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a

violencia contra as mulleres maniféstase a través de moitos tipos de condutas e non se
limita ás agresións claramente manifestas, senón que abrangue todas aquelas situacións
de desigualdade e discriminatorias que aparecen como formas de trato cotiás e normalizadas que padecen as mulleres polo feito de selo, de xeito que a violencia de xénero é
unha mostra máis das desigualdades exitentes entre mulleres e homes.

Na procura de dotar de ferramentas básicas de atención e intervención á totalidade de profesionais que desenvolven o seu traballo no ámbito dos servizos sociais en Galicia, dende a
Secretaría Xeral da Igualdade articulamos un Plan de Formación en Violencia de Xénero para
Profesionais dos Servizos Sociais, por entender que son estas e estes profesionais, colocados na
primeira liña da intervención social, un dos colectivos máis próximos á cidadanía, ás mulleres,
sendo o seu labor vital de cara á detección precoz de casos de violencia de xénero e a unha
axeitada intervención ou derivación.
A violencia de xénero afecta a toda a sociedade no seu conxunto e a súa erradicación depende
do posicionamento e responsabilidade persoal e profesional de todas e todos. Desde este razoamento o labor das e dos profesionais que nalgún momento interveñen directa ou indirectamente en labores de atención, detección e apoio ás vítimas é fundamental.
Este manual nace coa idea de axudar a que AS=OS profesionais dos servizos sociais dispoñan
dun marco teórico que lles permita comprender cal é o problema, a súa dimensión, por que
ocorre, que efectos ten sobre as vítimas e como achegarse dun xeito efectivo a elas.
Se o conseguimos daremos o traballo por ben feito.
Carme Adán Villamarín
Secretaria Xeral da Igualdade
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a

violencia contra as mulleres supón unha violación dos dereitos humanos e unha das
principais trabas para lograr unha igualdade de xénero real. Esta violencia de xénero
está baseada nas desigualdades das relacións entre homes e mulleres como principal
mecanismo de perpetuación dun sistema baseado no patriarcado en que os roles de
xénero favorecen a dominación masculina fronte á subordinación feminina.

En 1993 a Asemblea Xeral da ONU aprobou a Declaración sobre a Eliminación da Violencia
contra a Muller; nesta declaración afírmase que este tipo de violencia “constitúe unha manifestación de relacións de poder historicamente desiguais entre o home e a muller, que nos conduciron á dominación da muller e á discriminación na súa contra por parte do home impedindo o adianto pleno da muller”. Podemos afirmar, polo tanto, que se cataloga como un acto de
violencia baseado na pertenza ao sexo feminino.
En 1980 a ONU, na súa II Conferencia Internacional sobre as Mulleres, declarou, por primeira
vez, que a violencia que se exerce contra o xénero feminino na familia é o crime máis encuberto do mundo e expuxo a importancia de visibilizar publicamente esta problemática que afecta a gran parte da poboación feminina.
Resulta necesaria a erradicación da violencia de xénero para lograr un desenvolvemento pleno
das mulleres e a súa participación activa en todos os ámbitos da sociedade, xa sexa na vida
política, económica, cultural ou social, tal e como se recolle no artigo 4 do Estatuto de
Autonomía onde se sinala que lles corresponde aos poderes públicos galegos promoveren as
condicións para a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra (...),
removeren nos atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitaren a participación
das galegas e dos galegos...
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Mulleres mortas por violencia de xenero a mans da súa parella
ou ex-parella (1), por CCAA (por millóns de mulleres)

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTELA A MANCHA
CASTELA E LEÓN
CATALUÑA
C. VALENCIANA
ESTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
A RIOXA
CEUTA
MELILLA
TOTAL

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3,50
0,00
1,77
7,22
2,38
3,69
5,75
2,38
2,83
2,89
1,85
1,41
1,50
1,75
3,69
0,93
7,48
0,00
0,00
2,63

2,68
0,00
0,00
2,34
5,80
0,00
3,43
2,39
2,50
3,33
1,86
2,82
6,29
1,73
3,65
1,87
0,00
0,00
0,00
3,05

3,19
1,65
3,58
4,53
5,61
0,00
2,27
0,80
2,16
4,21
0,00
0,00
2,15
3,36
0,00
0,93
0,00
0,00
0,00
2,39

2,64
4,88
0,00
8,72
7,61
0,00
0,00
3,18
2,12
4,11
1,85
2,11
1,40
0,00
3,51
0,93
0,00
0,00
0,00
2,54

3,38
3,23
3,58
8,45
6,35
3,55
2,20
3,18
3,54
3,10
1,85
3,50
1,69
4,77
3,46
0,00
13,95
27,37
0,00
3,27

4,89
3,18
0,00
4,19
2,09
7,05
4,33
1,58
3,19
3,93
3,70
1,40
1,67
6,22
3,42
3,71
6,83
0,00
0,00
3,29

2,27
6,28
1,78
8,16
6,07
0,00
1,57
4,24
2,27
2,97
0,00
0,70
1,30
3,04
6,74
2,77
0,00
0,00
31,09
2,60

4,98
1,56
5,35
6,01
4,02
0,00
4,16
2,35
2,78
3,32
1,83
0,00
1,61
4,46
0,00
2,75
0,00
0,00
0,00
3,01

2007
21-set
1,24
1,56
3,57
2,00
5,03
3,45
5,20
1,57
1,67
3,73
0,00
3,49
2,58
2,97
3,32
1,84
0,00
0,00
30,39
2,48

Fonte: 1999-2005: Elaboración do Instituto da Muller a partir de noticias de prensa e de datos do
Ministerio do Interior. A partir de 2006, datos da Delegación Especial do Goberno contra a Violencia
sobre as Mulleres.
(1) Refírese a aqueles casos nos que o agresor é o cónxuxe, ex-cónxuxe, compañeiro sentimental, ex-compañeiro sentimental, noivo ou ex-noivo.
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Partindo destes datos e tal e como se formula na Lei galega para a prevención e tratamento
integral da violencia de xénero, a actualización en materia de igualdade dos/das profesionais
que traballan directa ou indirectamente con mulleres que poden estar en situación de sufrir
violencia ou que están a sufrila é unha garantía para o bo funcionamento das medidas de atención mediante a eliminación dos mitos e estereotipos existentes sobre a violencia de xénero.
Por este motivo, considérase necesaria a elaboración desta guía teórico-práctica para os/as
profesionais dos servizos sociais, por seren un dos colectivos profesionais máis achegados á
cidadanía e, polo tanto, susceptibles de detectar e dar resposta ás situacións de violencia.
A Guía de actuación ante a violencia de xénero para AS=OS profesionais dos servizos sociais
estrutúrase en dúas partes claramente diferenciadas. Na primeira parte o que se pretende é
achegarlle ao/á profesional unha serie de conceptos básicos como punto de partida para a
catalogación de cada caso concreto que permitan xerar respostas adaptadas á realidade da persoa demandante, así como unha visión histórica e xeral do concepto de violencia de xénero
como único medio para comprender a realidade existente.
A segunda parte persegue un fin práctico: achegarlle ao/á profesional dos servizos sociais
unha serie de medidas dirixidas á prevención, atención e tratamento da violencia exercida
contra as mulleres, así como a súa protección e asistencia.
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1. PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS
Sexo: Diferenza fundamentada nas características biolóxicas derivadas da aparencia corporal en función dos órganos xenitais e/ou desenvolvemento físico.
(Real Academia Galega da Lingua)
Xénero: Concepto que fai referencia ás construcións culturais que atribúen características
diferenciais ás persoas en función do sexo feminino ou masculino.
(Real Academia Galega da Lingua)
Violencia 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
teñan ou poidan 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”.
(Definición extraída da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral
da violencia de xénero)
Mainstreaming de xénero: Considérase como a organización (reorganización), a mellora, o
desenvolvemento e a avaliación dos procesos políticos, de modo que unha perspectiva de
igualdade de xénero sexa incorporada en todas as políticas, a todos os niveis e en todas as etapas polos actores normalmente involucrados na adopción de medidas políticas.
(Grupo de Especialistas do Consello de Europa)
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Accións positivas: “Estratexia destinada a establecer a igualdade de oportunidades, por
medio dunhas medidas que permitan contrarrestar ou corrixir aquelas discriminacións que
son o resultado de prácticas ou sistemas sociais”.
(Comité para a igualdade do Consello de Europa)
Acoso sexual: “Inclúe todas aquelas condutas consistentes na solicitude de favores de natureza sexual, para si ou para unha terceira persoa, nas que o suxeito activo se vale dunha situación de superioridade laboral, docente ou análoga, con anuncio expreso ou tácito á muller de
causarlle un mal relacionado coas expectativas que a vítima teña non ámbito da devandita
relación, ou baixo a promesa dunha recompensa ou dun premio no ámbito desta”.
(Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero)
Abuso sexual: “Calquera acto de natureza sexual forzada polo agresor ou non consentida
pola muller, e que abrangue a imposición, mediante a forza ou con intimidación, de relacións
sexuais non consentidas, con independencia de que o agresor garde ou non relación conxugal,
de parella, afectiva ou de parentesco coa vítima”.
(Lei 11/ 2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero)
Estereotipo: Xeneralizacións non científicas acerca do que é “propio” de cada sexo.
Instrumentos que empregan as persoas para comprender, interpretar e acomodarse o mellor
posible á sociedade na que viven.
A discriminación aparece cando se lle aplica un valor positivo a todo o que se relaciona cos
estereotipos dun dos sexos, neste caso o masculino e, por contraposición, cando se lle asigna
un valor negativo e desvalorizado a todo o que se relaciona cos estereotipos femininos.
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Esta valoración social repercute na formación da identidade de homes e mulleres que ven
dende a súa infancia como se aprecian ou desprezan certos trazos biolóxicos (...) e observan
como sistematicamente se lles recompensa ou se lles castiga en función de se cumpren as
expectativas de xénero do seu grupo social”.
(Real Academia Galega da Lingua)
Plan de igualdade: “Estratexia encamiñada a lograr a participación activa das mulleres en
todos os ámbitos da sociedade mediante a definición duns obxectivos que concretan as actuacións a curto e medio prazo. As actuacións implican as diferentes entidades das administracións públicas e os axentes sociais. Así, existen plans de igualdade comunitarios, estatais,
rexionais e locais”.
Políticas de igualdade: As políticas de igualdade son aquelas que incorporan a perspectiva
de xénero na planificación, desenvolvemento e avaliación das políticas xerais en materia de
educación, saúde, emprego, participación, etc.
(www.nodo50.org/mujeresred/vocabulario-2)
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2. EVOLUCIÓN DO CONCEPTO DE VIOLENCIA DE XÉNERO
Para a comprensión da evolución do concepto de violencia de xénero, consideramos preciso
facer un percorrido polo trato que se fixo deste no marco internacional, estatal e autonómico e
que presentamos de xeito resumido a continuación:

MARCO INTERNACIONAL:
ANO 1975

Conferencia Internacional de México

ANO 1980

Conferencia de Copenhague

ANO 1985

Conferencia Mundial para o Exame e a Avaliación dos Logros do
Decenio das Nacións Unidas en Nairobi

ANO 1993

Conferencia Mundial de Dereitos Humanos
Asemblea Xeral da ONU: Aprobación da Declaración sobre a
Eliminación da Violencia cara á Muller

24

ANO 1995

Conferencia de Beijing

ANO 1997

Campaña de tolerancia cero, creación do Observatorio Europeo de
Violencia contra as Mulleres

ANO 2000

Enquisa sobre os patróns sobre a violencia que ten como resultado a
elaboración do programa Daphne I

ANO 2004 - 2008

Creación do programa Daphne II, onde se analizarán as repercusións
dos malos tratos na saúde, desenvolvemento psicolóxico, social e os
custos sociais e económicos da violencia

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE a violencia de xénero
para As=Os profesionais dos servizos sociais

VIOLENCIA.qxd

28/1/08

19:47

Página 25

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

CONFERENCIAS
INTERNACIONAIS
1975-1995

I Conferencia
Internacional
México 1975

Conferencia de
Copenhague
1980

Conferencia de
Nairobi
1985

Conferencia
de Beijing
1995

Obxectivos

Obxectivos

Obxectivos

Obxectivos

- Eliminación da
discriminación por
motivos de sexo
- Integración e
participación das
mulleres
- Contribución das
mulleres á paz
mundial

- Establecemento
dos cambios
xurídicos para
unha maior
participación das
mulleres na
sociedade

- Tratamento
político global da
igualdade entre
homes e mulleres

- Incorporación da
perspectiva de
xénero en todas as
políticas públicas
- Coñecer as
diferenzas
sitemáticas entre
home e muller.
- Formación
especializadas dos
operadores
xurídicos e sociais

Reformas
xurídicas:
- Testamentaría
- Dereito de
familia e
nacionalidade

Destaca:
- O tratamento do
maltratamento
contra as
mulleres como
forma de
discriminación e
obstáculo para a
paz
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Destaca:
- O concepto de
xénero entra na
axenda polítca
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MARCO ESTATAL:

26

1977: promulgación da Constitución

Establecemento da igualdade como valor
superior de ordenamento, con independencia
de raza, sexo, relixión, etc.

Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da orde de protección das vítimas
da violencia doméstica

A orde xudicial de protección suporá medidas
de carácter civil e penal, á vez que as distintas
administracións públicas, estatais, autonómicas e locais activen medidas de asistencia e
instrumentos de protección social

Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro. Medidas concretas en materia de
seguridade cidadá, violencia doméstica e integración social

Establecemento de medidas preventivas, con
medidas asistenciais e de intervención social a
favor das vítimas, con medidas incentivadoras
da investigación,...

Reforma da Lei orgánica 13/ 2003, do
24 de outubro, de reforma da Lei de
axuizamento criminal en materia de
prisión provisional

Establecemento da prisión provisional

Reforma da Lei orgánica 15/2003, do
25 de novembro, de reforma do
Código Penal

Imposición da orde de afastamento nos casos
de violencia doméstica

Lei orgánica 1/2004, do 28 de
decembro, de medidas de protección
integral contra a violencia de xénero

Establecemento dos dereitos das vítimas de
violencia de xénero a servizos sociais de atención, de emerxencia, de apoio e acollemento e
recuperación integral
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GALICIA
Promulgación do Estatuto de
Autonomía

Afírmase que os poderes públicos son responsables de promover a liberdade e igualdade
do/da individuo/a

Aprobación da Lei 7/2004, do 16 de
xullo, para a igualdade de mulleres e
homes

Introdución de actuacións xudiciais e previsións xerais para a erradicación, prevención e
tratamento da violencia de xénero

Aprobación da Lei 11/2007, do 27 de
xullo, galega para a prevención e ou
tratamento integral da violencia de
xénero

Integración de medidas de información, de
recuperación psicolóxica, de apoio económico,
de inserción laboral e de acceso á vivenda

A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia
de xénero é o texto lexislativo no que se establecen as “medidas conducentes á coordinación e
planificación dos recursos 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”, tal e como se recolle na disposición xeral VII da propia lei.

Título
preliminar

- Obxecto da lei e formas de violencia de xénero
- Medidas integrais dirixidas á prevención e atención, protección e asistencia das vítimas de violencia de xénero
- Ámbito de aplicación delimitado a mulleres que traballen,
residan ou vivan no ámbito nacional
- Protección dos/das menores que se atopan no medio familiar, tanto para a adopción de tutela dos seus dereitos como
de medidas de atención e protección
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Título I
Prevención da
violencia de
xénero

Abórdanse ao longo do título:
- Medidas que adoptar para a sensibilización social fronte á
violencia de xénero, prestando atención aos medios de
comunicación
- Medidas de investigación e formación
- Medidas que adoptar no eido da educación regrada: como
escolarización inmediata, revisión e adaptación do currículo educativo, proxectos educativos, plans de acción titorial,
edición e adaptación de materiais, consellos escolares e
Consello Escolar de Galicia

Título II
Protección e
asistencia fronte
á violencia de
xénero

- Regula as accións dos poderes públicos e dos/das profesionais encargados/as da protección e asistencia ás vítimas,
garantindo para isto:
• Asistencia sanitaria, xurídica, social e psicolóxica integral
para mulleres que sofren violencia
• Dispositivos de alarma e programas de reeducación
• Achegamento de recursos para o afastamento efectivo do
agresor; salario da liberdade e proceso abreviado para a
obtención de:

/ RISGA
/ Axudas escolares para fillos e fillas
/ Accións en materia de acceso á vivenda
/ Creación do Fondo Galego de Garantía de
Indemnizacións
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Título III
Da organización do
sistema de
protección e
asistencia integral e
especializada fronte
á violencia de
xénero

Saliéntase neste título:
• Creación do Centro de Recuperación Integral para
Mulleres que Sofren Violencia de Xénero
Levará a cabo a atención integral das mulleres que sofren
violencia de xénero adoptando medidas de carácter social,
laboral e económico, ademais de basearse nun sistema coordinado de servizos e recursos
• Creación das oficinas de información ás vítimas dos
delitos
Que levará a cabo accións de carácter preventivo e de sensibilización, facilitará información, orientación e levarán a
cabo a derivación e seguimento ás mulleres que sofren violencia

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE a violencia de xénero
para As=Os profesionais dos servizos sociais

29

VIOLENCIA.qxd

28/1/08

19:47

Página 30

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

3. A VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES
En primeiro lugar debemos facer fincapé na definición do concepto de violencia de xénero,
posto que resulta moi común comparar este tipo de violencia coa chamada “violencia doméstica”. Por este motivo, establecemos a continuación e de xeito resumido algunhas consideracións sobre ambos os conceptos:
Violencia doméstica
É a levada a cabo no fogar entre membros da parella, entre fillos/as, fillas e pais, fillos e nais
e entre fillos e fillas etc. Así, segundo o glosario 100 palabras para a igualdade, a violencia
doméstica aparece definida como:
“Toda forma de violencia física, sexual ou psicolóxica que pon en perigo a seguridade ou o
benestar dun membro da familia...”
Violencia de xénero
É aquela na que as vítimas son mulleres e os agresores as atacan polo feito mesmo de ser
mulleres, como resultado dos estereotipos socialmente construídos que aseguran a dominación masculina e a conservación do modelo patriarcal.
Se temos en consideración as definicións anteriores podemos deducir que a violencia doméstica ten un carácter máis amplo que abarca todos os compoñentes do ámbito familiar, incluíndo, por tanto, conceptos como maltrato infantil, abuso sexual e o maltrato da muller. Ao
mesmo tempo, para ser catalogada como violencia doméstica ten que ser exercida por unha
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persoa que conviva baixo o mesmo teito que a vítima e existir unha relación de parentesco
entre ambas.
A violencia de xénero é a exercida por un home sobre unha muller por razón de xénero unicamente, ademais de non ser necesario que ambos residan no mesmo ámbito familiar e non
ten por que existir un vínculo de parentesco. Aínda así, a violencia de parella constitúe unha
forma de violencia de xénero na que a muller é maltratada pola súa parella como forma de
dominación.
3.1. TIPOS DE VIOLENCIA DE XÉNERO:
Partindo desta definición do concepto de violencia de xénero, podemos establecer unha
taxonomía dos diferentes actos de maltrato.
Considéranse, polo tanto, formas de violencia as seguintes:
a) Violencia física
b) Violencia psicolóxica
c) Violencia económica
d) Violencia sexual e abusos sexuais
e) Acoso sexual
f) Tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación
g) Calquera outra forma de violencia
a) Violencia física: Calquera acto de forza contra o corpo da muller, con resultado ou risco
de producir lesión física ou dano, exercida por quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen
estea ou estivese ligado a ela por análoga relación de afectividade, aínda que sen convivencia
(definición extraída da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento
integral da violencia de xénero).
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EXEMPLOS DE
VIOLENCIA
FÍSICA

Os golpes, tiróns de pelo, patadas, puñazos, dentadas, queimaduras, feridas con arma, sexa cal sexa, privación do coidado de médicos durante
unha enfermidade, privar de comida, expulsar violentamente do fogar...
Todo isto pode desembocar no homicidio.
En xeral abrangue toda a tipoloxía lesional, dende simples contusións a
feridas por diversos tipos de armas.

b) Violencia psicolóxica: Admite múltiples modalidades de agresións intelectuais ou morais
e toda conduta verbal que produza a desvalorización na muller, é dicir, que teña como finalidade a anulación desta.
Pode ser exercida por homes do seu contorno familiar ou ben laboral e social.

EXEMPLOS DE
VIOLENCIA
PSICOLÓXICA

Ameazas, insultos, acusacións, control das amizades, desprezo,
intimidación, ridiculización, etc.

c) Violencia económica: Privación do acceso aos recursos para o benestar físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas e fillos; falamos da desigualdade no acceso aos recursos dispoñibles no ámbito de convivencia da parella.
EXEMPLOS DE
VIOLENCIA
ECONÓMICA

Restrinxir o acceso ás contas, a destrución por parte do maltratador de
bens materiais da vítima (queimar o coche, a casa, etc.), a desigualdade no
acceso aos recursos...

d) Violencia sexual e abusos sexuais: Inclúe calquera acto de natureza sexual forzada polo
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agresor ou non consentida pola muller e abarca a imposición, mediante a forza ou con intimidación, de relacións sexuais non consentidas e o abuso sexual, con independencia de que o
agresor garde ou non relación conxugal, de parella, afectiva ou de parentesco coa vítima (Lei
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero).
e) Acoso sexual: É tipificado pola Unión Europea como un risco emerxente na seguridade e
a saúde no traballo. Partindo deste punto, podemos dicir que se trata de comportamentos verbais, non verbais ou físicos de índole sexual e non desexados, nas que un suxeito activo se vale
dunha situación de superioridade para solicitar favores de índole sexual empregando a chantaxe segundo as expectativas que a vítima teña sobre o traballo.
SECUENCIA
DE ACOSO
SEXUAL

- O acosador elixe unha vítima que normalmente presenta un perfil de
vulnerabilidade.
- O acosador apoia a vítima: axúdalle en aspectos relacionados co posto de
traballo, etc.
- A partir deste intre compórtase como algo máis que un compañeiro ou
xefe, aumenta o número de visitas, chamadas, etc.
- O resto dos/das traballadores/as perciben a relación especial entre o
acosador e a vítima, o que provoca o receo e o rexeitamento por parte
destes á acosada.
- O acosador comeza a facer explícitas as súas demandas, primeiro como
algo natural para pasar logo á chantaxe que reclama como agradecemento ou recompensa pola axuda prestada anteriormente.
- Como punto final optará polas ameazas, mesmo a do despedimento. Se
esta non funciona podería pasar ao asalto pola forza física.
Debemos recordar que o contexto psicolóxico do acoso sexual está composto por unha relación de poder exercida por unha das partes, xunto
cunha reacción de submisión por parte da persoa que o sofre.
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1.
Elección
da vítima

2.
Apoio á vítima en
aspectos laborais

5.
O acosador pasa á chantaxe e
mesmo á violencia física

3.
Aumento do número de visitas
e chamadas do agresor á vítima

4.
Rexeitamento por parte das/dos
compañeiras/os

f) Tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación, calquera que fose a relación que una
a vítima co agresor e o medio utilizado (Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención
e o tratamento integral da violencia de xénero).
g) Calquera outra forma de violencia recollida nos tratados internacionais que lesione ou
poida lesionar a liberdade ou integridade das mulleres.
3.2. O CICLO DE VIOLENCIA:
Lúa
de mel

Acumulación
de tensión

Incidente agudo
de tensión
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En 1979 a doutora Leonore Walter desenvolveu a Teoría do Ciclo de Violencia para darlle
explicación ao momento de aplicación da violencia de xénero, presentándonos, deste xeito,
tres etapas que se suceden entre si e que, como o seu nome indica, son de carácter cíclico. Así
podemos diferenciar:
INCIDENTE AGUDO DE TENSIÓN

Fase de
acumulación de
tensión

Maniféstanse condutas de agresión verbal ou física de carácter leve e illado.
- Condutas da vítima: preséntase tenra e coidadosa, trata de
minorar o enfado da súa parella, xustifica o agresor e pretende adiantarse ás súas esixencias para evitar a agresión ou
aumento do enfado. Recorre á defensa psicolóxica chamada
negociación, mostrándose condescendente e compracente co
agresor.
- Conduta do agresor: abuso verbal, explosión de ira, dominante, esixente e irritante, control sobre a parella. A medida
que a muller co paso do tempo mostra unha actitude de retiro para evitar o enfrontamento, o home toma unha posición
máis atacante avanzando máis opresivamente cara a ela buscando o enfrontamento directo.
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Incidente agudo
de tensión

Cando o proceso deixa de responder a algún tipo de control
na fase de acumulación de tensión terá lugar a seguinte fase,
“agresión aguda”, que supón unha explosión de tensións
onde se mostra unha maior capacidade lesiva. Esta fase
caracterízase por ser a máis breve das tres, aínda que presenta un maior grao de brutalidade.
- Conduta da vítima: preséntase asustada, estática, atrapada,
pode intentar protexerse dos golpes, buscar axuda aínda que
non o adoita facer de forma inmediata. A reacción máis frecuente é permanecer illada as 24 primeiras horas e acudir a
consultas ordinarias para evitar que se identifique a agresión.
- Conduta do agresor: as súas accións teñen un marcado
intento de ferir ou asasinar, móstrase fóra de si e presenta un
forte estado de ira fóra de control. Consegue que a vítima
perciba e se sinta responsable do comportamento violento.

Lúa de mel

Esta fase caracterízase por unha amabilidade extrema por
parte do agresor que en moitos casos se manifesta inmediatamente despois da segunda fase deste ciclo.
- Conduta da vítima: preséntase aliviada e trata de previr
futuros incidentes, ao tempo que inventa escusas para o
agresor. Esta é a fase da vitimización completa da muller,
que actuará como reforzo positivo para o mantemento desta
relación.
- Conduta do agresor: extremadamente amable e arrepentido. Intentará influír sobre familiares e amigos/as para que a
vítima o perdoe baixo a realización da promesa de non repetir este episodio.
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3.3. EFECTOS DA VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO FAMILIAR:
A violencia de xénero no ámbito familiar ten graves repercusións para todos os membros da
unidade familiar, tanto para fillos/as como para a propia muller que sofre maltrato, amigos,
amigas e familiares.
En primeiro lugar centrarémonos nas consecuencias que a vivencia directa dos malos tratos
ten para os/as fillos/fillas da parella.
Non podemos obviar o feito de que a familia funciona como unidade primaria de socialización do/da neno/a nos primeiros anos de vida. Esta unidade socializadora proporcionaralle
ao/á neno/a o coñecemento de valores, pautas de comportamento e, en xeral, as habilidades
sociais que o individuo necesita para pasar a formar parte activa da sociedade na que vive. Por
este motivo, a visión constante de episodios de violencia pode provocar no/na neno/a un desenvolvemento de condutas nocivas, ao mesmo tempo que pode repercutir directamente sobre
a súa saúde do seguinte xeito:
- Dificultades no trato con outras persoas: o/a neno/a exposto a constantes episodios de
violencia presenta grandes acumulacións de ira, o que provoca que teña dificultades para controlar o seu propio comportamento, aumentando o risco de que recorran á violencia como
método de resolución dos seus propios conflitos.
- Represión de sentimentos: poden recorrer a reprimir os seus sentimentos como medio de
control dos seus medos, o que pode derivar nun desenvolvemento patolóxico a longo prazo.
- Redución de autonomía: os/as nenos/as precisan sentir que exercen algún tipo de control
sobre algún elemento, pero baixo a convivencia do medo ven restrinxida a súa autonomía persoal.
- Perigo de quedar psicoloxicamente nunha etapa anterior: non todos os nenos/as toleran
a presión de igual xeito, e optan por evocar épocas nas que todo era máis fácil como medio de
defensa, o que pode provocar o estancamento e, por tanto, a falta dun desenvolvemento psicolóxico normal en relación coa súa idade.
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Na maior parte dos casos presentan memoria distorsionada, mingua das súas capacidades
cognitivas, ansiedade, depresión, estrés, dificultades de concentración, enfermidades psicosomáticas, alteracións do desenvolvemento integral...
No caso da muller as consecuencias que se derivan do maltrato sufrido tanto para a súa persoa como para a sociedade pódense estruturar en tres niveis:
- Consecuencias para a saúde tanto físicas coma psíquicas.
- Consecuencias sociais.
- Custos económicos.

CONSECUENCAS
PARA A SAÚDE
Saúde física e psicolóxica:
Dores crónicas: de
cabeza, de costas,
gastrointestinais,
fracturas de diversa
consideración,
depresión, suicidio,
ansiedade, arritmia,
hiperventilación,
ataques de pánico,
alcoholismo, consumo
de drogas, trastornos
alimenticios, illamento
social, etc.

38

Reprodutivas:
Trastornos xinecolóxicos,
enfermidade pelviana
inflamatoria, infeccións,
etc.
REPERCUSIÓNS
SOCIAIS

CUSTOS ECONÓMICOS
DA VIOLENCIA
- Provisión de refuxios
e outros lugares de
protección ás vítimas
- Custos de atención
sanitaria
- Custos xustiza penal

- Descenso do nivel
produtivo

- Axudas de carácter
económico ás vítimas

- Atrasos habituais e
absentismo laboral

- Etc.

- Perda sistemática de
emprego
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4. MITOS SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO

ROLES
Papeis sociais
asignados en
función do sexo e a
cultura de pertenza

ESTEREOTIPOS
Características
da personaliade

MITOS
Verdades do discurso social que favorecen a
minimización e ocultamento da agresión

A erradicación de mitos e crenzas equivocadas sobre a violencia de xénero resulta imprescindible para evitar unha predisposición negativa por parte das/dos profesionais dos servizos
sociais cando se sitúan ante un caso de malos tratos.
Partindo desta idea, resulta necesario presentar algúns conceptos directamente relacionados
cos mitos que serven para reforzar estas percepcións profundamente arraigadas na sociedade
e determinaran o comportamento dos individuos.
Cando aludimos á palabra xénero, facemos referencia ás diferenzas sociais entre mulleres e
homes que son aprendidas socialmente e transmitidas de xeración en xeración como parte do
proceso socializador, sufrindo modificacións ou variacións co paso do tempo e en función da
cultura.
Dentro deste proceso socializador, cada individuo debe asumir un rol que no caso de homes
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e mulleres é asignado en función do sexo. Cando nos referimos ao concepto de rol aludimos
ao conxunto de tarefas e funcións que, segundo a pertenza ao sexo feminino ou masculino,
deben realizar os seres humanos na sociedade.
Malia que os roles regulan as tarefas e funcións que desempeñan homes e mulleres, os comportamentos e actitudes están relacionados co concepto dos estereotipos.
Os estereotipos son ideas simples e arraigadas que repercuten na formación da identidade
de homes e mulleres que ven como sistematicamente se lles recompensa ou castiga en función
do cumprimento ou non das expectativas de xénero do seu grupo social, indican o que é
correcto ou incorrecto en función do sexo do individuo.
Así, na sociedade actual realízase a seguinte asignación de estereotipos:

ESTEREOTIPOS
EN FUNCIÓN DA
PERSONALIDADE

FEMININOS

MASCULINOS

Dependencia, falta de
control emocional,
medo, pasividade,
curiosidade,
submisión, fraxilidade,
falta de iniciativa,
afectividade, deleite do
corpo...

Independencia,
estabilidade emocional,
valentía, actividade,
autoridade, control,
dinamismo, dureza,
complexión atlética,
obxectividade...

Partindo desta realidade nacen os mitos sobre a violencia que persisten como verdades no
discurso social e preséntanse como respostas sinxelas a cuestións complexas gardando unha
profunda sintonía cos roles e estereotipos asignados a cada sexo.
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Os mitos cumpren unha función de encubrimento da amplitude do fenómeno dos malos tratos ao explicar a violencia como un factor alleo aos homes, negando a intencionalidade e favorecendo a minimización e ocultación dos feitos.
Resulta necesario que as/os profesionais dos servizos sociais reflexionen sobre os propios
prexuízos sexistas, mitos e estereotipos adquiridos durante o proceso de socialización que
poden contribuír a vitimizar dobremente a muller mediante comentarios de minimización da
situación de malos tratos.
Así, a continuación preséntase unha relación dos mitos máis comúns na sociedade actual:

MITOS:

“Un home non maltrata porque

ao agresor, unha posición de submi-

si, ela tamén faría algo para pro-

sión. O home ve como unha provoca-

vocalo”

ción que a muller exprese desexos ou

Isto supón afirmar que a vítima é a

opinións polo feito de sentirse desau-

culpable directa da agresión. A

torizado. A provocación para el é a

muller agrediríalle ao home verbal-

falta de control.

mente, provocando a reacción da
agresión física por parte do home.
Esta afirmación resulta falsa tras

“Se se teñen fillos/as é mellor
aguantar”

varios estudos que demostran que a

Ser testemuñas de violencia ten

muller reprime e evita as agresións

consecuencias graves sobre o benes-

tomando unha actitude pasiva ante

tar emocional dos/as nenos/as.
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MITOS:

A decisión máis responsable é afas-

A violencia de xénero segue un

tar os/as menores do ambiente vio-

ciclo que se repite constantemente,

lento, que pode afectarlle tanto na

non son feitos illados senón frecuen-

súa saúde física así como na adquisi-

tes. Non se trata dunha explosión

ción de valores negativos para o seu

puntual, senón de actos premedita-

desenvolvemento emocional.

dos que buscan a descarga de tensión e que normalmente van en

“Os homes son violentos por

aumento, comezando por un empu-

natureza”

xón e rematando en moitos casos coa

En xeral, os agresores non son vio-

morte da vítima.

lentos con outras persoas, adoitan

Na maioría dos casos non existen

ser afables, amables. Por tanto, o

problemas psicolóxicos, elixe a víti-

problema non é controlar a ira,

ma, o momento de agredila e a

senón que deciden descargala cunha

forma de agresión. É un feito contro-

persoa en concreto por considerar

lado e premeditado polo agresor.

que teñen pleno dereito para facelo,
para exercer a súa autoridade e con-

“Os malos tratos prodúcense

trol.

nas familias con problemas”
Todas as familias teñen problemas,

44

“ A violencia de xénero é unha

o que se produce é unha variante no

perda momentánea de control,

afrontamento destes. A violencia é

ou porque teñen problemas psi-

unha forma de resolución que agra-

colóxicos”

va a situación existente e en ningún
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MITOS:
caso pode ser considerada como unha

erradicarse para que a muller teña un

solución.

desenvolvemento pleno en todos os

“Só son violentos os homes que

ámbitos da vida, tanto no político,

consumen drogas, alcohol...”

como no social e económico.

Esta afirmación unicamente contribúe a xustificar unha conduta nociva,

“Se non marcha é porque lles

xa que na maioría dos casos nos que o

gusta ou son masocas”

home exerce a violencia non se atopa

Son varios os factores que inflúen

baixo os efectos de ningún estimulan-

para que a muller soporte esta situa-

te, e non dubida en exercer a violen-

ción, como poden ser a dependencia

cia igualmente. Os datos demostran

económica, a falta de relacións afecti-

que na maioría dos casos son persoas

vas, a esperanza de cambio da pare-

que socialmente están ben recoñeci-

lla, vergoña a facer pública a súa

das.

situación, medo a ser agredida novamente, crer que as/os fillas/os sufri-

“A violencia na casa é un asunto

rán emocional e economicamente,

privado e non debe saír deste

pensar que non será capaz de vivir

ámbito”

sen el, medo a que a familia non com-

Ningún acto que lle provoque

prenda a súa situación, etc. Non é sin-

danos a unha persoa, físicos ou psico-

xelo determinar un aspecto concreto,

lóxicos, pode considerarse privado,

polo que en moitos casos as mulleres

senón que é un delito contra a liber-

deciden non denunciar o agresor. O

dade e a seguridade das persoas;

que si é certo é que na maioría dos

constitúe unha lacra social que debe

casos en que se produce a morte da
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agredida non se presentara ningunha

día continúa somerxido na intimida-

denuncia previa.

de de moitos fogares.

“Sempre se esaxera a realidade

I“Só existe violencia nos sectores

cando se fala de violencia contra

sociais de escasos recursos econó-

as mulleres”

micos e formación”

Este é outro dos mitos que contri-

Este é un dos mitos máis emprega-

búe a agochar ou restarlle importan-

dos e erróneos. A violencia está pre-

cia a un problema social que constitúe

sente en todos os estratos sociais,

unha das maiores causas de mortal-

aínda que nos casos en que a muller

dade feminina no mundo, máis que o

agredida pertence ao nivel socioeco-

cancro de mama ou os accidentes de

nómico

tráfico. Non é unha esaxeración, é

denunciar a súa situación por non

unha realidade presente en todas as

danar a imaxe da súa parella ou ben

sociedades do mundo e que hoxe en

acode a servizos de carácter privado.

medio-alto

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE a violencia de xénero
para As=Os profesionais dos servizos sociais

non

adoita

VIOLENCIA.qxd

28/1/08

19:47

Página 47

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

5. INDICADORES PARA A DETECCIÓN DOS MALOS TRATOS
O uso de indicadores pode axudar na detección dos malos tratos e determinar a severidade
e amplitude do maltrato aplicado. Así, podemos presentar de forma esquemática os seguintes
indicadores que poden axudar aos/ás profesionais dos servizos sociais a detectar e previr
situacións de violencia.
5.1. DETECCIÓN DE ACTITUDES NO AGRESOR FAVORABLES Á AGRESIÓN:
• Resolve os conflitos con hostilidade
• Emprega argumentos que inclúen insultos
• Usa a ameaza como medio de control
• Non acepta o rexeitamento
• Proxecta emocións extremas sobre outras persoas: amor, odio, etc.
• Vixía ou persegue á muller
• Cambios constantes no estado de ánimo
• Control estrito do diñeiro para saber que compra, con quen se relaciona, etc.
• Rompe cousas cando se enfada
• Esixe cariño e atención completa
• Excesivamente celoso e posesivo
É excesivamente celoso e posesivo.
5.2. INDICADORES PSICOLÓXICOS QUE PRESENTAN AS MULLERES QUE SOFREN
VIOLENCIA DE XÉNERO:
• Íllase socialmente
• Ansiedade
GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE a violencia de xénero
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• Conduta autodestrutiva
• Confusión e definicións vagas do suceso
• Defensa do rol masculino constante, gabanza constante da importancia da figura
masculina
• Depresión
• Dificultades de concentración
• Calafríos
• Falta de alento ou sensación de afogamento alento ou sensación de afogo.
• Irritabilidade, mostra unha actitude defensiva
• Mostra sentimentos de culpabilidade
• Náuseas
• Pouco comunicativa, con escasas habilidades sociais
• Suoración
• Temor
• Tende a desvalorizarse
• Trastornos do sono
• Trastornos alimenticios (bulimia, anorexia)
• Vergoña
Vergoña.
5.3 INDICADORES FÍSICOS NA VÍTIMA DE MALOS TRATOS:
• Rabuñadas
• Discapacidades non explicadas
• Dores crónicas: dores de cabeza, palpitacións, dor abdominal, de costas, pelviana,
etc.
• Fracturas de diversa índole: nariz, cranio, mandíbula, etc.
• Lesións en órganos internos
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• Perforacións de tímpano
• Mordeduras
• Problemas dentais
• Queimaduras de cigarros nas pernas, torso, etc.
5.4. INDICADORES DE VIOLENCIA SEXUAL:
• Ansiedade
• Condutas autolíticas
• Disfunción sexual
• Hematomas e feridas na parte interior dos coxas, peitos, etc.
• Insomnio
• Temor
• Vergoña
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O agresor presenta tamén unha serie de indicadores que, nalgúns casos, deixarán entrever
que a muller se atopa nunha situación de perigo inminente de sufrir malos tratos:

Despectivo
e irónico

Insulta e humilla
a súa parella

Crea relación de
poder-dependencia

Non lle
permite traballar

AGRESOR

Desvalorízaa diante
dos fillos/as

50

Non respecta
as opinións da muller

Pon dificultades para
que a muller se relacione
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6. DEREITOS DAS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO
Segundo a Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero as mulleres que sofren maltrato teñen unha serie de
dereitos fundamentais que resulta de vital importancia coñecer para os/as profesionais dos
servizos sociais á hora de intervir no tratamento e atención das persoas que a sofren.
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DEREITOS DAS MULLERES
QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

Dereito
á información

Información e
asesoramento
individualizado
que inclúa
información
sobre medidas
de protección e
seguridade

Dereito á
asitencia
social

- Información
- Atención
psicolóxica
- Apoio social
- Apoio
educativo á
unidade familiar
- Formación
preventiva en
igualdade
- Apoio á
formación e
inserción laboral

Dereitos laborais
e de seguridade
social

Dereito á
asitencia
xurídica gratuíta

- Reducción
xornada laboral

Con ingresos
inferiores ao
dobre do salario
mínimo
interprofesional

- Reordenamento
do tempo
traballo
- Mobilidade
xeográfica
- Cambio do
centro de
traballo
- Suspensión da
relación laboral
con reserva do
posto

- Apoio
económico
- Apoio á
adquisión ou
alugueiro de
vivenda
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7. RECURSOS DISPOÑIBLES PARA AS MULLERES
QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO
RECURSOS DESTINADOS A MULLERES
QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO
EN GALICIA
A) Prestacións
económicas
- Salario da
Liberdade
- Axudas de
Pagamento único

B) Recursos
residenciais
- Casas de acollida
- Vivendas
tuteladas

- Renda de
Integración Social
de Galicia (RISGA)

C) Programas e
médidas específicos
- Teléfono das
mulleres
- Programa de
atención psicolóxica
- Servizo de
teleasistencia
- Programa
“Abramos o Círculo”

- RAI
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7.1. PRESTACIÓNS ECONÓMICAS:
7.1.1. Salario da liberdade (Modelo de impreso - anexo IV)
Concepto:
Axuda de carácter económico periódico de ata 12 mensualidades para mulleres que sofren
violencia de xénero para proporcionarlles o apoio económico necesario co obxectivo de garantir a independencia económica con respecto ao seu agresor e, por tanto, poñerlle fin á situación
de violencia.
Requisitos de acceso:
• Ser maior de idade ou emancipada.
• Residir en Galicia.
• Acreditar a situación de violencia a través dunha orde de protección favorable á vítima,
sentenza do/da xuíz/a, informe do Ministerio Fiscal, servizos sociais, servizos sanitarios
ou centros de acollida.
• Carecer de recursos económicos ou ser de contía insuficiente para afrontar a independencia do agresor.
• Non percibir axuda con anterioridade.
Contía da axuda:
A contía será dun máximo de 600 € mensuais en función dos ingresos da solicitante e que
aumentará en 50 € por cada fillo/a a cargo menor de idade.

Información
e solicitudes
dispoñibles en:

• Secretaría Xeral da Igualdade
• Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
• Delegacións provinciais da Vicepresidencia
www.igualdadegalicia.org

54

ou ben

www.vicepresidencia.xunta.es
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7.1.2. Axudas económicas de pagamento único (Modelo de impreso - anexo V)
Establecidas polo artigo 27 da Lei 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección
integral contra a violencia de xénero
Concepto:
Axudas destinadas ás mulleres vítimas de violencia de xénero que teñan rendas non superiores, en cómputo mensual, ao 75% do salario mínimo interprofesional e que polas súas circunstancias teñan especiais dificultades para obter un emprego.
Requisitos de acceso:
• Ser maior de idade ou emancipada.
• Carecer de rendas que superen o 75% do salario mínimo interprofesional excluída a parte
proporcional de dúas pagas extraordinarias.
• Ter dificultades para obter un emprego acreditada a través do informe do Servizo Público
de Emprego.
• Ter vixentes as medidas de protección establecidas nunha orde de protección, informe do
Ministerio Fiscal ou sentenza xudicial.
• Non percibir esta axuda con anterioridade.
Contía da axuda:
O importe da axuda será de carácter xeral equivalente a 6 meses de subsidio por desemprego. Pódense dar tres casos en que o tempo de subsidio aumentaría:
• En caso de presentar unha situación de discapacidade recoñecida do 33%: subsidio de 12
meses.
• En caso de ter fillos/as a cargo da solicitante: 18 meses de subsidio.
• Se algunha das persoas a cargo da muller presenta unha minusvalía do 33% recoñecida: 24
meses de subsidio.
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Máis
información en:

• Secretaría Xeral da Igualdade
• Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
• Delegacións provinciais da Vicepresidencia
www.igualdadegalicia.org

ou ben

www.vicepresidencia.xunta.es

7.1.3. Renda de integración social de Galicia (RISGA). (Modelo de impreso - anexo VI)
Concepto:
Prestación social de carácter periódico destinada a garantirlles recursos económicos de subsistencia ás persoas que, por diversos motivos, se atopan nunha situación de precariedade a
través do deseño dun proxecto personalizado que inclúe un conxunto programado de accións
que perseguen o fin último da integración social do individuo.
Requisitos de acceso:
Tal e como se recolle no Informe da xestión da renda de integración social de Galicia e das axudas
de emerxencia social do ano 2006 elaborado pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, os
requisitos de acceso a esta prestación social son os seguintes:
• Estar empadroado/a e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da CCAA de
Galicia, polo menos durante o ano anterior á formulación da solicitude, quedando eximidos deste requisito os seguintes casos:
• Persoas procedentes doutras comunidades autónomas do Estado que xa sexan
beneficiarias/os do salario social cando na lexislación desta comunidade se
recolla a reciprocidade.
• As vítimas de violencia de xénero que cambien o seu domicilio por motivos de
seguridade.
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• Os/as emigrantes galegos/as retornados/as, cando fixen a súa residencia en
Galicia, e persoas que, nacidas en Galicia, e residentes noutras comunidades,
fixen a súa residencia no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Os cidadáns e cidadás doutros estados membros da Unión Europea precisarán, ademais dos
requisitos anteriores, acreditar a residencia legal en España no momento da formulación da
solicitude:
• Ter constituída unha unidade de convivencia independente, vinculada ao solicitante.
• Ter unha idade comprendida entre os 25 e os 65 anos.
Tamén poden ser beneficiarios/as:
• Menores de 25 anos que cumprindo os requisitos anteriores teñan menores ao seu cargo.
• Persoas maiores de 18 anos que tendo recoñecida a condición de discapacidade non teñan
dereito a prestación de igual ou análoga natureza.
• Persoas maiores de 18 anos que antes de alcanzar a maioría de idade estivesen
tutelados/as pola Xunta de Galicia e internados/as en centros de protección a menores.
• Persoas maiores de 18 anos en situación de orfandade absoluta que reunindo os requisitos
non teñan dereito a outras axudas.
• Dispoñer de recursos inferiores á contía da prestación económica da RISGA que lle corresponda.
• Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade real de prestarlles alimentos. Poderanse eximir deste requisito aqueles solicitantes dos que se prevexa que a
obriga de alimentos non se poida facer efectiva por malos tratos, relacións familiares deterioradas ou inexistentes, das que exista constancia no expediente.
Contía da axuda:
Subsidio básico de contía fixa equivalente ao importe mensual da pensión non contributiva
individual: 305,37 euros/mes.
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Complementos familiares por membros da unidade familiar:
- 1º membro: 46´98 euros
- 2º membro: 37,58 euros
- 3º membro: 28,19 euros
Máis
información en:

• Secretaría Xeral do Benestar
• Delegacións provinciais da Vicepresidencia
www.vicepresidencia.xunta.es

7.1.4. Renda activa de inserción (RAI) (Modelo de impreso - anexo VII)
Concepto:
Este é un programa que combina a percepción dunha renda coa busca activa de emprego.
Consiste en:
• Asesoramento personalizado do Servizo Público de Emprego para a busca de traballo
para os/as desempregados/as.
• Incorporación preferente a cursos de formación profesional, talleres de emprego de interese xeral.
• A percepción dunha renda.
Requisitos de acceso:
• Ser maior de 45 anos e menor de 65.
• Estar inscrito/a como demandante de emprego.
• Non ter dereito ás prestacións ou subsidios por desemprego.
• Carecer de rendas superiores, en computo mensual, ao 75% do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.
• Para este efectos aínda que a/o solicitante careza de rendas, nos termos establecidos, se ten

58

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE a violencia de xénero
para As=Os profesionais dos servizos sociais

VIOLENCIA.qxd

28/1/08

19:47

Página 59

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

cónxuxe, e/ou fillas/fillos menores de 26 anos, ou maiores incapacitados/as ou menores
acollidos/as, unicamente se entenderá cumprido o requisito de carencia de rendas cando
a suma das rendas de todos e todas os/as integrantes da unidade familiar non supere o
75% do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas
extraordinarias.
Ademais:
• Para inmigrantes retornados/as: traballar no estranxeiro polo menos 6 meses dende a súa
última saída de España e que cumpra o resto dos requisitos, excepto o de permanecer inscrito/a nos últimos meses.
•Para minusválidas/os: cando o/a traballador/a teña unha minusvalía recoñecida en grao
igual ou superior ao 33% e cumpra o resto dos requisitos, excepto o de ser maior de 45 anos.
• Para vítimas de violencia de xénero: cando a traballadora acredite a condición de vítima
de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia e
cumpra todos os demais requisitos, excepto o de idade e o de inscrición durante os últimos doce meses.
Contía da axuda:
• A contía será do 80% do indicador público de rendas de efectos múltiples vixente.
• A cotización á Seguridade Social correspondente ás prestacións de asistencia sanitaria e,
no seu caso, protección á familia.
Máis
información en:

• Direccións provinciais do Ministerio de Traballo
• Oficinas de Emprego
www.vicepresidencia.xunta.es
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7.2. RECURSOS RESIDENCIAIS:
7.2.1. Casas de Acollida:
Concepto:
Rede articulada en colaboración cos concellos e entidades para aquelas mulleres que se atopan en situación de indefensión; proporcionan atención e apoio ás mulleres e aos seus fillos e
fillas cando teñan que abandonar o fogar a causa dos malos tratos.
Requisitos de acceso:
• Acreditar a súa situación de violencia de xénero.
• Os/as menores a cargo da vítima deberán ter menos de 14 anos.
• Período de proba de 7 días.
• O acceso faise a través dos servizos sociais das localidades en que existe o recurso, que son
as seguintes: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol
e Culleredo.
Actuacións nas casas de acollida:
Protección, aloxamento e mantemento, traslados de seguridade, apoio e tratamento psicolóxico, información e asesoramento legal, orientación laboral, escolarización de menores, acompañamento a outros servizos, seguimento.
A estancia máxima nas casas de acollida é de tres meses; en caso de que a muller precisase
un aloxamento por un espazo de tempo superior, pasaría a residir nas denominadas vivendas
tuteladas.
7.2.2. Vivendas tuteladas:
As vivendas tuteladas están destinadas a aquelas mulleres que despois de residir nunha casa

60

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE a violencia de xénero
para As=Os profesionais dos servizos sociais

VIOLENCIA.qxd

28/1/08

19:47

Página 61

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

de acollida necesitan un tempo máis prolongado para a súa inserción laboral e independencia
económica do agresor sen correr riscos.
Nestas vivendas contarán con aloxamento compartido con outras mulleres que se atopan na
mesma situación, e poden residir o tempo necesario para recuperar a súa vivenda inicial.
7.3.PROGRAMAS E MEDIDAS ESPECÍFICAS:
7.3.1. Teléfono das mulleres:
É un servizo de emerxencia gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día e está formado por un equipo de atención multidisciplinar que pretende achegar información ás usuarias sobre distintos temas, tales como: separacións, divorcios, sentenzas, malos tratos, ameazas, cursos ocupacionais, oposicións, bolsas de emprego, discriminación laboral, baixas por
maternidade e paternidade, servizos sociais, casas de acollida, programas a mulleres desfavorecidas, apoio e asociacionismo, xornadas e seminarios, políticas de igualdade, proxectos europeos, etc.
Non se presentan requisitos de acceso, xa que este será de carácter gratuíto e anónimo.
A partir do ano 2008, este servizo contará con atención específica para mulleres en situación
de violencia de xénero.
O teléfono ao que se debe chamar é: 900-400-273
7.3.2. Programa de atención psicolóxica ás vítimas:
As mulleres que sofren o maltrato contan cun programa de atención psicolóxica formado por
profesionais da psicoloxía con formación específica na materia. Estes/as profesionais axudan
ás vítimas de malos tratos a afrontar a situación que viviron e a reforzar a súa autoestima, ademais de estimular a adquisición de habilidades e capacidades que favorezan acadar a autonomía e integración na vida social e laboral.
O programa financiado pola Secretaría Xeral de Igualdade préstase a través da colaboración
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co Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia mediante a oferta de recursos terapéuticos que proporcionan vías de recuperación.
O acceso ao programa é totalmente gratuíto, presta atención as 24 horas do día e conta dentro do persoal dispoñible cun/cunha psicólogo/a coordinador/a e cunha rede de profesionais
debidamente acreditados/as.

Teléfono: 629-777-595.
7.3.3. Servizo de teleasistencia móbil:
O servizo de teleasistencia móbil para mulleres que sofren violencia de xénero asegura unha
atención inmediata as 24 horas do día, os 365 días do ano.
Este programa baséase na utilización de telefonía móbil e telelocalización para que, en caso
de que a muller necesite atención inmediata, esta poida estar permanentemente localizable e
conte cun servizo de atención ininterrompido.
Este servizo, ademais, non se ve limitado só á atención e demandas ocasionais; tamén contempla actuacións programadas de carácter preventivo que se levarán a cabo mediante o contacto periódico coas afectadas .
Este servizo pódeno solicitar directamente na policía autonómica ou ben a través dos servizos sociais municipais.
- Requisitos de acceso:
• Non convivir coa persoa/persoas que aplican o maltrato.
• Contar cunha orde de afastamento ou de protección.
- Duración do servizo:
• O servizo darase por rematado nalgún dos seguintes casos:
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• Cando non se cumpra algún dos requisitos.
• Cando a muller o solicite.
A vixencia temporal das medidas de asistencia asociadas á orde de protección non están vinculadas á vixencia das medidas preventivas de orde civil ou penal.
7.3.4. Programa ‘Abramos o Círculo’:
Este programa está destinado a prestar atención e terapia psicolóxica a homes con problemas de control da violencia coas seguintes finalidades:
• Aprender a resolver conflitos sen violencia.
• Aprender a comunicarse mellor.
• Relacionarse coas mulleres con respecto.
• Educar fillos/as en igualdade.
• Asumir hábitos positivos de relación.
O acceso a este programa é gratuíto e de carácter anónimo, o teléfono de contacto é o

630 170 140 nos horarios de 10.00 a 13.00 e de 16.00 a 19.00 horas.
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8. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA AS=OS PROFESIONAIS DOS SERVIZOS SOCIAS PARA A ATENCIÓN DE MULLERES
QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

PROPOSTA DE PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN

Principios reitores
de acción

Habilidades que debe posuír
o/a profesional dos servizos
sociais

• Observación

• Empatía

• Integridade

• Congruencia

• Celeridade

• Aceptación

• Universalidade

• Concreción

No momento
da atención

Consideracións
sobre o lugar de
atención

• Territorialidade
• Vitimización
secundaria
• Cooperación e
coordinación
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Os servizos sociais deben promover activamente a protección de mulleres e menores ante
situacións de maltrato que afecten ou poidan chegar a afectar o seu benestar e desenvolvemento integral por medio da prevención, detección, atención e derivación efectiva.
Para levar a cabo as funcións que lles son encomendadas aos/ás profesionais dos servizos
sociais, resulta necesario que a súa acción se rexa por uns principios de actuación para o cal se
propoñen os seguintes, elaborados a partir da Lei 11/2007, de xullo, galega para a prevención
e o tratamento integral da violencia de xénero e a Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos
sociais:
8.1. PRINCIPIOS REITORES DA ACCIÓN DOS/DAS PROFESIONAIS DOS SERVIZOS
SOCIAIS:
• Observación constante: tendo en conta as pautas de detección para previr posibles
casos de violencia.
• Integridade: os servizos sociais impulsarán a protección das mulleres ante o maltrato
a través de campañas de prevención de carácter transversal.
• Celeridade: os/as profesionais dos servizos sociais actuarán de forma inmediata ante
o coñecemento ou detección dos casos de malos tratos.
• Universalidade: atención en igualdade de condicións para todas as mulleres residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
• Territorialidade: fai referencia á atención igualitaria para todas as mulleres no ámbito nacional con independencia do espazo xeográfico.
• Vitimización secundaria: todas as accións que se leven a cabo por parte dos/das profesionais dos servizos sociais evitarán a vitimización secundaria das mulleres e non
reproducirán os estereotipos sobre as mulleres e a violencia de xénero, garantindo a
súa autonomía social e económica a través dos recursos axeitados.
• Cooperación e coordinación: cooperación e coordinación entre todos os/as profesio-
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nais que participan na atención das mulleres, garantindo en todo momento a protección, atención e apoio axeitado ás vítimas.
8.2. HABILIDADES QUE DEBEN POSUÍR AS=OS PROFESIONAIS DOS SERVIZOS
SOCIAIS:
Os/as profesionais dos servizos sociais, como interlocutores/as directos/as coas mulleres
que sofren violencia de xénero, deben posuír unha serie de actitudes e habilidades para unha
correcta recepción e un tratamento axeitado que se resumen a continuación:
• Empatía: entendida como tal a capacidade de percibir e comprender o que pensa e
experimenta a outra persoa.
• Aceptación: achegarse á outra persoa con respecto e sen xuízo previo, o que require a
capacidade de eliminar todos os mitos e prexuízos existentes que poidan influír negativamente na recepción e tratamento das mulleres.
• Congruencia: trátase de coñecer como lle afecta persoalmente o que escoita a cada
profesional. Partindo deste coñecemento evitará atoparse en situación de tensión e,
por tanto, non verse desbordado/a pola situación.
Para comprender a situación na que se atopan as mulleres vítimas da violencia de xénero
débese ter en conta:
• Presentará sentimentos de indefensión, sentimentos de incapacidade para
defenderse da situación de violencia e imposibilidade para dar solucións ao
problema que se lle presenta.
• Mostrará un cadro de alteracións como consecuencia dunha situación de
dependencia afectiva que se manifesta en patróns de comportamento como a
submisión, a falta de confianza, etc.
• Presentará un comportamento caracterizado pola incapacidade para recordar
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aspectos relacionados co trauma, sensación de desapego para cos demais, dificultades de concentración, etc.
• Concreción: é a capacidade de centrar a experiencia evitando xeneralizacións e teorizacións sobre o caso que está a tratar.
8.3. CONSIDERACIÓNS NO MOMENTO DE ATENCIÓN ÁS VÍTIMAS:
8.3.1. Lugar de atención:
• Acompañar a muller a un lugar cómodo, reservado e cálido para evitar que se sinta
incómoda, evitar o aspecto clínico do espazo.
• O/a profesional débese situar ao seu lado.
• Evitar a interrupción ou presenza doutras persoas.
• Non facela esperar.
• Crear unha atmosfera de confianza e axuda.
• Non mostrar unha actitude de présa, senón de tranquilidade e dispoñibilidade.
8.3.2. Propostas sobre a actitude dos/das profesionais dos servizos sociais no momento de
atención
• Permitir que a muller exprese as súas emocións e sentimentos, axudarlle a que fale permitindo que narre os feitos, concedéndolle o tempo necesario. Resulta imprescindible seguir o
seu ritmo, non se deben precipitar as súas vivencias, o que permitirá establecer unha mínima empatía.
• Non se lle preguntará máis do que queira contar.
• Empregarase unha linguaxe clara e sinxela, sen tecnicismos; cómpre evitar:
- Afirmacións rotundas.
- Exceso de consello.
- Adoptar posturas dogmáticas e polemizar.
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- Palabras como agresor-vítima.
- Preguntas íntimas e delicadas.
• Transmitir tranquilidade mostrando unha actitude relaxada.
• Mostrar unha actitude de escoita activa:
- Asentimentos xestuais e verbais.
- Tomar notas.
- Establecer contacto visual.
• Non se pode pretender que as mulleres que acaban de sufrir unha situación de maltrato realicen un razoamento coherente e estruturado. As explicacións serán vagas,
desestruturadas... Será o/a profesional o/a que facilitará a estruturación do relato.
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9. A INTERVENCIÓN SOCIAL
O/a profesional tomará a iniciativa para propoñer solucións útiles de urxencia e proporcionarlle unha información clara e concisa, escrita se é posible, sobre os recursos existentes, os trámites que debe realizar e a documentación necesaria para cada un dos trámites.
Cómpre lembrar que, segundo a Lei de axuizamento criminal, as mulleres que sofren violencia de xénero teñen os seguintes dereitos:
• Dereito a mostrarse parte no proceso mediante o nomeamento de avogado/a e procurador/a ou, no seu caso, que lle sexa nomeado/a un/unha de oficio para executar as
accións civís e penais que procedan. Informaráselle de que, en caso de non emprender medidas por iniciativa propia, será o Ministerio Fiscal quen as emprenderá.
• Dereito a renunciar á restitución da cousa, ou reparación do dano.
• Dereito a solicitar, no prazo dun ano dende a data do feito delituoso, as axudas públicas existentes, como vítima dun delito de agresión sexual, lesións, ameazas ou detención ilegal, tal e como se recolle na Lei 35/1995, do 11 de decembro, de asistencia ás
vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual.
• Segundo o Código civil cando existan actos violentos exercidos sobre a muller ou
fillos/as constitúese causa legal de separación, ademais de non incumprir o deber de
convivencia cando abandone o domicilio por unha causa razoable e presente demanda de separación nun prazo de 30 días (art. 105 do Código civil).
Se ten intención de interpor demanda de separación pode solicitar que se adopten xudicialmente, e antes de interpor a dita demanda, as medidas provisionais previas previstas no
Código civil (art. 102 e 103), que poderá solicitar no xulgado sen necesidade de avogado/a ou
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procurador/a, aínda que despois lle sexa necesario para emprender medidas legais. Estas
medidas son:
• Cesamento da obriga dos cónxuxes de vivir xuntos e que se determine cal dos
dous residirá no fogar, así como a decisión sobre a custodia dos/das fillos/as e
pensión de manutención. Estas medidas quedarán sen efecto aos 30 días se non se
interpón demanda de separación.
9.1. ATENCIÓN Á MULLER MALTRATADA:
Pódense dar dúas situacións:
1. Actuacións en caso de que aínda resida no ámbito familiar.
2. Actuacións que emprender en caso de que non resida no ámbito familiar.
1. Se a muller reside no mesmo domicilio que o agresor e ten decidido romper a convivencia, pódeselle axudar coas seguintes recomendacións:
• Axudaráselle a planificar a saída do fogar no momento idóneo, indicándolle a documentación que lle será necesaria neste momento e que se cita a continuación:
a) DNI, Pasaporte.
b) Libro de familia.
c) Partidas de nacemento.
d) Documento sanitario.
e) Contrato de traballo, nóminas.
f) Permiso de traballo (en caso de ser inmigrante).
g) Expedientes académicos.
h) Cartilla de aforro/tarxetas.
i) Copia da escritura ou contrato de arrendamento do domicilio conxugal.
• Axudaráselle a atopar un espazo provisional de residencia:
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1) Casas de acollida, vivendas tuteladas.
2) Casa dun familiar ou amigo/a da que o agresor descoñeza o enderezo e dar
parte á policía do lugar de residencia.
• Poñer á muller en contacto cun/cunha avogado/a, a poder ser especializado/a en
causas de violencia de xénero.
• Axudaráselle a expoñer a situación ás fillas e fillos, dándolle información precisa
sobre persoas de contacto en caso de emerxencia, para que sexa o/a menor quen busque axuda en caso de necesidade.
• Derivación a recursos existentes en Galicia de asesoramento terapéutico, xurídico e
programas de familia ou calquera outro recurso.
• Poñer en contacto coas forzas de seguridade.
2. Medidas que emprender unha vez abandonado o espazo familiar:
• Se a consulta se realiza despois do abandono do fogar, informar sobre os artigos 108
e 109 da LECRIM.
• Asegurarse do cumprimento dos trámites xudiciais, sanitarios, etc., por parte da
muller.
• Cubrir as necesidades económicas e de aloxamento inmediato tanto da muller como
de todos os/as compoñentes da unidade familiar.
• Adoptar as medidas de protección e seguridade necesarias.
• Informar dos comportamentos básicos que se deben realizar no primeiro período de
separación.
• Derivala a un servizo de atención psicolóxica onde se poida orientar e asesorar.
9.2. ATENCIÓN DE EMERXENCIA:
En caso de que a muller presente lesións debe ser acompañada ao centro médico máis pró-
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ximo solicitando previamente a presenza policial. Cómpre recordarlle que non debe cambiar
de roupa nin lavarse. En caso de agresión bucal, ademais, non deberá inxerir ningún alimento nin beber líquidos. Resulta moi importante lembrarlle á vítima que debe solicitar copia do
informe emitido polo centro de saúde.
A primeira entrevista terá como obxectivo prestar apoio á muller e informala sobre os recursos existentes. Deben poñerse en coñecemento da autoridade xudicial os feitos e informala
sobre os seus dereitos (presentados no apartado anterior) e posibles trámites e procedementos
xudiciais que haxa que emprender.
En primeiro lugar, é necesario informar a muller da posibilidade de presentar unha denuncia que poderá facer efectiva nos seguintes lugares:
• Comisaría de policía, se é posible no servizo de atención á muller ou atención á familia; se non fose posible, solicitar que a declaración a tome unha muller policía.
• Posto da garda civil: equipo muller e menor, ou ben, se non é posible, solicitar que
tome a declaración unha muller garda civil.
• Xulgado de garda.
• Policía local, cando non sexa posible presentala en ningún dos organismos anteriores
ou se atope ante unha situación urxente.
Se a denuncia se presenta ante a Policía ou Garda Civil poderase tramitar polo denominado
“xuízo rápido”.
Débeselles recordar ás mulleres que sofren violencia de xénero que en caso de que os seus
ingresos non superen o dobre do salario mínimo interprofesional teñen dereito á asistencia
xurídica gratuíta, o que sería favorable á hora de presentar a denuncia, xa que as asesorarían
previamente, ademais de asumir a súa defensa e representación gratuíta en todos os procedementos.
Para optar á asistencia xurídica gratuíta hai que realizar a solicitude no colexio de avogados/as, onde nos facilitarán o modelo oficial de solicitude.
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Ao realizar a denuncia pódese solicitar a orde de protección. (Modelo de solicitude no
anexo VIII)
A orde de protección ten como finalidade que a vítima e a familia recuperen a sensación de
seguridade fronte a posibles ameazas ou represalias posteriores do agresor. Por este motivo, a
orde de protección nos casos de violencia de xénero constitúe un dos dereitos da muller. Será
o/a xuíz/a quen empregará a orde de protección sempre que a considere necesaria para asegurar a súa protección, con independencia de que o suposto de violencia de xénero sexa constitutiva de delito ou falta, seguindo, deste xeito, unha serie de fases que se presentan de forma
resumida a continuación:

FASES DA ORDE DE PROTECCIÓN
Solicitude

A solicitude pode ser presentada por:
- Persoas que garden parentesco coas vítimas.
- Entidades ou organismos asistenciais públicos ou privados.
Lugar de presentación:
Comisaría de policía, posto da garda civil ou dependencias
da policía autonómica, xulgado ou fiscalía ou nas oficinas de
atención ás vítimas, servizos sociais, institucións asistenciais
dependentes das administracións públicas. En todos os
casos, unha vez recibida será remitida ao xulgado de garda
acompañada do atestado elaborado pola policía xudicial,
podendo darse dúas circunstancias:
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Solicitude

• Se os feitos son constituíntes de falta permítese a celebración dun xuízo rápido.
• Se os feitos constitúen un delito convocarase a audiencia
para resolver a solicitude mediante a comparecencia da
muller e o agresor.

Adopción
da orde

Toda solicitude estará ligada a un concreto proceso penal e
só a un deles. Segundo o estado procesual pode ocorrer:
• Se non existe proceso penal aberto sobre os feitos no se
fundamenta a solicitude. O/a xuíz/a acordará, se procede, a incoación do proceso penal por delito ou falta.
• Cando exista proceso penal aberto o/a xuíz/a poderá
resolver sobre a orde de protección.
• O xulgado de instrución poderá intervir en funcións de
garda cando exista razón de urxencia.

Notificación
e execución

74

1. Medidas penais e de seguridade: o/a xuíz/a, en función
da gravidade dos feitos e necesidade de protección, pode
adoptar algunhas medidas cautelares como: prisión provisional, prohibición de aproximación e comunicación, retirada de armas, omisión de datos identificativos do domicilio, prohibición de que o agresor resida nun determinado lugar, prohibición de aproximación do agresor á vítima, protección xudicial da vítima nas oficinas xudiciais. A
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Notificación
e execución

parte dispositiva do auto recollerá unha descrición detallada das medidas adoptadas.
2. Medidas civís: deben ser solicitadas pola vítima ou representante na solicitude da orde de protección en caso de
non ter fillos/fillas menores. En caso de ter fillos/fillas, o
Ministerio Fiscal poderá pedir que se soliciten estas medidas aínda que non fosen acordadas anteriormente na solicitude.
Estas medidas son de carácter provisional e teñen unha
vixencia temporal de 30 días. Dentro deste prazo, en caso de
presentar unha demanda de separación, as medidas permanecerán vixentes por un período de 30 días máis. As medidas que se adoptarán neste caso son:
• Uso da vivenda familiar.
• Garda e custodia dos fillos/fillas menores.
• Suspensión do réxime de comunicación e visitas do pai
aos fillos e fillas.
• Fixación dunha prestación de alimentos.
• Calquera outra medida necesaria para afastar o/a menor
do perigo.

9.3. VALORACIÓN E DERIVACIÓN:
A intervención das/dos profesionais dos servizos sociais ten por obxecto apoiar a muller,
informala sobre os dereitos que a asisten e propoñer alternativas para rematar coa situación de
malos tratos, creando deste xeito novas oportunidades e romper co ciclo de violencia ao que
se ve sometida. Para que estes obxectivos sexan cumpridos, en moitos casos os/as profesionais dos servizos sociais de base vense na obriga de realizar unha valoración e posterior derivación do caso aos servizos sociais especializados coa finalidade de proporcionarlle á muller
alternativas de aloxamento e un servizo de carácter individualizado.
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Debemos realizar unha distinción das tarefas encomendadas para a atención ás vítimas de
violencia de xénero por parte dos servizos sociais.
Tarefas a realizar
nos casos de
maltratamento

- Informar, valorar e orientar as mulleres que sofren violencia de xénero
en canto aos recursos existentes.
- Desenvolver programas de intervención para proporcionar recursos e
medios que faciliten a integración social da muller.
- Xestionar a tramitación das axudas que correspondan.
- Derivar a muller aos Servizos Sociais especializados cando a situación
persoal desta así o requira

Para que valoración e derivación sexan efectivas debemos ter en conta:

VALORACIÓN

1. Realizar un estudo da situación que
presenta a vítima.
2. Para realizar a valoración cómpre ter
en conta:
• Medios de que dispón a muller vítima
de violencia, formación académica,
habilidades, etc.
• Apoios do contorno: familia,
amigos/as, etc.
• Servizos, programas e prestacións
dispoñibles e compatibles coa situación.
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DERIVACIÓN

Para realizar unha derivación correcta é
fundamental:
- Coñecer os recursos especializados
dispoñibles.
- Informar a muller no proceso de
derivación, contando previamente coa
súa aprobación para que sexa
consensuada.
- Coordinarse co recurso ao que se
pretende derivar.
- Realizar un seguimento do proceso.
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O obxecto da intervención da técnica ou técnico en Traballo Social é:
• Informar: o obxecto é resolver as carencias de información sobre os dereitos que as asisten, recursos dispoñibles, etc., de xeito que poidan tomar unha decisión axeitada.
• Clarificar-apoiar: analizar os distintos aspectos da situación, ademais de afirmar a autoconfianza da muller.
• Persuadir: o obxecto é modificar a situación da vítima de malos tratos. Consiste en confrontar a muller coas consecuencias dos seus argumentos e actos.
• Poñer en relación, crear novas oportunidades, permitir o seu acceso a novas experiencias
que lle produzan satisfacción.
9.4. SEGUIMENTO DA EVOLUCIÓN DA VÍTIMA:
Pode ser:
Intensivo: como mínimo realizarase unha entrevista por semana coa muller. Realizarase este
tipo de seguimento en situacións de crise, necesidade de tratamento urxente.
Semiintensivo: funcións de seguimento unha vez ao mes. Adoita realizarse con mulleres
que, pasado o seguimento intensivo, necesitan establecer contacto co/coa profesional para
manter os obxectivos acadados e como medio de prevención.
Mantemento: superados os períodos anteriores pasariamos a este último en que as entrevistas terían lugar cada dous meses aproximadamente.
9.5. ATENCIÓN A MULLERES CON DISCAPACIDADE QUE SOFREN VIOLENCIA DE
XÉNERO:
Debemos considerar que ademais das barreiras de carácter arquitectónico, de comunicación
e doutros tipos, en moitos casos a muller que presenta algún tipo de discapacidade é maltratada pola propia persoa da que depende para desenvolver actividades da vida diaria, polo que
se debe facer fincapé no dereito de información recollido na Lei 1/2004: “articularanse os

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE a violencia de xénero
para As=Os profesionais dos servizos sociais

77

VIOLENCIA.qxd

28/1/08

19:47

Página 78

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

medios necesarios para que as mulleres vítimas de violencia de xénero que polas súas circunstancias persoais e sociais poidan ter maior dificultade para o acceso integral a información,
teñan garantido o exercicio efectivo deste dereito”.
Para romper coa dinámica de maltrato exercida pola persoa que convive coa muller resulta
importante ter en consideración o artigo 46 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no que se di: “as mulleres maiores e as
mulleres afectadas de diversidade funcional que sufran violencia de xénero, así como as persoas delas dependentes, consideraranse colectivos preferentes para acceder aos equipamentos
sociais especializados, nomeadamente residencias para persoas maiores e centros de día”.
Debemos ter en conta que as mulleres con dificultades de aprendizaxe constitúen un colectivo especialmente exposto a sufrir agresións, xa que en moitos casos non tiveron acceso á educación sexual, polo que descoñecen os seus dereitos sexuais ou como poden protexerse.
Resulta imprescindible, por tanto, a adaptación dos recursos ás mulleres con discapacidade de
xeito que garantan a correcta información e asesoramento da muller vítima de violencia de
xénero.
9.6. ATENCIÓN ÁS MULLERES INMIGRANTES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO
Segundo o artigo 14 da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos
estranxeiros en España e a súa integración social, modificada pola Lei orgánica 8/2000, do 22
de decembro, “as persoas estranxeiras, calquera que sexa a súa situación administrativa, teñen
dereito aos servizos e prestacións sociais básicas e, se son residentes, a acceder ás prestacións
e servizos da seguridade social e aos servizos e prestacións sociais”.
As mulleres inmigrantes teñen un dobre risco de sufrir violencia de xénero, por ser mulleres
e por ser estranxeiras. Por este motivo débese presentar unha atención especial a este colectivo.
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En primeiro lugar, debemos destacar que, con independencia da nacionalidade ou da situación administrativa, posesión ou non do permiso de residencia, poden acudir nas mesmas condicións que o resto das mulleres aos procedementos tanto penais como civís. Débense ter en
conta algúns aspectos:
• Terá dereito a presentar denuncia polas agresións aínda que non posúa permiso de residencia, así como intervir no procedemento penal con avogado/a e procurador/a presentándose como acusación particular.
• Dereito á solicitude da orde de protección que garanta a seguridade da muller e
fillos/fillas.
• No procedemento civil deberá iniciar un procedemento de separación se está casada.
• En caso de non estar casada debe tramitar un procedemento de garda e custodia e alimentos se os fillos e fillas residen en España.
• Dereito á asistencia xurídica gratuíta nas mesmas condicións que as mulleres españolas.
Este dereito supón a posibilidade de obter a designación de avogado/a e procurador/a da
quenda de oficio especial, sen custo, sempre e cando se presente a documentación necesaria. En caso de non cumprir os requisitos terá que aboar os honorarios do avogado/a e
procurador/a.
• A resolución do Parlamento Europeo, do 11 de xuño de 1986, sobre as agresións á muller
reitera a necesidade do dereito individual ao permiso de residencia, xa que no caso do permiso de reagrupación familiar, a muller depende do seu esposo ou pai. En caso de denuncia a vítima debe saber que non perderá este permiso, e pode obter un permiso independente cando o motivo de separación sexan os malos tratos e o xulgado lle conceda a orde
de protección.
Tamén pode solicitar o permiso de residencia independente cando teña unha oferta de traballo e obteña autorización para traballar, ou cando leve cinco anos residindo en España.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DUN CASO PRÁCTICO:
Unha muller acode aos servizos sociais presentando unha clara sintomatoloxía de sufrir
unha agresión. Conta cun menor ao seu cargo. ¿Que pasos deberiamos seguir?
1. En primeiro lugar debemos ter en conta:
• Non facela esperar.
• Acompañala a un lugar onde ninguén poida interromper o seu relato.
• Crear unha atmosfera de confianza.
• Permitir que se exprese libremente.
• Transmitir tranquilidade.
• Informala correctamente tanto dos trámites que debe realizar como de todos os dereitos
que posúe como vítima dun acto violento.

LEMBRA

- Mostrar actitude de escoita.
- Evitar as afirmacións rotundas.
- Evitar palabras agresor-vítima.

- Evitar preguntas íntimas.
- Evitar exceso de consello.

2. A muller presenta lesións. Podemos/debemos acompañala ao centro de saúde máis próximo para que lle realicen unha revisión médica sobre as lesións que presente. Resulta
necesario solicitar a presenza policial, tanto para a protección da vítima ante outra posible
agresión, como para que esta poida volver ao domicilio para recoller toda a documenta-
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ción que lle poida ser necesaria. No momento en que a policía entra no domicilio, realizará unha revisión ocular do lugar e redactará o parte de atestados.
LÉMBRALLE
que debe extraer
do domicilio

- DNI.
- Permiso de residencia (inmigrantes).
- Copia da compra ou alugueiro da vivenda familiar.
- Tarxetas sanitarias, dela e dos fillos/fillas.
- Tarxetas de crédito.
- Libro de familia.
- Contrato de traballo.
- Permiso de traballo (inmigrantes).
- Partes de posibles lesións anteriores.

3. En caso de que a muller non posúa os medios económicos necesarios, cómpre asistila na
tramitación da consecución dun/dunha avogado/a ou procurador/a que lle proporcione
o asesoramento xurídico necesario antes de presentar a denuncia (colexio de
avogados/as).
4. Podes acompañala a presentar a denuncia en calquera dos seguintes organismos:
• Comisaría de policía nacional (sé é posible no servizo de atención á muller –SAM– ou
servizo de atención á familia –SAF–).
• Posto da garda civil.
• Xulgado de garda.
• Policía local, cando non exista outro organismo e nos atopemos ante un caso urxente.
Para que a denuncia se tramite polo método de xuízo rápido, debe ser presentada nunha
comisaría de policía nacional ou ben no posto da garda civil.
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LEMBRA , a
denuncia recolle

- Declaración da vítima.
- Declaración das testemuñas.
- Inspección ocular.

- Parte médico.
- Declaración do agresor.

Debes lembrar que a vítima pode tomar a decisión de non presentar denuncia. Neste caso,
cómpre lembrarlle que serás ti como profesional quen porá en coñecemento da autoridade
competente os feitos, podendo retrasar este proceso cando prevexas consecuencias para a
muller.
Cando se presente a denuncia daráselle inicio a un procedemento penal no que é posible
solicitar medidas de protección. Convén recordarlle que pode solicitar unha orde de protección para a que se solicitará o formulario no mesmo lugar onde se presente a denuncia.
Lembra que a Orde de protección:
- Recolle medidas de carácter penal, implícitas na orde de protección.
- Recolle medidas de carácter civil, que aparecerán recollidas na orde de protección.
- Habilita a muller para solicitar as axudas económicas existentes, asistencia social, asistencia xurídica, asistencia psicolóxica e calquera outra asistencia que recolla a lei.

LEMBRA

No caso de que a vítima non teña fillos ou fillas a cargo, debe solicitar
explicitamente aquelas medidas de carácter civil que se consideren oportunas.
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LEMBRA:
medidas penais

LEMBRA:
medidas civís

- Desaloxo do domicilio familiar por parte do agresor.
- Incautación de armas.
- Prohibición de residencia en determinado lugar.
- Orde de afastamento.
- Prohibición de comunicación agresor-vítima.
- Prohibición de achegamento aos/ás menores.
- Omisión de datos de residencia da vítima.
- Citacións á vítima na sede xudicial.

- Uso e goce da vivenda familiar.
- Garda e custodia dos fillos e fillas menores.
- Suspensión de comunicacións, visitas, etc., por parte do pai aos fillos e
fillas.
- Fixación dunha pensión alimenticia.
Duración das medidas 30 días ampliables a outros 30 en caso de presentar demanda de separación

5. En caso de que a vítima non conte cun lugar de aloxamento debes axudala a tramitar a súa
entrada nunha casa de acollida.
Poden existir casos que, pola súa dificultade, resulte necesario derivalos aos servizos de
atención especializada, servizos da muller, servizos de orientación xurídica ou programas de
atención psicolóxica co fin de proporcionarlle medidas de aloxamento e tratamentos individualizados.
6. Lembra tamén que en caso de ser necesario, e sempre que cumpra os requisitos, convén
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prestarlle asistencia á muller na tramitación da solicitude das axudas de carácter económico dispoñibles en Galicia para as vítimas de violencia de xénero.
7. Recorda que resulta importante poñer a muller en contacto con asociacións destinadas á
atención das mulleres en situación de maltrato e informala do servizo de atención psicolóxica para vítimas de violencia, que resultarán de vital importancia para ensinarlle a que
sexa autosuficiente, é dicir, que recupere a súa autoestima.
8. Como último punto debes lembrar realizar un seguimento da evolución da muller para
corroborar que a situación desta é a correcta.
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• Secretaría Xeral da Igualdade
San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 691 / Fax. 981 957 690
http//:vicepresidencia.xunta.es
http//:igualdadegaliza.org

• Secretaría Xeral do Benestar
San Caetano s/n
15781 Santiago de Compostela
Tel. 981 544 655 / Fax. 981 544 634
http//:vicepresidencia.xunta.es

• Servizo Galego de Igualdade (SGI)
Área Central-Polígono das Fontiñas
15781 Santiago de Compostela
Tel. 981 545 366 / Fax. 981 545 365
http//:sgi.xunta.es
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• Delegación Provincial da Coruña
Gabinete de Orientación Familiar
Avda. do Exército, 2

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE
a violencia de xénero
para As=Os
profesionais dos
servizos sociais

15006 A Coruña
Tel. 981 185 757 / Fax. 981 185 701

• Delegación Provincial de Lugo
Gabinete de Orientación Familiar
Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Tel. 982 249 371 / Fax. 982 294 443

• Delegación Provincial de Ourense
Gabinete de Orientación Familiar.
R/ Sáenz Díez, 33 baixo
32003 Ourense
Tel. 988 386 128 / Fax. 988 386 665

• Delegación Provincial de Pontevedra
Gabinete de Orientación Familiar
R/ Concepción Arenal, 8
36201 Vigo
Tel. 986 817 085 / Fax. 986 817 081
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