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1. PRINCIPAIS RESULTADOS 

1.1. CUANTIFICACIÓN DOS ACTOS VIOLENTOS CONTRA A MULLER 
NO ÁMBITO DOMÉSTICO 

 

O 3.2% das mulleres residentes en Galicia de 18 e máis anos declara ter 

sido vítima de malos tratos, durante o último ano, por algunha das 

persoas que conviven no seu fogar, ou polo seu mozo, aínda que non 

conviva coa muller. Esta porcentaxe representa un total de 39.672 

mulleres entre o 1.241.247 de mulleres de esa idade (mulleres tipo B). 

 

O 8.5% das mulleres residentes en Galicia de 18 e máis anos son 

consideradas “tecnicamente” como maltratadas, o que representa un 

total de 105.223 mulleres, aproximadamente (mulleres tipo A). 

 

PERSOA QUE CAUSA O MALTRATO 
 

A meirande parte dos actos de violencia doméstica entre as mulleres 

consideradas “tecnicamente” como maltratadas, son causados pola 

parella (73.2%). O pai é o causante dos actos de violencia nun 15.7%; os 

fillos e fillas nun 12.3%; e a nai nun 11.7%. En menor medida, os 

causantes son os irmáns e irmás (só nun 0.5%) e outros familiares ou 

non familiares (4.9%). 

 
No caso das mulleres que se declaran maltratadas, tamén a meirande 

parte dos actos de violencia doméstica son causados pola parella 

(61.3%) –xa sexa a actual (43.4%) ou o ex marido/parella (17.9%)-. O pai 

é causante dos actos de violencia nun 10.6%; os fillos e fillas nun 7.9%; 

os irmáns e irmás nun 7.0%; e as nais nun 4.3%. O 20.8% fai referencia 

a outras persoas familiares ou non familiares. 
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O 64.1% das mulleres consideradas como maltratadas “tecnicamente”, e 

o 67.5% das que se autoclasifican como tales, confesan que veñen 

padecendo estes actos dende hai máis de 5 anos. 

 

1.2. INCIDENCIA DAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS NO 
MALTRATO 

 

IDADE 
 

Os tramos nos que é máis frecuente o maltrato, tanto no grupo de 

mulleres consideradas tecnicamente como maltratadas (Tipo A) como no 

de aquelas que se declaran maltratadas (Tipo B), son os comprendidos 

entre os 45 e 64 anos (12.0% sobre o 8.5% total entre as Tipo A e 3.9% 

sobre o 3.2% total entre as Tipo B) 

 

PROVINCIA 
 

A incidencia de maltrato “técnico” é algo maior nas provincias de A 

Coruña e Ourense. Nestas provincias, a porcentaxe obtida supera ao 

global da Comunidade, (8.9% nos dous casos fronte ao total, 8.5%), se 

ben, en ningún caso a diferenza é significativa. 

 

Tendo en conta o maltrato declarado, é a provincia de Pontevedra a que 

máis destaca sobre o resto cun 3.5%. Séguenlle Ourense (3.4%) e A 

Coruña (3.3%). 

 

ESTADO CIVIL 
 

A maior porcentaxe de mulleres consideradas como maltratadas, dende o 

punto de vista técnico, dáse entre as mulleres separadas/divorciadas 

(13.3%); Séguenlles as casadas ou en parella (10.9%), as solteiras (6.2%) 

e, por último, as viúvas (1.6%). 
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Tamén a maior porcentaxe de mulleres que se declaran vítimas de malos 

tratos está, fundamentalmente, entre as separadas e divorciadas 

(16.7%). En cambio, a proporción entre as casadas descende de xeito 

significativo (3.3%), así como entre as solteiras (2.8%) e viúvas (0.9%). 

 

EDUCACIÓN 
 

Os datos segundo a educación das mulleres que se declaran maltratadas, 

reflicten a existencia de máis casos de maltrato declarado entre aquelas 

con nivel de Bacharel Superior ou equivalente (4.2%); Séguenlles as 

universitarias (3.4%) e aquelas que realizaron o Bacharel elemental ou 

equivalente (3.3%). Entre quen ten un menor nivel educativo, a porcentaxe 

de mulleres que se declaran maltratadas é menor (2.5%). 

 

En canto ao maltrato “técnico”, a incidencia é maior no nivel educativo de 

Bacharel elemental (10.1%) e no nivel máis baixo (8.8%). En cambio, 

descende entre as universitarias (7.0%) e aquelas que estudaron o 

Bacharel Superior (7.1%). 

 

NIVEL DE INGRESOS 
 

As maiores porcentaxes de mulleres consideradas como maltratadas, 

dende o punto de vista técnico, danse entre aquelas con ingresos “moi 

superiores” a 900 euros ao mes (10.7%) e arredor desta cifra (10.5%). 

 

No grupo con ingresos “inferiores” e “bastante inferiores” á media, o maltrato 

“técnico” dáse en menor proporción (7.7% e 8.1% respectivamente). 

 

Respecto ao maltrato declarado, é entre as mulleres con ingresos superiores e 

moi superiores á media onde a proporción é maior (3.7%); descende entre 

aquelas con ingresos arredor da media (2.9%); sobe, levemente, entre as que 
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teñen ingresos “inferiores” (3.0%), para descender ao 2.6% entre as mulleres 

con menor nivel de ingresos. 

 

SITUACIÓN LABORAL 

 

Onde maior é a porcentaxe de maltrato “técnico” é entre aquelas 

mulleres que estaban en paro e non buscan traballo (16.7%), as 

autónomas (14.4%), e aquelas que traballan na Administración Pública 

(10.9%). 

No caso do maltrato declarado, a maior porcentaxe dáse igualmente 

entre quen está en paro e buscando traballo (6.1%), as autónomas 

(5.9%), aquelas que están en paro pero non buscan traballo (4.6%) e as 

que traballan na empresa privada nun posto eventual (4.2%). Tamén 

sobrepasan a media do total da poboación feminina galega de 18 anos 

ou máis, aquelas que traballan na Administración Pública (3.8%). 

 

1.3. SINTOMATOLOXÍA DERIVADA DO MALTRATO. 
 

Oito dos once síntomas considerados son experimentados en maior 

medida polas mulleres que se declaran maltratadas que polas que 

catalogamos “tecnicamente” como tales: 

 

� Cambios de ánimo (79.2% fronte ao 69.0%). 

� Dores de cabeza (58.2% fronte ao 48.7%). 

� Ansiedade ou angustia (62.8% fronte ao 55.9%) 

� Gripe (29.1% fronte ao 23.9%) 

� Tristura porque pensaba que non valía para nada (42.8% fronte 

ao 37.7%). 

� Irritabilidade (54.0% fronte ao 50.1%). 

� Fatiga permanente (32.5% fronte ao 30.1%). 

� Ganas de chorar sen motivos (50.2% fronte ao 50.0%). 



Macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres en Galicia – SGI 

 6 

 

En cambio, as mulleres que consideramos “tecnicamente” como 

maltratadas sofren, algo máis que aquelas que se declaran maltratadas, 

unicamente tres síntomas e con escasa diferenza: 

 

� Insomnio, falta de sono (38.9% fronte ao 35.5% das Tipo B). 

� Dores de costas ou articulacións (84.0% fronte ao 83.2%). 

� Inapetencia sexual (45.9% fronte ao 45.2%). 
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2. PERFIL COMPARATIVO DAS MULLERES VÍTIMAS DE 
MALOS TRATOS, COA POBOACIÓN FEMININA RESIDENTE 
EN GALICIA 

 

2.1. IDADE 
 

A distribución das mulleres consideradas “tecnicamente como 

maltratadas, segundo a idade da muller, presenta unha incidencia maior 

de mulleres maltratadas entre os 45 e os 64 anos, que diminúe 

fortemente a partir dos 75 anos.  

 

Tamén no caso do maltrato declarado hai proporcionalmente máis 

mulleres Tipo B con idades comprendidas entre os 45 e os 64 anos 

(34.4%) que no total de mulleres (28.4%), así como daquelas de 30 a 44 

anos (35.1% fronte ao 25.2%). A incidencia do maltrato declarado é 

menor, igualmente, entre as máis novas e as de maior idade. 

 

2.2. SITUACIÓN FAMILIAR 

 

RELACIÓN DE PARELLA 
 

O 61.9% das mulleres residentes na Comunidade Autónoma de Galicia 

de 18 e máis anos manifesta ter parella actualmente e convivir con esa 

parella, proporción que é maior entre aquelas que teñen de 30 a 64 anos. 

 

Entre as mulleres maltratadas, a situación máis xeneralizada é tamén a 

de ter parella e convivir con esa parella, sobre todo, entre as mulleres 

“tecnicamente” maltratadas (Tipo A) (75.1%). Entre as mulleres Tipo B, 

esta proporción descende ao 66.0% e aumenta, en cambio, o número de 

mulleres que actualmente non teñen parella (328%), que unicamente 

alcanza o 15.7% entre as mulleres “tecnicamente” maltratadas. 
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ESTADO CIVIL 
 

Entre as mulleres Tipo A, o 75.2% están, actualmente, casadas, fronte ao 

58.4% do total e ao 59.7% das mulleres Tipo B. 

 

NÚMERO DE FILLOS 
 

O 71.9% do total das mulleres afirma ter fillos. Se atendemos ás mulleres 

maltratadas -Tipo A e Tipo B- a proporción de mulleres con fillos aumenta 

ao 78.2% entre as primeiras e ao 73.6% entre as segundas. 

 

Respecto ao número de fillos, a media para o total das mulleres é de 

2.22, algo máis baixa á obtida entre as mulleres Tipo A (2.30), e máis alta 

entre as mulleres Tipo B (2.16). 

 

PERSOAS QUE CONVIVEN NO DOMICILIO ACTUALMENTE 
 

O 69.6% das mulleres residentes en Galicia conviven na actualidade co 

seu marido / parella, proporción que é maior entre as mulleres Tipo A 

(75.7%) e algo menor entre as mulleres Tipo B (69.2%). 

 

O 51.0% afirma vivir con fillos seus e do seu marido/ parella, porcentaxe 

que no caso das mulleres maltratadas mantense case idéntico para as 

mulleres Tipo A (51.8%), e descende entre as Tipo B (46.9%). A media 

de fillos seus e do seu marido / parella é de practicamente dous fillos 

(1.71). 

 

CABEZA DE FAMILIA  
 

O 28.4% das mulleres residentes en Galicia declara que o cabeza de 

familia é o marido / parella, sobre todo, aquelas de 30 a 74 anos; mentres 
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que nunha porcentaxe similar se comparte ese rol (28.9%) entre a muller 

e o marido /parella, destacándose os fogares das mulleres de entre 35 e 

59 anos. O 22.0% das mulleres residentes en Galicia, afirman ser elas 

mesmas o cabeza de familia no seu fogar, sobresaíndo, neste grupo, as 

maiores de 60 anos. 

 

Entre as mulleres Tipo A, un 35.0% recoñece ao seu marido / parella 

como a persoa que exerce o rol de cabeza de familia no seu fogar; o 

33.2% manifesta que esta figura a comparten ela e o seu marido / parella 

por igual; mentres que só un 14.0% se identifican elas mesmas con dito 

papel. 

 

Sen embargo, entre as mulleres Tipo B, máis de dous de cada dez 

(21.4%), din ser elas mesmas o cabeza de familia no seu fogar. O 35.0% 

cita ao seu marido / parella; mentres que o 33.2% recoñece compartir 

dito rol co seu marido/ parella. 

 

2.3. SITUACIÓN LABORAL 

 

Un 33.2% das mulleres residentes en Galicia de 18 e máis anos traballa 

na actualidade; o 9.4% son paradas; e o 57.0% son inactivas -

estudantes, amas de casa e xubiladas ou incapacitadas-. 

 

Respecto ás mulleres maltratadas, obsérvase unha proporción maior de 

ocupadas entre as mulleres Tipo B. En efecto, case catro de cada dez 

delas traballan na actualidade (38.6%) -fronte ao 33.2% do total e ao 

36.2% das mulleres Tipo A-. 

 

Ó preguntar a aquelas mulleres que traballan e que, ademais, teñen 

actualmente parella, se ao seu esposo / parella lle gusta que teñan un 

traballo, obsérvase que, se para o total delas, unicamente un 5.8% 
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responde de xeito negativo, esta proporción elévase ao 18.6% entre as 

mulleres Tipo A e ao 13.5% entre as Tipo B. 

2.4. NIVEL EDUCATIVO 
 

A proporción de mulleres Tipo A con estudos medios (43.6%) e 

superiores (14.2%), é inferior á do Tipo B (un 49.3% para estudos medios 

e un 18.4% para estudos universitarios). Pola contra, o número de 

mulleres Tipo A con estudos primarios incompletos, completos e sen 

estudos (un 41.7%) é maior que o das mulleres Tipo B (31.1%), e que o 

do total da poboación feminina residente en Galicia (40.3%). 

 

2.5. NIVEL DE INGRESOS NO FOGAR 

 

Tomando como referencia uns ingresos familiares mensuais de arredor 

de 900 €, un 20.0% das mulleres Tipo A e Tipo B percíbeos “inferiores” e 

“bastante inferiores” a esta cifra, fronte a un 21.7% do total. Ademais, hai 

unha menor porcentaxe de mulleres Tipo B con ingresos arredor da 

media (21.9% fronte ao 29.5% das Tipo A e ao 23.8% do total). 

 

En canto á proporción de mulleres que perciben no seu fogar ingresos 

“superiores” e “moi superiores” a 900 €, é maior entre as Tipo B (49.6%) 

que entre as Tipo A (44.3%), aínda que en ámbolos dous casos é 

superior á do conxunto de mulleres (42.4%). 
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3. INCIDENCIA DE DIFERENTES SINTOMATOLOXÍAS 
NAS MULLERES MALTRATADAS 

 

De tódolos síntomas, hai dous en concreto que sofre a maioría do total 

das mulleres, como son: insomnio / falta de sono (36.2%) e gripe (24.5%) 

Tamén é importante destacar que o 45.6% das mulleres sufriron con 

certa frecuencia, durante o último ano, dores de cabeza. 

 

Entre as mulleres Tipo B, a orde, de maior a menor porcentaxe, é a 

seguinte: dores de costas e articulacións (83.2%), cambios de ánimo 

(79.2%), ansiedade ou angustia (62.8%), dores de cabeza (58.2%), 

irritabilidade (54.0%), ganas de chorar sen motivos (50.2%), inapetencia 

sexual (45.2%), tristura por pensar que non vale nada (42.8%), insomnio 

/ falta de sono (35.5%), fatiga permanente (32.5%) e, por último, gripe 

(29.1%). 

 

Hai tres síntomas nos que a diferenza porcentual entre as mulleres que 

se consideran maltratadas e a poboación feminina galega de 18 anos ou 

máis, sobrepasa ou ronda os 25 puntos: ansiedade ou angustia (28.5 

puntos de diferenza), cambios de ánimo (28 puntos), tristura porque 

pensaba que non valía nada (26.3 puntos).  

 

No que respecta ás mulleres consideradas “tecnicamente” como 

maltratadas, as diferenzas porcentuais coa poboación feminina de 18 

anos ou máis, son algo menos relevantes que as vistas nas mulleres que 

se declaran maltratadas, salvo no referido –aínda que con pouca 

diferenza-  á inapetencia sexual,  a gripe e o insomnio / falta de sono. 

En cinco casos, a diferenza porcentual supera os 20 puntos: 
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���� Ansiedade ou angustia: 21.6. 

���� Inapetencia sexual: 21.4. 

���� Tristura porque pensaba que non valía nada: 21.2. 

���� Irritabilidade: 20.6 

���� Ganas de chorar sen motivos: 20.0. 

 

Como resultado, pode dicirse que o maltrato ten consecuencias, 

principalmente psicolóxicas, pero tamén físicas, nas mulleres vítimas. 
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4. MALTRATO. ACTOS E ACTITUDES ASOCIADAS. 
 

Das 26 frases que describen situacións de maltrato, para o conxunto 

total das mulleres galegas a frase coa que máis se identifican é “faille 

responsable das tarefas do fogar” (un 9.3% responde “frecuentemente”, 

“a veces”, ou “rara vez”). Este aspecto é tamén o que máis afecta ás 

mulleres Tipo A (44.4%). O 56.6% do 9.3% de mulleres que se identifica 

con esta frase, di sentirse afectada “frecuentemente”. 

 

Obsérvase unha diferenza entre as mulleres Tipo A e as Tipo B, e é que 

as Tipo A sobresaen algo máis en canto á súa identificación co maltrato 

estrutural -diferenzas e relacións de poder que xeran e lexitimizan a 

desigualdade, que se atopan firmemente arraigadas e se reproducen 

diariamente: “faille responsable das tarefas do fogar”-; así como co 

maltrato sexual -“insiste en ter relacións sexuais aínda que saiba que 

Vd. non ten ganas”-. 

 

En cambio, as mulleres Tipo B destacan en aspectos referidos, sobre 

todo, a maltrato psicolóxico e físico. 

 

Ó cuestionar de xeito aberto -a aquelas mulleres que se consideran 

maltratadas durante o último ano (Tipo B) e, en cambio, non se 

identifican con ningunha das 26 frases ou só “rara vez”-, en qué aspectos 

séntense maltratadas, a gran maioría responde que se sentiron 

afectadas por maltrato psicolóxico -nun relevante número de casos a 

resposta é directa “psicolóxico”, “psiquicamente”...; e noutros refírense a 

insultos, ameazas, desprezos, infravaloración, etc.- (73.1%). 
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Un 12.0% destas mulleres que se consideran maltratadas durante o 

último ano (Tipo B) fai referencia ao maltrato económico; o maltrato físico 

é citado por un 11.9% destas mulleres e un 14.9% delas non quere ou 

prefire non dicilo. 
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5. OS MALTRATADORES 

 

Como se comentou no primeiro capítulo do presente informe, a meirande 

parte dos actos de violencia doméstica entre as mulleres consideradas 

tecnicamente como maltratadas, son causados pola parella (73.2%); o 

pai é causante dos actos de violencia nun 12.3%; os fillos e fillas nun 

15.7% e a nai nun 11.7%. En menor medida, os causantes son os irmáns 

e irmás (0.5%) e outros familiares ou non familiares (4.9%). 

 

No caso das mulleres que se declaran maltratadas, tamén a meirande 

parte dos actos de violencia doméstica son causados pola parella 

(61.3%) xa sexa a actual (43.4%) ou o ex marido/ex parella (17.9%). Os 

pais son causantes dos actos de violencia nun 10.6%, os fillos e fillas nun 

7.9%; os irmáns e irmás, nun 7.0%; as nais, nun 4.3%; e outros 

familiares ou non familiares, nun 20.8%. 

 

En canto a qué persoa se refiren as mulleres cando afirman sentirse 

afectadas (“frecuentemente”, “a veces” ou “rara vez”) polas distintas 

situacións de maltrato recollidas nas 26 frases, en todas elas destácase o 

marido/ parella como a persoa causante desas situacións. 

 

5.1. PERFIL DO MALTRATADOR 

 

IDADE 
 

As idades medias dos maltratadores son as seguintes, segundo a persoa 

da que se trate: 

 

Marido / parella: 56 anos 

Pai / pai político / parella da súa nai: 63 anos 
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Nai / nai política / parella do seu pai: 86 anos 

Fillos/as: 39 anos 

 

NIVEL DE ESTUDOS DO MARIDO/PARELLA MALTRATADOR 
 

Os datos revelan un leve menor nivel educativo das mulleres maltratadas 

fronte ós maltratadores. Aínda que, a porcentaxe de mulleres que posúen 

estudos universitarios medios (3-4 anos) é superior á porcentaxe de 

maltratadores con dito nivel (20.1% fronte ao 8.9% respectivamente) 

 

SITUACIÓN LABORAL DO MARIDO/PARELLA MALTRATADOR 
 

Case seis de cada dez mulleres que declaran ter sido maltratadas polo 

seu marido / parella durante o último ano (59.1%) afirman que o seu 

actual marido / parella tivo traballo nese período – cifra algo máis baixa á 

obtida sobre os maridos do total de mulleres (68.2%)-. 

 

POSIBLES “CAUSAS DA VIOLENCIA” NOS MALTRATADORES 
 

Hai dous problemas que si parecen estar asociados co maltrato, e son o 

alcohol e o estrés. 

 

Cando se lles pregunta ás mulleres que se declaran maltratadas por 

algunha persoa do seu fogar, da súa familia ou polo seu mozo (aínda que 

non conviva con el) si esta persoa ten ou tiña algún problema como 

beber demasiado, consumir drogas, estar en paro ou estar estresado por 

algún problema non familiar, vemos cómo os máis citados son o 

problema do alcohol (25.4%) e o feito de estar estresado por algún 

problema non familiar (25.0%).  

 

Un 10.5% delas di que quen as maltratou está ou estaba en paro e un 

5.2% responde que consume / consumía drogas. 
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6. MULLERES QUE ROMPERON UNHA RELACIÓN DE 
PARELLA NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS. O MALTRATO 
COMO CAUSA E COMO CONSECUENCIA 

 

O 47.9% de mulleres Tipo B fan referencia a algún tipo de maltrato como 

causa da súa separación: “chegou a maltratarme fisicamente” (3.1%), 

“non se responsabilizou e tiven que facerme cargo de todo” (5.0%), 

“levábase tódolos cartos e me deixaba sen nada” (8.0%), “maltrato 

psicolóxico” (11.8%), “non me deixaba relacionarme con outras persoas” 

(4.9%), “controlábame porque era moi celoso” (4.9%) e “todo o que eu 

facía estaba mal feito” (10.2%).  

 

Esta porcentaxe descende ao 22.6% entre as mulleres Tipo A e ao 13.4% entre 

o total. 

 

Entre as mulleres Tipo B, os problemas que máis se desencadearon a 

raíz da separación son: ameazas (19.7%) -un 11.6% en moitas ocasións-

; acoso (22.2%) -un 11.6% en moitas ocasións -; problemas co traballo 

(11.6%) -o 11.6% en moitas ocasións -; intromisión na miña seguinte 

parella (8.7%) –un 3.2% en moitas ocasións.  

 

Mentres que entre as Tipo A, as porcentaxes son máis baixas: ameazas 

(4.7%); problemas cos fillos (11.4%), acoso (9.2%) e problemas co 

traballo (4.7%).   
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7. COÑECEMENTO E VALORACIÓN DA LEI 
ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO DE 
28 DE DECEMBRO DE 2004 

 

Case oito de cada dez mulleres residentes en Galicia de 18 ou máis anos 

(77.2%) coñecen ou oíron falar da Lei de Medidas de Protección Integral 

contra a Violencia de Xénero. 

 

A notoriedade desta Lei é lixeiramente máis baixa entre as mulleres 

consideradas “tecnicamente” como tales (75.1%) que entre aquelas que 

se declaran elas mesmas como maltratadas e o conxunto da poboación 

feminina residente en Galicia (ámbalas dúas con idéntica porcentaxe 

77.2%). 

 

O 55.4% das mulleres residentes en Galicia maiores de idade realizan 

consideracións positivas sobre dita Lei –a un 18.4% merécelle “moi boa” 

opinión e a un 37.0% “boa”-. Os xuízos negativos só alcanzan o 6.0%; e 

un 21.2% mantén un parecer neutro sobre o tema (“regular”). 

 

Tendo en conta a opinión das mulleres maltratadas ao respecto, mentres 

que entre as mulleres Tipo A os pareceres positivos están por riba da 

media (57.0%), entre as mulleres Tipo B ditos pareceres son máis baixos 

(41.9%). As porcentaxes son maiores entre as mulleres “tecnicamente” 

maltratadas que coñecen esta Lei Orgánica (61.7%) e entre as mulleres 

consideradas tecnicamente como maltratadas, mentres que son máis 

baixas (49.5%) entre aquelas que se declaran vítimas de maltrato. 

 






