mulleres no desenvol-
vemento rural. Idéntica consideración se realizará 
no Plan Galego de Emprego Feminino estableci-
do ao abeiro da lexislación galega específi ca de 
igualdade no emprego e o traballo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCEIRA

As valoracións técnicas de prazas de funcionarios 
e funcionarias e/ou de postos de traballadores e 
traballadoras, para os efectos establecidos nos ar-
tigos 35 e 39 da presente lei, poderánselles encar-
gar aos órganos competentes de xestión de recur-
sos humanos da Administración pública galega. 
Tamén se poderá solicitar a colaboración, dentro 
das súas competencias, da Inspección de Traballo 
e Seguridade Social. Só excepcionalmente, se as 
especiais circunstancias do caso o aconsellasen, 
acudirase a persoal especializado alleo á Adminis-
tración pública galega ou á Inspección de Traballo 
e Seguridade Social.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
CUARTA

1. A través da negociación colectiva coa represen-
tación do persoal funcionario e laboral poderanse 
mellorar as condicións de prevención e de sanción 
do acoso sexual establecidas nos artigos 47 a 52 da 
presente lei, e, en especial, poderanse ampliar as 
prerrogativas e as funcións dos asesores ou aseso-
ras confi denciais.

2. O Servizo Galego de Saúde elaborará, no prazo 
de dous meses desde a entrada en vigor da presen-
te lei, un modelo da declaración de principios esta-
blecida no artigo 49, o cal, como contido mínimo, 
asumirá a dirección de persoal de cada unidade 
administrativa ou de cada centro de traballo, sen 
prexuízo da súa facultade de designación do ase-
sor ou asesora confi dencial establecida no artigo 50.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
QUINTA

A Xunta de Galicia, no seu ámbito de competencias, 
promoverá e levará a cabo accións dirixidas a lograr 
os seguintes obxectivos, en relación coa información, 
asesoramento e orientación para as mulleres:

1.Garantir o funcionamento e, se é o caso, crear, 
no prazo máximo de dous anos, centros e servizos 
de información e asesoramento ás mulleres en nú-
mero e dotacións sufi cientes.

2.Apoiar as entidades que presten servizos de in-
formación e asesoramento ás mulleres.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
SEXTA

A Xunta de Galicia dotará anualmente os orzamentos 
necesarios para poñer en práctica as medidas que se 
desenvolvan en cumprimento da presente lei.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
SÉTIMA

A consellaría competente en materia de igualda-
de de mulleres e homes dispoñerá dun sistema de 
avaliación da efi cacia e efi ciencia dos recursos, ser-
vizos e procedementos específi cos para o desenvol-
vemento das actuacións previstas na presente lei.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
OITAVA (engadida) (*Ver NOTAS)

A Administración pública galega garantiralle ao 
seu persoal feminino vítima de violencia de xéne-
ro o salario íntegro de tres meses se optase, segun-
do a Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de 
medidas de protección integral contra a violencia 
de xénero, pola suspensión do contrato de traballo 
ou pola situación de excedencia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
NOVENA (engadida) (*Ver NOTAS)

No suposto de matrimonio de mulleres, sendo 
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unha delas a nai biolóxica, garantiráselle á que non o 
fose, de ser persoal funcionario, eventual, interino, esta-
tutario ou laboral da Administración pública galega, que, 
a elección daquela, poida gozar a parte da licenza de ma-
ternidade que se lle podería transferir ao pai.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA 
ÚNICA

Quedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior 
rango se opoñan ou contradigan o disposto nesta lei.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
PRIMEIRA

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar cantas dis-
posicións regulamentarias sexan necesarias para o 
axeitado desenvolvemento desta lei.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA
SEGUNDA

Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa pu-
blicación no Diario Ofi cial de Galicia, agás o ca-
pítulo III do título II, o cal entrará en vigor ao día 
seguinte da súa publicación no Diario Ofi cial de 
Galicia.

 Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2004
 Manuel Fraga Iribarne 

Presidente

*(NOTAS): 

Artigos 19 e 20 derrogados pola disposición de-
rrogatoria única da Lei 11/2007, do 27 de xullo, 
galega para a prevención e o tratamento integral 
da violencia de xénero.

Artigos 22, 23 e 25 derrogados pola disposición 
derrogatoria única da Lei 2/2007, do 28 de marzo, 
do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. 
Artigos 21, 33, 36, 42, 43, e 44 modifi cados pola 
disposición adicional primeira da Lei 2/2007, do 
28 de marzo, do traballo en igualdade das mulle-
res de Galicia. 

Artigo 46 derrogado pola Lei 13/2007, do 27 de 
xullo, de modifi cación da Lei 4/1988, do 26 de 
maio, da función pública de Galicia.

Artigos 37bis, 42bis, 42ter, 42quater, 46bis, 49bis 
e disposicións adicionais oitava e novena enga-
didos pola disposición adicional primeira da Lei 
2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade 
das mulleres de Galicia. 

Disposición adicional segunda redactada segundo 
o disposto na disposición derrogatoria única da  
Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igual-
dade das mulleres de Galicia. 
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Comunidade Autónoma 
Andalucía

• Lei 13/2007, do 26 de novembro, de medidas de 
prevención e protección integral contra a violen-
cia de xénero.

• Orde do 7 de xullo de 2005, pola que se regula o 
procedemento de concesión de axudas económi-
cas polo Instituto Andaluz da Muller para mulle-
res vítimas de violencia de xénero. 

• Resolución, do 11 de setembro de 2006, do Ins-
tituto Andaluz da Muller, pola que se convoca a 
concesión de prestacións económicas a mulleres 
vítimas de violencia acollidas a programas de for-
mación profesional ocupacional para desenvolver 
nos exercicios 2006/2007. 

Comunidade Autónoma de 
Aragón

• Lei 4/2007, do 22 de marzo, de prevención e 
protección integral ás mulleres vítimas de violen-
cia en Aragón

• Orde do 2 de abril de 2004, do Departamento 
de Servizos Sociais e Familia, pola que se lle dá 
publicidade ao acordo do 24 de febreiro de 2004, 

do Goberno de Aragón, polo que se aproba o Plan 
Integral para a Prevención e Erradicación da Vio-
lencia contra as Mulleres en Aragón. 

• Decreto 8/2005, do 11 de xaneiro, do Goberno 
de Aragón, de creación da comisión interdeparta-
mental para o seguimento do Plan Integral para a 
Prevención e Erradicación da Violencia contra as 
Mulleres en Aragón. 

Comunidade Autónoma 
Canaria

• Lei 16/2003, do 8 de abril, de prevención e pro-
tección integral das mulleres contra a violencia de 
xénero. 

Comunidade Autónoma de 
Cantabria

• Lei 1/2004, do 1 de abril, integral para a preven-
ción da violencia contra as mulleres e a protección 
ás súas vítimas. 

• Orde SAN/23/2006, do 6 de setembro, pola que 
se regula o procedemento de concesión das axu-
das económicas a vítimas de violencia de xénero 
previstas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 
28 de decembro, e desenvolvidas polo Real decre-
to 1452/2005, do 2 de decembro. 

• Decreto 64/2006, do 8 de xuño, polo que se des-
envolve a Lei de Cantabria 1/2004, do 1 de abril, 
integral para a prevención da violencia contra as 

I. LISTADO DE NORMATIVA POR 
   COMUNIDADES
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mulleres e a protección ás súas vítimas.

Comunidade Autónoma 
Castela-A Mancha

• Lei 5/2001, do 17 de maio, de prevención de ma-
los tratos e protección ás mulleres maltratadas. 

• Decreto 38/2002, do 12 de marzo, das consella-
rías de Benestar Social e Industria e Traballo, para 
a aplicación da Lei 5/2001. 

• Decreto 3/2004, do 20 de xaneiro de 2004, de 
réxime xurídico das vivendas con protección pú-
blica.

Comunidade Autónoma 
Castela e León

• Lei 1/2003, do 3 de marzo, de igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres das Cortes 
de Castela e León. 

• Decreto 2/2007, do 12 de xaneiro, polo que se 
aproba o II Plan contra a Violencia de Xénero en 
Castela e León. 

Comunidade Autónoma de 
Cataluña

• Resolución, do 8 de xaneiro de 2007, da Secre-
taría Xeral Técnica, pola que se publica o conve-

nio específi co 2006, que desenvolve o convenio 
de colaboración entre o Instituto da Muller e o 
Instituto Catalán da Muller, sobre cooperación en 
programas e actuacións dirixidos especifi camente 
ás mulleres. 

Cidade de Ceuta

• Resolución, do 10 de xaneiro de 2007, da Secre-
taría Xeral Técnica, pola que se publica o conve-
nio de colaboración entre o Ministerio de Traballo 
e Asuntos Sociais e a Cidade de Ceuta para a rea-
lización de actuacións encamiñadas a garantirlles 
ás mulleres vítimas de violencia de xénero o de-
reito á asistencia social integral. (BOE n.º 21, do 
24 de xaneiro de 2007).

Comunidade Autónoma de 
Euskadi

• Lei 4/2005, do 18 de febreiro, para a igualdade 
de mulleres e homes. Capítulo VII. Violencia con-
tra as mulleres. 

• Acordo interinstitucional para a mellora na aten-
ción a mulleres vítimas de maltrato doméstico e 
agresións sexuais da Comunidade Autónoma de 
Euskadi. 

• Decreto 51/2005, do 8 de marzo, polo que se 
declara como acción directa a implantación dun 
servizo de información e atención telefónica a 
mulleres vítimas de violencia doméstica ou por 
razón de sexo.

PRINCIPAL Normativa AUTONÓMICA en materia de violencia de xénero
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Comunidade Autónoma de 
Galicia

• Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a pre-
vención e o tratamento integral da violencia de 
xénero

• Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igual-
dade de mulleres e homes. 

Comunidade Autónoma de 
Madrid

• Lei 5/2005, do 20 de decembro, integral contra a 
violencia de xénero da Comunidade de Madrid. 

• Decreto 256/2003, do 27 de novembro, polo que 
se crea o Observatorio Rexional da Violencia de 
Xénero 

• Decreto 12/2004, do 5 de febreiro, polo que se 
crea o Consello Asesor do Observatorio Rexional 
da Violencia de Xénero. 

• Resolución, do 11 de xaneiro de 2007, da Secre-
taría Xeral Técnica, pola que se publica o conve-
nio de colaboración entre o Ministerio de Traballo 
e Asuntos Sociais e a Consellaría de Emprego e 
Muller da Comunidade de Madrid para a realiza-
ción de actuacións encamiñadas a garantirlles ás 
mulleres vítimas de violencia de xénero o dereito 
á asistencia social integral. 

Cidade de Melilla

• Resolución, do 29 de decembro de 2006, da 
Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o 
convenio de colaboración entre o Ministerio de 
Traballo e Asuntos Sociais e a Cidade de Meli-
lla, para a realización de actuacións encamiñadas 
a garantirlles ás mulleres vítimas de violencia de 
xénero o dereito á asistencia social integral. 

Comunidade Autónoma de 
Murcia

• Lei 7/2007, do 4 de abril, para a igualdade entre 
mulleres e homes e de protección contra a violen-
cia de xénero na Rexión de Murcia.

Comunidade Foral de 
Navarra

• Lei foral 22/2002, do 2 de xullo, para a adopción 
de medidas integrais contra a violencia sexista. 

• Lei foral 12/2003, do 7 de marzo, de modifi ca-
ción da Lei foral 22/2002, do 2 de xullo, para a 
adopción de medidas integrais contra a violencia 
sexista. 

• Orde foral 142/2006, do 21 de xuño, da Consella-
ría de Benestar Social, Deporte e Xuventude, pola 
que se somete a información pública, mediante a 
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súa publicación no Boletín Ofi cial de Navarra, o 
proxecto de Decreto foral polo que se aproba o 
Regulamento de desenvolvemento da Lei foral 
22/2002, do 2 de xullo, para a adopción de medi-
das integrais contra a violencia sexista. 

• Decreto foral 16/2007, do 26 de febreiro, polo 
que se aproba o Regulamento de desenvolve-
mento da Lei foral 22/2002, do 2 de xullo, para a 
adopción de medidas integrais contra a violencia 
sexista. 

Comunidade Autónoma de 
Valencia

• Lei 9/2003, do 2 de abril, para a igualdade entre 
mulleres e homes.

• Decreto 20/2004, do 13 de febreiro, polo que se 
crea o Observatorio de Xénero da Comunidade 
Valenciana.

• Decreto 52/2004, do 2 de abril, polo que se crea 
o Foro da Comunidade Valenciana contra a Vio-
lencia de Xénero e Persoas Dependentes no Ám-
bito da Familia.

Principado de 
Asturias

• Resolución, do 11 de xaneiro de 2007, da Secre-
taría Xeral Técnica, pola que se publica o conve-
nio de colaboración entre o Ministerio de Traballo 

e Asuntos Sociais e o Principado de Asturias para 
a realización de actuacións encamiñadas a garan-
tirlles ás mulleres vítimas de violencia de xénero 
o dereito á asistencia social integral.

• Resolución, do 8 de xaneiro de 2007, da Secreta-
ría Xeral Técnica, pola que se publica o convenio 
de colaboración 2006-2007, entre o Instituto da 
Muller e a Comunidade Autónoma do Principado 
de Asturias, para a fi nalización da construción e 
posta en funcionamento dun centro de atención 
integral para as mulleres vítimas de violencia de 
xénero.
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