
 

 
 

Que é a violencia de xénero? 

Calquera agresión que recibe a muller por 

parte do seu marido, parella, con ou sen 

convivencia, que teña ou poida ter como 

resultado un dano ou sufrimento físico, sexual 

ou psicolóxico, incluíndo as ameazas de tales 

actos e as agresións á liberdade sexual. 

FORMAS DA VIOLENCIA 

 

Que facer se es vítima? 

O primeiro é  DENUNCIA-LA TÚA 
SITUACIÓN. 

Se tes lesións debes acudir inmediatamente a 
un centro de saúde, e explica ó persoal 
sanitario a orixe das lesións. Pide unha copia 
do informe médico. 

É moi importante que teñas en conta que 
podes denuncia-la violencia de xénero aínda 
que non sufras lesións. 

ONDE IR PARA DENUNCIAR? 

 

Como FACE-LA DENUNCIA? 

 Conta TODO o que pasou, sen calar nada. 
 Explica en que consistiu a violencia: acosos, 

atentados, ameazas, insultos, coacción, 
agresións, estragos na vivenda. 

 Se directa relatando os detalles. 
 Fai constar posíbeis agresións anteriores. 
 Presenta o parte médico das lesións. 
 Facilita os datos identificativos das 

testemuñas. 
 Le sempre a denuncia antes de asinala. Podes 

suxeri-las modificacións que creres oportunas. 
Asina só cando a denuncia diga o que ti queres 
que diga. 

 Queda cunha copia da denuncia; tes dereito. 

 
Dereitos das mulleres vítimas 
 

 DEREITO Á INFORMACIÓN E ASESORAMENTO 
Información sobre medidas de protección, dereitos, 
axudas e recursos dispoñíbeis 
 
 DEREITO Á ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL 
Dereito a servizos sociais de atención, emerxencia, 
apoio, acollida e recuperación integral, coa 
finalidade de restaura-la situación en que se 
encontraba a vítima antes de padece-la violencia 
ou palia-los seus efectos 

 

 DEREITO Á ASISTENCIA XURÍDICA 
Dereito á asistencia xurídica inmediata en tódolos 
procedementos, tanto xudiciais coma 
administrativos, que teñan relación coa situación 
de violencia 

 

 DEREITOS LABORAIS E DE SEGURIDADE SOCIAL 

-Redución da xornada laboral 
-Reordenación do tempo de traballo 
-Dereito preferente ó cambio de centro con reserva 
do posto de traballo durante os primeiros 6 meses 
-Dereito á suspensión da relación laboral con 
reserva de posto 
-Dereito á extinción do contrato con dereito a 
prestación por desemprego 
 DEREITOS ECONÓMICOS 
-Axudas periódicas 
-Axudas económicas e/ou indemnización de 
pagamento único 
-Renda activa de inserción (RAI) 
 AXUDA PARA O CAMBIO DE RESIDENCIA 
 PRIORIDADE NO ACCESO A VIVENDAS 

PROTEXIDAS E RESIDENCIAS PÚBLICAS PARA 
MAIORES 

•Provoca danos no corpo da muller. Labazadas, golpes, 
queimaduras, tiróns de pelos, picadas, empuxóns ... 

FÍSICA 

•Produce desvalorización ou sufrimento nas mulleres. 
Ameazas, descualificacións,  illamento, insistencia en 
considerala tola... 

PSICOLÓXICA 

•Supón unha relación sexual imposta contra á vontade 
da muller. Agresións, abusos, tocamentos ... 

SEXUAL 

•Excluí-la muller do control dos recursos económicos. 
Entrega de cantidades insuficientes de cartos para o 
mantemento das necesidades familiares. 

ECONÓMICA 

•Maniféstase na aldraxe verbal diante doutras persoas, 
así como o control das relacións externas, isto é, coa 
familia e cos amigos e amigas. 

SOCIAL 

POLICÍA 
NACIONAL 

POLICÍA 
AUTONÓMICA 

GARDA CIVIL 
XULGADO DE 

GARDA 



 

 
 

-FORMULAR UNHA DENUNCIA 
-SOLICITAR UNHA ORDE DE PROTECCIÓN 

-SER PARTE NO PROCEDEMENTO PENAL 

-A RESTITUCIÓN DA COUSA, REPARACIÓN DO 

DANO E INDEMNIZACIÓN DO PREXUÍZO 

-A RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE AS ACTUACIÓNS 

XUDICIAIS 

-A PROTECCIÓN DA DIGNIDADE E INTIMIDADE DA 

VÍTIMA 

-A ESCOLARIZACIÓN INMEDIATA DAS FILLAS E 

FILLOS EN CASO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 

Que é unha  orde de protección? 
É unha resolución xudicial en que o xulgado 
recoñece a existencia dunha situación obxectiva de 
risco para a vítima e ordena a súa protección 
durante a tramitación do procedemento penal. 

Que tipo de medidas adopta? 
 Uso e desfrute da vivenda 

 Atribución da garda e custodia das fillas e fillos 

 Fixación de prestación de alimentos 

 Forma de se levaren a cabo as visitas 

 Desaloxamento do agresor do domicilio 

 Prohibición de residir en determinadapoboación 

 Prohibición de se comunicar coa vítima 

 Incautación de armas 

 Prohibición de acercarse a determinados lugares 

 
                                                                        

TELÉFONOS DE INTERESE 

Concello…………………………..…………..981 84 32 80 
Servizos Sociais…………………..………..981 83 27 64 
Policía local………………………..………...607 46 73 74 
Garda Civil…………………………………..…981 84 99 80 
Centro de saúde………………….……….  981 83 24 78 
Teléfono da muller……………………….  900 400 273 
Atención a vítimas de violencia de xénero…...016 

 

SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO  
XURÍDICO Á MULLER 

Teléfono:………………………………..……….981 83 27 64 
           Enderezo:……………rúa Castelao núm. 1, edif. CAD 

Correo el.:……….……………….. igualdade@pobra.gal 

………………….……Concellaría da Igualdade da Pobra 
 
 
HORARIO: 
 

 
Luns e mércores ……………….10:00 h a 13:45 h 
                                                  16:00 h a 21:00 h 
Martes, xoves e venres………08:45 h a 13:45 h 

 
 
 

          
 

 

 
DEREITOS DAS MULLERES 

VÍTIMAS DE VIOLENCIA  
DE XÉNERO 

 

A POBRA DO CARAMIÑAL 

Prazo de resolución 

No prazo máximo de 72 h dende a solicitude o xulgado dita un 
AUTO sobre a dita solicitude, así como sobre o contido e vixencia 

das medidas. 

   Onde? 

Ante a autoridade 
xudicial ou o 

Ministerio Fiscal  

Forzas e corpos de 
seguridade do 

Estado 

Institucións 
asistenciais das 
administracións 

públicas 

 Quen pode solicitala? 

A propia vítima 
As persoas máis próximas 

da súa familia 
 O Ministerio 

Fiscal 

TAMÉN TEÑEN DEREITO A 


