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Neste capítulo analízase a resposta institucional á violencia contra as mulleres. Este non é un problema 
actual, xorde froito da relación de poder e de dominio que os homes foron exercendo sobre as mulleres ao 
longo da nosa historia. Nos últimos anos, os avances que se foron logrando en torno á igualdade permitiron 
unha toma de conciencia social e unha maior sensibilidade cara esta problemática. Aínda do cal, é unha 
realidade que este tipo de violencia, que diríxese ás mulleres polo mero feito de selo e apóiase na 
superioridade masculina, aferrándose ás propias normas culturais, segue sendo unha cuestión que afecta 
e forma parte do ámbito privado. 
 
Na Conferencia Mundial de Nacións Unidas celebrada en Viena no ano 1993 recoñeceuse que os Estados 
teñen amplas responsabilidades fronte a violencia cometida contra as mulleres, e nese mesmo ano, na 
Asemblea Xeral de Nacións Unidas é cando se aproba a Declaración sobre a Eliminación da Violencia 
contra as Mulleres, recoñecendo que a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller 
contribuiría a eliminar a violencia contra a muller. Pero foi a raíz da IV Conferencia Mundial sobre a Muller 
celebrada pola ONU no ano 1995 en Pekín cando empeza a ser difundida a expresión “Violencia de xénero”, 
traducida do inglés gender violence. Con este termo identificase a violencia, tanto física como psicolóxica, 
exercida contra as mulleres por razón do seu sexo, como consecuencia do seu sometemento nas 
sociedades de estrutura patriarcal. Esta concepción foi evolucionando e inspirando unha construción teórica 
máis ampla, ata identificar e fundamentar a desigualdade entre ambos sexos nas relacións desiguais que 
teñen a súa orixe histórica na estrutura familiar patriarcal, e non nas diferenzas biolóxicas de cada un. Pero 
o estudo da problemática suscitou, e segue suscitando, diversos debates en torno á súa delimitación 
conceptual, para diferenciala doutras formas de violencia. Pero antes de entrar nesta cuestión, é importante 
prestar atención á lexislación que sustenta moitos dos datos que son analizados neste capítulo, xa que 
axudará a entender mellor cal é a fisura que da orixe ao debate.  
 
Pois ben, para dar unha resposta institucional e penal á violencia exercida cara ás mulleres, xorde a Lei 
Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de xénero, 
tamén coñecida como a Lei Integral. Esta lei de ámbito estatal supuxo un avance lexislativo máis aló do 
aspecto penal e procesual, especialmente no que respecta ás medidas de protección ás mulleres vítimas 
de Violencia de xénero, contemplando unha serie de medidas coas que cubrir as súas necesidades no 
ámbito sanitario, social, asistencial e laboral, entre outras. Porén, a definición da Violencia de xénero 
contemplada nesta Lei Integral posúe unha aplicación restrinxida, xa que o seu ámbito de aplicación 
redúcese á violencia que se produce na esfera sentimental, no ámbito da parella ou ex-parella ou nunha 
relación de análoga afectividade, aínda sen convivencia, e no seu caso, sobre as fillas ou fillos menores. 
Polo tanto, esta Lei non regula a violencia que se produce noutros ámbitos da vida social (agresións e 
abusos sexuais, trata de mulleres con fins de explotación sexual, mutilación xenital feminina, acoso sexual, 
etc.) ou do ámbito laboral; quedando así á marxe deste regulamento e do seu ámbito de protección outras 
violencias exercidas contra a muller. Así, trátase dunha interpretación moi restritiva en relación a outras 
manifestacións da violencia cara ás mulleres, e ademais, unicamente as infraccións penais contempladas 
nesta Lei están dentro da competencia dos Xulgados de Violencia sobre a Muller.  
 
Pero a resposta institucional dos poderes públicos non se limita a este regulamento estatal. En Galicia 
aprobouse un marco normativo propio, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a Prevención e o Tratamento 
Integral da Violencia de xénero. Esta lei, na que se aposta especialmente pola prevención como un 
elemento clave da acción institucional para a loita contra a Violencia de xénero, a diferencia da lei estatal, 
contempla todo un conxunto de actos de violencia que son integrados no propio concepto de Violencia de 
xénero, estendendo así as medidas integrais de prevención, atención e protección ás vítimas destes delitos, 
ás consideradas de carácter extraxudicial. Así, segundo despréndese do propio texto normativo, a Violencia 
de xénero abrangue as seguintes formas de violencia:  
 

• Violencia física. Calquera acto de forza contra o corpo da muller, con resultado ou risco de producir 
lesión física ou dano. 
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• Violencia psicolóxica. Inclúe toda conduta verbal ou non verbal, que produza na muller 
desvalorización ou sufrimento, a través de ameazas, humillacións ou vexacións, esixencia de 
obediencia ou submisión, coerción, insultos, illamento, culpabilización ou limitacións do seu ámbito de 
liberdade. 

• Violencia económica. Inclúe a privación intencionada e non xustificada legalmente, de recursos para 
o benestar físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas e fillos, ou a discriminación na disposición 
dos recursos compartidos no ámbito da convivencia de parella.  

• Violencia sexual e abusos sexuais. Calquera acto de natureza sexual forzada polo agresor ou non 
consentida pola muller, abarcando 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. 

• Acoso sexual. Inclúe aquelas condutas consistentes na solicitude de favores de natureza sexual, 
para si ou para unha terceira persoa, valéndose o suxeito activo dunha situación de superioridade 
laboral, docente ou análoga, co anuncio expreso ou tácito á muller de causarlle un mal relacionado 
coas expectativas que a vítima teña no ámbito da devandita relación, ou baixo a promesa dunha 
recompensa ou premio no ámbito da mesma. 

• O tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación, con independencia da relación que a vítima 
mantivese co seu agresor e o medio empregado. 

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

No caso das dúas primeiras formas, a física e psicolóxica, contémplase que sexa exercida por quen sexa 
ou fose o seu cónxuxe, o por quen este ou estivese ligado a ela por unha análoga relación de afectividade, 
aínda sen convivencia. Así mesmo, terán a consideración de actos de violencia física contra a muller os 
exercidos por homes do seu entorno familiar ou do seu entorno social e/ou laboral. No ano 2016 esta Lei é 
derrogada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo, e inclúese como forma de Violencia de xénero a definición de 
trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual, en coherencia co Código Penal e os documentos 
internacionais.  
 
Paralelamente, e en estreita relación con estas cuestións, está a dicotomía e a coexistencia de “Violencia 
de xénero” e “violencia machista” ou “violencias machistas”, empregándose indistintamente. A miúdo non 
se ten en consideración que a liña que as separa é o recoñecemento expreso da primeira no marco legal 
(Lei Integral), reducíndoa á relación afectiva; e no caso da segunda, emprégase de forma máis inclusiva, 
dando cabida a outros supostos non contemplados por esta lei, como son a trata, a prostitución ou a 
situación de Violencia de xénero vivida polas fillas ou fillos das mulleres vítimas. 
 
De todo isto despréndese que o regulamento galego proporciona unha maior protección ás mulleres que 
viven unha situación de violencia, con independencia da existencia do vínculo afectivo de parella, pero é 
importante precisar que na aplicación da protección penal e procesual rexe a Lei estatal, dado que as súas 
competencias en materia de lexislación no ámbito penal son establecidas na propia Constitución. Ademais 
como se comentou, a Lei galega non se centra en xudicializar a Violencia de xénero, senón a previla e a 
acompañar as vítimas proporcionándolles protección social, económica e administrativa. Tal é así, que a 
diferencia da estatal, prevé que as medidas de apoio e protección extraxudiciais non queden supeditadas 
a interposición dunha denuncia contra o autor dos malos tratos. Pero no Proxecto de Lei de Medidas 
Urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a Violencia de xénero (Real Decreto-Lei 
9/2018, do 3 de agosto), contemplase, ademais doutras iniciativas que vimos comentando referidas ao 
recoñecemento doutras formas de violencia, que as situacións de Violencia de xénero tamén se poidan 
acreditar mediante o informe dos servizos sociais, dos servizos especializados ou centros de acollida, tal e 
como xa contempla a Lei galega. 
 
Na práctica, o actual marco legal estatal supón o incumprimento das disposicións do Convenio do Consello 
de Europa sobre a prevención e loita contra a violencia contra as mulleres e a violencia doméstica do ano 
2011, coñecido como o Convenio de Estambul, no que se aborda de maneira integral a Violencia de xénero 
e a intrafamiliar e recoñécese a violencia contra as mulleres como todo acto baseado no xénero que 
implique dano ou sufrimento de natureza física, sexual, psicolóxica ou económica, polo que tamén se inclúe 
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a sexual como un tipo de Violencia de xénero, máis aló da violencia no seo da parella. Prevese, cando o 
Pacto de Estado teña un percorrido maior, que estas cuestións sexan regulamentadas e en consecuencia, 
se recoñezan tamén outras formas de violencia contra as mulleres, outorgando unha maior cobertura á Lei 
Integral.  
 
Así mesmo, este Convenio, ratificado por España no ano 2014 coincidindo coa súa entrada en vigor, recolle 
a necesidade de poñer e marcha “centros de axuda de emerxencia” ou centros de crise para as vítimas de 
violacións, servizo que a día de hoxe non se impulsou. Porén, os datos amosan a necesidade de impulsar 
accións neste sentido, pois como se desprende dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación 
en xeral no marco deste proxecto, o 40,6% das mulleres participantes no estudo afirma ter sido vítima de 
tocamentos sexuais e cerca de 1 de 4 mulleres indica que alguén intentou obrigarlle a manter relacións 
sexuais. Neste senso, o mesmo Grupo de Traballo encargado de elaborar un informe no que identificar e 
analizar os problemas que impiden avanzar na erradicación das diferentes formas de Violencia de xénero 
para implementar o Pacto de Estado, propón como medida “Reforzar e ampliar en materia de Educación, 
os valores igualitarios e a educación afectivo-sexual obrigatoria en todos os niveis educativos, fomentando 
que os mesmos sexan abordados de forma integral (aspectos fisiolóxicos e afectivo-emocionais)”. 
 

Deixando de lado a cuestión terminolóxica do fenómeno e o plano xudicial, cando fálase de Violencia de 
xénero é necesario abordar o impacto psicosocial e emocional que este tipo de violencia ten nas mulleres 
vítimas, así como tamén contemplar outras realidades derivadas da súa posición laboral, que para moitas 
mulleres supón un límite para dar o paso para poñer fin á situación e romper o vínculo co maltratador. Neste 
senso, a recuperación da súa autonomía, o estado anímico, e dispoñer de recursos económicos suficientes, 
son cuestións fundamentais, pois tal e como foron apuntando as diferentes persoas consultadas durante 
os traballos de diagnose, se unha muller atópase sen recursos económicos e illada social e laboralmente, 
dificilmente pode romper os lazos de dependencia que a unen ao seu agresor. Que a muller tome conciencia 
de que os medios para saír adiante existen e están ao seu alcance, depende, en boa medida, dos esforzos 
das Administracións. A este último respecto, tal e como se contempla no Documento Refundido de Medidas 
do Pacto do Estado en Materia de Violencia de xénero, para a mellora da resposta institucional ás vítimas 
da Violencia de xénero téñense que potenciar os plans de inserción laboral das mulleres vítimas. Cuestión 
que térzase factible, porque como se recolle no Proxecto de Lei de medidas urxentes para o 
desenvolvemento do Pacto de Estado, unha das medidas prioritarias é que as Administracións locais, como 
Administración máis próxima á cidadanía, acollan entre as súas competencias levar a cabo actuacións de 
promoción da igualdade entre mulleres e homes, así como o desenvolvemento de políticas contra a 
Violencia de xénero, o que supón a modificación da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local. Neste 
senso, na propia Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, establece 
contías específicas destinadas ás entidades locais para implementar o Pacto de Estado contra a Violencia 
de xénero. Porén, planea a incerteza de se os Concellos, para cumprir coas súas obrigacións nesta materia, 
van a dispoñer de orzamentos estables e suficientes que permitan asumir estas competencias, xa que a 
propia Lei 27/213, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, pode 
supoñer un obstáculo para que asuman as competencias derivadas do Pacto de Estado. 
 
Pero esta non é a única cuestión que centra o discurso e valoración de moitas e moitos profesionais, xa 
que cada vez faise máis evidente a necesidade de centrar esforzos nos efectos e consecuencias sobre as 
fillas e os fillos das mulleres vítimas, como protagonistas tamén desta violencia. Neste senso, coa 
aprobación da Lei Orgánica 8/2015, do 22 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e 
á adolescencia, e da Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á 
adolescencia, as e os menores fillas e fillos das mulleres vítimas pasan a ser recoñecidas tamén como 
vítimas e, en consecuencia, preténdese mellorar a súa atención e protección. Pero tamén recoñécese ás e 
aos menores como vítimas doutras formas de violencia, como por exemplo a trata de seres humanos. Por 
tanto, inclúese nas medidas contempladas pola Lei Integral ás fillas e fillos das vítimas de violencia de 
xénero, adoptándose as medidas necesarias para garantir a súa seguridade, integridade e recuperación 
das e dos menores, como é que a xustiza teña que pronunciarse sobre a suspensión da patria potestade, 
a custodia e o réxime de estancias do presunto agresor. Así mesmo, por primeira vez na lexislación estatal 
contemplase a obrigatoriedade de que as e os menores en situación de risco teñan un proxecto de 
intervención social e educativo.  
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En consecuencia, todas estas cuestións apuntan importantes retos, e moitos teñen que ver coa adopción 
de medidas que posibiliten reforzar e adecuar os servizos especializados de atención ás vítimas no ámbito 
local, facilitando o acceso aos mesmos de todas as mulleres, e isto con independencia de se presentan ou 
non algunha vulnerabilidade, o que, por outro lado, non é incompatible con que estas requiran dunha 
atención especial. Así mesmo, o impulso da formación e especialización dos e das distintas axentes 
prevese como outra medida esencial para garantir unha mellor resposta asistencial, e isto aplica aos 
diferentes ámbitos profesionais.  
 
Centrándonos agora na delimitación do estudo en torno á problemática da violencia de xénero, para 
coñecer a súa incidencia manéxanse principalmente datos secundarios que proceden de fontes estatísticas 
estatais, polo que se cinguen á definición de Violencia de xénero que recolle a Lei integral; e dos informes 
Autonómicos de seguimento da Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento 
integral da Violencia de xénero. Cuestión que suscita moitas reservas, dado que o estudo dos feminicidios, 
das denuncias, das medidas de protección ou o do número de intervencións e de atencións psicolóxicas 
ou xurídicas realizadas polos servizos especializados, non permite dimensionar a realidade do fenómeno. 
Por iso, a análise destes datos abordase tanto dende unha perspectiva cuantitativa como cualitativa para 
afondar no coñecemento e nas repercusións desta problemática social na provincia. Tamén tómase en 
consideración os recursos existentes e destinados a combatela, así como as limitacións e dificultades 
existentes para unha mellor abordaxe da problemática dende os diferentes ámbitos profesionais implicados 
na materia. Así, a resposta institucional á violencia exercida contra as mulleres é analizada dende diferentes 
ópticas e ámbitos profesionais para dar boa conta do seu alcance e eficacia. Pero máis alá do circuíto 
institucional, queda toda unha realidade por explorar e cuantificar.  
 
 

 

 
Os orzamentos destinados especificamente ás políticas de xénero adoitan considerarse un indicador do 
nivel de compromiso dun goberno coa igualdade. Ao analizar a evolución dos orzamentos Xerais do Estado 
dos últimos 8 anos para a prevención da Violencia de xénero, tal e como se observa na gráfica seguinte, 
vemos que no 2017 en España dedicouse á prevención integral da Violencia de xénero un 7,6% menos de 
recursos que no ano 2010. É precisamente a partir deste ano, coincidindo coa crise da débeda, cando 
comeza a reflectirse o efecto dos recortes no gasto, xa que o orzamento destinado pasou de 34,3 millóns 
de euros aos 21,8 no 2014, o que supuxo un recorte de máis dun 36,4%, o maior de todo o período 
analizado. Neste escenario de restrición, ao que se une a limitación do déficit imposto ás Comunidades 
Autónomas e a regra do gasto ás Administracións locais para cumprir coa Comisión Europea, o esforzo 
orzamentario das Administracións Públicas veuse moi afectado. Pero os datos constatan que a partir do 
2015 comeza a incrementarse o gasto das Administracións e xa no ano 2017, e tras moitos recortes 
acumulados, os orzamentos do Goberno apuntan a un novo impulso na loita contra a violencia 
machista, posto que os recursos económicos destinados increméntanse nun 25,8% respecto ao ano 
anterior.  
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Evolución do orzamento para previr a violencia e xénero en España. Período 2010 - 2017 (millóns de 
euros) 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

 
Na Administración autonómica corresponde á Secretaría Xeral de Igualdade (SXI), órgano dependente 
da Vicepresidencia, impulsar as actuacións conducentes á promoción da igualdade e á eliminación da 
discriminación entre mulleres e homes, así como á eliminación da Violencia de xénero, tal e como se recolle 
no artigo 6 do Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que establecese a estrutura orgánica da Vicepresidencia 
e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Da súa integración na estrutura da 
Vicepresidencia, como un órgano directivo, asume o cometido interdepartamental de encargarse dos 
principios de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes estean incorporados a todas as 
normas, políticas, actuacións, plans e estratexias da Xunta de Galicia. Outorgáselle así un importante 
papel na coordinación transversal para a integración da dimensión de xénero e de medidas 
específicas nos obxectivos, na execución e na avaliación de todas as políticas e accións que se 
desenvolvan nesta Administración. Así mesmo, a Xunta de Galicia dende o ano 2013 incorpora ao 
proceso de elaboración dos orzamentos un informe de avaliación do impacto de xénero dos programas 
de gasto de todas as consellerías, centrándose naquelas accións que poden ter vinculación coa 
consecución do obxectivo de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. O que busca con esta 
medida é que o orzamento público sexa máis responsable co xénero e que se converta nun 
instrumento para aplicar a transversalidade de xénero en todas as políticas, plans e programas.  
 
Polo tanto, a Secretaría Xeral de Igualdade é quen encárgase da xestión de programas de gasto de 
carácter máis específico, isto é, das políticas específicas de igualdade. Trátanse de programas que teñen 
unha relación directa cos obxectivos e co desenvolvemento das políticas de igualdade, e entre eles, destaca 
o “Programa de Protección e apoio ás mulleres que sofren Violencia de xénero”. Este programa ten como 
obxectivo modificar ás estruturas culturais co obxecto de remover as barreiras sociais e laborais ás 
mulleres, e contempla: accións de apoio a vítimas de violencia de xénero e accións de desenvolvemento 
da Lei Integral de Violencia de xénero. 
 
Tal e como se recolle no gráfico que segue, nos últimos anos a traxectoria do gasto total da Secretaría 
Xeral da Igualdade para políticas específicas correspóndense coa observada a nivel estatal, sendo o 
orzamento asignado no ano 2014 o máis baixo de todo o período considerado. Nos anos sucesivos inicia 
unha tendencia crecente ata situarse no 2017 nos 15,6 millóns de euros, o que supón un incremento do 
gasto dun 9,11% respecto ao ano anterior. Disto despréndese que a Xunta pasou de destinar no 2014 a 
políticas específicas para a promoción da igualdade 4,5€ por habitante a 5,76€ no 2017.  
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Evolución do orzamento da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Período 2013 – 2017 
(millóns de euros) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos das Memorias de Orzamentos da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP. e 
Xustiza. 

 
Dos grandes programas que comprende o gasto da Secretaría Xeral da Igualdade, o que conta co 
orzamento máis significativo é o destinado a “Accións para a igualdade, protección e promoción da 
muller”, que neste 2017 representa case o 45% do total, seguido do programa para a “Protección e apoio 
ás mulleres que sofren Violencia de xénero”, co 33,35%; e o programa de “Apoio á conciliación da 
vida laboral e persoal e outros servizos de protección social” que representa o 7,7% do total.  
 
Ao afondar sobre o tipo de accións que contempla cada un deles, extraese que no primeiro, o programa de 
“Accións para a Igualdade, protección e promoción da Muller”, ademais de recursos para o impulso da 
incorporación da perspectiva de xénero nas actuacións da Administración autonómica, contempla a 
promoción do emprego das mulleres (autoemprego e emprendemento); a realización de actividades de 
promoción da igualdade en colaboración coas diferentes Administracións Públicas, asociacións e entidades 
sen fins de lucro; e actuacións para fomentar a participación e o asociacionismo LGTBI. Pola súa parte, o 
programa de “Apoio ás mulleres que sofren Violencia de xénero” destina recursos para que os 
concellos que contan con Centros de Información ás Mulleres manteñan a actividade de asesoramento e 
poidan proporcionar ás vítimas da Violencia de xénero atención psicolóxica e asesoramento xurídico; 
recursos para harmonización e coordinación da rede galega de acollemento; un programa específico de 
inserción laboral para conseguir unha recuperación integral; e axudas económicas de carácter periódico ás 
mulleres vítimas da Violencia de xénero e vítimas de trata con fins de explotación sexual. O último dos 
programas, “Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de protección social”, 
que conta coa partida económica máis pequena de todo o conxunto, contempla, principalmente: axudas 
para fomentar a corresponsabilidade dos homes traballadores; axudas para a redución de xornada por 
coidado de fillos/as menores de tres anos (dirixida preferentemente a homes ou mulleres que afrontan a 
maternidade ou paternidade en solitario); fomento de programas e servizos de conciliación a través das 
entidades locais e das ANPAS; campañas de sensibilización e difusión para fomentar a 
corresponsabilidade. 

 

  
Orzamentos da Secretaría Xeral da Igualdade (SXI). Período  2013-2014 (millóns de euros) 
 

Capítulos de gasto 2013 2014 2015 2016 2017 

Dirección e servizos xerais de promoción social 2,23 € 2,21 € 2,12 € 2,14 € 2,22 € 

Apoio á conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de 
protección social 

1,00 € 1,02 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

Accións para a igualdade, protección e promoción da muller 6,30 € 6,23 € 5,85 € 7,00 € 6,98 € 

Protección e apoio ás mulleres que sofren Violencia de xénero 2,93 € 2,91 € 3,42 € 3,97 € 5,21 € 

Total 12,45 € 12,36 € 12,59 € 14,30 € 15,61 € 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos das Memorias de Orzamentos da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP. e 
Xustiza. 
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Precisamente o que se incrementa en maior medida entre o 2016 e o 2017 é o reservado á Protección 
e apoio ás mulleres que sofren Violencia de xénero, que pasa dos case 4 millóns aos 5,2, un 
incremento dun 31,14%, esforzo maior ao que se reflicte nos orzamentos destinados polo Goberno Central 
para combater a Violencia de xénero, os cales se incrementan en case un 26%. 
 
 

 

 
Os asasinatos e homicidios de mulleres a mans das súas parellas ou ex-parellas son algunhas das 
manifestacións máis visibles da Violencia de xénero. Segundo as cifras oficiais extraídas das estatísticas 
da Delegación do Goberno para a Violencia de xénero, entre os anos 2003 e 2017 un total de 54 
mulleres en Galicia foron vítimas mortais da violencia de xénero no seo da parella ou ex-parella, o 
que supón un 5,85 % das 923 vítimas mortais rexistradas neste mesmo período no conxunto do Estado, o 
cal danos unha idea da importancia e gravidade desta problemática. A este respecto, dende o 2003 en 
Galicia vense producindo unha media anual de 3,6 vítimas mortais da violencia de xénero. Pero estas cifras 
de vítimas mortais tan só atenden ao criterio da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de 
Protección Integral contra a Violencia de xénero, na que só contémplanse os casos de vítimas mortais por 
violencia de xénero no seo da parellas ou ex-parellas, por varóns que estiveran ligados a elas por unha 
relación de afectividade, aínda sen convivencia; polo que non contempla outros tipo de asasinatos ou de 
homicidios que tamén danse por razón de xénero. Como xa comentouse no apartado introdutorio, á 
violencia contra a muller dáse en contextos moitos máis amplos que no ámbito da relación de parella ou 
ex-parella, polo que o marco xurídico de referencia invisibiliza outros casos de mulleres tamén asasinadas 
por razón de xénero, pero que non axústanse á definición desta Lei Orgánica.  
 
En contraste coa cifras oficiais da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, existen outras cifras 
recollidas por asociacións da sociedade civil organizada como as que se recollen na base de datos de 
Feminicidio.net1, que amosan que dende do ano 2010 ao 2017 rexistráronse 57 feminicidios en Galicia. 
Destes, 33 serían feminicidios por violencia de xénero segundo os termos que contempla a Lei integral, 2 
casos máis que os que amosan as cifras oficiais da Delegación do Goberno; 8 son feminicidios de mulleres 
no seu entorno familiar, o que se coñece como feminicidio familiar, polo que é o segundo tipo de feminicidio 
máis destacado en Galicia; e os restantes casos de feminicidios de mulleres cometidos por varóns 
obedecen a outras razóns como o infantil ou o roubo. Polo que os datos poden variar segundo a fonte 
consultada. 
 
Así mesmo, outra das caras da violencia machista son as vítimas mortais infantís, das que a Delegación 
do Goberno para a Violencia de Xénero recolle datos dende o ano 2013. Galicia rexistrou no ano 2017 un 
menor vítima mortal por violencia de xénero, o que supuxo o 12,5% dos 8 casos rexistrados durante o ano 
2017 no conxunto estatal. 
 
A taxa de vítimas mortais de no seo da parella en Galicia para o período 2003-2017 é de 3,78 por cada 
100.000 mulleres. Pero ao acoutar a poboación de mulleres a tomar en consideración tan só ás maiores de 
15 anos, a taxa increméntase ata 4,24 vítimas mortais por cada 100.000 mulleres no período considerado. 
Por provincias vemos que a taxa máis alta rexístrase na provincia de Pontevedra, con 5,34 mulleres vítimas 
mortais por cada 100.000 mulleres no período 2013-2017, á que lle seguen as provincias de Ourense e A 
Coruña, cunhas taxas de 3,84 e 3,81 respectivamente. A taxa máis baixa rexístrase na provincia de Lugo. 
 
 
 
 

                                                 
1 Portal especializado en feminicidio. Dispoñible en www.feminicidio.net 
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Taxa de mulleres vítimas mortais por violencia de xénero en Galicia  por cada 100.000 mulleres 
maiores de 15 anos. Período 2003 – 2017 
 

 Poboación  de mulleres 
(media do período) 

Poboación  de mulleres 
> 15 anos 

(media do período) 

Nº Vítimas mortais 
de violencia de 

xénero 

Taxa de vítimas mortais por 
cada 100.000 mulleres 

maiores de 15 anos 

A Coruña 588.582 524.469 20 3,81 

Lugo 180.115 163.763 5 3,05 

Ourense 171.725 156.248 6 3,84 

Pontevedra 489.751 430.530 23 5,34 

Galicia 1.430.173 1.275.010 54 4,24 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero; e do IGE. 

 
Respecto á tendencia do número de vítimas mortais por violencia de xénero en Galicia nos últimos 15 anos, 
se observa que é nos anos 2008 e 2015 cando contabilízase o maior número, sendo Pontevedra a provincia 
que rexistra as cifras máis altas (5 e 6 respectivamente). Así, en todo o período sinalado, o 42,6% do total 
de casos rexistrados en Galicia danse na provincia de Pontevedra, seguido pola da provincia da Coruña, 
onde concéntranse o 37,1%.  
 

  
Evolución do número de vítimas mortais por violencia de xénero no seo da parella ou a ex-parella 
en España e Galicia. Período 2003-2017 

 

 
► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 

Goberno para a Violencia de Xénero. 

 
Respecto á idade, vemos no seguinte gráfico que máis do 83% das vítimas mortais da violencia de 
xénero a mans da parella ou ex-parella ao longo deste período tiñan máis de 31 anos. Pero ao analizar 
máis en detalle as franxas de idade, vese que os grupos de idade que acumulan un maior número de 
vítimas mortais son o de 31 a 40 anos, co 25,93% do total (14 vítimas), e o de 41 a 50 anos, co 20,37% do 
total (11 vítimas). Aínda que estes grupos de idade son tamén os máis numerosos tendo en conta a 
estrutura da poboación de Galicia, se observa unha maior incidencia de vítimas de violencia de xénero, 
pois mentres as mulleres entre 31 e 50 anos supoñen en torno a un 33% das mulleres maiores de 15 anos, 
entre estas idades rexístranse o 46,3% das vítimas mortais por violencia de xénero no seo da parella. Pola 
súa parte, o 22,22% das vítimas mortais (12) superaban os 65 anos. Esta última é unha etapa da vida, 
xunto coa adolescencia, na que, en xeral, as mulleres tórnanse máis vulnerables e cóstalles máis tomar 
conciencia e recoñecerse como vítimas desta violencia. 
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Distribución das vítimas de violencia de xénero en Galicia dende o ano 2003 ata o 2017 por grupos 
de idade (valores porcentuais) 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero. 
 

No que respecta á idade dos agresores, a franxa de idade na que se concentra o maior número é a de 41 
a 50 anos (25,93%), seguida da de 31 a 40 anos (22,22%). 

 

  
Distribución dos agresores das vítimas de violencia de xénero en Galicia dende o ano 2003 ata o 
2017 por grupos de idade (valores porcentuais) 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero. 

 
Dos 54 casos ocorridos en Galicia dende o 2003, en 33 a vítima e o agresor convivían baixo o mesmo 
teito, polo tanto, a incidencia dos casos nos que existía convivencia é moi alta. Este feito é indicativo 
de que a violencia de xénero ocorre principalmente na intimidade dos fogares e das dificultades que teñen 
as vítimas para saír do ciclo da violencia, xa que comparten domicilio co seu agresor.  

 
Afondando na relación entre a vítima e o agresor, se observa que 31 das 54 mulleres, un 57%, mantiñan 
unha relación de parella ou de afectividade co seu agresor no momento da morte. Así mesmo, destas 
31 mulleres, 28 convivían con el, e 3 delas xa presentaran unha denuncia con anterioridade. Pola súa parte, 
16 das vítimas, o 29,63% do total, xa cesaran a relación ou o vínculo afectivo co seu agresor, aínda que 
unha continuaba vivindo baixo o mesmo teito que el, e non interpuxera unha denuncia previa. As 7 vítimas 
restantes, o 12,96% do total, atopábanse en proceso de separación do agresor, pero 4 delas seguían 
convivindo con el, e 1 presentara denuncia por malos tratos.   
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Tipo de relación de afectividade entre as vítimas mortais por violencia de xénero e o agresor no seo 
da parella ou a ex-parella en Galicia. Período 2003-2017 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero. 

 
Tal e como pódese comprobar na táboa que segue, tan só 9 mulleres, o 16,67% das vítimas mortais, 
presentara unha denuncia previa contra o seu agresor, e destas, máis da metade xa finalizaran a 
relación de parella ou estaban e proceso de separación. Polo que a decisión de ruptura deste tipo de 
relacións, a través da denuncia dos malos tratos ou mediante a separación ou divorcio, pode constituír un 
factor de risco para o detonante de comportamentos de gran violencia, chegando coma nestes casos, ata 
o asasinato ou o homicidio da muller. Así mesmo, destas 9 mulleres, 4 seguían convivindo baixo o mesmo 
teito ca el.  
 

  
Variables asociadas ás vítimas mortais por violencia de xénero no seo da parella ou a ex-parella en 
Galicia durante o período 2003 -2017 (valores absolutos) 
 

 Denuncia previa Parella Ex-parella En proceso de separación Total 

Convivencia 

Había denuncia 3 - 1 4 

Sen denuncia 19 1 3 23 

Non consta 6 - - 6 

Sen convivencia 

Había denuncia 1 4 - 5 

Sen denuncia 1 10 3 14 

Non consta 1 1 - 2 

Total 31 16 7 54 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero. 

 
Pese á baixa porcentaxe de denuncias previas, que a vítima non presentase unha denuncia previa non 
indica que non existisen malos tratos anteriores ao asasinato ou ao homicidio. É frecuente entre os casos 
de violencia de xénero que os malos tratos comecen xa no inicio da relación, manifestándose como 
condutas de abuso psicolóxico e de control sistemático e que poden consistir en comportamentos machistas 
sutís, que moitas das vítimas non adoitan identificar este tipo de violencia como tal. O agresor vai 
impoñendo condutas restritivas que van minando a capacidade de decisión e de autonomía da muller, á 
vez que a van illando socialmente e a fan máis dependente del. E posteriormente acaban sucedéndose 
episodios de violencia física e sexual. Este tipo de condutas violentas non son feitos puntuais, unha vez 
comezan, tenden a reproducirse, e cada vez con maior intensidade e gravidade.  
 
Para comprender porque moitas vítimas de violencia de xénero no seo da parella non piden axuda ou non 
terminan coa relación, ou que desculpen ou xustifiquen os malos tratos, hai que ter en conta que estas 
mulleres atópase nunha situación de gran vulnerabilidade e desvantaxe respecto ao agresor. O illamento 
social e familiar ao que son sometidas evita, na maioría dos casos, que poidan ter as súas propias ideas, 
pedir ou recibir axuda. Ao verse privadas doutras fontes de afecto e relación, as vítimas crean unha grande 
dependencia emocional co agresor. Por outra parte, o maltrato físico, as ameazas ou os gritos, producen 

57,4129,63

12,96
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un estado de medo e pánico permanente nas mulleres que aumenta a súa indefensión, á vez que diminúe 
a súa motivación e capacidade para afrontar os problemas. En moitos casos, cando se chega ao asasinato 
ou ao homicidio, o agresor xa proporcionou malos tratos continuados un gran sufrimento a súa vítima.  
 
Como veñen a constatar os datos, a denuncia non sempre é suficiente para frear os asasinatos por violencia 
machista, e as veces, as ordes de protección ou afastamento non foron efectivas, ou simplemente non 
foron acordadas; pero si permite que se poidan dar unha resposta xudicial a este tipo de delitos e establecer 
instrumentos xurídicos protectores para as vítimas. A este último respecto, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, 
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero contempla que as vítimas poidan 
acreditar a condición de vítima de violencia de xénero, ademais de a través das formas que contempla a 
Lei Orgánica 1/2004, a orde de protección ou o informe ministerial, tamén a través da certificación e/ou 
informe dos servizos sociais e/ou sanitarios, ou mediante a certificación dos servizos de acollida da 
Administración autonómica ou local, entre outras. Con esta última acreditación as mulleres poden acceder, 
por exemplo, a determinadas axudas económicas, pero non se lles garante protección policial (segundo o 
nivel de risco que concorra).  
 
O estudo das vítimas mortais da violencia de xénero, xunto coas das denuncias interpostas por violencia 
de xénero, aínda que nos mostra unha realidade, non contextualiza a verdadeira dimensión do fenómeno, 
e isto porque moitas mulleres que viven este tipo de violencia non denuncian. Unha mostra obxectiva disto 
constátase no feito de que os órganos xudiciais non tiveron constancia da situación de malos tratos previos 
do 83,33% das mulleres asasinadas por violencia de xénero, e moitas tampouco acoden aos diferentes 
servizos de información e atención especializados, como constatan moitas das e dos profesionais das 
Administracións locais participantes na diagnose. 
 
 

 
 

 
 
Entre o ano 2009 e o 2017 Galicia rexistrou 51.969 denuncias por violencia de xénero, sendo a sétima 
comunidade autónoma con maior número de denuncias de España, acumulando o 4% do total. 
Concretamente, no último ano 2017 rexistra o 3,87% do total das denuncias. As 3 comunidades que veñen 
rexistrando o maior número de denuncias durante o período 2009 – 2017 son Andalucía, Comunidade de 
Madrid, Cataluña e Comunidade Valenciana. 
  
Analizando a evolución dos datos en Galicia, se observa no seguinte gráfico que entre o ano 2009 e o 2012 
o número de denuncias que chegaron aos xulgados reduciuse en máis dun 21%, sendo neste último no 
que se contabiliza o menor número de denuncias de todo o período considerado. Nestes primeiros anos 
prodúcese unha tendencia decrecente non pódese afirmar que a violencia de xénero diminuíse, máis ben, 
é probable que factores como os recortes nas prestacións sociais e nos servizos profesionais de 
atención ás mulleres vítimas de violencia, ás altas taxas de desemprego ou a maior precariedade 
laboral das mulleres; a dependencia económica do maltratador ou a escaseza de recursos 
económicos suficientes das vítimas para saír a diante por si mesmas; actuasen como disuasorios 
da decisión de presentar unha denuncia. Aínda disto, non débese obviar que a moitas delas resúltalles 
difícil poñer unha denuncia porque non son plenamente conscientes da situación que están a vivir, e outras 
directamente non confían en que a xustiza ou a denuncia sexa a solución ao seu problema. En xeral, 
interpoñer a denuncia é unha decisión que se toma con gran inseguridade e moitas dúbidas, e isto por 
múltiples razóns: o estado anímico no que se atopan, o descoñecemento sobre o procedemento xudicial, a 
reacción do agresor tras a denuncia, a vergoña pola familia e a contorna, etc. 
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Evolución do número de denuncias por violencia de xénero. Período 2009  – 2017 (valores 
absolutos) 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero. Consello Xeral do Poder Xudicial. 

 
Seguindo coa análise dos datos, a partir do ano 2013 o número de denuncias experimenta un incremento 
constante, ata chegar a rexistrar no 2017 o maior número de todo este período. Así, no 2017 
presentáronse en Galicia 6.436 denuncias por violencia de xénero, un 13,25% máis con respecto ao 
número de denuncias efectuadas no ano anterior. Esta cifra é o equivalente a unha media de máis de 17 
denuncias diarias. 
 
Na análise das taxas de denuncias por violencia de xénero entre mulleres de 15 anos e máis vemos que a 
tendencia seguida en Galicia é moi similar á do conxunto estatal, a excepción do ano 2013, no que como 
comentouse, é o ano partir do cal en Galicia experimentase un incremento constante no número de 
denuncias. Así, vemos que no ano 2017 presentáronse 45,8 denuncias por cada 10.000 mulleres residentes 
en Galicia, 51,7 se calculamos taxa entre as mulleres residentes maiores de 15 anos, taxas que se sitúan 
por debaixo da taxa nacional e están entre as máis baixas do estado español.  

 

  
Evolución da taxa de denuncias estatal e galega por cada 10.000 mulleres. Período 2009 - 2017 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos informes de violencia de xénero por Provincias. Consello Xeral do Poder Xudicial. Sección de 
Estatística Xudicial; as taxas do 2015 ao 2017 proceden desta fonte e as anteriores foron calculadas a partir dos datos de poboación a 
1 de xaneiro do INE. 

 
Valores baixos nas taxas non significa que exista unha menor incidencia da violencia de xénero, senón que 
pode ser indicativo dunha maior resistencia a denunciar os feitos. Así, un incremento da taxa de 
denuncias, pode considerarse positivo, xa que non ten por que indicar necesariamente un aumento das 
situacións de maltrato. Máis ben pode estar relacionado con que algúns dos factores anteriormente 
mencionados e que actuaban como disuasorios foron revertéronse: unha maior inversión pública en 
recursos destinados a combatela e a sensación de maior seguridade económica das vítimas. Isto posibilita 
unha maior visibilidade da problemática e un maior posicionamento crítico e conciencia tanto das 
propias vítimas como da poboación en xeral. Outra posible hipótese explicativa do fenómeno podería 
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ter que ver coa maior concienciación dos dereitos que amparan ás vítimas e cunha maior confianza na 
xustiza. Porén, e como se constatará posteriormente, aínda que baixan as renuncias das vítimas a continuar 
co procedemento xudicial, increméntanse os sobresementos e as denuncias que son arquivadas. Ademais, 
cada vez máis vítimas deciden non cooperar acolléndose ao seu dereito a non declarar. Unha das causas 
que se atribúen a isto, ademais do medo e á dependencia económica respecto ao agresor, é á falta de 
información das vítimas sobre o propio procedemento xurídico e sobre as consecuencias penais unha vez 
iniciado o proceso. 
 
Con respecto ás vítimas que reflicten as cifras oficiais, só a partir do ano 2015 o Consello Xeral do Poder 
Xudicial (CGPJ) empeza a recoller nas súas estatísticas o número de mulleres que aparecen como vítimas 
nas denuncias presentadas, xa que ata o momento contabilizábase soamente as denuncias, pasando por 
alto o feito de que algunhas mulleres interpoñen varias denuncias nun mesmo ano. 
 
Como se observa na táboa que segue, no 2017 un total de 6.001 mulleres figuran como vítimas 
denunciantes de violencia de xénero no conxunto das 6.436 denuncias presentadas en Galicia, un 
incremento do 17,57% do número de vítimas respecto ao ano anterior. Deste modo, ponse de manifesto o 
clima de violencia que viven moitas mulleres dada a reiteración dos feitos que se deduce do maior número 
de denuncias respecto ao de vítimas. Respecto á taxa de vítimas denunciantes de violencia de xénero en 
Galicia, esta foi de 42,7 por cada 10.000 mulleres, incrementándose en máis de 6 puntos respecto á do 
ano anterior. Aínda disto, sitúase moi por debaixo da taxa nacional e está entre as máis baixas de España. 

 

  
Número de mulleres vítimas e de denuncias por violencia de xénero e taxas de mulleres e denuncias 
por violencia de xénero por cada 10.000 mulleres. Período 2015 – 2017 
 

 
2015 2016 2017 

Mulleres 
vítimas 

Denuncias 
Taxa de 
vítimas 

Taxa de 
denuncias 

Mulleres 
vítimas 

Denuncias 
Taxa de 
vítimas 

Taxa de 
denuncias 

Mulleres 
vítimas 

Denuncias 
Taxa de 
vítimas 

Taxa de 
denuncias 

A Coruña 1.788 1.925 32,9 30,5 1.696 2.193 29,0 37,6 2.066 2.442 35,4 41,9 

Lugo 529 535 30,6 30,3 671 691 38,7 39,9 661 729 38,5 42,4 

Ourense 498 505 30,5 30,1 587 589 35,9 36,0 776 747 47,9 46,1 

Pontevedra 2.196 2.245 45,9 44,9 2.150 2.210 44,1 45,3 2.498 2.518 51,3 51,7 

Galicia 5.011 5.210 35,4 36,8 5.104 5.683 36,2 40,3 6.001 6.436 42,7 45,8 

España 123.725 129.193 52,1 54,4 134.462 142.893,0 56,7 60,3 158.217 166.260 66,7 70,0 
 

► Fonte: Informes de violencia de xénero por Provincias. Consello Xeral do Poder Xudicial. Sección de Estatística Xudicial. 

 
En todo o período considerado Pontevedra é a provincia na que se rexistra o maior número de denuncias 
por violencia de xénero e ten a taxa de denuncias máis alta de Galicia, chegando no 2017 a 51,7. Tende a 
considerarse que nas aéreas xeográficas con maior grao de ruralidade a visibilización das situacións de 
maltrato a través das denuncias poden verse moi condicionadas polas propias características destas zonas, 
como son: maior illamento e dispersión territorial, menor tamaño de poboación, dificultades de mobilidade, 
menos oportunidades de acceder a un emprego fora do ámbito familiar, e maior índice de envellecemento, 
entre outras. Así mesmo, unha menor visibilidade da violencia de xénero relaciónase coa existencia dun 
sistema de control e dominio máis complexo e coa maior dependencia social e económica das mulleres, 
ademais de que custa máis recoñecela. Circunstancias que fan que as mulleres sexan máis vulnerables e 
dependentes, dado que teñen menos posibilidades de desenvolver a súa autonomía persoal e social. Polo 
que estes factores poden favorecer que as situacións de violencia sexan menos visible nas áreas 
xeográficas de carácter máis rurais respecto ás urbanas, pero ao observar a taxa de denuncias por cada 
10.000 mulleres das catro provincias, consta que estas circunstancias non son explicativas deste contexto, 
pois a provincia da Coruña nos últimos 3 anos ven presentando taxas que sitúanse parellas ou por debaixo 
das taxas de provincias máis rurais como as de Lugo e Ourense. 
 
Para afondar na incidencia da violencia de xénero entre provincias, tomando como indicador as taxas de 
denuncias, vemos que neste último ano de estudo a provincia da Coruña rexistra a maior taxa por cada 
10.000 mulleres (41,9) do período analizado, aínda que, como indicouse, ven presentando uns valores moi 
semellantes aos das provincias de Lugo e Ourense, dato que chama a atención, dado que polo xeral, esta 
taxa adoita ser máis elevada nos territorios con maior poboación e máis urbanos, que contan con máis 



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 17 

recursos e as mulleres senten unha menor presión social á hora de manifestar os feitos. Pero a 
interpretación destes datos debe facerse con cautela, xa que unha alta taxa, como é o caso de Pontevedra, 
pode deberse a diversos factores, como ao feito de contar cun maior número de municipios con 
características urbanas, o que favorece que os recursos para combater este tipo de violencia sexan máis 
accesibles; unha maior sensibilización ante este tipo de violencia; ou a unha maior disposición das mulleres 
ou do seu entorno para poñer en coñecemento dos poderes xudiciais as situacións de violencia cara ás 
mulleres; etc. Ademais, non podemos esquecer que, como vimos no capítulo de territorio, dous de cada 
tres concellos da provincia da Coruña contan cunha baixa urbanización.  

 

  
Evolución da taxa de denuncias por cada 10.000 mulleres residentes en cada unha das provincias 
de Galicia. Período 2009 – 2017 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística Xudicial do Consello Xeral do Poder 
Xudicial (CGPJ); e datos de poboación a 1 de xaneiro, INE. 

 
Seguindo coa análise da visibilización do fenómeno a través do coñecemento das denuncias dos casos de 
violencia de xénero no seo da parella ou ex-parella, se observa que no ano 2010 a provincia da Coruña 
presenta o maior descenso interanual de todo o período, cunha diminución do 16,79% respecto ás 
rexistradas no ano anterior, chegando a superar incluso o descenso experimentado polas restantes 
provincias da comunidade. Entre o 2010 e o 2012 as denuncias seguen baixando en número, aínda que a 
un ritmo menor, e comezan a experimentar un tímido incremento a partir do 2013, pero non é ata o 2016 
cando se constata o maior aumento, chegando xa situarse xa no 2017 incluso por riba dos valores 
rexistrados no 2009. 
 

  
Evolución do número de denuncias presentas en Galicia por violencia de xénero segundo as 
provincias. Período 2009 – 2017 (valores absolutos) 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A Coruña 2400 1997 1875 1633 1772 1928 1925 2193 2442

Lugo 581 502 559 479 532 545 535 691 729

Ourense 619 685 540 466 494 506 505 589 747

Pontevedra 2467 2086 2179 2210 2376 2230 2245 2210 2518
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En canto á orixe da denuncia, o maior número de denuncias rexistradas en Galicia durante o período 
analizado foron interpostas en atestados policiais, maioritariamente con denuncia da vítima, chegando a 
representar entre o 57% e 75% do total. No seu conxunto, os atestados policiais, xa sexa con denuncia da 
vítima, con intervención directa policial, ou denuncia familiar, aínda que esta última ten cunha escasa 
incidencia, chegan a supoñer no 2017 ata o 86,05% do total. Así, mentres as denuncias por atestado 
policial con denuncia da vítima increméntanse, as denuncias presentadas directamente polas 
propias vítimas no xulgado mostran unha tendencia decrecente, aínda que irregular. Ao revisar os 
datos do gráfico seguinte, se observa que no ano 2013 é cando contabilízase o maior número de todo o 
período (1.228), chegando a representar case o 24% do total. Pola contra, no último ano as denuncias 
directamente formuladas polas vítimas ante o xulgado redúcense significativamente en número, 
pasan de 418 a 292 (un 30,14% menos), chegando a supoñer tan só o 4,54% do total, un 76% menos 
respecto ao 2013, acadando así os valores máis baixos de todo este período. 
 

  
Evolución da orixe das denuncias por violencia de xénero presentadas en Galicia. Período 2009 – 
2017 (valores absolutos) 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 
O atestado policial ten o mesmo valor que a denuncia pública. É un documento que elaboran os diversos 
corpos e forzas de seguridade no que se recollen as investigacións realizadas para a comprobación dos 
feitos delituosos que é presentado no xulgado, dando lugar ao comezo da acción penal e á actuación 
xudicial de comprobación e instrución dos datos recollidos no atestado. Coa aprobación da Lei 42/2015 do 
5 de outubro, de reforma da Lei de Axuizamento Civil (que ven a modificar a anterior Lei 1/2000 do 7 
de xaneiro de Axuizamento Civil), con independencia de que as vítimas de violencia de xénero ou de trata 
dispoñan ou non de recursos para litigar, o ordenamento xurídico recoñece o seu dereito á asistencia 
xurídica gratuíta de forma inmediata. A xustiza gratuíta para as vítimas debe comprender, así mesmo, 
asesoramento e orientación de forma gratuíta no momento previo á interposición dunha denuncia. 
Pero tal e como apuntan diferentes profesionais, moitas mulleres toman a decisión de denunciar sen ter 
recibido un asesoramento previo, e a súa falta de información sobre o proceso xudicial, así como das 
distintas fases do procedemento, constitúe un dos factores que incrementa a probabilidade de que decidan 
posteriormente abandonar o procedemento. E isto, en boa medida, tamén vese propiciado pola frustración 
das expectativas iniciais e a realidade coa que se atopan no procedemento. 
 
Neste senso, a anterior Lei recolle que os Colexios de Avogacía deben contar cunha quenda de garda 
permanente para a prestación do servizo de asesoramento previo e de asistencia letrada para as vítimas. 
Isto veu a cambiar substancialmente a forma de proceder das forzas e corpos de seguridade, dado que no 
“Protocolo que rexe a Actuación das Forzas e Corpos de Seguridade e de Coordinación cos Órganos 
Xudiciais para a Protección das Vítimas de Violencia Doméstica e de Xénero” aprobado en xuño do 2004, 
establecese que con antelación ao inicio das declaracións teñen o deber de informar á vítima do seu dereito 
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a solicitar a defensa xurídica especializada e gratuíta de forma inmediata, ou ben a designar a un avogado 
ou avogada da súa elección. No caso de ser solicitada pola vítima, contémplase que se requira a presenza 
da asistencia letrada do Servizo de Garda de 24 horas. Pero a este respecto, varias das e dos axentes 
participantes na diagnose apuntan que as demoras na atención nas quendas de garda derivan en que 
algunhas das mulleres que acoden ás forzas e corpos policiais a poñer unha denuncia decidan non esperar 
á chegada da/o letrada/o da quenda de oficio específica de violencia de xénero. Tamén suscita a cuestión 
da formación, pero neste caso faise máis fincapé na carencia dunha formación especializada en trata e 
migración. Neste senso, se tomamos en consideración as medidas propostas polo Grupo de Traballo para 
o Pacto de Estado en materia de violencia de xénero, tal e como se desprende do Documento Refundido 
de Medidas do Pacto de Estado en Materia de violencia de xénero, recóllense medidas que teñen que ver 
con “Impulsar que os operadores xurídicos implicados na violencia de xénero, ademais da especialización 
neste ámbito, conten con formación sobre as especificidades da inmigración”, así como “Propoñer ao 
Consello Xeral da Avogacía Española que impulse para todos as súas colexiadas e colexiados, e que en 
todos os Colexios de Avogacía de España, a homoxeneización dunha formación de calidade en Dereito 
Antidiscriminatorio, que inclúa a perspectiva de xénero e a transversalidade”. 
 
Na seguinte táboa recóllense os datos sobre o número de actuacións de asistencia xurídica gratuíta 
especializada en materia de violencia de xénero realizadas polos Colexios de Avogacía en Galicia. 
Advírtese que o maior número de asuntos atendidos e a maior inversión ten lugar no ano 2012, ano a partir 
do que o número de asuntos atendidos e a inversión decrece considerablemente, permanecendo estancada 
durante os anos 2013 e 2014. Tras a aprobación da citada lei (Lei 42/2015), o número de asuntos e a 
inversión destinada pola Xunta de Galicia ao mantemento do servizo volve a incrementarse, pero sen 
chegar aos valores rexistrados no 2012. Aínda disto, neste último ano as cifras volven a contraerse, 
rexistrando un descenso do 6,5% do número de asuntos atendidos e un descenso do 3,5% na inversión 
para a asistencia xurídica gratuíta para os casos de violencia de xénero. 
 

  
Evolución do número de asuntos atendidos polos Colexios de Avogacía de Galicia por violencia de 
xénero en aplicación da defensa xurídica gratuíta. Período 2012 - 2017 
 

 Colexios de Avogacía 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº Asuntos Nº Asuntos Nº Asuntos Nº Asuntos Nº Asuntos Nº Asuntos 

A Coruña 456 81 106 80 86 114 

Lugo  54 20 32 22 30 66 

Ourense 59 52 38 44 106 83 

Pontevedra 125 84 123 137 201 204 

Santiago 34 23 33 45 94 95 

Ferrol 170 45 0 41 106 188 

Vigo 73 125 98 132 247 63 

Total asuntos 971 430 430 501 870 813 

Custe económico 99.750,83 € 44.173,90 € 44.173,90 € 51.467,73 € 89.475,10 € 86.319,03 € 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
Continuando coa análise da orixe das denuncias, outros dos ámbitos profesionais nos que se adoitan 
detectar casos de violencia de xénero son o sanitario e o ámbito dos servizos sociais e dos servizos 
especializados. Estes son ámbitos aos que as mulleres vítimas adoitan acudir, ben en relación aos malos 
tratos ou por outras causas. É ben sabido que as mulleres non sempre están psicoloxicamente preparadas 
para afrontar o proceso que se lles presenta, antes e tras a denuncia, polo que o papel dos servizos sociais 
e/ou dos CIM, informando, asesorando e atendendo á vítima é clave.  
 
No que respecta ao ámbito sanitario, as denuncias do persoal a través dos partes de lesións representan 
en Galicia no período 2009 - 2017 entre o 7,51% e o 14,97% das denuncias totais, situándose a porcentaxe 
máis alta no 2009 e a máis baixa nos anos 2016 e 2017, polo que o número denuncias presentadas por 
esta vía experimenta unha tendencia á baixa practicamente constante no tempo, coa excepción do dato 
rexistrado no ano 2015. Pola súa parte, as denuncias presentadas polo ámbito dos servizos de asistencia 
ou “por terceiras persoas en xeral”, están entre as de menor incidencia en todo o período, no último ano 
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supoñen unicamente o 1,44% do total. Como apuntan diferentes profesionais, salvo en situacións de perigo 
extremo, moitas das mulleres que acceden a estes servizos prefiren abordar a súa situación sen recorrer 
ao sistema penal. Isto é, buscan abordar as consecuencias da violencia e saír dela. De aí que ante unha 
denuncia por parte dos servizos de asistencia córrese o risco de que a muller decida abandonar o recurso 
ao que está acudindo para asesorase ou recibir axuda, e ante isto, prímase que a muller dispoña de 
recursos que lle permitan tomar as súas propias decisións para saír da violencia. 
 

  
Distribución da orixe das denuncias por violencia de xénero presentadas en Galicia. Período 2009 – 
2017 (%) 

 

 Orixe das denuncias 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Directamente pola vítima 11,27 11,65 6,79 12,95 23,73 13,67 7,66 7,36 4,54 

Directamente por familiares 0,36 0,06 0,37 0,02 0,10 0,33 0,02 0,14 0,28 

Atestados 
policías 

Con denuncia vítima 65,29 66,30 58,59 70,93 57,42 64,95 70,35 75,72 69,53 

Con denuncia familiar 0,74 0,74 1,05 1,23 1,45 1,40 1,61 1,83 10,19 

Intervención directa policial 6,94 9,77 21,87 4,91 4,46 7,05 4,11 6,00 6,32 

Parte de lesións 14,97 10,93 11,14 9,59 11,09 10,06 14,64 7,51 7,69 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0,43 0,55 0,19 0,38 1,74 2,55 1,61 1,44 1,44 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 
As denuncias directamente presentadas por familiares, e as presentadas por atestados policiais con 
denuncia familiar, no 2017 representan o 0,28% e o 10,19% respectivamente. Estas últimas no 2017 
experimentaron un incremento de case 8 puntos porcentuais, situándose como a segunda vía de entrada 
máis importante. O crecemento que acadan neste último ano, en detrimento dos atestados con denuncia 
da vítima, é o maior de todo o período. Como apuntan diferentes profesionais consultaron durante os 
traballos de diagnose, é posible que unha denuncia que é presentada por familiares ou polo seu entorno 
máis próximo non prospere, e isto porque sen a conformidade da propia vítima, a relación familiar verase 
resentida, e non se garante que propia muller a ratifique e acceda a declarar contra o seu agresor. En 
calquera caso, se observa no último ano unha alta implicación das familias na denuncia da violencia de 
xénero, algo que facilita a súa visibilización e pode axudar ás vítimas a saír do ciclo da violencia de xénero. 
 
No contexto provincial, a distribución das denuncias segundo procedencia ou orixe presenta certas 
particularidades. Así, por exemplo como se observa na táboa que sigue, a provincia da Coruña presenta 
unha distribución moi similar á que viamos paro o conxunto de Galicia. As únicas diferenzas destacables 
estás nas denuncias procedentes das vítimas que mentres as presentadas polas vítimas con atestados 
policías representan 2,1 puntos porcentuais máis, mentres que as presentadas polas vítimas directamente 
representan 2,2 puntos porcentuais menos. Da táboa seguinte destaca tamén que se observa unha maior 
implicación do ámbito sanitario na denuncia de casos de violencia de xénero nas provincia de Coruña e 
Pontevedra con respecto ás de Lugo e Ourense, con porcentaxes de denuncias procedentes de parte de 
lesións significativamente menores. 
 

  
Distribución orixe das denuncias por violencia de xénero de Galicia por provincias. Ano 2017 (%) 
 

 Orixe das denuncias Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

Directamente pola vítima 2,29 3,98 8,17 5,80 

Directamente por familiares 0,16 0,14 0,13 0,48 

Atestados policiais 

Con denuncia vítima 71,62 63,92 73,23 68,03 

Con denuncia familiar 10,07 15,91 2,68 10,88 

Intervención directa policial 6,88 10,15 13,12 2,66 

Parte de lesións 7,90 5,08 2,28 9,85 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 1,06 0,82 0,40 2,30 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 
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Porén, no que respecta ao comportamento de partes de lesións, constátase que na provincia prodúcese 
un acusado descenso do número. Así pásase de rexistrar 756 denuncias no ano 2009 a tan so 193 neste 
último ano, unha redución de case o 75%. É probable que moitos dos partes de lesións rexistrados 
correspóndanse con mulleres que, polo tipo de lesións que presentaban ou pola valoración dun risco 
inmediato de sufrir novas agresións, requirisen poñer en marcha medidas de protección. As consultas de 
Atención Primaria son un ámbito idóneo para a detección de mulleres que viven nunha situación de 
violencia de xénero, polo que, como se apunta dende diferentes ámbitos profesionais, é importante 
reforzar o papel do persoal sanitario na detección e no seguimento dos casos. A detección da 
violencia de xénero é unha peza fundamental na loita contra o fenómeno, e nun contexto como este onde 
o acceso é universal, adquire unha aínda importancia maior. Pero estes datos poden estar apuntando 
tamén á dificultade existente neste ámbito para a detección de casos, especialmente, os de violencia 
psicolóxica, unha violencia moito menos visible.  
 

  
Evolución da orixe das denuncias por violencia de xénero presentadas na provincia da Coruña. 
Período 2009 – 2017 (Datos absolutos e Porcentaxes) 
 

Datos absolutos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Directamente pola vítima 55 209 80 114 108 159 100 38 56 

Directamente por familiares 7 0 16 0 4 11 1 5 4 

Atestados 
policiais 

Con denuncia vítima 1.314 1.014 1.119 1.216 1.224 1.338 1.358 1.728 1.749 

Con denuncia familiar 29 17 34 37 46 44 60 50 246 

Intervención directa policial 227 288 263 105 156 201 115 124 168 

Parte de lesións 756 452 359 159 229 171 289 243 193 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 12 17 4 2 5 4 2 5 26 

Total 2.400 1.997 1.875 1.633 1.772 1.928 1.925 2.193 2.442 

Porcentaxes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Directamente pola vítima 2,29 10,47 4,27 6,98 6,09 8,25 5,19 1,73 2,29 

Directamente por familiares 0,29 0,00 0,85 0,00 0,23 0,57 0,05 0,23 0,16 

Atestados 
policiais 

Con denuncia vítima 54,75 50,78 59,68 74,46 69,07 69,40 70,55 78,80 71,62 

Con denuncia familiar 1,21 0,85 1,81 2,27 2,60 2,28 3,12 2,28 10,07 

Intervención directa policial 9,46 14,42 14,03 6,43 8,80 10,43 5,97 5,65 6,88 

Parte de lesións 31,50 22,63 19,15 9,74 12,92 8,87 15,01 11,08 7,90 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0,50 0,85 0,21 0,12 0,28 0,21 0,10 0,23 1,06 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 
 

Como xa se apuntou anteriormente, os datos das denuncias directamente presentadas por familiares veñen 
a confirmar que, aínda que a violencia de xénero pasou a ser un problema máis visible para a sociedade, 
non está superada esa concepción da violencia de xénero como un problema do ámbito privado e da 
intimidade familiar. Se ben é certo, os atestados policiais con denuncia familiar incrementáronse 
considerablemente en todas as provincias no último ano e constitúen a segunda vía de entrada máis 
importante. Así, na provincia da Coruña pasouse de rexistrar un total de 50 atestados policiais con 
denuncia familiar no ano 2016 a un total de 246 no 2017. 
 
Respecto ás denuncias procedentes de servizos de asistencia ou de “terceiros en xeral”, Pontevedra é a 
provincia na que se contabiliza o maior número en practicamente todo o período, chegando a acumular no 
2017 máis do 62% das denuncias procedentes por esta vía en Galicia. Pola súa parte, a provincia da Coruña 
nestes últimos 9 anos pasa de 12 a 26 entre 2009 e 2017, acumulando no último ano o 27,96% das 
denuncias de servizos de asistencia e terceiros en xeral de toda Galicia. Porén, na provincia da Coruña as 
denuncias dos servizos de asistencia ou terceiros en xeral apenas representan o 1% do total das denuncias 
rexistradas no 2017.  
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Antes de pasar a analizar os datos das denuncias segundo o tipo de relación de afectividade entre a vítima 
e o agresor, cabe recordar que a Lei Integral 1/2004 contempla que aqueles actos de violencia de xénero 
cometidos polo cónxuxe ou persoa de análoga relación de afectividade contra a muller, sexan instruídos 
polos Xulgados de violencia de xénero, e pola contra, os actos de violencia de xénero cometidos por un 
home distinto do cónxuxe ou persoa de análoga relación de afectividade, serán levados por un Xulgado de 
Instrución. De aí que os datos que se veñen manexando estean referidos a situacións de violencia de 
xénero dun home cara unha muller que é ou foi a súa parella afectiva ou existiu algún vínculo afectivo, 
aínda que non existise conivencia. 
 
Feita esta aclaración, outros datos que poden axudar a explorar as situacións de violencia de xénero no 
seo da parella ou a ex-parella é coñecer o tipo de relación afectiva entre o denunciado e a vítima. No caso 
da provincia da Coruña, en conxunto, adquiren un maior peso as denuncias interpostas cara unha 
parella que cara unha ex-parella, no último ano representan o 54,37% e 45,63% respectivamente. 
Situación contraria dáse no conxunto galego, onde as primeiras representan o 49,95% e as segundas o 
50,05%, o que ben dado polas provincias de Ourense e Pontevedra, onde as denuncias tras a ruptura da 
relación de parella acadan un peso maior. A este respecto, parece necesario analizar con maior detalle o 
tipo de relación afectiva para comprobar se hai unha maior incidencia nas de tipo convencional (cónxuxe 
ou excónxuxe) ou nas menos convencionais (relación afectiva – exrelación afectiva).  
 
Como se observa no gráfico que segue, en todo o período adquiren un maior peso porcentual as denuncias 
interpostas no seo das relacións de tipo non convencional, especialmente unha vez conclúe a relación. No 
último ano as denuncias efectuadas cara unha exrelación afectiva supuxeron o 35,92% do total, e pola 
contra, as interpostas cara o ex-cónxuxe un 9,71%. Se ben, dende o 2010 ata o 2013 as denuncias 
interpostas contra o “cónxuxe” viñan sendo das máis representativas, dende o 2014 comezan a decrecer, 
chegando neste 2017 ao 23,99% do total, mestres que a porcentaxe de denuncias ao “ex-cónxuxe” non 
chega ao 10%. O feito de que as denuncias por parte dos ex-cónxuxes contén co menor peso ten que ver 
con que en moitas ocasións os procesos de separación e divorcio van asociados ao proceso de denuncia 
dunha situación de violencia de xénero, polo que é posible que nalgúns casos, aínda que a relación 
finalizara cando se interpón a denuncia, xuridicamente a relación continúa a ser de cónxuxes. Pola súa 
parte, o descenso do peso das denuncias interpostas contra o cónxuxe ou ex-cónxuxe pode vir 
relacionado coa idade das vítimas que denuncian situacións de violencia de xénero, que poden ser 
cada vez máis novas e, por tanto, non están aínda casadas coas súas parellas, pero tamén polo descenso 
dos matrimonios nos últimos anos. 
 

  
Evolución do peso das denuncias segundo o tipo de relación afectiva entre o denunciado e a vítima. 
Provincia da Coruña, período 2010 – 2017 (valores porcentuais) 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cónxuxe 33,83 34,26 30,64 34,78 27,43 22,96 24,43 23,99

Excónxuxe 12,19 10,08 10,58 12,80 11,17 8,47 13,68 9,71

Relac. Afectiva 29,35 30,48 27,02 26,09 33,25 16,78 26,71 30,37

Exrelación afectiva 24,63 25,19 31,75 26,33 28,16 32,90 35,18 35,92
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Dende xuño do 2005, tal e como se recolle na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, entraron en 
funcionamento os xulgados especializados de Violencia sobre a muller en cada partido xudicial e estes 
xulgados son os que concentran as denuncias que se formulan por feitos derivados da violencia de xénero 
e que son cometidos por un home sobre a súa parella ou ex-parella, así como sobre aquela muller coa que 
teña unha relación de afectividade semellante, con ou sen convivencia. Aínda que a Lei establece varias 
modalidades de Xulgados de violencia sobre a Muller. Os partidos son a división territorial máis pequena 
da Administración de Xustiza, e están integrados por un ou varios municipios limítrofes. A provincia da 
Coruña conta con 14 partidos xudiciais distribuídos polo territorio: Ordes, Padrón, Muros, Negreira, Ribeira, 
Ortigueira, Arzúa, Corcubión, Carballo, Noia, A Coruña, Ferrol, Santiago e Betanzos.  
 
Ao analizar os datos da táboa seguinte constátase que o Partido Xudicial da Coruña é o que rexistra o 
maior número de denuncias de toda a provincia, representando case a metade das denuncias. 
Concretamente, no último ano 2017 representou o 46,7%. A este séguenlle os Partidos Xudiciais de 
Santiago de Compostela e de Ferrol co 12,1% e o 11,9% das denuncias do ano 2017 respectivamente. 
Pola súa parte, os Partidos Xudiciais de Arzúa, Ortigueira, Negreira e Muros son os que rexistran, en termos 
xerais, os valores máis baixos de denuncias por violencia de xénero período analizado. 
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no conxunto de partidos xudiciais da provincia da 
Coruña. Período 2009 – 2017 (valores absolutos) 
 

COMARCAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arzúa 20 23 18 18 16 26 27 18 21 

Ortigueira 23 25 24 18 16 30 22 30 32 

Negreira 42 32 27 27 13 16 20 27 33 

Muros 29 33 18 17 20 12 9 17 41 

Ordes 26 37 66 35 32 28 33 48 45 

Corcubión 51 31 27 28 45 37 25 39 46 

Padrón 24 45 39 46 43 29 41 54 50 

Noia 22 40 43 34 53 49 46 48 66 

Carballo 58 68 75 80 72 75 83 78 108 

Ribeira 134 157 186 158 110 119 150 146 132 

Betanzos 98 142 144 75 76 69 105 65 143 

Ferrol 419 242 216 258 320 285 212 244 290 

Santiago de Compostela 212 210 187 131 126 244 247 232 295 

A Coruña 1.242 912 805 708 830 909 905 1.147 1.140 

Total 2.400 1.997 1.875 1.633 1.772 1.928 1.925 2.193 2.442 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 
En certa medida, os datos absolutos de denuncias por violencia de xénero no seo da parella dos diferentes 
partidos xudiciais veñen influídos pola poboación que abrangue cada un deles, polo que cabe poñer en 
relación ambos datos co cálculo das taxas de denuncias por cada 10.000 mulleres para poder realizar unha 
análise comparativa. Así, se analizamos os datos que se recollen na táboa seguinte para o ano 2017 
constátase que o Partido Xudicial da Coruña rexistra a taxa de denuncias por violencia de xénero por cada 
10.000 mulleres máis alta de toda a provincia, con 57,5 denuncias por cada 10.000 mulleres. A este 
séguenlles os Partidos Xudiciais de Noia e Ribeira, cunhas taxas de 47,6 e 46,7 denuncias por cada 10.000 
mulleres respectivamente. 
 
Pola contra, os Partidos Xudiciais de Arzúa, Corcubión, Negreira e Ordes, son os que presentan as taxas 
máis baixas de denuncias por violencia de xénero da provincia con valores inferiores as 25 denuncias por 
cada 10.000 mulleres. 
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Taxa de denuncias por violencia de xénero por cada 10.000 mulleres das áreas de influencia dos 
partidos xudiciais da provincia. Ano 2017 
 

Partido 
xudicial  

Nº Mulleres 
vítimas  

Nº  
Denuncias 

Taxa de 
denuncias  

 Rango da taxa 
Poboación de mulleres da súa 
área de influencia 

A Coruña 883 1140 57,47 

Taxas altas 
(a partir de 36) 

198.373 

Noia 65 66 47,56 13.878 

Ribeira 132 132 46,70 28.268 

Betanzos 143 143 36,47 39.214 

Santiago 243 295 36,02 81.902 

Padrón 50 50 35,66 

Taxas medias 
(de 30 ata 36)  

14.020 

Ferrol 254 290 34,44 84.205 

Muros 42 41 33,78 12.138 

Carballo 81 108 31,41 34.380 

Ortigueira 32 32 30,31 10.556 

Ordes 43 45 24,68 

Taxas baixas 
 (de 0 ata 25) 

18.232 

Negreira 33 33 23,10 14.285 

Corcubión 44 46 22,86 20.120 

Arzúa 21 21 15,66 13.412 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 
No caso do Partido Xudicial da Coruña é un feito esperable, dado que os 7 concellos que o integran 
posúen unha poboación de mulleres de 198.373, que representa o 34,03% da poboación de mulleres da 
provincia, e predominan as áreas urbanas, nas que os recursos son máis accesibles e o control ou presión 
social pode ser menor, o que facilita a visibilización e a denuncia da violencia de xénero. Neste último ano 
o partido rexistrou 1.140 denuncias, case o 47% do total provincial, aínda do cal, experimentou unha 
redución do 8,21% respecto ás rexistradas no 2009.  
 
Pola súa parte, se temos en conta a orixe das denuncias por violencia de xénero do Partido Xudicial da 
Coruña en 2017 vemos que, aínda que o groso das denuncias deste partido no último ano 2017 foron 
presentadas pola propia vítima (60,09%), destaca especialmente a porcentaxe de denuncias procedentes 
de atestados policiais con denuncia familiar, pois representan o 21,1% do total, porcentaxe máis alto de 
toda a provincia, polo que se observa unha ampla implicación das familias na denuncia de casos de 
violencia de xénero. Aínda así, a evolución amosa que o ano 2017 é o primeiro no que o número de 
denuncias procedentes de familiares é tan alto. 
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial da Coruña. Período 2009 – 2017  
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 

%  
provincial 

2017 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 5 2 24 33 41 41 48 49 240 21,05 97,56 
Con denuncia da vítima 598 410 395 552 535 614 509 816 685 60,09 39,17 
Intervención directa policial 44 140 119 37 64 82 76 79 64 5,61 38,10 

Parte de lesións 579 347 246 73 183 141 238 177 107 9,39 55,44 
Directamente por familiares 1 0, 12 0, 0, 7 1 1 2 0,18 50,00 
Directamente pola vítima 14 13 9 13 4 21 33 25 42 3,68 75,00 
Servicios asistencia-terceiros en xeral 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0,00 0,00 
Total 1.242 912 805 708 830 909 905 1.147 1.140 100 46,68 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Coruña está conformado polos Concellos de Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, A Coruña, Culleredo e Oleiros. 

 
O Partido Xudicial da Coruña tamén acumula o maior número de partes de lesións, máis da metade dos 
contabilizados no conxunto provincial. Aínda que en xeral o número de partes descenderon en todos os 
partidos, no da Coruña o descenso foi máis acusado, pasando dun total de 579 no 2009 a tan só 107 neste 
último ano. En termos porcentuais, é o terceiro partido Xudicial en porcentaxe de denuncias procedentes 
de partes de lesións, seguindo a Carballo e a Santiago de Compostela. Ademais, en todo o período, este 
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partido apenas rexistra denuncias efectuadas polos servizos de asistencia ou de terceiros en xeral, e dende 
o 2015 non se contabiliza ningunha, aínda que é una realidade de ata 9 dos 14 partidos xudiciais no último 
ano 2017. 
 
O Partido Xudicial de Noia rexistrou no ano 2017 un total de 66 denuncias, das cales o 84,84% tamén 
foron presentadas pola propia vítima, a través do atestado policial. As restantes foron presentadas a través 
do parte de lesións e dende os servizos de asistencia ou terceiros. Estas últimas son equiparables en 
número ás rexistradas no Partido de Ferrol, polo que as denuncias que entran por esta vía ambos partidos 
representan o 19,23% do total das rexistradas a nivel provincial.   
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Noia. Período 2009 -2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 0, 1 0, 0, 1 1 3 1 0, 0, 0, 
Con denuncia da vítima 20 38 39 14 16 24 41 39 56 84,85 3,20 
Intervención directa policial 2 0, 1 19 28 19 2 3 0, 0, 0, 

Parte de lesións 0, 0, 2 1 8 5 0, 4 5 7,58 2,59 
Directamente por familiares 0, 0, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
Directamente pola vítima 0, 1 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 
Servicios asistencia-terceiros en xeral 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 7,58 19,23 
Total 22 40 43 34 53 49 46 48 66 100 2,70 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Noia está conformado polos Concellos de Lousame, Noia e Porto do Son. 

 
Explorando os datos máis en detalle, se observa que no caso do Partido de Ribeira o número de denuncias 
reduciuse nun 1,49% no último ano. Ademais, vemos que o 100% das denuncias de 2017 chegaron a 
instancia de atestados policiais con denuncia da propia vítima. Estas foron gañando peso ao longo do 
período en detrimento, principalmente, dos partes de lesións, que pasaron de acumular un crecemento 
constate ata o 2011 a non rexistrarse ningún; e das denuncias directamente presentadas polas vítimas. Os 
atestados policiais por intervención directa policial rexistran un descenso moi acusado, tras as 27 
denuncias do ano 2009, o maior número do período, non volven a computarse a partir do 2015. 
 
Por outra banda, cabe destacar que o Partido Xudicial de Ribeira presenta a taxa de denuncias por violencia 
de xénero máis alta da provincia se temos en conta exclusivamente as denuncias presentadas pola vítima 
con atestado policial. Como vimos no capítulo de territorio, o feito de que os 3 concellos que conforman 
este partido conten cun grao de urbanización intermedia pode facilitar a visibilización e a denuncia da 
violencia de xénero.  
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Ribeira. Período 2009 – 2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Con denuncia da vítima 82 88 109 90 76 75 150 146 132 100 7,55 

Intervención directa policial 27 19 25 18 0, 21 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Parte de lesións 21 33 38 18 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente por familiares 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 4 17 14 32 34 23 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Total 134 157 186 158 110 119 150 146 132 100 1,35 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Ribeira está conformado polos Concellos de Boiro, Pobra do Caramiñal e Ribeira. 

 
O Partido de Betanzos é o cuarto co maior número de denuncias e o cuarto coa taxa máis alta. Do ano 
2009 ao 2017 o número de denuncias experimentou un incremento do 21,18%, aínda que os anos nos que 
se rexistrou o maior número foron o 2010 e o 2011, con 151 e 148 respectivamente. A vía principal de 
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entrada neste último ano é o atestado policial con denuncia da vítima, o 69,23% do total, aínda que é no 
2011 cando se contabiliza o maior número, chegando a representar o 82,43% do total. Pola súa parte, é o 
terceiro con maior número de denuncias por intervención directa policial, por detrás do Partido da 
Coruña e do Partido de Santiago. As 30 denuncias deste último ano representan o 17,85% do total 
provincial. Aínda disto, respecto ao ano 2009 reducíronse un 53,12%, e durante o período 2012 – 2015 non 
se rexistra ningunha. Os partes de lesións tamén constitúen unha importante porta de entrada neste partido, 
pois supoñen o 7% do total.  
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Betanzos. Período 2009 – 
2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 20 9 4 2 0, 1 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Con denuncia da vítima 34 106 122 53 34 0, 71 57 99 69,23 5,66 

Intervención directa policial 64 36 11 0, 0, 0, 0, 5 30 20,98 17,86 

Parte de lesións 0, 0, 4 15 3 3 5 2 10 6,99 5,18 

Directamente por familiares 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 0, 0, 7 7 39 66 29 1 4 2,80 7,14 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Total 118 151 148 77 76 70 105 65 143 100 5,86 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Betanzos está conformado polos Concellos de Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, Cesuras, Coirós, 
Curtis, Irixoa, Miño, Monfero, Oza dos Ríos, Paderne, Pontedeume, Sada, Sobrado, Vilarmaior, Vilasantar. 

 
O Partido Xudicial de Santiago de Compostela, o terceiro con maior poboación de mulleres, acada unha 
taxa de 36,02 denuncias por cada 10.000 mulleres. No ano 2009 rexistra 20 das 29 denuncias do conxunto 
provincial efectuadas pola familia a través de atestado policial, e neste mesmo ano tamén rexistra 6 das 7 
denuncias que foron directamente presentadas pola familia. Pero xa nos últimos non ven rexistrando 
ningunha por esta vía. Xunto con Coruña e Betanzos, é dos partidos con maior incidencia de 
atestados policiais con intervención directa policial. No último ano acumula por esta vía 37 denuncias, 
un 43,09% menos respecto ao ano 2009, pero que lle supón máis do 22% do total principal. Destaca tamén 
que é dos partidos con maior número de denuncias que proceden dos partes de lesións, por detrás 
da Coruña e por diante de Carballo, representando o 18,13% do total. E xa no que respecta ás denuncias 
procedentes dos servizos de asistencia ou de terceiros, estas acadan o seu maior número no 2009, cun 
total de 6, e no último ano non se rexistran ningunha.  
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Santiago de Compostela. 
Período 2009 – 2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 20 9 4 2 0, 1 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Con denuncia da vítima 51 124 117 98 107 213 191 171 215 72,88 12,29 

Intervención directa policial 65 41 29 11 8 24 11 9 37 12,54 22,02 

Parte de lesións 48 29 28 18 9 6 32 47 35 11,86 18,13 

Directamente por familiares 6 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 16 5 6 2 2 0, 12 4 8 2,71 14,29 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 6 2 3 0, 0, 0, 1 1 0, 0,00 0,00 

Total 212 210 187 131 126 244 247 232 295 100 12,08 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Santiago de Compostela está conformado polos Concellos de Ames, Boqueixón, Santiago de Compostela, 
Teo e Vedra. 

 
O Partido Xudicial de Padrón, cunha taxa de denuncias por cada 10.000 mulleres de 35,66, sitúase á 
cabeza dos 5 partidos que posúen unha taxa media (xunto con Ferrol, Muros, Carballo e Ortigueira). No 
ano 2017 rexistrou un total de 50 denuncias, 26 máis que no 2009, aínda que é no 2016, con 54 denuncias, 
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cando rexistra o maior número de todo este período. O maior número chega a través de atestados policiais 
con denuncia da vítima, o 84% do total. Entre os anos 2009 -2015 recibíronse directamente no xulgado e 
entre 9 e 5 partes de lesións, pero no 2017 a cifra redúcese a 1. Así mesmo, en practicamente todo o 
período, recíbese algunha denuncia dos servizos de asistencia ou terceiros en xeral, aínda que estas 
presentan unha escasa incidencia respecto ao total. 
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Padrón. Período 2009 – 2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 2 0, 0, 0, 1 0, 6 0, 1 2,00 0,41 

Con denuncia da vítima 11 33 29 31 23 12 31 43 42 84,00 2,40 

Intervención directa policial 0, 1 4 3 2 1 0, 0, 4 8,00 2,38 

Parte de lesións 9 9 5 5 5 5 3 3 1 2,00 0,52 

Directamente por familiares 0, 0, 0, 0, 2 1 0, 0, 1 2,00 25,00 

Directamente pola vítima 1 2 1 6 9 9 0, 4 0, 0,00 0,00 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 1 0, 0, 1 1 1 1 4 1 2,00 3,85 

Total 24 45 39 46 43 29 41 54 50 100 2,05 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Padrón está conformado polos Concellos de Dodro, Padrón, Rianxo e Rois. 

 
No que respecta aos restantes partidos cunha taxa media de denuncias por cada 10.000 mulleres, como 
aspectos máis significativos da análise da procedencia da denuncia, é destacable o caso do Partido de 
Xudicial de Ferrol, pois trátase do segundo con maior tamaño de poboación de mulleres da provincia e o 
terceiro co maior número de denuncias, por detrás do Partido de Santiago. Aínda de ser dos partidos co 
maior número de denuncias, entre o 2009 e o 2017 o número de denuncias decrece máis dun 30%, o maior 
decrecemento do conxunto de partidos. As denuncias presentadas a través de atestados policiais con 
denuncia da vítima tamén son as máis representativas do conxunto, chegando a representar no último ano 
case o 98% do total. Aínda disto, entre o 2009 e o 2017 reducíronse nun 11,53%. No 2009 acumulou o 
maior número de partes de lesións (79), por detrás de Coruña, pero dende o 2015 non se rexistra ningún. 
Así mesmo, no 2017 rexistra 5 denuncias dos servizos de asistencia ou terceiros, representando o 19,23% 
do total de denuncias da provincia con esta orixe. 
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Ferrol. Período 2009 – 2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 0, 0, 0, 1 2 0, 1 0, 1 0,34 0,41 

Con denuncia da vítima 321 81 138 211 303 277 206 244 284 97,93 16,24 

Intervención directa policial 15 43 50 12 5 5 3 0, 0, 0,00 0,00 

Parte de lesións 79 19 12 23 3 2 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente por familiares 0, 0, 2 0, 2 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 4 87 14 11 5 1 2 0, 0, 0,00 0,00 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0, 12 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 1,72 19,23 

Total 419 242 216 258 320 285 212 244 290 100 11,88 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Ferrol está conformado polos Concellos de Ares, Cabanas, A Capela, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda, 
As Pontes, San Sadurniño, As Somozas e Valdoviño. 

 
No Partido Xudicial de Muros, no último ano rexistráronse 41 de denuncias, un 41,37% máis respecto ao 
2009, o que supón o maior número de todo o período. Ao igual que ven sucedendo nos restantes partidos, 
o maior número de denuncias son efectuadas polas propias vítimas a través do atestado policial, o 65,25% 
do total. Pero si por algo destaca a casuística deste partido é polo volume de denuncias que proveñen 
dos Servizos de asistencia ou terceiros en xeral neste último ano, estas representan o 31,70% das 
denuncias do partido, e o 50% do total das denuncias do conxunto provincial que chegan por esta vía. 
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Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Muros. Período 2009 – 2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 2 2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 2,44 0,41 

Con denuncia da vítima 23 22 14 15 17 11 9 13 27 65,85 1,54 

Intervención directa policial 1 3 0, 1 1 1 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Parte de lesións 2 2 2 0, 1 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente por familiares 0, 0, 1 0, 0, 0, 0, 4 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 0, 1 1 1 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 1 3 0, 0, 1 0, 0, 0, 13 31,71 50,00 

Total 29 33 18 17 20 12 9 17 41 100 1,68 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Muros está conformado polos Concellos de Carnota, Mazaricos, Muros e Outes. 

 
No Partido Xudicial de Carballo, o groso das denuncias proven igualmente de atestados policiais con 
denuncia da vítima (84%), seguido dos partes de lesións (27,78%). Estes experimentan un incremento 
considerablemente no último ano, chegando a representar o 15,54% das denuncias con parte de lesións 
do conxunto provincial, sendo o partido xudicial coa maior porcentaxe de denuncias do ámbito sanitario. 
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Carballo. Período 2009 – 2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 0, 0, 3 1 0, 0, 1 0, 0, 0,00 0,00 

Con denuncia da vítima 50 15 66 72 43 43 74 70 76 70,37 4,35 

Intervención directa policial 3 0, 3 2 20 27 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Parte de lesións 4 0, 3 4 7 3 6 7 30 27,78 15,54 

Directamente por familiares 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 1 53 0, 0, 2 1 2 1 2 1,85 3,57 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Total 58 68 75 80 72 75 83 78 108 100 4,42 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Carballo está conformado polos Concellos de Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laracha, Laxe, 
Malpica de Bergantiños, e Ponteceso. 

 
O Partido Xudicial de Ortigueira abarca o menor tamaño de poboación e presenta unha taxa de denuncias 
por cada 10.000 mulleres de 30,31. As denuncias recollidas no último ano experimentan un crecemento do 
39,13% respecto ao 2009. A orixe principal das denuncias son as interpostas pola vítima con atestado 
policial, no último ano representan o 100% do total, o que amosa unha escasa implicación doutros axentes 
na denuncia da violencia de xénero. 
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Ortigueira. Período 2009 – 
2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 0, 0, 1 0, 0, 1 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Con denuncia da vítima 14 20 22 18 16 5 14 30 32 100 1,83 

Intervención directa policial 4 0, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Parte de lesións 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente por familiares 0, 0, 0, 0, 0, 2 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 4 5 0, 0, 0, 22 8 0, 0, 0,00 0,00 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Total 23 25 24 18 16 30 22 30 32 100 1,31 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Ortigueira está conformado polos Concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche e Ortigueira 
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O Partido Xudicial de Ordes encabeza o grupo de partidos que, xunto con Negreira, Corcubión e Arzúa, 
presentan a taxa de denuncias por cada 10.000 mulleres máis baixa. No ano 2017 rexistrou 45 denuncias, 
un 73,07% máis que no 2009, aínda que foi o 2011 o ano no que manexa o maior número de denuncias. 
Neste 2017 máis do 95% das denuncias proceden do atestado policial con denuncia da vítima, aínda que 
entre o 2012 e 2016 manexou un considerable número de denuncias con atestado policial por intervención 
directa policial, que chegaron a representar nos anos 2015 e 2016 o 60,60% e o 43,75% do total 
respectivamente. 

 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Ordes. Período 2009 – 2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 4,44 0,81 

Con denuncia da vítima 24 26 49 30 8 20 13 27 43 95,56 2,46 

Intervención directa policial 1 3 5 2 19 0, 20 21 0, 0,00 0,00 

Parte de lesións 1 6 12 2 4 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente por familiares 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 0, 2 0, 1 1 8 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Total 26 37 66 35 32 28 33 48 45 100 1,84 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Ordes está conformado polos Concellos de Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo e Val do Dubra. 
 

O Partido Xudicial de Corcubión presenta un decrecemento entre o 2009-2017 do 9,80% no número de 
denuncias. Aínda que neste ultimo ano o maior número de denuncias proceden do atestado policial con 
denuncia da vítima, as denuncias de atestados policiais con intervención directa policial representaron o 
34,78%, e no 2014 chegaron ata o 56,76% do total. Así, con 16 denuncias no 2017, é o cuarto partido 
xudicial co maior número de atestados por intervención directa policial, situándose por debaixo dos 
Partidos Xudiciais de A Coruña, Santiago de Compostela, Betanzos e Ribeira. 
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Corcubión. Período 2009 - 
2017  
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 1 2,17 0,41 

Con denuncia da vítima 51 29 0, 28 28 15 24 36 25 54,35 1,43 

Intervención directa policial 0, 2 15 0, 9 21 0, 2 16 34,78 9,52 

Parte de lesións 0, 0, 1 0, 6 1 0, 1 4 8,70 2,07 

Directamente por familiares 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 0, 0, 10 0, 2 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0, 0, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Total 51 31 27 28 45 37 25 39 46 100 1,88 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Corcubión está conformado polos Concellos de Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, 
Vimianzo e Zas. 

 
Os Partidos Xudiciais de Arzúa e Negreira, ademais de presentar as taxas máis baixas da provincia da 
Coruña, son os que rexistran o menor número de denuncias durante o ano 2017. Neste sentido, cabe sinalar 
que os dous partidos xudiciais están conformados por concellos de urbanización baixa, o que pode dificultar 
a visibilización e a denuncia da violencia de xénero. 
 
No caso do primeiro, o Partido Xudicial de Arzúa, a maior proporción de denuncias, o 80,95%, 
correspóndese coas denuncias interpostas polas propias vítimas mediante atestado policial, aínda que 
durante os anos 2010 – 2012 a totalidade das denuncias efectuadas procederon das propias vítimas. No 
último ano, tamén se contabilizan 2 denuncias dos Servizos de Asistencia ou terceiros, que representaron  
o 9,5% do total, unha directamente presentada por familiares e outra derivada dun parte de lesións.  
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Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Arzúa. Período 2009 – 2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Con denuncia da vítima 11 0, 0, 0, 12 21 22 15 17 80,95 0,97 

Intervención directa policial 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 0, 0,00 0,00 

Parte de lesións 0, 0, 0, 0, 0, 5 3 1 1 4,76 0,52 

Directamente por familiares 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 4,76 25,00 

Directamente pola vítima 9 23 18 18 4 0, 1 2 0, 0,00 0,00 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 9,52 7,69 

Total 20 23 18 18 16 26 27 18 21 100 0,86 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Arzúa está conformado polos Concellos de Arzúa, Boimorto, Melide, O Pino, Santiso, Toques e Touro. 
 

 
No Partido de Negreira o maior número de denuncias interpostas por violencia de xénero proceden de 
atestados policiais con intervención directa policial, estas representan máis da metade, seguidas das 
intervencións policiais con denuncia da vítima. Entre os anos 2012 e 2015, estas últimas perdían peso en 
favor das directamente interpostas pola vítima, as cales no 2012 chegaron a representar o 85,18% do total. 
Este partido, xunto co de Ferrol, é dos que experimenta a maior redución do número de denuncias entre o 
período 2009 e o 2017, máis dun 21%. 
 

  
Evolución do número de denuncias rexistradas no Partido Xudicial de Negreira. Período 2009 – 2017 
 

Procedencia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%  

2017 
%  

provincial 

Atestados 
policiais 

Con denuncia familiar 0, 3 2 0, 1 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Con denuncia da vítima 24 22 19 4 6 8 3 21 16 48,48 0,91 

Intervención directa policial 1 0, 0, 0, 0, 0, 2 5 17 51,52 10,12 

Parte de lesións 12 7 6 0, 0, 0, 2 1 0, 0,00 0,00 

Directamente por familiares 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Directamente pola vítima 2 0, 0, 23 6 8 13 0, 0, 0,00 0,00 

Servicios asistencia-terceiros en xeral 3 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00 0,00 

Total 42 32 27 27 13 16 20 27 33 100 1,35 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). O Partido Xudicial de Negreira está conformado polos Concellos de A Baña, Brión, Negreira e Santa Comba. 

 
 

 
 
Os datos analizados no presente apartado están referidos á decisión da vítima de renunciar a continuar 
co procedemento xudicial contra o seu agresor unha vez iniciado. A decisión de abandono ou renuncia 
pode darse de diferentes maneiras e en distintos momentos do proceso, e isto aínda que non afecta ao 
deber de investigar os feitos denunciados, é probable que afecte á resolución do mesmo. Isto pon de 
manifesto a difícil situación da muller que vive nunha situación de violencia cando se atopa na tesitura de 
ter que declarar como testemuña. Segundo a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de 
Protección integral contra a Violencia de Xénero (LOMPIV), a vítima configúrase como un dos alicerces dos 
procesos xudiciais, por ser a principal fonte de coñecemento do caso; pero como constatan os datos, moitas 
veces, tras a presentación da denuncia e iniciado o procedemento xudicial, esta declina seguir adiante. 
Polo que a renuncia da propia vítima a levar ao agresor ante a xustiza constitúe un dos principais 
obstáculos no procesamento dos maltratadores. Os datos permiten constatar que nos últimos anos 
produciuse un incremento do número de mulleres que denuncian, pero como se apuntou anteriormente, un 
dos factores que condiciona o abandono do procedemento xudicial é a falta de información das mulleres 
sobre o propio proceso xudicial no momento de poñer unha denuncia, polo que moitas veces as súas 
expectativas vense frustradas ao ver que denunciar non ofrece unha solución a súa situación; pero tamén 
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o é a sensación de falta de credibilidade de moitas mulleres. Así, como apuntan diferentes profesionais, ás 
veces as mulleres senten que a súa testemuña é cuestionada. Neste sentido, son moitas as voces que 
inciden na necesidade de mellorar a sensibilidade e formación das e dos profesionais que interveñen no 
proceso, para que as mulleres non sexan sometidas a unha victimización secundaria durante o proceso.  
 
En Galicia, no período comprendido entre o 2010 e o 2017, rexistrouse unha media anual de 354 renuncias 
a continuar co proceso xudicial por acollerse a vítima á dispensa de declarar como testemuña, o que supón 
un cociente renuncias/denuncias do 0,07. Isto quere dicir que existe unha porcentaxe do 7% de mulleres 
que abandona o procedemento xudicial antes da súa finalización. Se ben, entre os anos 2013 – 2015 
apenas se contabilizan variacións no número de denuncias, si no número de renuncias. Así, no 2014 a 
porcentaxe de renuncias ao proceso presentadas polas vítimas chegou ao 8,66%, a maior porcentaxe de 
renuncias máis alta de todo o período en Galicia. No último ano o número de denuncias que non chegan 
a termo debido á renuncia da vítima volve a incrementarse, un 28,03% respecto ao ano anterior. Así, 
das 6.436 denuncias por violencia de xénero presentadas nos xulgados, houbo 402 renuncias a continuar 
co proceso, é dicir, o 6,25% das denuncias presentadas por violencia de xénero en Galicia non 
prosperaron porque as vítimas decidiron non seguir adiante co proceso xudicial. Aínda así, deste 
dato despréndese que a gran maioría das mulleres decide seguir cara adiante co procedemento.  
 

  
Evolución das renuncias das vítimas a continuar co proceso xudicial en Galicia. Período 2010 – 2017  
 

 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

Nº de denuncias 5.270 5.153 4.788 5.174 5.209 5.210 5.683 6.436 

Nº de renuncias 383 331 301 366 451 286 314 402 

Cociente renuncias/denuncias 0,07 0,06 0,06 0,07 0,09 0,05 0,06 0,06 

% renuncias 7,27 6,42 6,29 7,07 8,66 5,49 5,53 6,25 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ). 

 
No contexto estatal, Galicia, xunto con Extremadura, presenta neste último ano o cociente 
renuncias/denuncias máis baixo do Estado (0,10), un 0,06 e 0,04 respectivamente. Pola contra, Asturias 
(0,17), Aragón (0,13) e o País Vasco (0,13), das máis altas.  
 
Aínda que as razóns da renuncia da muller a continuar co proceso xudicial poden ser diversas. Segundo 
apuntan diferentes axentes participantes na diagnose, algúns dos motivos ou factores que inflúen nunha 
muller á hora de tomar a decisión de renunciar ou acollerse á dispensa de declarar como testemuña teñen 
que ver con: 
 

• A falta de conciencia das vítimas respecto á gravidade dos feitos, polo que tenden a minimizala.  

• Ao considerar os efectos da denuncia sobre o denunciado e o seu desexo de non facerlle dano. 

• Co medo e a vergoña de estar nun proceso xudicial e a que a xente coñeza a súa situación. 

• A dependencia económica da parella ou carecer de recursos económicos propios. 

• A existencia de fillas ou fillos menores. 

• A falta dunha rede de apio ou illamento da familia.  

• Coa dependencia e o estrés emocional. 

• A disuasión por parte da propia parella. 

• Por descoñecemento do procedemento xudicial que lle espera. 

• A falta de confianza na xustiza. 
 
Esta última, a falta de confianza na xustiza, ven referida á impotencia de moitas delas por non poder 
demostrar nada ante o sistema xudicial, xa que nalgunhas ocasións é difícil de probar a violencia, por 
exemplo a psicolóxica, polo que séntense desamparadas ante a xustiza. De aí, como apuntan diferentes 
profesionais, antes de dar o paso de denunciar, dado o seu momento emocionalmente inestable e 
difuso que viven, é importante que sexan conscientes de todo o proceso. Aínda disto, tamén cabe a 
posibilidade de que decidan volver co agresor, aferrándose á posibilidade de que este poida cambiar. 
Obviamente, todos estes motivos condicionan á muller á hora de tomar a decisión de denunciar ou de 
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renunciar ao proceso, e con iso declarar. Por isto é fundamental o acompañamento de profesionais con 
formación adecuada durante o proceso para fomentar o seu empoderamento e axudala a superar 
todas estas dificultades. Pero a cuestión non é desanimala na súa decisión de interpoñer unha denuncia, 
cuestión que por outro lado é complexa e está vinculada á situación e ao momento concreto que vive cada 
muller; senón de proporcionarlle un acompañamento personalizado, un apoio psicolóxico, xurídico, social 
e económico adecuado, así como toda a información vinculada coa denuncia e o proceso xudicial. Esta 
información resulta crucial nos primeiros momentos, cando as vítimas están confusas e teñen que 
tomar decisións sen apenas reflexionar, sen dúbida, un dos momentos que viven con maior 
angustia. 
 
Por provincias, neste último ano o 26,62% das renuncias a continuar co procedemento xudicial 
rexistradas en Galicia tiveron lugar na provincia da Coruña, porcentaxe que situado por debaixo do da 
provincia de Pontevedra (30,35%) e de Ourense (29,85%). Esta última está entre as 7 provincias españolas 
co cociente renuncias/denuncias máis alto. A provincia da Coruña entre os anos 2013 e 2014 chegou a 
rexistrar ao redor do 45% dos abandonos que se deron na comunidade, posiciónase así como a 
provincia galega co maior número de abandonos. Xa neste último ano, como se observa na táboa 
seguinte, a porcentaxe de renuncias da provincia foi dun 4,38%, e apenas se reduciu con respecto ao ano 
anterior. Así, o cociente de denuncias/renuncias da provincia da Coruña é a máis baixa do conxunto de 
Galicia. 
 

  
Evolución do cociente dos casos nos que a vítima acollese á dispensa á obriga de declarar como 
testemuña / denuncias por provincias. Período 2010 – 2017 (valores absolutos) 
 

Renuncias 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº  
Cociente 
den./ren. 

Nº 
Cociente 
den./ren. 

Nº 
Cociente 
den./ren. 

Nº 
Cociente 
den./ren. 

Nº 
Cociente 
den./ren. 

Nº 
Cociente 
den./ren. 

Nº 
Cociente 
den./ren. 

Nº 
Cociente 
den./ren. 

A Coruña 107 0,05 94 0,05 107 0,07 163 0,09 207 0,11 101 0,05 101 0,05 107 0,04 

Lugo 33 0,07 45 0,08 34 0,07 32 0,06 43 0,08 36 0,07 57 0,08 53 0,07 

Ourense 93 0,14 67 0,12 41 0,09 30 0,06 53 0,10 32 0,06 67 0,11 120 0,16 

Pontevedra 150 0,07 125 0,06 119 0,05 141 0,06 148 0,07 117 0,05 89 0,04 122 0,05 

Galicia 383 0,07 331 0,06 301 0,06 366 0,07 451 0,09 286 0,05 314 0,06 402 0,06 

*Nº = casos nos que a vítima renuncia acolléndose á dispensa á obrigación de declarar como testemuña (art. 416 L.E.CRIM.) 
Cociente den./ren.= cociente denuncias / casos nos que a vítima acóllese á dispensa á obrigación de declarar. 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ). 

 
Neste último ano, máis do 20% das mulleres que renuncian a seguir adiante co procedemento en Galicia 
son estranxeiras, tendo en conta que as mulleres estranxeiras representaban o 16% das vítimas 
denunciantes de violencia de xénero. Neste sentido, confírmase que a porcentaxe de renuncias de mulleres 
estranxeiras en Galicia é máis alta que entre as mulleres de nacionalidade española (8,4% fronte a 6,7%). 
No caso da provincia da Coruña o 12,15% das renuncias son de mulleres estranxeiras e o cociente de 
renuncias/denuncias é máis alto entre as mulleres de nacionalidade española (5,4% fronte a 3,9%), pero 
entre o 2010 e o 2014 chegaron a representar entre o 27,05 e o 30,85%. Se ben os datos en números 
absolutos o en porcentaxe non dan boa conta da gran incidencia das renuncias efectuadas polas vítimas 
de nacionalidade estranxeira, os datos das taxas de renuncias do gráfico seguinte veñen a constatar que 
as renuncias a continuar co proceso prodúcense nunha taxa moi superior nas mulleres de 
nacionalidade estranxeira. Non obstante, hai que ter en conta que a maior taxa de renuncias de mulleres 
estranxeiras na provincia da Coruña ven influída pola maior taxa de denuncias de violencia de xénero. 
 
Tendo en conta os datos para o conxunto de Galicia, os motivos das maiores porcentaxes de renuncias a 
continuar no procedemento xudicial das mulleres estranxeiras vítimas de violencia de xénero son diversos, 
pero é probable que as propias circunstancias que as rodean aumenten a súa vulnerabilidade e isto 
dificulta que rompan co ciclo da violencia. Neste sentido, o desarraigo e o choque cultural, a falta de 
redes sociais de apoio, así como a maior carga emocional derivada de emprender medidas legais contra a 
súa parella e as consecuencias que pode ter no caso de que tamén sexa estranxeiro; ou o propio 
descoñecemento da lexislación vixente e os seus mecanismos, son factores que a si mesmo as fan máis 
vulnerables nun proceso deste tipo. 
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Evolución da taxa de retirada de denuncias por violencia de xénero por cada 10.000 mulleres 
maiores de 15 anos segundo nacionalidade.  Provincia da Coruña, período 2010 – 2017 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ) e datos de poboación segundo nacionalidade do IGE 

 
Segundo os datos que se recollen na táboa seguinte, o Partido Xudicial de Ferrol, Santiago e Betanzos 
colócanse á cabeza dos partidos con maior número de renuncias. Pola contra os Partidos Xudiciais da 
Coruña, Ordes, Negreira, Ribeira e Ortigueira non rexistran ningunha renuncia. Respecto ao cociente 
renuncias/denuncias, novamente o Partido de Ferrol é o que ten o cociente máis elevada (0,19), e aínda 
que redúcese considerablemente respecto ao ano anterior (0,24), supera con creces o cociente da provincia 
(0,04). Séguenlle os Partidos de Noia (0,11) e Padrón (0,10). O Partido de Ferrol tamén ven presentando 
un cociente renuncia/vítima (0,24–0,19) por enriba dos valores da provincia (0,06-0,04) e moi por enriba 
dos restantes partidos. Así por exemplo, se observa que no 2016 o 33,92% das vítimas renunciaron a 
continuar co procedemento e o 23,77% das denuncias non prosperaron.  
 

    
Cociente renuncias/denuncias ao proceso por partidos xudiciais. Período 2016 – 2017 (valores 
absolutos) 
 

Partido 
Xudicial 

2016 2017 

Denuncias 
recibidas 

Mulleres 
vítimas 

Renuncias 
Cociente 
ren./den. 

Cocie
nte 

ren. / 
vítima 

Denuncias 
recibidas 

Mulleres 
vítimas 

Renuncias 
Cociente 
ren./den. 

Cociente 
ren. / 
vítima 

Provincia 2193 1.696 101 0,05 0,06 2.442 2.066 107 0,04 0,05 

Ordes 48 36 0 0,00 0,00 45 43 0 0,00 0,00 

Padrón 54 54 5 0,09 0,09 50 50 5 0,10 0,10 

Muros 17 17 0 0,00 0,00 41 42 2 0,05 0,05 

Negreira 27 27 0 0,00 0,00 33 33 0 0,00 0,00 

Ribeira 146 146 2 0,01 0,01 132 132 0 0,00 0,00 

Ortigueira 30 30 0 0,00 0,00 32 32 0 0,00 0,00 

Arzúa 18 18 0 0,00 0,00 21 21 1 0,05 0,05 

Corcubión 39 38 3 0,08 0,08 46 44 4 0,09 0,09 

Carballo 78 67 13 0,17 0,19 108 81 7 0,06 0,09 

Noia 48 48 7 0,15 0,15 66 65 7 0,11 0,11 

A Coruña 1147 803 0 0,00 0,00 1140 883 0 0,00 0,00 

Ferrol 244 171 58 0,24 0,34 290 254 54 0,19 0,21 

Santiago  232 176 5 0,02 0,03 295 243 15 0,05 0,06 

Betanzos 65 65 8 0,12 0,12 143 143 12 0,08 0,08 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 
 

 
 
No 2017 en Galicia, dos 5.124 procedementos rexistrados, o 53,5% remataron por sobresementos. 
Concretamente, o 1,2% dos procedementos foron sobresementos libres e o 52,4% provisionais. Do 2011 
ata o 2016 o número de sobresementos experimentou un incremento constante, pero neste último ano o 
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seu valor redúcese nun 14,84% respecto ao ano anterior. Polo tanto, á vez que se incrementan as 
renuncias, baixan os sobresementos. Non obstante, o seu peso dos sobresementos en Galicia sitúase 
por enriba do de España (44,9%), e xunto con Murcia (54,6%) e Cantabria (58,9%), é das comunidades 
autónomas coa maior porcentaxe de sobresementos. Pola súa parte, Andalucía (38%) e Extremadura 
(34,9%) son as que manteñen os valores máis baixos. 
 
Así mesmo, como se observa na táboa seguinte, o 14,60% dos procedementos remataron por sentencia, 
o 3,3% en sentencias absolutorias e o 11,3% en sentencias condenatorias.  
 

  
Forma de terminación dos procedementos en Galicia por provincias. Período 2016 – 2017 (valores 
porcentuais) 
 

 

2016 2017 

Por sentencia Por sobresemento 
Elevación Outras 

Por sentencia Por sobresemento 
Elevación Outras 

Absolut. Cond. Libre Provis. Absolut. Cond. Libre Provis. 

A Coruña 2,3% 8,7% 1,8% 50,1% 24,4% 12,6% 3,7% 9,4% 2,0% 43,2% 27,8% 13,9% 

Lugo 2,2% 4,5% 0,8% 56,9% 25,2% 10,4% 1,8% 2,3% 0,2% 60,7% 27,6% 7,5% 

Ourense 5,3% 13,6% 0,4% 36,3% 21,2% 23,2% 4,8% 14,7% 0,5% 39,5% 20,7% 19,9% 

Pontevedra 1,5% 9,3% 0,5% 71,7% 10,8% 6,1% 2,9% 14,6% 1,0% 61,3% 13,6% 6,5% 

Galicia 2,2% 9,1% 1,0% 59,1% 18,0% 10,5% 3,3% 11,3% 1,2% 52,4% 21,1% 10,9% 
* Por sentencia: absolutoria / condenatoria; por sobresemento: libre / provisional; Elevación ao órgano competente.  

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 
 

No 2017 as sentencias ditadas na provincia da Coruña supuxeron o 13,1% dos casos que foron 
xudicializados, 2 puntos porcentuais máis que o ano anterior, e destas, o 3,7% foron absolutorias e o 9,4% 
condenatorias. Esta provincia, xunto coa de Ourense, son as que manteñen o peso máis baixo de 
sobresementos, coa diferencia de que mentres na Coruña este último ano os sobresementos provisionais 
reducíronse case 7 puntos porcentuais, na segunda incrementáronse 3 puntos. Porén, á vez que se 
reducen os sobresementos provisionais, increméntanse as sentencias absolutorias, e tamén A Coruña e 
Ourense manteñen os valores máis elevados. 
 
O sobresemento é a resolución xudicial pola cal se acorda suspender as actuacións, ben por sobresemento 
libre, por considerar que a denuncia é inviable e por tanto o feito non constitúe delito, ou por sobresemento 
provisional, por considerar que non existe base para unha condena porque non hai elementos probatorios 
suficientes para completar o procedemento, apartándoo temporalmente ata que aparezan novos datos ou 
comprobantes, e polo tanto, as denuncias arquívanse.  
 
Cando a muller decide retractarse ou acollerse ao seu dereito a non declarar contra o acusado, adoita 
suceder que non exista outro medio nin testemuñas para probar os feitos, polo que na práctica prodúcese 
un sobresemento provisional (arquívase a causa); e se é na fase de xuízo oral cando a muller decide non 
declarar, adoita derivar nunha sentenza absolutoria. Polo tanto, dado que a maioría das situacións de 
violencia de xénero son perpetradas no ámbito privado e na intimidade do fogar, a vítima constitúe unha 
peza clave, e se esta decide non declarar é probable que ao non contar coa súa colaboración prodúzase 
unha finalización anticipada en sede de instrución polas dificultades da fiscalía para manter a acusación no 
procedemento. E isto aínda que os feitos presenten indicios racionais de ser constitutivos de violencia de 
xénero, xa que en moitos casos, ela constitúe a única proba de cargo contra o agresor. Como se apunta 
dende o propio ámbito xurídico, isto constitúe outro dos obstáculos para persecución e sanción dos delitos 
de violencia de xénero. Pero hai que ter en conta que nunha boa parte dos casos as vítimas atópanse cun 
sentimento de medo ás represalias e ás repercusións en canto á garda e custodia das e dos menores, 
de inseguridade por non contar con recursos económicos, con vergoña e culpabilidade, cun 
compromiso emocional ou sometidas á presión familiar; que motiva que decidan non declarar contra o 
seu agresor. E tampouco débese obviar o momento especialmente complicado que atravesan moitas 
mulleres derivado das secuelas psicolóxicas tras a situación de violencia que viviron. Ante esta 
situación, novamente cabe poñer de manifesto que a forma na que se inicia o procedemento, que a 
decisión sexa meditada e reflexionada, e o preparada que estea a muller para afrontalo, pode 
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contribuír a que o número de renuncias sexa menor. Polo tanto, o apoio psicolóxico e o asesoramento 
xurídico previo son ingredientes fundamentais para aquelas mulleres que deciden dar o paso, non acaben 
renunciando a continuar co proceso. Así, o apoio psicolóxico pode favorecer que a muller  despréndase de 
certos mandatos de xénero e do sentimento de culpa, e o asesoramento xurídico que dispoña de suficiente 
información do que implica o procedemento e das consecuencias penais dunha sentencia condenatoria, e 
con isto, manteña unhas expectativas reais; pero tamén para que a denuncia poida estar mellor 
fundamentada. Sobre este último aspecto, ante a ausencia de probas de cargo, incídese que estas teñan 
que procurarse a partir doutros instrumentos, como os atestados policiais máis completos e máis 
fundamentados, con informes psicolóxicos axeitados, con informes médicos, etc. 
 
En Galicia, nos últimos 8 anos, o maior número de casos rematan por sobresemento provisional (por non 
estar xustificada a perpetración do delito). A análise da evolución do número de denuncias arquivadas 
merece certa cautela, xa que as cifras recollidas para cada ano poden non estar referidas unicamente a 
ese ano, senón que tamén procedan de causas máis antigas. Por provincias, Pontevedra é a que ven 
rexistrando o maior número de denuncias arquivadas. No último ano as denuncias arquivadas nesta 
provincia supoñen o 47,28% (1.297) das rexistradas en Galicia, seguida da provincia da Coruña cun 28,55% 
(783). Nesta última, o 95,53% dos sobresementos rexistrados no 2017 foron provisionais, pero é a provincia 
que rexistra o maior número de sobresementos libres, especialmente por non haber indicios racionais de 
que se produciu o delito que motivou a apertura do procedemento, aínda do cal, o conxunto destes apenas 
supoñen o 4,47% do total, pero sitúanse por riba do valor porcentual da comunidade (2,19%). 
 
Na seguinte táboa se observa que a maior proporción de sobresementos provisionais do ano 2017 débense 
a non estar debidamente xustificada a perpetración do delito cometido contra a muller, por falta de probas, 
o que a miúdo sucede cando a muller acollese ao seu dereito a non declarar. Estes acadan un peso de 
entre o 97% e o 100%, pero a provincia da Coruña é a que presenta o peso máis baixo do conxunto, e pola 
contra, acada o máis alto de procedementos que son sobreseídos por non haber un autor coñecido e 
determinado, aínda que acada tan só un 2,8% dos sobresementos. 
 

    
Sobresementos por provincias. Ano 2017 (valores porcentuais e absolutos) 
 

  

Sobresemento libre Sobresemento provisional 

% De non haber 
indicios racionais 

de que se 
cometeu un delito 

% Cando o 
feito non  é 
constitutivo 

de delito 

% Por exención 
responsabilidade 

criminal 

Nº total de 
sobresementos 

libres 

% Por non 
resultar 

xustificada a 
perpetración 

do delito 

% Por non 
haber autor 
coñecido e 

determinado 

Nº total de 
sobresementos 

provisionais 

A Coruña 85,71 11,43 2,86 35 97,19 2,81 748 

Lugo 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 403 

Ourense 66,67 33,33 0,00 3 99,61 0,39 256 

Pontevedra 90,48 9,52 0,00 21 99,69 0,31 1.276 

Galicia 86,67 11,67 1,67 60 99,03 0,97 2.683 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 
No caso dos Partidos Xudiciais, podemos ver na seguinte táboa que no último ano os Partidos de Ferrol 
(24,35%), Santiago (15,50%) e Muros (14,29%) son os que manteñen unha maior proporción de sentencias 
condenatorias; e Arzúa (7,69%) e Ordes (6,45%) de sentencias absolutorias. En canto ás causas que son 
sobreseídas por non resultar xustificada a perpetración do delito ou por no haber autor coñecido, os Partidos 
de Negreira (52%), A Coruña (51,22%) e o de Noia (51,02%) son os que manteñen unha proporción máis 
elevada de sobresementos provisionais, e no caso concreto do Partido de Negreira, estes increméntanse 
máis de 28 puntos porcentuais respecto ao ano anterior.  
 
No caso dos sobresementos libres, aqueles que se arquivan por non atopar indicios razoables de que se 
cometera o delito ou por non ser constitutivo de delito, Ordes (19,35%) e Santiago (6,27%) son os que 
manteñen os valores porcentuais máis elevados do conxunto. Pola contra, nos partidos de Padrón, Muros, 
Ortigueira, Arzúa, Corcubión, Carballo e Noia, a totalidade de sobresementos son de carácter provisional, 
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que na súa gran maioría son arquivados por non estar suficientemente xustificado que o denunciado 
cometera un delito.  
 
En resumen, e tomando como referencia os datos de 2017, destaca especialmente a situación do Partido 
Xudicial de Ordes, pois ata o 25,8% dos procesos terminaron en sentencia absolutoria (6,5%) ou en 
sobresemento libre (19,4%). Destaca tamén o Partido Xudicial de Ortigueira, pois tanto en 2016 coma en 
2017 ningún dos procesos remataron en sentencia, e incluso en 2016 todos os procesos foron sobreseídos.  
 

  
Forma de terminación dos procedementos por Partidos Xudiciais. Período 2016 – 2017 (valores 
porcentuais) 
 

Partidos Xudiciais 

2016 2017 

Por sentencia Por sobresemento 
Elevación Outras 

Por sentencia Por sobresemento 
Elevación Outras 

Absolut. Cond. Libre Provis. Absolut. Cond. Libre Provis. 

BETANZOS 2,8% 8,4% 1,9% 75,7% 4,7% 6,5% 0,0% 11,3% 3,8% 33,8% 48,8% 2,5% 

SANTIAGO  1,0% 10,4% 2,3% 41,1% 31,4% 13,9% 1,5% 15,5% 6,3% 33,9% 35,4% 7,4% 

FERROL 0,4% 23,7% 3,2% 36,4% 21,7% 14,6% 2,6% 24,3% 2,2% 36,1% 24,8% 10,0% 

A CORUÑA 3,2% 5,4% 0,1% 49,8% 25,3% 16,2% 5,9% 2,7% 0,2% 51,2% 23,3% 16,7% 

NOIA 2,0% 8,0% 2,0% 58,0% 28,0% 2,0% 4,1% 2,0% 0,0% 51,0% 26,5% 16,3% 

CARBALLO 3,8% 7,7% 0,0% 50,0% 30,8% 7,7% 1,3% 12,7% 0,0% 27,8% 24,1% 34,2% 

CORCUBION 7,7% 7,7% 0,0% 46,2% 35,9% 2,6% 2,6% 13,2% 0,0% 39,5% 42,1% 2,6% 

ARZUA 0,0% 4,2% 0,0% 37,5% 58,3% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 30,8% 61,5% 0,0% 

ORTIGUEIRA 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 52,9% 5,9% 

RIBEIRA 0,8% 1,5% 0,0% 87,8% 9,9% 0,0% 4,7% 6,7% 1,3% 48,0% 18,0% 21,3% 

NEGREIRA 0,0% 3,3% 33,3% 23,3% 40,0% 0,0% 0,0% 12,0% 4,0% 52,0% 28,0% 4,0% 

MUROS 7,1% 0,0% 0,0% 35,7% 42,9% 14,3% 2,4% 14,3% 0,0% 38,1% 40,5% 4,8% 

PADRON 2,9% 0,0% 0,0% 54,3% 28,6% 14,3% 0,0% 2,0% 0,0% 40,8% 30,6% 26,5% 

ORDES 5,1% 15,4% 10,3% 41,0% 7,7% 20,5% 6,5% 6,5% 19,4% 48,4% 16,1% 3,2% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 
 

 

 
Coñecer o número de Ordes de Protección e medidas adoptadas polos xulgados competentes na materia 
de violencia sobre a muller tamén constitúe un indicador importante na valoración da incidencia da 
problemática na provincia. A Orde de Protección configurouse coma un instrumento legal para protexer ás 
vítimas de violencia de xénero. Trátase dunha das solucións que se acordou a nivel procesual para 
evitar que as vítimas se retiren do procedemento penal e non colaboren na persecución do delito.  
 
A Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da Orde de Protección das vítimas de violencia doméstica, 
contempla que a través dun procedemento xudicial ante o Xulgado de Instrución as vítimas de violencia 
poidan obter un estatuto integral de protección que comprende medidas civís, penais e asistenciais e de 
protección social. Así mesmo, a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección 
Integral contra a violencia de xénero (LOMPIVG) ven a mellorar a comprensión da problemática e o seu 
ámbito de aplicación, xa que diferencia a violencia de xénero da doméstica. Busca que os procedementos 
sexan máis áxiles e se lles poida proporcionar, ademais de medidas de protección efectivas ás mulleres e 
ás súas fillas e fillos, medidas cautelares que poidan ser executadas con carácter de urxencia. Así, recolle 
no seu artigo 6 a Orde de Protección como ferramenta idónea en materia de violencia de xénero, pero a 
Orde de Protección non é unha medida de protección en si mesma, trátase dun instrumento que serve de 
continente de medidas de carácter penal e/ou civil (atribución do uso da vivenda familiar, réxime de 
custodia, etc.). Esta Lei recolle que para que unha muller poida acreditar a súa condición de vítima de 
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violencia de xénero e acceder aos dereitos laborais e económicos previstos para estes casos, é necesario 
que exista unha Orde de Protección ou medidas cautelares ditadas por un xulgado. Ademais, a Lei Integral, 
lexitima para a solicitude da Orde Protección para as vítimas de violencia de xénero a calquera persoa con 
base no deber xeral de denuncia, isto é, ás persoas que por razón dos seus cargos, profesións ou oficios 
tiveran noticia dalgún delito público. Polo tanto, a solicitude da Orde de Protección pode realizarse a 
instancia da propia vítima, de familiares dela, polas entidades ou organismos asistenciais, públicos ou 
privados que teñan coñecemento da existencia malos tratos, de oficio ou acordada propio órgano xudicial, 
e polo Ministerio Fiscal. Por outro lado, dita Orde pode solicitarse ben ante a Autoridade Xudicial ou do 
Ministerio Fiscal, ou ben ante as Forzas ou Corpos de Seguridade, ante os servizos sociais ou Centros de 
Información á Muller, estes últimos servizos, dependentes das Administracións Públicas, deberán remitir 
dita solicitude ao xulgado competente.  
 
Esta é unha medida moi controvertida, xa que esta limitación pode provocar que a vítima, se decide non 
iniciar o proceso xudicial, non reciba ningún tipo de protección e acabe volvendo co seu agresor. Pero á 
marxe de si a súa aplicación é efectiva ou ten un efecto disuasorio, trátase dun instrumento que busca dar 
unha resposta aos casos de violencia de xénero no momento en que chegan ao xulgado. Non obstante, a 
Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, 
ven a aportar outra solución. Así, dando un paso máis aló, contempla que a situación de violencia de xénero 
tamén se poida acreditar a través da certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios, ou a 
través da certificación dos servizos de acollida da Administración autonómica ou local, entre outras. Con 
esta acreditación as mulleres poden acceder aos recursos dos organismos públicos, por exemplo, ás 
axudas económicas, pero non se lles garante protección policial (segundo o nivel de risco que concorra). 
Así, a muller non está obrigada a presentar unha denuncia ou a acudir á Administración de Xustiza 
para obter protección social, económica ou administrativa, polo que a vía xudicial deixa de ser a 
solución para acreditar a condición de vítima.  
 
Seguindo coa análise da información estatística sobre violencia de xénero extraída de fontes oficiais, no 
ano 2017 solicitáronse ou incoáronse2 en Galicia un total de 1.928 Ordes de Protección, o maior numero 
de todo o período analizado, e un 13,88% máis que o ano anterior. Deste total de Ordes de Protección 
solicitadas ou incoadas, máis do 32% foron denegadas, e as inadmitidas apenas supoñen o 0,67% do 
total. A este respecto, dende o 2015 nos boletíns estatísticos do CGPJ diferéncianse as Ordes denegadas 
das inadmitidas, e como se observa na táboa seguinte, estas últimas apenas teñen incidencia sobre o 
conxunto. 
 

  
Evolución das Ordes de Protección solicitadas en Galicia. Período 2009 – 2017 (valores absolutos) 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Incoadas 1.322 1.342 1.249 1.443 1.490 1.327 1.564 1.693 1.928 

Resoltas. Adoptadas 815 814 798 912 885 829 923 1.134 1.284 

Resoltas. Denegadas 511 528 451 531 605 497 632 544 631 

Pendentes ao final do trimestre 9 0, 0, 1 0, 1 0, 15 0, 

Resoltas. Inadmitidas 0 0 0 0 0 0 10 15 13 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 

En Galicia en torno ao 86 - 90% das ordes incoadas son solicitadas a instancia da vítima. Neste último 
ano as restantes foron solicitadas a instancia do Ministerio Fiscal (5,7%), e acordadas de oficio polo órgano 
xudicial (4,2%). Polo que apenas se rexistran solicitudes efectuadas por familiares ou a instancia doutras 
Administracións ou entidades asistenciais. Respecto á evolución das solicitudes a instancia do Ministerio 
Fiscal, o maior número de solicitudes tivo lugar no 2010, cun total de 164 solicitudes que acadaron un peso 
do 12,2% sobre o total. As solicitadas de oficio entre os anos 2009 – 2015 apenas tiveron incidencia, sendo 
no último ano cando se contabiliza o maior número. As solicitadas a instancia doutras persoas ou das 
entidades ou organismos asistenciais apenas teñen incidencia en todo o período. 

                                                 
2 Incoar: levar a cabo os primeiros trámites para iniciar o procedemento. 
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Como se observa no gráfico seguinte, dende o ano 2014 o número de ordes e medidas de protección 
solicitadas na provincia foi incrementándose, chegando a rexistrar no 2017 o maior número de todo o 
período. Neste ano as solicitudes da provincia da Coruña supuxeron o 37,39% do conxunto da comunidade. 
Así, neste ano contabilizáronse 721 solicitudes, un 17,42% máis respecto ao mesmo período do ano 
anterior. Ao igual que increméntase o número de solicitudes tamén increméntase o número de denuncias, 
como se viu anteriormente, e o cociente de renuncias en relación coas denuncias presentadas diminúe; 
polo que os datos poden ser indicativos de que as medidas están contribuíndo a que as vítimas non retiren 
as denuncias.   
 

  
Evolución do número de ordes de protección solicitadas por provincias. Período 2009 – 2017 
(valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 
Por outro lado, das 721 ordes solicitadas ou incoadas na provincia no ano 2017, o 70,60% foron 
outorgadas e o 28,57% denegadas. Con respecto ás ordes concedidas, dende o 2012 presentan unha 
tendencia á alta. Así mesmo, este ano as ordes adoptadas incrementáronse nun 20,90% e as denegadas 
tamén se incrementaron nun 8,99%. Por outro lado, as ordes solicitadas ou incoadas respecto ás denuncias 
interpostas non chegan a un terzo, isto quere dicir que ditouse orde de protección para máis do 29% das 
denuncias rexistradas neste último ano, a maior porcentaxe de todo o período.  
 
Se ben ata o 2015, Pontevedra, co 38,17% do total de solicitudes rexistradas en Galicia, viña sendo a 
provincia na que solicitábase o maior número de ordes de protección, tamén é a provincia co maior número 
de ordes denegadas ao longo de todo o período. Así por exemplo, no 2017 máis do 42% das ordes incoadas 
desta provincia foron denegadas, cuxo peso sobre o conxunto galego supón o 38,35% do total das da 
comunidade, por riba do peso das ordes denegadas na Coruña (32,65%). 
 
Dende unha perspectiva evolutiva máis ampla, na provincia da Coruña se observa que nestes 9 anos 
analizados denegáronse o 31,1%, e adóptanse o 68,6%.  
 

  
Evolución do número de Ordes de Protección a vítimas solicitadas na provincia da Coruña. 
Período 2009 – 2017 (valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A Coruña 405 402 397 359 414 412 498 614 721

Lugo 166 201 193 190 202 186 219 216 216

Ourense 179 218 191 313 325 154 250 362 422

Pontevedra 572 521 468 581 549 575 597 501 569
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Ao igual que sucede no resto das provincias galegas, na provincia da Coruña o maior número de solicitudes 
son realizadas a instancia da propia muller. Estas no 2017 representaron o 81,55% do total, un 21,23% 
máis respecto ao ano anterior. Por outra banda, en practicamente todo o período se observa que é a 
provincia galega na que se solicitan máis ordes a instancia do Ministerio Fiscal, pois neste último ano 
supuxeron máis do 51% do total das solicitadas en Galicia, seguida cun 34,86% pola provincia de Ourense. 
Aínda do cal, estas so representaron o 7,77% do total das solicitudes na provincia. Así mesmo, o 93,8% 
das solicitudes de oficio en Galicia, teñen lugar na provincia da Coruña.  
 

  
Evolución do número de Ordes de Protección solicitadas na provincia dende diferentes Instancias. 
Período 2009 – 2017 (valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 
 

Como se recolle no gráfico seguinte, o cociente ordes/denuncias da provincia neste último ano sitúase 
nun 29,52%, polo que xunto a Pontevedra, son as provincias que manteñen o cociente máis baixo, 
por debaixo do cociente de Galicia (32,13%). A este respecto, Galicia mantén un cociente que sitúase 
case 8 puntos porcentuais por riba do cociente do Estado (24,33), sendo unha das comunidades autónomas 
co cociente máis elevado. 
 

  
Evolución do cociente de Ordes de Protección solicitadas ou incoadas respecto ás denuncias 
presentadas por provincias. Período 2011- 2017 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 
Na análise das Ordes solicitadas por Partido Xudicial, se observa que neste último ano o 29,26% das 
solicitudes realizadas corresponden ao Partido da Coruña, o 20,67% ao Partido de Ferrol, e o 13,73% ao 
Partido de Ribeira. O Partido de Ribeira experimentou o maior incremento do conxunto de partidos xudiciais, 
máis dun 62% respecto ao ano anterior, rexistrando a súa vez o maior número dende o ano 2009, e a 
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diferenza dos outros dous partidos, máis do 74% das solicitudes realízanse de oficio. Así, das 76 solicitudes 
de oficio deste último ano da provincia, 74 foron solicitadas neste partido. 
 
O Partido de Santiago é o cuarto partido con maior volume de actividade, aínda que no último ano, a 
diferencias dos tres primeiros, o número de solicitudes reduciuse nun 7,60%. Do lado dos partidos que 
presentan menor volume de solicitudes, están Padrón e Negreira cun 0,83% respectivamente, e Arzúa cun 
0,97% das solicitudes efectuadas no conxunto provincial.  
 
En canto ao cociente de ordes de protección incoadas/denuncias interpostas por violencia de xénero, son 
os partidos de Ribeira co 75%, seguido do de Ferrol, co 51,38% e Ordes co 51,11% os partidos coas 
porcentaxes máis altas neste 2017. Por outra banda, Padrón é o partido que ten o menor cociente de ordes 
incoadas/denuncias co 12%, seguido de Negreira co 18,18% e A Coruña co 18,51%. 
 

  
Ordes de Protección e medidas solicitadas por Partido Xudicial. Ano 2017 (valores absolutos e 
porcentuais) 
 

Partidos 
Xudiciais 

Total 
incoadas 

% 
Variación 
2017/16 

Total resoltas 

Pendentes 
Cociente 

ordes/ 
denuncias 

Inadmitidas Adoptadas Denegadas 

Nº % Nº % Nº % 

BETANZOS 49 113,04 0 0,00 45 91,84 4 8,16 0 34,27 

SANTIAGO 73 -7,59 0 0,00 56 76,71 17 23,29 0 24,75 

FERROL 149 20,16 0 0,00 87 58,39 62 41,61 0 51,38 

A CORUÑA 211 1,93 2 0,95 118 55,92 91 43,13 0 18,51 

NOIA 19 90,00 0 0,00 17 89,47 2 10,53 0 28,79 

CARBALLO 33 0,00 0 0,00 24 72,73 9 27,27 0 30,56 

CORCUBION 22 69,23 3 13,64 16 72,73 3 13,64 0 47,83 

ARZUA 7 -30,00 0 0,00 6 85,71 1 14,29 0 33,33 

ORTIGUEIRA 8 -27,27 1 12,50 3 37,50 4 50,00 0 25,00 

RIBEIRA 99 62,30 0 0,00 99 100,00 0 0,00 0 75,00 

NEGREIRA 6 -33,33 0 0,00 6 100,00 0 0,00 0 18,18 

MUROS 16 23,08 0 0,00 14 87,50 2 12,50 0 39,02 

PADRON 6 -40,00 0 0,00 4 66,67 2 33,33 0 12,00 

ORDES 23 109,09 0 0,00 14 60,87 9 39,13 0 51,11 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 

 

Respecto á resolución das Ordes no 2017, o partido xudicial coa porcentaxe máis alta de Ordes adoptadas 
é Ribeira co 100%, situación que se ven sucedendo dende o 2013. Negreira tamén mantén o 100%, aínda 
que neste caso só se solicitaron 6 Ordes de Protección, e séguelles Betanzos co 91,84%. Os partidos coa 
porcentaxe máis baixa de Ordes adoptadas son Ortigueira cun 37,50%, A Coruña cun 55,92% e Ferrol cun 
58,39%, caso destacable, dado que, tras o baixo número de ordes adoptadas en practicamente todo o 
período, neste último ano acada o maior número. 

 

  
Resolución de Ordes de Protección por partido xudicial. Ano 2017 (valores porcentuais) 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos sobre violencia sobre a muller. Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial 
(CGPJ). 
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O Sistema de Seguimento Integral para os casos de violencia de xénero (VioGén), posto en marcha en 
xullo do 2007 en cumprimento da Lei Orgánica 1/2004, dependente da Secretaría de Estado de Seguridade 
do Ministerio do Interior. Entre o seus obxectivos destacan:  
 

• Coordinar ás diferentes institucións públicas que teñen competencias en materia de violencia de 
xénero.  

• Integrar toda a información de interese que se estime necesaria. 

• Facer unha predición do risco das vítimas. 

• Atendendo ao nivel de risco, realizar seguimento e protección ás vítimas en todo o territorio 
nacional. 

• Realizar unha labor preventiva, emitindo avisos, alertas e alarmas, a través do "Subsistema de 
Notificacións Automatizadas", cando se detecte algunha incidencia ou acontecemento que poida 
poñer en perigo a integridade da vítima. 

 
Polo tanto, o sistema busca coordinar a todas as Administracións implicadas na protección de vítimas de 
violencia de xénero para realizar un seguimento individualizado de cada caso e adaptado ao seu nivel de 
risco, así como para ofrecer ás vítimas un plan de seguridade personalizado e para emitir notificacións 
cando se detecte algunha situación de risco. Para isto, clasificase o seguimento segundo o nivel de risco 
para a vida e a integridade da muller, coa finalidade de adaptar as medidas de protección en función do 
nivel de risco apreciado. 
 
Os datos que se analizan están referidos a “caso activo de violencia de xénero”, isto é, á consideración 
dunha vítima cun único agresor, xa que unha mesma muller ao longo do tempo pode sufrir malos tratos a 
mans de máis dun agresor, polo que unha mesma muller pode aparecer contabilizada tantas veces coma 
teña casos asociados con distintos agresores.  
 
Segundo os datos dos últimos 5 anos, que fan referencia aos casos activos a 31 de decembro de cada ano 
e que se recollen na táboa que sigue, o maior número de vítimas de violencia de xénero en Galicia obxecto 
de control e seguimento policial a través do sistema Viogén rexistrase no 2013. Neste ano, tras a avaliación 
do risco dos 3.261 casos de violencia de xénero activos no sistema a 31 de decembro, isto é, con atención 
policial e vixilancia administrativa permanente, nun 72,55% dos casos non se aprecia ningún tipo de risco 
polo que se lles pautan as mesmas medidas que para calquera outra persoa denunciante e se lles facilita 
as recomendacións oportunas para a autoprotección; e no restante 27,45% dos casos apreciase que existe 
risco para a vítima a sufrir novas agresións. Aínda do cal, 3 de cada 4 casos nos que se aprecia risco teñen 
unha valoración de risco baixo. Así, ademais de ser este o ano co maior número de vítimas con atención 
policial activa, tamén é no que hai maior número de casos con risco non apreciado. Así mesmo, durante o 
período, á vez que decrece o peso dos casos sen risco apreciado, incrementase o peso dos casos que 
presentan algún nivel de risco. 
 
Para os casos nos que se aprecia risco, as medidas de protección que se contemplan, van aumentando en 
intensidade segundo se incrementa o nivel de risco. Destacan, entre outras: facilitar á vítima un número de 
teléfono de contacto permanente, a comunicación ao agresor de que a vítima dispón dun servizo policial 
de protección, información á vítima sobe os recursos e servizos municipais existentes e, no caso de que 
este teña licenza de armas, requirirlle a súa entrega ou requisarllas.  
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Do 2013 ao 2015 o número de vítimas con control a través do sistema vai decrecendo, pero xa no 2016 o 
número volve a incrementarse ata chegar no 2017 a un total de 3.150, o 5,75% dos casos do conxunto 
estatal, cun crecemento do 2,11%.  
 

  
Evolución do número de casos activos de violencia de xénero en Galicia obxecto de control, 
protección e seguimento policial a través do VioGén. Período 2013 – 2017 (Valores absolutos a 31 
de decembro de cada ano) 
 

 

  

Casos 
activos 

Valoración do risco 

Non apreciado 
Con protección 

policial  

Nivel de risco 

Baixo Medio Alto Extremo 

2013 3.261 2.366 895 684 201 9 1 

2014 2.937 2.053 884 684 192 8 0 

2015 2.934 1.978 956 727 216 10 3 

2016 3.085 1.740 1.345 1.100 235 9 1 

2017 3.150 1.485 1.665 1.381 263 19 2 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de xénero. 

 
No ano 2017 os casos con protección policial, que presentan algún nivel de risco apreciado, acadan a 
porcentaxe máis alta, o 52,86% do total, superando por tanto aos casos con risco non apreciado. Así, dos 
1.665 casos con risco apreciado e protección policial, o 82,94% presentan un risco baixo, o 15,80% un risco 
medio, un 1,14% un risco alto e un 0,12% un risco extremo.  
 

  
Distribución porcentual dos casos con risco apreciado e dos casos sen risco apreciado en Galicia 
activos a 31 de decembro de cada ano. Período 2013 – 2017 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero 

 
Por provincias, a Coruña é a que mantén durante o período 2013-2017 o maior número de casos en 
seguimento activo. A 31 de decembro de 2017, no Sistema de Seguimento Integral nos casos de violencia 
e Xénero rexístranse na provincia 1.366 casos activos, un 4,35% máis respecto ao ano anterior, dos cales, 
o 36,09% non teñen un risco apreciado para a integridade da muller, e o 63,09% presentan algún nivel de 
risco. 
 
En canto aos niveis máis altos de protección na provincia da Coruña, só 14 casos, o 1,02% do total dos 
1.366 casos activos durante o 2017, están encadrados no nivel alto, e ningún no extremo. Na escala, o 
risco extremo é o nivel máis alto de risco e ten como consecuencia á vixilancia permanente da vítima ata 
que as circunstancias do agresor deixen de constituír unha ameaza inminente. 
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Evolución do número de casos activos de violencia de xénero na provincia da Coruña obxecto de 
control, protección e seguimento policial a través do Viogén. Período 2013 - 2017 
 

  

Casos 
activos 

Valoración do risco 

Non apreciado Con protección policial  
Nivel de risco 

Baixo Medio Alto Extremo 

2013 1.386 991 395 317 75 3 0 

2014 1.263 794 469 386 80 3 0 

2015 1.233 765 468 369 96 3 0 

2016 1.309 650 659 539 117 3 0 

2017 1.366 493 873 724 135 14 0 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero 

 
No que respecta ao ámbito policial, ademais de estar habilitadas no Sistema a Garda Civil (nos concellos 
pequenos e medianos) e a Policía Nacional (nas cidades) para o intercambio de datos, o seguimento e a 
aplicación das medidas preventivas ás mulleres e as súas fillas ou fillos menores de idade, poden integrarse 
as policías locais. Os trámites para que estas últimas póidanse incorporar ao Sistema, son: 
 

• Adhesión ao protocolo FEMP de 2006 (a intención de adherirse ten que plasmarse nunha acta da 
Xunta Local de Seguridade) 

• Elaborar un “protocolo de coordinación” (onde se reflicta o procedemento a seguir para a distribución 
das funcións de seguimento das vítimas entre o corpo da policía local e as forzas e corpos de 
Seguridade que operen no municipio) 

• Recibir unha acción formativa na que se imparten os coñecementos básicos para operar co sistema. 

• Completados os pasos anteriores, habilítanse usuarios no sistema VioGén.  
 
Dos 93 concellos da provincia, tan só 59 contan con policía local, e destes, 46 teñen constituída a Xunta 
Local de Seguridade. No que respecta á integración no Sistema VioGén, só hai 3 concellos que están 
plenamente incluídos no sistema e que teñen asignado a protección de vítimas (Arteixo, Cambre e Oleiros), 
e outros 7 (Carballo, Cerceda, Ferrol, As Pontes, Vimianzo, Santiago e Coruña) que están así mesmo en 
proceso de adscrición, segundo fontes da Unidade de Violencia da Subdelegación do Goberno. A este 
respecto, coa aprobación do marco lexislativo que recoñece as competencias en materia de igualdade e 
violencia de xénero, o Real Decreto - Lei 9/2018, do 3 de agosto, de medidas urxentes para o 
desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero prevese que os Concellos reciban 
axudas adicionais para estimular a súa incorporación ao VioGén.  
 
É importante ter en conta que para a integración no Sistema varias persoas do corpo reciben unha 
formación básica para o manexo do Sistema, pero tal como apuntan diferentes profesionais, é necesario 
que a incorporación acompáñese de medidas formativas e de sensibilización para que as mulleres poidan 
ser atendidas por persoal especializado. 
 
A Xunta de Galicia, a través da Academia Galega de Seguridade Pública convoca cursos de formación 
continua para o persoal dos corpos da policía local dos concellos de Galicia. No tocante ao ámbito da 
violencia de xénero, nos últimos anos organizáronse as diversas accións formativas, que como se podo 
observar na táboa seguinte, trátanse de accións formativas de curta duración, que ademais son de carácter 
voluntario. Por outro lado, a única acción formativa que realizou, ou na que expresamente se aborda a 
Trata, tivo lugar no ano 2016. A este respecto, segundo se desprende do Documento Refundido de Medidas 
do Pacto de Estado en Materia de violencia de xénero, recóllese a necesidade de ampliar a formación 
especializada que reciben as e os profesionais da Administración de Xustiza, e das forzas e corpos 
de seguridade do Estado, tanto en materia de prevención da violencia de xénero como en materia 
de trata, e isto sen prexuízo de estruturar a formación especializada en plans que contemplen unha 
formación transversal, estable, multidisciplinar e avaliable.  
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Cursos de formación continua para o persoal dos corpos da Policía Local dos Concellos de Galicia 
da Academia Galega de Seguridade Pública. Período 2016 - 2018 
 

2016 

Violencia de xénero: actuación policial (20 horas e 25 prazas) 

Prostitución, trata de brancas, pornografía infantil (21 horas e 25 prazas) 

2017 

Violencia de xénero: actuación policial (20 horas e 25 prazas) 

2018 

Primeira actuación da policía ante un suposto de Violencia de xénero (8 horas e 25 prazas) – 2 cursos 

Instrución de dilixencias por violencia de xénero (8 horas e 25 prazas) – 2 cursos 

Recursos das Administracións Públicas nos supostos de violencia de xénero (4 horas e 25 prazas) 

Intervención co maltratador (12 horas e 25 prazas) 

As e os menores como vítimas (8 horas e 25 prazas) 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos das convocatorias de cursos de formación continua para o persoal dos corpos da Policía Local 
dos Concellos de Galicia da Academia Galega de Seguridade Pública. 
 

Así mesmo, diferentes profesionais que se consultaron durante os traballos de diagnose van máis aló, e 
inciden na necesidade de que se aborden outras áreas na formación específica que recibe o persoal das 
forzas e corpos de seguridade, para incidir en aspectos como a empatía, a intelixencia emocional, etc. 
Accións máis innovadoras coas que mellorar as habilidades de comunicación do persoal que traballa 
directamente coas mulleres vítimas, xa que nos actuais plans de formación non se contemplan. 
 
Volvendo aos datos da anterior táboa, vemos que o número de accións previstas no 2018 intensificáronse 
en número respecto aos anos anteriores, abordándose novos contidos. Como apuntan diferentes 
profesionais participantes na diagnose, á hora de deseñar as accións debe terse en conta tamén que 
algunhas mulleres que acoden á policía non o fan unicamente para denunciar, senón tamén para 
obter información, axuda ou protección, en lugar de acudir aos recursos especializados ou aos servizos 
sociais como primeiro recurso. De aí a importancia de que realicen unha intervención integral, e non só 
durante a recepción da denuncia, dándolles información sobre outros servizos e recursos, así como as 
pautas para a súa seguridade e autoprotección, porque para moitas delas a vía penal non é a solución. 
 
Como se deprende dos datos que se foron analizando ao longo do capítulo, algunhas das persoas que 
acoden non están seguras de querer iniciar un procedemento penal contra o agresor (especialmente cando 
perciben que se trata dunha situación de violencia puntual e non excepcionalmente grave) e acaban 
renunciando ou non declarando no xuízo, xa que a denuncia acaba sendo un problema, e deriva nun 
proceso para o cal non estaban preparadas. Isto pon de manifesto a variedade de funcións que a policía 
pode desenvolver para proporcionar unha resposta máis flexible á vítima, sempre valorando o seu risco, e 
de ser o caso, a integridade das fillas/os menores, e respectando a súa capacidade de decisión. 
 
Así mesmo, cando acoden a denunciar inmediatamente tras un episodio de violencia, moitas chegan cun 
delicado estado emocional e, ata que son asistidas por un ou unha avogada poden pasar horas, polo que 
nalgúns casos acaban desistindo á espera. E dado que os atestados policiais teñen valor de denuncia, 
convértense nun instrumento fundamental. Unha boa intervención policial vai a posibilitar unha mellor 
protección xudicial. 
 
Outra cuestión importante, ademais da formación, ten que ver con que na maioría das policías locais dos 
concellos de menor tamaño dispoñen de menos medios e persoal. Neste senso, recóllese que os aspectos 
de mellora máis prioritarios teñen que ver con que o persoal estea máis implicado, máis 
sensibilizado e máis formado.  
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O servizo telefónico 016 de información e asesoramento xurídico en materia de violencia de xénero leva 
funcionando dende setembro de 2007. Dende o inicio do servizo e ata 2017 realizáronse dende Galicia 
32.881 chamadas, o que supón o 4,5% das chamadas rexistrada no conxunto estatal. A media anual de 
chamadas realizadas dende Galicia entre 2008 e 2017 foi de 3.216, pero destacan especialmente os datos 
dos últimos 3 anos, pois presentan os valores máis altos de todo o período. 
 
A meirande parte de chamadas son realizadas pola propia usuaria para expor algunha consulta sobre a 
súa propia situación, aínda que as chamadas realizas por familiares van crecendo moderadamente ano 
tras ano, pois mentres no ano 2008 supoñían o 21,2% das chamadas no último ano 2017 chegaron a 
representar o 40,3%. Este é un dato positivo xa que pode ser indicativo de que pouco a pouco estase 
superando a idea de que os asuntos de parella pertencen ao ámbito privado. 
 

  
Evolución do número de chamadas o 016 en Galicia segundo e persoa que realiza a chamada. 
Período 2009 - 2017 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Usuaria 603 2.628 2.362 2.204 2.388 1.863 1.915 2.069 2.669 2.801 2.402 

Familiares/Persoas achegadas 90 558 684 817 860 641 741 760 975 1.130 967 

Outros 28 67 50 79 71 52 58 71 66 95 95 

Total 721 3.253 3.096 3.100 3.319 2.556 2.714 2.900 3.710 4.026 3.464 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero 

 
Ao analizar os datos por provincias, se observa que ata o 2013 a provincia da Coruña é a que rexistra o 
maior número de chamadas efectuadas ao teléfono de información 016, ano a partir do cal rompese esta 
tendencia en favor de Pontevedra, que chega a acumular máis do 50% do total das chamadas de Galicia 
no 2015. Xa a partir do 2016 ascende o número de chamadas da provincia da Coruña, chegando no 2017 
a rexistrar un total de 1.676, o que supón o 48,38% das chamadas totais realizadas en Galicia. Este número 
total de chamadas é o equivalente a case 5 chamadas ao día procedentes da provincia da Coruña. 
 

  
Evolución do número de chamadas o 016 en Galicia por provincias. Período 2009 - 2017 

  
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero 
 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A Coruña 383 1.468 1.433 1.422 1.483 1.191 1.222 903 919 1.687 1.676

Lugo 69 427 368 339 373 299 294 412 499 396 274

Ourense 68 292 300 302 294 276 282 281 316 422 304

Pontevedra 201 1.066 995 1.037 1.169 790 916 1.304 1.976 1.521 1.210
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Este servizo comeza a funcionar no 2005 pero é no 2010 cando o Ministerio de Política Social e Igualdade, 
a través da Delegación do Goberno para a violencia de xénero, asume a xestión do servizo e pasa a 
chamarse deste modo. Para a xestión do servizo, o Ministerio subscribiu un convenio de colaboración coa 
FEMP, quen encárgase de contratar a prestación do servizo cunha empresa ou entidade.  
 
O servizo consiste en proporcionar ás vítimas de violencia de xénero unha atención inmediata ante as 
emerxencias e necesidades que poidan ter, durante as 24 horas do día e os 365 días do ano. Aínda que o 
servizo tamén ten unha función preventiva, xa que as vítimas tamén poden comunicarse co servizo para 
solicitar información ou simplemente manter unha conversa en momentos difíciles con algunha das persoas 
que atende o servizo. 
 
Apoiase na utilización de tecnoloxías de comunicación, telefonía móbil e telelocalización. Para poder 
solicitalo, as vítimas teñen que cumprir cunha serie de requisitos: non convivir coa persoa ou persoas que 
lles someteron a malos tratos e participar nos programas de atención especializada para vítimas da 
violencia de xénero existentes no territorio da comunidade autónoma. A xestión da solicitude da prestación 
do servizo para as mulleres vítimas de violencia de xénero realízase a través dos servizos sociais ou dos 
Centros de Información á Muller dos concellos adheridos, que son quen se encarga de verificar que as 
solicitantes cumpren cos requisitos para acceder ao servizo, así como de valorar se o servizo adáptase ás 
necesidades da vítima e de realizar unha avaliación periódica semestral. Actualmente, en Galicia hai 
adheridos 181 concellos, dos cales 62 son da provincia da Coruña, 33 de Lugo, 37 de Ourense e 49 de 
Pontevedra.  
 
Neste último ano, a 31 de decembro en Galicia contabilizáronse 545 usuarias activas, un 0,37% máis 
respecto ao 2016, o maior número de todo o período, e representa o 4,35% a nivel estatal. 
 
Tal e como se observa no gráfico seguinte, durante todo o período A Coruña é a provincia galega que conta 
co maior número de usuarias activas do servizo. Durante o período comprendido entre o 31 de decembro 
do 2010 e o 31 de decembro do 2017 mantén unha media aproximada de 267 usuarias activas por ano. 
Así mesmo, apréciase unha evolución do número de usuarias activas practicamente constante ao longo de 
todos os anos, sendo os anos 2016 e 2017 nos que máis usuarias activas se rexistran.  
 

  
Evolución do número de usuarias activas de ATENPRO en Galicia a 31 de decembro de cada ano. 
Período 2010 – 2017 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de xénero 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A Coruña 170 213 259 285 272 259 286 331 330

Lugo 35 29 29 27 26 32 39 44 42

Ourense 40 36 39 36 23 25 19 24 25

Pontevedra 99 118 125 111 115 120 149 144 148
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Dentro das medidas para a protección integral contra a violencia de xénero prevista nas políticas públicas 
destacan unha serie de medidas pensadas para dotar ás mulleres vítimas dunha autonomía suficiente para 
que poidan saír do círculo da violencia. Estas axudas, contempladas tanto na lexislación como en diversos 
plans, buscan que poidan cambiar de domicilio, ter ingresos propios, ou contar cun permiso de residencia 
no país.  

 
 

 
 
Tanto a Lei Integral estatal como a Lei galega de tratamento integral da violencia de xénero contemplan 
que as vítimas de violencia de xénero poidan percibir unha axuda para proporcionarlles apoio económico, 
e isto cando se sitúen nun determinado nivel de renda. Así, en canto ás axudas económicas en Galicia, 
establécense: 
 
1. Prestacións económicas directas:  

o Axudas de pagamento único e axudas de indemnización (artigo 27 da Lei Integral e artigo 
43 da Lei 11/2017, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 
violencia de xénero) 

o Axudas periódicas 
2. Renda Activa de Inserción (RAI) 
3. Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) 
 

■ 

 
Por un lado, a financiación das axudas económicas de pagamento único contempladas no artigo 27 da Lei 
Integral corresponde á Administración Xeral do Estado, aínda que a súa xestión delégase nas Comunidades 
Autónomas. A contía, polo importe que corresponda, abóase nun pago único. A este respecto, o importe, 
con carácter xeral, equivale ao subsidio de 6 meses por desemprego, pero poderán chegar aos 12, 18 ou 
24 meses cando concorran diversas situacións, como poden ser: ter familiares ou menores acollidos/as, ou 
unha discapacidade. Para ser beneficiaria desta axuda, a solicitante deberá reunir unha serie de requisitos:  
 
- Ser muller, maior de idade ou emancipada e vítima de violencia de xénero. 
- Non convivir co agresor.  
- Estar empadroada e residir na Comunidade autónoma de Galicia (no caso de mulleres estranxeiras, 

terán que ter permiso de residencia e traballo);. 
- Ter especiais dificultades para obter un emprego, que se acreditará a través do informe do Servizo 

Público de Emprego. 
- Carecer de rendas que, en cómputo mensual superen o 75% do salario mínimo interprofesional 

vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. 
- Non ter percibido esta axuda ou a axuda periódica (prevista no artigo 39 da Lei  galega 11/2017) 

para vítimas de Violencia de xénero con anterioridade.  
 
As situacións de violencia de xénero que dean lugar ao recoñecemento do dereito desta axuda económica 
acreditaranse coa orde vixente de protección a favor da vítima; coa sentencia condenatoria definitiva e 
firme, que conteña medidas de protección vixentes que acrediten a actual situación de violencia de xénero; 
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e, excepcionalmente, co informe do Ministerio Fiscal onde se indique a existencia de indicios de que a 
denunciante é vítima de violencia de xénero, mentres non se dite a orde de protección. Polo tanto, a 
existencia dunha denuncia é un requisito esencial para a solicitude desta axuda estatal. 
 
No que respecta ás axudas de indemnización, recollidas no artigo 43 da Lei 11/2017, do 27 de xullo, galega 
para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, están dirixidas ás mulleres que sofren 
violencia de xénero e/ou a menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionadas 
como consecuencia da situación de violencia, e veñen fixadas por sentencia xudicial. A contía de 
indemnización establécese en 6.000€, excluídos os intereses de demora, por cada persoa beneficiaria. 
 
En canto ás axudas periódicas previstas no artigo 39 da Lei Galega 11/2007, modificada pola Lei 12/2016, 
do 22 de xullo, teñen como obxectivo proporcionar apoio económico ás mulleres para intentar garantirlles 
unhas condicións suficientes de independencia económica respecto ao agresor, ou da persoa que 
mantivese sobre ela unha relación de dominación para os casos das mulleres vítimas de trata con fins de 
explotación sexual, e así intentar axudalas a romper coa situación de violencia. A súa contía establécese 
en función das rendas e ingresos da muller solicitante da axuda en relación co indicador público de renda 
de efectos múltiples (IPREM) vixente e ata un máximo de 12 mensualidades. Con carácter xeral, poden ir 
dos 300€/mes ata os 800€/mes, dependendo de si os ingresos medios son superiores ou non ao IPREM 
ou se teñen ao seu cargo algunha filla ou fillo menor en acollida; ou algunha discapacidade igual ou superior 
ao 33%. 
 
Os requisitos para poder ser beneficiaria desta axuda son: 
 

• Ser muller maior de idade ou emancipada, e vítima de violencia de xénero nunha relación de 
convivencia e de dependencia económica co seu agresor, ou no caso das vítimas de trata de 
fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que mantivese sobre ela unha relación de 
dominación.  

• Ter cesado a convivencia co agresor nos doce meses inmediatamente anteriores á data de 
presentación da solicitude.  

• Estar empadroada e residir na Comunidade Autónoma de Galicia.  

• No caso das vítimas de trata terán que acreditar que posúen autorización de residencia por 
circunstancias excepcionais. 

• carecer de recursos económicos e/ou dispoñer dunha renda ou ingresos brutos mensuais iguais ou 
inferiores a 1,5 veces o IPREM vixente, excluída a parte proporcional da pagas extraordinarias.  

• Non ter percibido con anterioridade esta axuda ou a axuda de pago único establecida no artigo 27 
da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro. 

 
A acreditación da condición de vítima realizarase mediante a certificación da orde de protección ou da 
medida cautelar; a través da sentencia ou dun documento xudicial que declare a situación de violencia de 
xénero ou ser vítima de trata; mediante un informe do Ministerio Fiscal, dun informe dos servizos sociais 
/sanitarios ou dos servizos de acollida da Administración Pública; ou cun informe das forzas e corpos de 
Seguridade. 
 
A aprobación da Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, supuxo 
unha mellora da cobertura económica, garantíndose que o prazo permaneza aberto durante todo o ano, e 
tamén se contempla como potenciais beneficiarias da prestación ás vítimas de trata con fins de explotación 
sexual.  
 
Revisando as axudas de pagamento único e periódico, ao non dispoñer datos oficiais sobre as solicitudes, 
a análise centrarase nas resolucións favorables, isto é, as axudas concedidas. Como se pode comprobar 
no gráfico seguinte, o volume de axudas concedidas varía ao longo dos anos. Se ben, o ano no que se 
conceden o maio número en Galicia é neste 2017, un total de 483, das cales o 86,34% correspóndense 
coas de pagamento periódico, e o 13,66% restante cas de pagamento único. 
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Evolución do número de axudas económicas de pagamento periódico e pagamento único 
concedidas a mulleres vítimas de violencia de xénero en Galicia. Período 2009 – 2017 (valores 
absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
O maior número de concesións de axudas de pagamento periódico pode estar relacionado con que 
estas sexan solicitadas en maior medida, xa que os requisitos de acreditación da situación de 
violencia de xénero son máis flexibles. Non se require unha denuncia contra o agresor para acreditar a 
situación de violencia de xénero. Pero pola contra, requírese que a convivencia co agresor cesase nos doce 
meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude, e no caso da primeira, non 
especifica o tempo transcorrido do cese da convivencia. Así mesmo, nas axudas de pagamento único 
recóllese, entre os requisitos, que as mulleres solicitantes teñen especiais dificultades de acadar un 
emprego. Pola súa parte, nas de pagamento periódico, a súa concesión non é incompatible con dispoñer 
dun emprego sempre e cando a dispoñibilidade de recursos sexan insuficientes para afrontar unha 
independencia inmediata do agresor ou da persoa que exercese sobre ela unha relación de dominación. 
 
Continuando coa análise dos datos, no anterior gráfico se observa como as axudas de pagamento periódico  
neste 2017 increméntanse nun 28,70% con respecto ao ano anterior. Non así as de pagamento único, que 
decrecen un 31,25%. Aínda que estas viñan presentando un crecemento constante ata o 2016. En 
conxunto, ambas axudas concedidas respecto ao 2009 e o 2017 duplícanse en número. Cabe destacar 
ademais que neste 2017 Galicia é a cuarta comunidade autónoma na que se concede o maior número de 
axudas de pagamento único, o 12,82% do total. 
 
Segundo as axudas concedidas a mulleres vítimas de violencia de xénero en Galicia no período 2010-2017, 
a distribución das beneficiaras presentan as seguintes características: 
 

• 8 de cada 10 vítimas de violencia de xénero que recibiron a axuda económica de pagamento único 
e periódico son españolas (81,78%).  

• O 34,15% das mulleres que recibiron axudas tiñan entre 36 e 45 anos, sendo o segundo grupo co 
maior peso do conxunto. O segundo grupo é o de 26 a 35 anos, este supón o 30,13% do total. Pola 
súa parte, o grupo que experimentou un maior incremento porcentual no último ano foi o de 21 a 25, 
un 58,62%. En canto ao terceiro grupo máis representativo, atópase o de 44 a 55 anos, aínda que 
este último ano o seu peso reduciuse nun 24,44%. 

• 6 de cada 10 mulleres beneficiarias das axudas de pagamento periódico teñen algunha filla ou 
fillo ao seu cargo, no último ano o 61,15% do total; e no caso das beneficiarias das axudas de 
pagamento periódico, elevase a 68,18%. Pola súa parte, no conxunto do período aínda que é moito 
maior o número de mulleres receptoras que teñen algunha filla ou fillo, as mulleres que non teñen 
menores supoñen o 36,19%. 

• Do 2011 ao 2017 o 9,78% das beneficiarias destas axudas tiña algunha discapacidade. Na 
provincia da Coruña é onde acadan a maior porcentaxe, chegando a supoñer o 12,14% do total das 
beneficiarias. Do conxunto das beneficiarias as axudas periódicas, as mulleres con discapacidade 
apenas representan o 6,48%, pola contra, nas axudas de pagamento periódico estas supoñen o 
25,84% do total, polo que 1 de cada 4 mulleres que reciben unha axuda de pagamento único teñen 
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algunha discapacidade. Así mesmo, o 26,37% das mulleres con discapacidade tiña algún fillo ou 
filla.  

• Do 2015 ao 2017 8 de cada 10 mulleres beneficiarias das axudas de pagamento periódico están 
desempregadas (84,72%). 
 

Así, as variables “responsabilidades familiares” da vítima e o “grao de discapacidade” que teña 
oficialmente recoñecida (tanto a vítima como os familiares ou menores ao seu cargo cos que conviva) son 
consideradas dous factores de vulnerabilidade, e inflúen nos importes que poden chegar a percibir as 
vítimas.  
 
A nivel provincial, dende o 2009 ata o 2017 as axudas concedidas na provincia da Coruña supoñen o 
39,06% do total, concentrando así o maior número do conxunto de provincias.  
 

  
Evolución do número de axudas económicas de pagamento periódico e pagamento único 
concedidas a mulleres vítimas de violencia de xénero na provincia da Coruña. Período 2009 - 2017 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
En canto ás indemnizacións establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a 
prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e que regula a Secretaría Xeral da Igualdade,  
teñen por finalidade proporcionar unha axuda económica ás mulleres que sofren violencia de xénero, así 
como ás e aos menores ou persoas dependentes, en forma de indemnización polos danos e prexuízos 
ocasionados como consecuencia da situación de violencia. Como xa se comentou, trátase dunha 
indemnización fixada mediante sentenza xudicial ditada por xulgados e tribunais con sede en Galicia, no 
caso de insolvencia do obrigado a satisfacelas.  
 
Tal e como se recolle na seguinte táboa, dende o 2011 ata o 2017 recibiron esta indemnización un total de 
66 vítimas en Galicia, das cales máis do 75% son da provincia da Coruña. No 2015 é cando se conceden 
o maior número de indemnizacións, ano a partir do que van decrecendo ata situarse en valores próximos 
aos rexistrados no 2013.  

 

  
Evolución do número de expedientes de concesión da indemnización regulada no artigo 43 da Lei 
galega 11/2007 en Galicia. Período 2013 - 2017 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A Coruña 1 0 11 6 17 8 7 

Lugo 0 0 0 0 0 6 2 

Ourense 0 1 0 0 1 0 1 

Pontevedra 0 0 2 1 0 0 2 

Total 1 1 13 7 18 14 12 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 
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■ 
 
Trátase dunha axuda económica dirixida ás persoas desempregadas que non teñen dereito nin á prestación 
contributiva nin ao subsidio. Está incluída no chamado “programa de renda activa de inserción”, polo que 
non é especifica para vítimas de violencia de xénero. A través do programa lévanse a cabo actuacións 
dirixidas a incrementar as oportunidades de inserción no mercado de traballo que permiten o cobro durante 
11 meses dun importe aproximado de 426€ ao mes, podendo acceder a dúas renovacións máis deste 
programa. As mulleres vítimas tamén poden beneficiarse desta axuda, e para poder recibila, teñen que 
cumprir os requisitos esixidos ás persoas desempregadas que se acollen a esta prestación asistencial por 
desemprego, en termos xerais: ter cumpridos os 45 anos e ser demandante de emprego doce ou máis 
meses. En Galicia, entre o 2006 e o 2017 un total 11.870 mulleres foron perceptoras da RAI, pero é no 
2015 cando se conceden o maior número de axudas. Neste mesmo período, as perceptoras de Galicia 
supoñen o 3,77% do conxunto estatal. 

 
Como se observa no gráfico seguinte, do 2006 ata o 2016 prodúcese un incremento constante do número 
de perceptoras, pero neste último ano redúcense nun 8,87%. Por provincias, a provincia da Coruña é a que 
concentra o maior número de beneficiarias en todo o período, o 39,83% do total. Así por exemplo, no 2017 
das 1.213 perceptoras rexistradas en Galicia, o 41,06% pertencen á provincia da Coruña, un 7,09% menos 
respecto ao ano anterior. Pontevedra, co 32,91%, é a segunda provincia co maior peso sobre o conxunto. 

 

  
Evolución do número de perceptoras da Renda activa de Inserción por provincias. Período 2006 – 
2017 (valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero. 

 

■ 
 
A Dirección Xeral de Inclusión Social, en aplicación da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de Inclusión Social 
de Galicia, contempla a posibilidade de realizar unha tramitación abreviada da prestación ante diversos 
supostos, entre eles, ser vítima de violencia de xénero e vítima de explotación sexual-laboral en redes de 
trata de seres humanos. A RISGA e as anteriores axudas, as directas (de pagamento único e periódico), 
son  incompatibles entre si, pero non é incompatible coa percepción de calquera outra prestación 
económica sempre e cando non se contemple como requisito para a súa obtención ser vítima de violencia 
de xénero, como é o caso das Axudas de Emerxencia Social. 
 
A Dirección Xeral de Familia e Inclusión, tras a entrada en vigor Lei 10/2013, do 27 de novembro de 
Inclusión social de Galicia, desenvolve unha tramitación abreviada da prestación RISGA, que se aplica, 
entre outros, tamén nos supostos de vítimas de violencia de xénero e no de vítimas de explotación sexual-
laboral en redes de trata de seres humanos. Tratase dunha prestación publica destinada a garantir recursos 
económicos de subsistencia así como a conseguir a súa autonomía e integración socioeducativa e laboral. 
Polo que a percepción da RISGA está condicionada ao cumprimento dun proxecto individual de inserción 
elaborado entre a persoa usuaria e o persoal técnico municipal dos Servizos Sociais comunitarios.  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A Coruña 200 229 264 317 349 386 419 471 519 540 536 498

Lugo 67 75 88 100 119 120 127 158 189 176 155 145

Ourense 70 83 91 128 157 158 152 176 178 175 187 161

Pontevedra 174 182 198 249 296 352 365 392 425 412 453 409
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Os datos que se manexan da Secretaría Xeral de Igualdade, evidencian que o número de mulleres vítimas 
de xénero perceptoras deste recurso é escaso, aínda que se ben é certo, foi aumentando nos últimos anos.  
 

  
Nº de expedientes tramitados ao abeiro deste procedemento en Galicia. Período 2015 – 2017 
 

 2015 2016 2017 

Tramitación de expedientes 10 24 37 

Expedientes que presentan a problemática da violencia de xénero 4 9 20 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia. 

 

 

 

■ 
 
Na actualidade diversas políticas públicas buscan garantir os dereitos laborais ás mulleres vítimas de 
violencia de xénero coa finalidade de evitar que, a causa da violencia que viven, abandonen o mercado de 
traballo. Para isto, recoñécenselles dereitos, por un lado tendentes a procurarlles a conciliación do traballo 
coa situación de violencia de xénero, garantindo así a súa protección no caso de verse obrigadas a 
abandonar o seu posto de traballo, con carácter temporal ou definitivo; e por outro, a procurarlles a súa 
inserción laboral no caso de que non teñan emprego. Neste senso, a Lei Integral recolle unha serie de 
medidas para garantir os seus  dereitos laborais e de Seguridade Social coa finalidade de que poidan 
conciliar as súas obrigas laborais coas súas necesidades de protección e de recuperación integral. Así 
mesmo, o artigo 2.4 da Lei 43/2006 do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, 
contempla a bonificación nas cotas á Seguridade Social na contratación de mulleres vítimas de violencia 
de xénero, cuxa contía da bonificación ven establecida no Real Decreto 1917/2008, do 21 de novembro, 
polo que se aproba o programa de inserción socio laboral para mulleres vítimas de violencia de xénero, e 
récenselle algunhas medidas no eido do  emprego a través das que dotar ás vítimas maiores facilidades 
para acceder ao emprego e incrementar a súa autonomía persoal, entre outras. Polo tanto, as empresas 
que contraten a vítimas da violencia de xénero, especialmente a través de contratos indefinidos, 
poden recibir subvencións nos termos que estableza cada comunidade autónoma nos programas para 
incentivar a contratación. Así mesmo, o art. 37 do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores 
(E.T), recoñece, entre outros, o dereito á redución da xornada laboral e a ordenación do tempo de traballo 
das vítimas de violencia de xénero.  
 
A bonificación dos contratos é unha das fórmulas contempladas para atender e proporcionar unha maior 
protección social ás vítimas. Estes contratos inclúen bonificacións nas cotizacións á Seguridade Social de 
125 euros mensuais para contratos indefinidos, 1.500 euros ao ano, e 50 euros mensuais para contratos 
temporais, 600 euros anuais. Así mesmo, contémplase unha bonificación do 100% para contratos de 
interinidade ou substitución cando as empresas precisen substituír a unha muller maltratada, xa que ten 
dereito a suspender ou extinguir a súa relación laboral sen perder a prestación por desemprego. 
 
Como se recolle na táboa seguinte, dende o 2007 ata o 2017 rexistráronse en Galicia un total de 316 
contratos bonificados a favor de mulleres vítimas de violencia de xénero, a súa maioría de carácter temporal 
(sendo a modalidade máis habitual o contrato eventual por circunstancias da produción). O maior número 
de contratos bonificados veñen rexistrándose na provincia da Coruña. No ano 2017 realizáronse un total 
de 54 contratos bonificados para mulleres vítimas de violencia de xénero en Galicia, o 6,68% do total de 
contratos bonificados a nivel estatal, e un 22,22% máis que no 2016. Destes contratos, o 46,30% 



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 53 

corresponden á provincia da Coruña. Non obstante, os datos reflicten que moi poucas vítimas de violencia 
de xénero foron beneficiarias de contratos bonificados. 
 

  
Evolución do número de contratos bonificados en Galicia. Período 2013 - 2017 (valores absolutos) 
 

 

Nº de contratos bonificados Nº de contratos de substitución 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra TOTAL A Coruña Lugo Ourense Pontevedra TOTAL 

2007 6 5 3 6 20 1 2 0 1 4 

2008 11 6  6 23 1 1  2 4 

2009 12 3 3 2 20 0 0 0 0 0 

2010 16 7 1 5 29 2 0 0 1 3 

2011 11 2 5 8 26 2 0 1 0 3 

2012 7 1 3 11 22 3 1 0 1 5 

2013 7 4 2 4 17 13 1 1 8 23 

2014 8 3 5 10 26 11 2 0 3 16 

2015* 17 8 1 11 37 22 1 0 1 24 

2016 14 5 4 19 42 23 2 1 6 32 

2017 25 7 6 16 54 21 2 2 4 29 
*Ata o ano 2015 os datos están referidos a mulleres vítimas de violencia doméstica e de xénero 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero 

 
No tocante aos contratos de substitución, que poden ser subscritos tanto por homes como por mulleres, 
estes foron aumentando de forma continua ata o ano 2013. No ano 2017 subscribíronse un total de 29 
contratos de substitución en Galicia, un 9,38% menos respecto ao ano anterior, dos cales o 72,41% 
corresponden á provincia da Coruña.  
  

■ 
 
O Servizo Público de Emprego dispón dunha axuda para as mulleres que se atopen nunha situación de 
vulnerabilidade económica que, tras os episodios de violencia de xénero, e unha vez interposta a denuncia 
ou acreditada a condición de vítima de violencia de xénero, deciden trasladar o seu lugar de residencia a 
outro sitio diferente do domicilio familiar para afastarse do agresor e estar máis protexidas, evitando así 
novos episodios. Para isto, disponse unha axuda económica de pago único cuxa contía equivale ao importe 
de tres meses de Renda Activa de Inserción, isto é, uns 1.270 euros.  
 
Do 2005 ao 2017 concedéronse en Galicia un total de 1.558 axudas, o 5,21% do conxunto estatal. Como 
se observa no gráfico seguinte, do 2009 ao 2013 prodúcese un crecemento constante, pero a partir do 2014 
o número de axudas concedidas redúcese anualmente. Xa neste último ano, rexistra 144 axudas e 
experimenta unha redución do 7,10% respecto ao ano anterior.  
 
No período considerado na provincia da Coruña concédense o 44,09% do total das axudas da comunidade, 
pero neste último ano con 78 axudas concentra o 54,17% do total.  
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Evolución do número de axudas para o cambio de residencia concedidas en Galicia. Período 2005 
– 2017 (valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de xénero 
 

■ 

 
A autorización de Residencia Temporal e Traballo por Circunstancias Excepcionais de mulleres 
estranxeiras vítimas de violencia de xénero ten o seu encadre xurídico na Lei Orgánica 2/2009, do 11 de 
decembro, de Reforma da Lei Orgánica 4/2000 do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades das persoas 
estranxeiras en España e a súa integración social, na que contémplase con independencia da situación 
administrativa que posúan, teñan garantidos todos os dereitos derivados da Lei Orgánica, polo que se 
regula a posibilidade de que as mulleres vítimas de Violencia de xénero que se atopen nunha situación 
administrativa irregular soliciten unha autorización de residencia e de traballo por circunstancias 
excepcionais. 
 
Como se veu apuntando, as mulleres inmigrantes son un colectivo especialmente vulnerable, e isto, 
en boa medida, debido á situación psicolóxica que viven derivada do propio feito de migrar; ao choque 
cultural; á carencia de redes sociais naturais (familiares ou de amizade) nas que poder apoiarse; á forte 
dependencia emocional respecto á parella; e ás dificultades económicas que poden vivir moitas delas. E 
todas estas circunstancias dificultan a decisión das vítimas de acabar co círculo da violencia que viven, e 
acadar a súa independencia. Pero a estas circunstancias hai que engadirlle o feito de que, as que viven 
nunha situación administrativa irregular, non queren saír á luz nin solicitar axuda por medo a ser expulsadas 
do país. Así mesmo, tamén temen que ante a denuncia da súa situación, a súa parella poida ser expulsada 
do país ou as afasten das súas fillas ou fillos menores. A este respecto, algunhas destas mulleres acoden 
a ONGs ou a asociacións na procura de axuda porque, aínda que a concesión da autorización de residencia 
temporal acompáñase dunha autorización de traballo, moitas teñen dificultades para conseguir unha 
autonomía económica suficiente.       
 
Nos últimos trece anos concedéronse en Galicia por circunstancias excepcionais 328 autorizacións de 
traballo e residencia temporal por causa da violencia de xénero a mulleres estranxeiras (e aos súas fillas 
ou fillos menores de idade) que se atopan nunha situación irregular, o que supón unha media de 27 
autorizacións anuais. Do 2006 ao 2017 en Galicia concedéronse o 3,06% do total de autorizacións 
concedidas en España.  
 
Como se observa no gráfico seguinte, o maior número de concesións en Galicia tiveron lugar no ano 2013, 
un total de 58, e pola contra, é neste 2017 cando se rexistra o menor número de todo o período, un total de 
12. Neste ano estas concesións supuxeron o 1,78% do conxunto nacional. Así mesmo, dende o ano 2012 
veñen experimentando unha continúa redución, feito que se podería atribuír ao menor número de mulleres 
estranxeiras no territorio en situación irregular, consecuencia da perda de poboación estranxeira. Pero 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A Coruña 27 12 33 23 33 32 53 61 83 92 82 78 78

Lugo 11 9 17 15 14 14 12 17 15 16 12 15 15

Ourense 4 4 12 28 24 9 18 25 23 29 25 20 11

Pontevedra 12 13 20 12 28 48 44 59 58 36 45 42 40
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como tamén apuntan diversas fontes, para solicitar a autorización de residencia se require da intervención 
do sistema xudicial, polo que o medo á expulsión segue sendo unha barreira para o acceso destas mulleres 
a este tipo de tipo de recursos, podendo ser outra das razóns polas que eviten manter contacto co sistema 
xurídico e institucional. 
 
Pola súa parte, na provincia da Coruña concedéronse o 29,57% do total de autorizacións efectuadas en 
Galicia ao longo deste período, situándose moi por debaixo do peso da provincia de Pontevedra (42,07%). 
Así mesmo, neste 2017 o número redúcese nun 63,64% con respecto ao ano anterior.  
 

  
Evolución do número de concesións de autorización de residencia temporal e traballo por 
circunstancias excepcionais a mulleres estranxeiras vítimas de violencia de xénero. Período 2005 – 
2017 (valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do portal estatístico do Ministerio de Sanidade, Servizos Socias e Igualdade. Delegación do 
Goberno para a Violencia de Xénero 

 
 

 
 
No ano 2015 a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección contra a Violencia de 
Xénero, é modificada a través da Lei Orgánica 8/2015 de modificación do sistema de protección á infancia 
e á adolescencia, e no obxecto da Lei (artigo 1.) substitúese a palabra vítimas, especificándose que a 
asistencia debe incluír ás mulleres e aos seus fillos e fillas vítimas desta violencia. 
 
En Galicia, a través da Rede Galega de Acollemento, distribúense unha serie e recursos de acollemento 
para mulleres e menores en situación de violencia de xénero que sitúanse en varios concellos, e cuxa 
xestión e funcionamento articulase baixo a colaboración de varias Administracións do territorio. Estes 
recursos están destinados a acoller durante un período de tempo determinado ás mulleres que sofren 
violencia de xénero e as súas fillas e fillos nos casos nos que se atopen nunha situación de indefensión ou 
de grave perigo, procurándolles así mesmo unha asistencia integral que lles permita recuperar a súa 
autonomía persoal. Tal e como se recolle na táboa que segue, a Rede Galega está composta pola Casa 
de acollida (CAM) e os dous pisos de inclusión e transición á vida autónoma da Coruña (PITVA), a Casa 
de acollida de Ferrol (CAM), a Vivenda tutelada de Culleredo, os Pisos de acollida de Lugo, a Casa de 
acollida de Ourense e o Centro de emerxencia de Vigo. 
 
Dende o ano 1992 a Deputación da Coruña, a través do Programa de Apoio á Rede de Acollemento para 
Mulleres en Situación de Violencia de Xénero da Provincia da Coruña (PRAM), ven colaborando económica 
e tecnicamente no mantemento dos recursos da provincia. A través dun convenio cos concellos titulares 
destes recursos establecese a reserva de prazas para mulleres en situación de violencia e persoas que 
dependan delas que proceden doutros concellos. As prazas conveniadas acadan aproximadamente o 29% 
das prazas totais dispoñibles nestes recursos. 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A Coruña 0 1 1 6 6 5 7 23 12 15 6 11 4

Lugo 0 0 0, 0, 0 7 9 15 14 2 1 2 0,

Ourense 0 0 0, 2 1 2 2 6 7 6 10 4 3

Pontevedra 0 3 3 4 8 13 13 21 25 22 13 8 5
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Recursos de acollemento para vítimas de violencia de xénero en Galicia 
 

 
Recursos de acollemento Provincia 

Nº de 
centros 

Titularidade 
Nº de 
prazas 

Recursos da 
Rede galega 
de 
acollemento 

Centros de acollida e vivendas 
tuteladas  

A Coruña 4 

Concello da Coruña (CAM) 19 

Concello da Coruña (PITVA) 11 

Concello de Ferrol (CAM) 15 

Concello de Culleredo (vivenda) 7 

Lugo 1 Municipal 15 

Ourense 1 Municipal 15 

Pontevedra 1 Municipal / autonómica 20 

Centro de Emerxencia para Mulleres 
vítimas das violencia de xénero 
(CEMVI) 

Pontevedra 1  Autonómica 20 

Entidades 

Vivendas de seguridade para mulleres 
vítimas de explotación sexual e trata 

A Coruña 3 Entidades de iniciativa  
Social (ACCEM, Vagalume 
Cáritas, O´mencer, Cáritas 
Diocesanas de Lugo e Ourense, 
Adoratrices de Ourense) 

-  

Ourense 2 - 

Lugo 1 - 

Outros recursos de acollemento 
(vivenda tutelada  para vítimas da 
violencia de xénero e a enfermidade 
mental) 

Lugo 1 
Entidade de iniciativa social 
(Alume Saúde Mental) 

5 + 1 
transición 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da violencia de xénero. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza. Secretaría Xeral de Igualdade. 

 
No tocante aos recursos da Rede Galega, dende o ano 2010 ata o 2017 os centros de acollida e vivendas 
tuteladas acolleron a un total 747 mulleres e 612 menores en Galicia, o que supón unha media de 169 
persoas ao ano. Así mesmo, os datos veñen a poñer de manifesto que nos últimos anos, a unha media 
de 75 nenos e nenas de distintas idades, a situación de violencia de xénero que viven obrígalles a 
abandonar o seu fogar e a permanecer nun centro ou vivenda de acollida. Aínda sen a certeza, é 
probable que estes datos reflictan casos de persoas usuarias (mulleres e nenas e nenos) que se aloxan no 
recurso en máis dunha ocasión durante o ano ao non poder resolver por outra vía as súas necesidades de 
aloxamento e seguridade.  
 

  
Evolución do número de persoas usuarias nos centros de acollida e nas vivendas tuteladas da Rede 
galega de acollemento. Período 2010 – 2017 (valores absolutos) 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
Como se observa no anterior gráfico, ao longo do período prodúcese unha oscilación no número de persoas 
usuarias, sendo no 2010 e no 2013 cando se rexistra o maior número, un total de 191 e 185 
respectivamente, polo que son os anos nos que se produce unha maior porcentaxe de ocupación. Do 
2013 ao 2017 o número de persoas usuarias pasa de 185 a 158, unha redución do 14,59%. Respecto a 
este último ano, como se comentou, rexístranse 158 persoas usuarias, das cales, 83 son mulleres (52,53%), 
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e as 75 restantes son menores (47,47%). En canto á configuración familiar, 35 mulleres chegan soas, o 48 
acompañadas de menores, polo que o 57,83% das mulleres acollidas están acompañadas nos centros 
das súas fillas e fillas. O 2016 e o 2017 constitúen os anos nos que as mulleres que acceden aos 
centros acompañadas das súas fillas e fillos acadan maior peso porcentual. 
 
Ao realizar unha comparativa das cifras do 2013 e do 2017, na seguinte táboa se observa que se produce 
unha progresiva redución do número de persoas usuarias, pero incrementase a duración media de 
estancia no centro. Así por exemplo, o número de persoas que permanecen con carácter provisorio 
redúcese nun 39,29%, pasan de 28 a 17; e pola contra, increméntase o número das persoas que 
permanecen máis de 180 días, estas pasan de 6 a 17, e neste último ano chegaron a representar o 26,56% 
do total. 
 

  
Tempo de permanencia nos Centros de acollida e vivendas tuteladas de Galicia. Período 2013 – 2017 
(valores absolutos e porcentuais) 

 

Días 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Provisorio 28 35,44 23 35,38 14 23,73 13 20,97 17 26,56 

11-30 días 19 24,05 11 16,92 16 27,12 12 19,35 4 6,25 

31-45 días 3 3,80 3 4,62 1 1,69 3 4,84 8 12,50 

46-60 días 1 1,27 6 9,23 3 5,08 4 6,45 3 4,69 

61-75 días 2 2,53 1 1,54 4 6,78 4 6,45 1 1,56 

76-90 días 1 1,27 5 7,69 0 0,00 3 4,84 2 3,13 

91-180 días 19 24,05 10 15,38 11 18,64 10 16,13 12 18,75 

Máis de 180 días 6 7,59 6 9,23 10 16,95 13 20,97 17 26,56 

Total 79 100 65 100 59 100 62 100 64 100 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
En canto á idade, durante este mesmo período a medida que se incrementa a idade, redúcese a presenza 
das mulleres. Así, as mulleres de entre 26 e 35 anos representaron o 40,60% do total, sendo o de 36-45 
anos o segundo grupo máis numeroso (34,94%). Pola contra, é escasa a presenza de mulleres maiores, 
tanto de 55 a 64 como as de máis de 65 anos, estas representan o 5,96% e o 1,15% respectivamente. Por 
outro lado, o 46% das usuarias dos centros e vivendas tuteladas son nacidas en países estranxeiros. 
 
Polo tanto, hai unha elevada presenza de mulleres de 26 e 35 anos e de nacidas no estranxeiro, o 
que indica que son as que se atopan en maior proporción nunha situación de vulnerabilidade social, 
especialmente no que respecta á ausencia de redes sociais e familiares e recursos económicos. Así 
mesmo, a menor presenza de mulleres de máis de 55 anos podería estar relacionado co feito de que cando 
a idade é máis avanzada, unicamente as mulleres con recursos e redes sociais e/ou familiares dan o paso 
para romper a relación, aínda que tamén vimos que a denuncia de casos de violencia de xénero nestas 
idades é moito máis baixa. 
 
O CIM, ata o 2016, viña sendo a canle de derivación principal, xunto coa policía nacional. Así, o 32,29% 
das usuarias foron derivadas a través dos CIM, pero no 2017 o CRI (Centro de Recuperación Integral para 
mulleres que sofren violencia e xénero), como centro coordinador da Rede galega de acollemento, é quen 
realiza a maior parte das derivacións, o 37,35%.  
 
No tocante á relación coa persoa agresora, nos últimos 5 anos, o 63,07% das mulleres acollidas presenta 
unha situación de violencia exercida pola súa parella ou ex-parella, un 33,26% de violencia exercida polo 
cónxuxe ou ex-cónxuxe, e un 3,67% restante por outro tipo de vínculo.  
 
A provincia da Coruña, ao ser a provincia con maior número de recursos e prazas dispoñibles, dende o 
2010 ata o 2017 aloxou unha media anual de 101 persoas, máis do 60% do total de usuarias dos centros 
e vivendas tuteladas da comunidade. No caso dos menores, cuxas cifras de ocupación vense equiparando 
á de mulleres, do total de 354 menores rexistrados, o 58,80% foron atendidos nos centros da provincia. 
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Evolución do número de persoas usuarias nos centros de acollida e nas vivendas tuteladas da Rede 
galega de acollemento na provincia da Coruña. Período 2010 – 2017 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
En xeral, é un recurso que está ben valorado entre as e os profesionais que se encargan de xestionar a 
súa solicitude, non así os trámites para a xestión e a solicitude. Así mesmo, o feito de que non se 
acolla a mulleres vítimas que presentan outro tipo de problemáticas, como adicións, enfermidades 
mentais, discapacidade ou sen teito, limita as posibilidades de aloxamento, e nalgúns casos son 
remitidas ao CEMVI de Vigo. 
 
Resulta necesario analizar a cobertura destes centros na provincia, isto é, poñer en relación a taxa de 
denuncias por cada 10.000 mulleres respecto á taxa de prazas dispoñibles por cada 10.000 mulleres en 
ditos recursos. Como resultado obtense que no 2017 houbo 0,6 prazas por cada 41,89 denuncias por 
violencia de xénero. A cobertura non se aproxima en absoluto á totalidade de mulleres que se enfrontan á 
violencia de xénero, e como se observa no seguinte gráfico, os centros manteñen uns índices de ocupación 
medios anuais por debaixo da súa capacidade de aloxamento. Polo que as vítimas que precisan e 
acceden ao recurso son as máis vulnerables ou as que non contan cunha rede social ou familiar de 
apoio. 
 

  
Evolución da porcentaxe media de ocupación nos Centros de acollida e nas vivendas tuteladas da 
provincia da Coruña. Período 2013 – 2017 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
No que respecta ao proceso de transición destas mulleres e menores cara unha vida máis autónoma, os 
pisos e vivendas tuteladas de tránsito para vítimas de violencia de xénero que se atopen en situación 
de necesidade de aloxamento son un recurso para dar unha resposta habitacional unha vez remata o tempo 
de estancia na casa de acollida, pero na actualidade este tipo de recursos teñen un grao de 
desenvolvemento reducido. Na actualidade, tan só A Coruña e Culleredo contan con pisos de residencia. 
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O diagnóstico da situación da violencia de xénero require así mesmo dun coñecemento exhaustivo dos 
recursos de proximidade dispoñibles, da situación xeral dos devanditos recursos e do uso que as vítimas 
fan deles. Para poder analizar estas cuestións, ademais da compilación de datos de fontes secundarias, 
recolleuse a opinión do persoal técnico dos servizos sociais comunitarios das Administracións locais, como 
a estrutura básica de atención á cidadanía, e a do persoal técnico dos servizos especializados, dos Centros 
de Información á Muller (CIM).  
 
 

 
 
Segundo a Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, os servizos sociais comunitarios 
son eminentemente preventivos e constitúen o acceso normalizado e o primeiro nivel de intervención no 
sistema galego de servizos sociais. Comprenden dúas modalidades: os servizos sociais comunitarios 
básicos, que teñen un carácter local e son a vía de acceso normalizada ao sistema de servizos sociais –
nos que estarían enmarcados na meirande parte dos casos as áreas de igualdade dos concellos– e os 
servizos sociais comunitarios específicos; que están orientados a colectivos con problemáticas identificadas 
e singulares. 
 
Os servizos sociais municipais, dado o seu carácter polivalente, son o primeiro punto de contacto da 
poboación co sistema público de servizos sociais. Pero segundo as valoracións do propio persoal dos 
servizos sociais, na meirande parte dos casos, as propias mulleres vítimas que procuran información, 
asesoramento ou atención en relación a esta problemática non acoden a este servizo, van 
directamente ao CIM, xa que non en todos os concellos os equipos de servizos sociais contan con persoal 
especializado, e pola contra, os CIM son un servizo no que a abordaxe da violencia de xénero é prioritario. 
Os poucos casos de mulleres que chegan demandando axuda en relación á violencia de xénero, e cando 
servizos sociais comunitarios non dispoñen de persoal especializado, son derivados ao CIM máis próximo. 
Polo que os CIM da provincia atenden a meirande parte das demandas de mulleres vítimas de violencia de 
xénero, o que explica que boa parte das e dos profesionais de servizos sociais dos concellos 
descoñezan a incidencia real do número de casos de vítimas de violencia de xénero no seu concello. 
 
A realidade e composición dos equipos dos servizos sociais comunitarios dos concellos é diversa. Se 
revisamos aqueles concellos que non contan cun CIM e analizamos a composición dos seus equipos dos 
servizos sociais para comprobar se contan co perfil de psicóloga/o e asesor/a xurídica (servizos 
especializados máis demandados entre as usuarias dos CIM) comprobamos que unicamente 9 concellos 
contan no equipo co perfil de psicóloga/o, que, a excepción do Concello de Oleiros, trátanse de concellos 
de tamaño medio, de entre 5.000 e 15.000 habitantes. No caso do perfil de asesor/a xurídico/a, a cifra de 
concellos baixa ata 3, dos cales 2 son concellos de tamaño medio e 1 de tamaño grande, de máis de 20.000 
habitantes. A este respecto, tamén cumpre facer referencia ao Plan Coordinador de Servizos Sociais do 
Consorcio As Mariñas dado que entre as súas áreas de actuación contempla a asesoría xurídica, 
proporcionando servizo a 8 Concellos, entre os cales, está Culleredo que si conta cun CIM. Pero facendo 
unha valoración de conxunto, constátase que non en todos os casos estes perfís están especializados 
ou dispoñen de formación específica na materia. Se ampliamos o campo de análise e imos máis aló 
destes 2 perfiles profesionais para comprobar en cantos concellos dos que non dispoñen dun CIM contan 
no equipo de servizos sociais con persoal especializado en igualdade ou violencia de xénero, a cifra elévase 
ata 21, a gran maioría de tamaño medio, o que supón o 32,81% do total dos concellos sen CIM. Isto, o que 
ven a constatar, é que a maioría dos concellos sen CIM non contan con persoal especializado. 
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Non cabe dúbida de que os servizos socias comunitarios son espazos con un gran potencial para a 
detección de casos de violencia de xénero violencia de xénero, así como para a prevención primaria 
e secundaria, polo que é fundamental que teñan un papel activo. Nos casos nos que as usuarias non 
solicitan axuda expresa en relación á violencia de xénero e tampouco recoñecen a existencia dun problema, 
a detección debe concibirse como un proceso continuado mediante o que obter información específica da 
situación da usuaria e dos factores que poden incrementar o risco de que esta poida estar vivindo unha 
situación de violencia de xénero. Pero esta non é unha cuestión unicamente extrapolable aos servizos 
sociais, xa que segundo a percepción dos propios axentes participantes na diagnose, é necesario dotar 
de máis recursos formativos ao persoal das diferentes Administracións e ámbitos profesionais para 
favorecer unha maior detección e combater a invisibilidade da violencia de xénero. 
 
Que as propias vítimas non se recoñezan como vítimas, sumado a que gran parte dos equipos dos servizos 
sociais teñan dificultade para detectar casos de violencia, supón un obstáculo para acabar coa súa 
invisibilización. Para que os casos poidan ser detectados é necesario que exista unha sensibilidade previa 
cara a violencia de xénero, e dita sensibilidade depende e boa medida, da formación que dispoñan as e os 
profesionais. Como se acaba de mencionar, a composición destes equipos é diversa, pero en termos xerais, 
aínda que con excepcións, detéctanse carencias formativas en materia de igualdade e en violencia de 
xénero entre o persoal para a detección e abordaxe das necesidades das vítimas. Para suplir estas 
carencias formativas é importante que se desenvolvan espazos técnicos de reflexión e formación, unha 
formación específica que se integre e incida “nas persoas e na súa situación”, e non só nos contidos 
teóricos. Algunhas persoas entrevistadas dos servizos sociais tamén fan referencia á falta de apoio na 
definición dos procedementos a seguir nos casos de violencia de xénero para unificar criterios, pero 
tampouco débese obviar as dificultades e limitacións existentes para integrar esta perspectiva de traballo 
dado o actual enfoque asistencialista que manteñen os concellos máis pequenos.  
 
 

 
 

 
Os CIM son un recurso dende o que se articula unha intervención global dirixida ás mulleres dende os que 
se proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral, así 
como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes. 
 
Segundo se recolle no Decreto 182/2004, do 22 de xullo, os CIM son entidades de titularidade municipal 
ou mancomunada destinados a proporcionar información e asesoramento xurídico, atención psicolóxica, 
orientación profesional e sociolaboral e información en materia de recursos e calquera outra información, 
encamiñada á consecución da igualdade das mulleres.  
 
Coa aprobación do Decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o 
procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das 
entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu recoñecemento, derrogase o 
anterior decreto e introdúcense algunhas modificacións, entre as que destacan:  
 
1. O establecemento do carácter prioritario das actividades de prevención, información, 

asesoramento e loita en xeral contra a violencia de xénero, así como a atención ás mulleres vítimas 
de violencia de xénero violencia de xénero. Dita atención tamén esténdese ás fillas e fillos e ás 
persoas dependentes das mulleres en situación de violencia.  

2. Considérase prioritaria a atención a mulleres pertencentes a outros colectivos en situación de 
vulnerabilidade e/ou risco de exclusión social. 

3. Dende a aprobación da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación 
de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, os CIM tamén teñen a misión 
de incluír actividade de información e atención ao colectivo LGTBI. 
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4. Establécese o principio de atención universal no ámbito territorial de prestación dos servizos dos 
CIM con independencia do concello de orixe da persoa atendida. A este respecto, co obxecto de 
propiciar unha repartición máis xusta da carga económica e loxística de xestión dos CIM, recoñécese 
a posibilidade de formalizar convenios de colaboración entre as entidades locais. Tamén se 
contempla que as entidades interesadas poderían quedar exentas da atención a persoas 
procedentes de entidades locais que negasen reiteradamente a súa colaboración ao respecto. 

5. Realizase unha maior concreción nos requisitos funcionais, materiais e persoais cos que deben 
contar os CIM. Así por exemplo, concrétase o número de horas de formación necesarias en materia 
de igualdade (polo menos 200 horas de actividades formativas relacionadas coa igualdade de 
oportunidades) e valórase como experiencia o traballo de voluntariado desenvolvido nesta materia 
en organismos públicos ou en entidades sen ánimo de lucro. Tamén recoñécese a posibilidade 
de realizar desprazamentos fóra das instalacións do CIM para a prestación dos servizos propios 
dos centros, que se computarán como horas de traballo efectivo. 

 
En Galicia distribúense 81 CIM, dos cales, o 35,80% están na provincia da Coruña, isto é, un total de 29. 
No seguinte cadro recóllese o número de Centros de Información á Muller por Comarca en relación á 
poboación de mulleres e á poboación total desas mesmas comarcas co fin da analizar a cobertura que 
proporciona o servizo. Nese sentido, vemos que na provincia da Coruña hai un CIM por cada 18.528 
mulleres ou por cada 38.631 habitantes. Na análise comarcal se observa que a comarca da Coruña, 
aínda de tratarse dunha das comarcas co maior número de Centros, tan só conta con un CIM por cada 
62.986 mulleres ou por cada 132.910 habitantes. Sorprende que nesta comarca, na que se concentra o 
35% da poboación provincial, unicamente se dispoña do 10% dos CIM da provincia. Concretamente, existen 
no territorio tres centros: o da Coruña, Culleredo e Arteixo. Esta situación dáse tamén, aínda que con menor 
intensidade, nas comarcas de Ferrol e Santiago, pois contan cun CIM por cada 37.040 e 19.689 mulleres 
respectivamente. Os centros de Coruña, Ferrol e Santiago son os que atenden o maior número casos 
de vítimas de violencia de xénero. Así por exemplo, no ano 2017 dende o CIM da Coruña e dende o de 
Ferrol atendéronse 593 e 267 casos respectivamente.  
 
Neste sentido, parece necesario mellorar a cobertura do servizo nestes territorios dada a alta 
densidade de poboación existente e a potencial demanda destes servizos. 
 

   
Número de Centros de Información á Muller por Comarca en relación á poboación de mulleres e á 
poboación total. Ano 2017 (valores absolutos) 

 

Comarca Nº de Centros Relación CIM por poboación de mulleres Relación CIM por poboación total 

A Barcala 1 5.014 10.424 

A Coruña 3 62.986 132.910 

Arzúa 1 8.266 16.500 

Barbanza 2 16.336 33.336 

Bergantiños 2 16.489 33.679 

Betanzos 2 9.337 18.988 

Eume 1 12.147 24.834 

Ferrol 2 37.040 77.401 

Fisterra 2 5.307 10.885 

Muros 1 6.196 12.852 

Noia 2 8.131 16.764 

O Sar 1 7.634 15.922 

Ordes 1 17.989 36.702 

Ortegal 1 6.095 12.531 

Santiago 4 19.689 41.673 

Terra de Melide 1 6.077 12.153 

Terra de Soneira 1 8.396 17.360 

Xallas 1 6.505 13.491 

Total Provincia 29 18.528 38.631 
 

► Fonte: elaboración propia a partir de datos da Secretaría Xeral de Igualdade e do Padrón Municipal de Habitantes. 
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Respecto á demanda que rexistran os CIM durante o período 2014 – 2017, e segundo os datos extraídos 
dos informes anuais de violencia de xénero elaborados pola Secretaría Xeral de Igualdade, aínda que o 
servizo que se presta está dirixido a toda a poboación, maioritariamente a demanda provén das mulleres. 
Do conxunto de persoas atendidas en Galicia, as mulleres supoñen o 71% do total. Como se apunta 
dende os propios CIM, ao persoal cústalles captar aos homes como usuarios, e os que acoden demandan, 
principalmente, asistencia legal en procesos de divorcio e/ou custodias, e atención psicolóxica. 
 
Durante os últimos 4 anos os CIM de Galicia atenderon a un total de 70.770 consultantes e rexistraron 
284.317 consultas. Analizando máis polo miúdo a demanda que rexistra o servizo que se recolle na táboa 
seguinte, o número de persoas consultantes dende o ano 2014 ata o 2017 foi diminuíndo 
progresivamente, pasou de rexistrase 19.563 persoas a 15.827, un 19,10% menos en apenas 4 anos. Ao 
igual que o número de persoas consultantes, o número de consultas tamén redúcese, pero en moito 
menor proporción, nun 2,97%. En moitos casos, as persoas que acoden aos CIM van na procura dun 
servizo integral e multidisciplinar, e isto deriva nun número indeterminado de consultas, polo que aínda que 
o número de persoas consultantes redúcese, os datos indican que efectúan un maior número de consultas. 

 

  
Evolución do número de persoas consultantes e consultas realizadas nos CIM de Galicia por 
provincias. Período 2014 – 2017 (valores absolutos) 
 

  
  

2014 2015 2016 2017 
Variación (%) 
2014 - 2017 

Consultas Consultantes Consultas Consultantes Consultas Consultantes Consultas Consultantes Consultas Consultantes 

A Coruña 27.489 7.326 33.431 7.253 29.454 6.329 26.570 6.181 -3,34 -15,63 

Lugo 13.123 2.188 15.294 2.605 14.399 2.087 12.681 2.013 -3,37 -8,00 

Ourense 4.229 1.333 4.021 1.261 4.843 1.536 4.848 1.338 14,64 0,38 

Pontevedra 23.235 8.716 24.528 7.244 24.216 7.065 21.956 6.295 -5,50 -27,78 

Total  68.076 19.563 77.274 18.363 72.912 17.017 66.055 15.827 -2,97 -19,10 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
Sorprende comprobar que nos datos dispoñibles dos últimos 4 anos non consta o sexo do 21% das persoas 
consultantes, cando un dos elementos fundamentais para unha correcta aplicación da transversalidade de 
xénero no traballo de calquera Administración Pública é a desagregación de datos por sexo. Neste sentido, 
cabe sinalar que na realización de entrevistas ao persoal municipal, incluído o persoal dos CIM dalgúns 
concellos, identificáronse algúns casos nos que aínda hoxe non se recollen datos desagregados por 
sexo. Este feito contravén á propia Lei de Igualdade 3/2007, que no seu artigo 20 establece a obrigación 
dos poderes públicos de “incluír sistematicamente a variable de sexo nas estatísticas, enquisas e recollida 
de datos que leven a cabo”. 
 
Con respecto aos datos da provincia, a tendencia seguida asemellase á do conxunto de Galicia. No último 
ano os CIM atenderon o 39,05% do total das persoas consultantes e o 40,22% do total das consultas 
realizadas en Galicia. Dende unha perspectiva evolutiva, o ano 2014 é cando se rexistra na provincia a 
cifra máis alta de persoas consultantes, ao igual que no conxunto galego. A partir deste ano estas cifras 
presentan un decrecemento continuado ata chegar neste 2017 aos valores máis baixos, o que supón unha 
redución do 15,63% no número de consultantes. No que respecta ás consultas, no 2015 cun total de 33.431 
consultas é cando se rexistra o volume máis elevado, un 21,62% máis respecto ao ano anterior, e supoñen 
o 43,26% das consultas totais rexistradas en Galicia, pero ao igual que no caso das persoas atendidas, nos 
anos seguintes, aínda de pasar de 28 a 29 CIM no territorio da provincia, o número redúcese 
paulatinamente. Así, entre o ano 2014 e o 2017 o número de consultas redúcese nun 3,34%, por riba 
dos valores do conxunto da comunidade. 
 
A taxa de consultantes nos CIM da provincia da Coruña por cada 1.000 habitantes pasou do 6,46‰ no ano 
2014 a 5,51‰  no 2017, o que se traduce nunha variación de case o 1%. No caso da taxa de mulleres esta 
pasa do 12,46‰ a 10,61‰, unha variación do 1,85%. Neste último ano A Coruña xunto con Ourense son 
as provincias que presentan as taxas máis baixas. Pola contra, Pontevedra é quen presenta as taxas de 



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 63 

consultantes por 1.000 habitantes e por cada 1.000 mulleres máis elevadas, situándose incluso por riba 
dos valores do conxunto, aínda que tamén é a que rexistra as maiores reducións nas taxas. 

 
 

  
Taxa de consultantes nos CIM por cada 1.000 habitantes ano 2017 
 

2017 2014 Variación 2017 - 2014 

 Provincia Consultantes 
Poboación 

total 
Poboación 
de mulleres 

Taxa 
poboación 
total (‰) 

Taxa 
mulleres 

(‰) 

Taxa 
poboación 
total (‰) 

Taxa 
mulleres 

(‰) 

Taxa 
poboación total 

(%) 

Taxa mulleres 
(%) 

A Coruña 6.181 1.121.770 582.706 5,51 10,61 6,46 12,46 -0,95 -1,85 

Lugo 2.013 333.610 171.533 6,03 11,74 6,40 12,45 -0,37 -0,71 

Ourense 1.338 311.578 161.246 4,29 8,30 4,14 8,01 0,15 0,29 

Pontevedra 6.295 943.257 485.251 6,67 12,97 9,17 17,84 -2,50 -4,86 

Total  15.827 2.710.215 1.400.736 5,84 11,30 7,12 13,79 -1,28 -2,49 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
Aínda que resulta complexo establecer correlacións entre uns centros e outros pola ausencia de datos, 
pero se por exemplo, poñemos en relación o volume de consultas atendidas ao longo dos 250 días laborais 
do ano entre cada CIM da provincia, o cociente resultante mostra que no 2015, ano no que se rexistra un 
maior número de consultas, os CIM de media atenderían 4,8 consultas ao día. Pola contra, aplicando este 
cálculo, obtense que no 2017 o número de consultas diarias sería de 3,7. Pero esta análise é moi feble e 
non representa a realidade, xa que non se está tendo en conta que os CIM das cidades teñen un maior 
volume de consultantes, e por outro lado, descoñécese si os datos reflicten a totalidade de consultas e 
consultantes que atenden os CIM. 

 

  
Consultas e consultantes nos CIM da provincia da Coruña. Período 2014 – 2017 (valores absolutos 
e porcentuais) 
 

 2014 2015 2016 2017 

Nº CIM da provincia 28 28 29 29 

Nº consultas 27.489 33.431 29.454 26.570 

Nº consultantes 7.326 7.253 6.329 6.181 

Cociente nº consultas en 250 días laborais ao ano por CIM (%) 3,9 4,8 4,1 3,7 

Cociente nº consultantes en 250 días laborais ao ano por CIM (%) 1,0 1,0 0,9 0,9 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
Ao analizar a demanda atendida por área de consulta nestes últimos 4 anos, obsérvase que mentres o 
número total de consultas foi diminuíndo, o número de consultas de atención a vítimas de violencia 
de xénero foi incrementándose, e de media rexístranse unhas 9.251 consultas ao ano. No 2017 estas 
representan o 15,33% do total e increméntanse un 2,68% respecto ao ano anterior. Como se observa na 
seguinte táboa, do conxunto de servizos especializados de información, orientación e atención 
multidisciplinar demandados, a atención psicolóxica e o asesoramento xurídico son as áreas que 
presentan unha maior demanda, no último ano representan o 34,22% e o 30,18% respectivamente. 
Polo tanto, a atención psicolóxica é a área que rexistra o maior número de consultas. Nesta área, ademais 
da atención psicolóxica ás vítimas de violencia de xénero, a atención a mulleres coidadoras configuran a 
outra parte da demanda, pois constitúen na meirande parte dos concellos un colectivo vulnerable que 
presentan unha sobrecarga física e emocional derivada do seu rol de coidadora. O persoal tamén comenta 
que entre as usuarias que acoden demandando atención por unha problemática distinta, detéctanse 
tamén moitos casos de violencia psicolóxica, co problema engadido de que as propias mulleres non 
son conscientes da situación ou enmascaran a realidade familiar.  
 
Así mesmo, no que respecta ás consultas atendidas nestas dúas áreas, psicolóxica e xurídica, segundo o 
persoal dos CIM nos últimos anos detectase unha maior intensidade de consultas que teñen que ver 
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con conflitos por separación conxugal ou coas dificultades psicosociais subxacentes ao proceso 
de separación ou divorcio. A este respecto, segundo os datos da enquisa de poboación activa, do 2010 
ao 2017 na provincia da Coruña o número de mulleres separadas ou divorciadas aumentou nun 20%, polo 
que a separación é unha realidade social cada vez máis estendida e tamén constitúe unhas das causas 
polas que acceden moitas mulleres aos CIM.  

  
Número de consultas rexistradas nos CIM de Galicia segundo área. Período 2014 – 2017 (valores 
absolutos e porcentuais) 
 

 

2014 2015 2016 2017 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Asesoramento xurídico 22.834 33,54 25.324 32,77 21.811 29,91 19.935 30,18 

Atención Psicolóxica 27.078 39,78 28.563 36,96 26.743 36,68 22.603 34,22 

Atención vítimas de violencia de xénero 7.562 11,11 9.448 12,23 9.865 13,53 10.129 15,33 

Orientación emprego 2.269 3,33 2.748 3,56 3.510 4,81 3.198 4,84 

Información de cursos, xornadas e actividades 1.480 2,17 1.550 2,01 1.403 1,92 1.401 2,12 

Información de recursos 5.778 8,49 8.628 11,17 8.659 11,88 8.114 12,28 

Outra información 1.075 1,58 1.013 1,31 921 1,26 675 1,02 

Total 68.076 100,00 77.274 100,00 72.912 100,00 66.055 100,00 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
En canto ás consultas en materia de orientación para o emprego, estas representan no 2017 o 4,84% do 
total. No 2016 experimentan un incremento do 27,73% con respecto ao ano anterior, feito que 
probablemente teña que ver con que neste ano a Xunta incorpora aos CIM na coordinación do plan para a 
inserción laboral das vítimas de violencia de xénero. Este programa está orientado ás mulleres vítimas de 
violencia de xénero para axudalas a lograr a súa independencia económica, dotándoas de maior autonomía 
persoal e autoestima. Aínda disto, o desenvolvemento das distintas actividades dirixidas á inserción laboral 
son asumidas por entidades sociais sen ánimo de lucro e os CIM asumen un papel coordinador.  
 
Como se comentou, o asesoramento xurídico é a segunda área co maior número de consultas. Para 
proporcionar unha maior cobertura e ofrecer información personalizada, a Secretaría Xeral de Igualdade 
puxo en marcha no ano 2011 un servizo de asesoramento xurídico online gratuíto, complementario ao 
servizo que prestan os CIM, co obxectivo de que as mulleres coñezan os seus dereitos e poidan tomar 
decisións sobre a situación que están vivindo. Con todo, os datos de consultas realizadas por esta vía son 
moi reducidos. 
 

  
Evolución do Nº de consultas realizadas en Galicia ao servizo de asesoramento xurídico online 
segundo o sexo. Período 2014 – 2017 (valores absolutos) 

 

Nº de consultas 2014 2015 2016 2017 

Mulleres 64 53 49 28 

Homes 2 8 5 5 

Total 66 61 54 33 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
En relación á actividade laboral, obsérvase que ao longo destes catro anos o 36,46% das persoas 
consultantes non tiñan un emprego remunerado, fronte a un 22,23% que si tiña emprego. Pero segundo as 
entrevistas realizadas ao persoal dos CIM, na meirande parte dos casos trátanse de empregos precarios, 
o que non permite unha independencia económica e leva ás mulleres a situacións de inestabilidade, tanto 
laboral e económica como emocional. Por outro lado, o feito é que estas dúas categorías de análise que se 
recollen no informe da Xunta, “si traballa” e “non traballa”, realmente non amosan cal é a situación laboral 
das consultantes. Por un lado, entre as que traballan debería recollerse información sobre si están por 
conta allea ou contra propia, e por outro, entre as que non traballan, recoller información que permita 
coñecer si forman parte da poboación activa, e por tanto están desempregadas, ou se pola contra forman 
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parte da poboación inactiva e, de ser o caso, cal é a causa da súa inactividade (traballo doméstico non 
remunerado, xubilada ou pensionista, ou estudante).  
 
Seguindo coa análise dos datos, tal e como se observa no gráfico seguinte, novamente atopámonos cun 
gran número de consultas das que non se dispón información, pero extraese que en practicamente todo 
o período considerado as consultantes que non teñen un emprego remunerado superan en 
proporción ás que si o teñen. Unicamente no último ano esta situación invertese, e as que teñen un 
emprego remunerado acadan un peso maior, un 38,38% e un 31,69% respectivamente, polo que o peso 
de ambas categorías, “si traballa” e “non traballa”, achégase considerablemente. 
 

  
Número de persoas consultantes nos CIM de Galicia segundo a situación laboral. Período 
2014 – 2017 (valores absolutos) 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 
 

En canto á idade, ao igual que no estudo da variable sexo, atopámonos ante un elevado número de 
consultantes das que a idade está indeterminada, o cal dificulta analizar adecuadamente o seu perfil etario. 
Descartando esa categoría, que nestes 4 anos representa o 50% do total, o grupo que destaca polo peso 
relativo das consultantes é o de 25 a 54 anos. Pero esta franxa de idade é tan ampla que non permite 
afondar en aspectos significativos que pode revelar a variable idade. Así, o 37,73% das consultantes forman 
parte deste grupo, que neste 2017 acada un peso do 43,38%, seguido pola franxa de 55 a 64 anos que 
aglutinan o 5,28% das consultas.  
 

  
Número de persoas consultantes nos CIM de Galicia segundo a idade. Período 2014 – 2017 (valores 
absolutos) 
 

Idade 2014 2015 2016 2017 

Menos de 15 187 169 185 190 

De 15 a 24 542 593 630 625 

De 25 a 54 5.526 5.979 6.916 6.865 

De 55 a 64 842 947 1.176 1.216 

De 65 ou máis 481 638 793 836 

Sen especificar 11.985 10.037 7.317 6.095 

Total 19.563 18.363 17.017 15.827 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
Se excluímos da análise por idades os casos para os que non se conta con esta información, vemos no 
seguinte gráfico, o progresivo crecemento da demanda das consultantes de maior idade, as de 55 a 64 e 
as de máis de 65, retrae levemente o peso das consultantes do grupo que concentra a maior parte, o de 
25 a 54 anos. Neste último ano acadan os valores máis altos do período, un peso do 12,5 % e so 8,6% 
respectivamente. 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017

Non traballa 6788 6986 7015 5015

Si traballa 3249 3306 3105 6075

Sen especificar 9526 8071 6897 4737
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Distribución das persoas consultantes nos CIM de Galicia segundo a idade. Período 2014 – 2017 
(valores porcentuais) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
No que respecta á configuración familiar, se analizamos conxuntamente os datos dos últimos 4 anos vemos 
que o 30,8% das consultantes non tiñan fillas ou fillos e 5 de cada 10 si tiñan fillas ou fillos. Así mesmo, o 
10% tiñan familia numerosa ao ter 3 ou máis fillas ou fillos. Polo tanto, acoden ao servizo máis consultantes 
que teñen fillas ou fillos, pero a información dispoñible non permite coñecer si estas persoas consultantes 
teñen outras cargas familiares ou persoas dependentes. 

 

  
Número de persoas consultantes nos CIM de Galicia segundo a configuración familiar. Período 2014 
– 2017 (valores absolutos) 
 

Nº de fillas e fillos 2014 2015 2016 2017 

0   5.118 5.622 5.709 5.362 

1   3.439 3.437 3.343 3.112 

2   3.732 3.758 3.616 3.376 

3   1.352 1.290 1.195 1.163 

4 343 373 327 278 

5 ou máis 128 154 150 126 

Sen especificar 5.451 3.729 2.677 2.410 

Total 19.563 18.363 17.017 15.827 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
Tal e como se observa na gráfica seguinte, durante os últimos 4 anos o 35,60% das consultantes 
proceden dun hábitat urbano. Pero analizando máis en detalle os datos, constátase que no 2016 estas 
perden peso en favor das procedentes dun hábitat rural, e no último ano volven a gañar peso as primeiras, 
acadando un peso do 38,38% sobre o total.    

 

  
Número de persoas consultantes nos CIM de Galicia segundo a contorna xeográfica.  Período 2014 
– 2017 (valores absolutos) 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 
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Da análise realizada do recurso, e prestando unha especial atención ás percepcións das e dos profesionais 
que se consultaron durante a aplicación das ferramentas cualitativas de análise, recóllense as valoracións 
xerais sobre o recurso e as principais dificultades que se detectan: 
 

• En xeral, as modificacións introducidas coa aprobación do Decreto 130/2016, do 15 de setembro, 
polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos 
centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, derivan nun maior 
desenvolvemento normativo das funcións asignadas e funcionamento dos CIM. Unha delas pasa 
pola extensión da atención ás fillas e fillos e ás persoas dependentes das mulleres en situación 
de violencia, dado que inicialmente a atención e intervención enfocouse cara os efectos e 
consecuencias que sofren as mulleres como vítimas e protagonistas principais da violencia de 
xénero, era unha necesidade ampliar o foco de atención proporcionando atención ás súas fillas e 
fillos, así como a outras persoas dependentes facendo que tamén sexan visibles como vítimas 
directas da mesma violencia. Pero a este respecto, coméntase que é necesario dotar aos equipos 
dos CIM dun coñecemento específico sobre o impacto e as consecuencias emocionais, 
conductuais, ou cognitivas que ten violencia de xéneno en menores, e como esta pode afectar 
no seu desenvolvemento evolutivo. A percepción é que se foron ampliando os campos ou áreas 
de intervención, pero estas non se acompañaron de efectivas medidas formativas para unha 
maior especialización dos equipos. E neste senso, os servizos que prestan as entidades do 
terceiro sector e asociacións que traballan con colectivos especialmente vulnerables adquiren un 
importante papel no desenvolvemento de programas específicos e especializados. Un exemplo disto 
é o convenio de colaboración asinado entre a Secretaría Xeral da Igualdade e a Fundación Meniños, 
quen conta cun centro de asesoramento e terapia familiar a través do que se realiza unha 
intervención específica con menores expostos a situacións de violencia de xénero. Pero en xeral, 
os servizos de atención psicolóxica especializada para menores vítimas son limitados.  
 

• Ao respecto da atención psicolóxica, o “programa de atención psicolóxica a mulleres que sofren 
violencia de xénero e para as e os menores, así como outras persoas dependentes que vivan ou 
padezan estas situacións de violencia de xénero” que desenvolve o Colexio de Psicoloxía a través 
dun convenio de colaboración coa Secretaría Xeral da Igualdade tamén constitúe un recurso de 
referencia ao que o propio persoal dos CIM deriva un gran número de mulleres e menores. Pero 
ademáis, demándanse programas terapéuticos específicos para mulleres vítimas de violencia de 
xénero que sofren adiccións, xa que teñen peculiaridades distintas que non poden tratarse cos 
protocolos estándar.  

 

• Respecto á inclusión na actividade de información e atención dos CIM ao colectivo LGTBI, o propio 
movemento asociativo sinala as dificultades que teñen os equipos para asumir esa labor e 
realizar unha correcta intervención, polo que se adoita derivar cara entidades e asociacións 
especializadas, como é o caso de ARELAS. Estas dificultades atribúense á falta de especialización 
do persoal dos CIM, a unha falta de coñecemento sobre a súa realidade específica, cuestión que 
ten que ver coa falta de visibilidade do colectivo e a que non hai datos que permitan dimensionar o 
fenómeno, así como á propia saturación da demanda que teñen que atender, especialmente de 
casos de violencia de xénero.  

 

• Tamén se recoñecen as limitacións existentes para realizar intervencións coas vítimas de trata con 
fins de explotación sexual, porque para traballar con situacións de trata non se require unicamente 
sensibilidade cara a problemática, senón que tamén se require de formación. Ante estes casos, 
nalgúns CIM derívase cara ás entidades especializadas do terceiro sector, xa que estas poden 
realizar unha intervención adaptada a súa realidade sociocultural. Así, foron ampliándose os campos 
de intervención dos CIM e necesítanse máis recursos formativos que acompañen as novas funcións 
asumidas polos CIM. 

 

• Cada vez hai máis concellos que formalizan convenios. Aínda disto, diversos axentes manteñen que 
é necesaria unha maior comunicación entre os concellos das comarcas para unificar e 
coordinar mellor os recursos dispoñibles, procurando que estes sexan máis accesibles e 
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proporcionen unha mellor cobertura ás demandas das usuarias doutros concellos que carecen de 
recursos especializados. Neste sentido, tamén se pon de manifesto as dificultades que existen para 
pensar nos recursos dende unha perspectiva comarcal cando as cores políticas que gobernan son 
diferentes, posto que é un límite aínda moi presente, e máis, cando non existe o hábito de coordinar 
os recursos. 

 

• Tendo en conta que en xeral detéctanse máis casos de violencia de xénero nas áreas metropolitanas 
e nos contextos máis urbanos, o illamento físico de moitas mulleres, especialmente as que 
residen nas áreas rurais e de alta dispersión, imposibilita que estas poidan acceder aos servizos e 
recursos especializados e ter contacto con espazos de empoderamento. Polo que a cuestión da 
proximidade na provisión do servizo contémplase, así mesmo, como un factor clave para 
mellorar a prestación e evitar que as mulleres teñan que desprazarse. Neste senso, as e os 
profesionais dos concellos de menor tamaño de poboación que carecen de recursos especializados 
propios tamén fan referencia ás limitacións que teñen as mulleres para acceder aos concellos 
limítrofes. Dado este escenario, referido ás diferencias interterritoriais que existen na dotación e 
cobertura dos servizos básicos e especializados, e a gran inversión que sería necesario desenvolver 
a nivel local para dotar dunha maior cobertura, novamente incídese na necesidade de planificar e 
coordinar os recursos dende unha perspectiva conxunta a nivel comarcal para que estes sexan máis 
próximos e accesibles para aquelas mulleres que non poden desprazarse aos concellos limítrofes. 
De igual modo, tamén se fai referencia as limitacións da actual configuración no que respecta 
ás listas de garda e á rixidez dos horarios de atención, polo que en xeral demándanse 
modelos de organización máis áxiles e flexibles. 
 

• En máis de dous terzos dos CIM as funcións de dirección do centro recaen tamén na mesma figura 
que exerce as funcións da asesoría psicolóxica e/ou xurídica, polo que a cuestión do persoal 
dispoñible nos centros tamén xera controversia, xa que a xuízo dunha boa parte das persoas 
consultadas, a carga de traballo supón unha dificultade engadida no desenvolvemento das 
funcións encomendadas (dinamización, fomento do asociacionismo e da participación das 
mulleres e do asociacionismo do colectivo LGTBI, impulso para o funcionamento das mesas locais 
de coordinación, dinamización de accións de cara a integración da perspectiva de xénero nos 
programas e actuacións que desenvolve a entidade local, etc.). Isto a súa vez, relacionase coas 
dificultades organizativas e coa cantidade de requisitos administrativos cos que teñen que cumprir, 
o que complica que o persoal dos CIM se desprace e realice asesoramento, atención ou desenvolva 
outras accións fóra das instalacións habituais.   

 
 

 

 

 
 
Tal e como se desprende das fontes consultadas e das entrevistas realizadas ao persoal dos servizos 
sociais e ao persoal dos Centros de Información á Muller, en ambos articúlase unha relación moi marcada 
entre o xénero e o uso dos servizos. Isto é, a muller é a cara visible da demanda, e de xeito significativo, 
predominan as demandas de mulleres que presentan diversos factores que incrementan a súa 
vulnerabilidade social ou o risco de exclusión social.  
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No caso dos servizos sociais, lonxe de querer proporcionar unha imaxe estigmatizada e asistencialista do 
servizo, xa que actúan en diferentes áreas (igualdade, comunidade, dependencia, discapacidade, infancia, 
menores, maiores, familia, etc.) e dispoñen dunha gran diversidade de servizos e recursos que poden ser 
demandados por toda a poboación, dado o seu carácter universal, as mulleres son as usuarias principais. 
Así mesmo, aínda que nalgúns casos as demandas de intervención que realizan están referidas á propia 
unidade familiar, unha proporción moi alta demandan servizos e recursos que indican que a súa posición 
é de maior desvantaxe social, algo que en certa medida contrastamos no capítulo de benestar social e 
calidade de vida desta diagnose. 
 
O feito de que en Galicia teñamos unha poboación avellentada reflíctese na tipoloxía de servizos máis 
demandados, xa que o Servizo de Atención á Dependencia (SAD) e as demandas en relación á xestión 
dos coidados das persoas dependentes son as grandes protagonistas, seguidas das demandas de 
axudas de emerxencia social, discapacidade ou invalidez, o bono social,  servizos de conciliación, etc. Isto 
salienta o seu “rol como provedora de coidados” e a convirte en axente principal na provisión de asistencia, 
tanto como coidadora como receptora de coidados, xa que a maioría presentan unha sobrecarga física e 
emocional moi importante. Así mesmo, moitas das usuarias dos servizos sociais sitúanse nunha 
posición de maior vulnerabilidade ante a pobreza, e isto porque están desempregadas, teñen un 
emprego precario, ou contan un baixo nivel formativo; o que deriva na súa falta de autonomía e nun 
escaso control sobre os recursos económicos. Por outro lado, nos contornos rurais as mulleres viven 
máis illadas e teñen máis dificultades no desprazamento para acceder aos servizos e recursos, para 
empoderarse en termos xerais, e isto, nalgúns casos, vese agravado pola falta dunha rede familiar ou 
social, situación que afecta en maior medida ás mulleres maiores. 
 
A violencia de xénero non está entre a relación de factores de vulnerabilidade, e isto porque como 
apúntase dende a gran maioría dos servizos sociais, esta non é a porta de entrada para as mulleres 
que buscan saír da situación, acoden directamente ao Centro de Información á Muller máis próximo 
na procura dunha atención máis especializada, e as que chegan son derivadas. Polo que é unha 
realidade coa que non manteñen un contacto moi directo. Así mesmo, o persoal da maioría dos servizos 
sociais tampouco detecta casos non recoñecidos entre as usuarias, polo que descoñecen a incidencia real 
de mulleres vítimas no seu municipio. 
 
Destes e doutros factores de desigualdade que inciden nas mulleres usuarias e que foron apuntados nas 
entrevistas realizadas ao persoal dos servizos sociais e dos CIM, extráense unha serie de indicadores de 
vulnerabilidade que encaixan nas catro dimensións principais da exclusión social, entendida esta como un 
concepto multifactorial: 
 

• A dimensión económica, está caracterizada por ingresos insuficientes segundo o contexto, o 
desemprego ou unha situación laboral precaria, a dificultade de acceso aos recursos (alimentación, 
transporte…), e un nivel formativo baixo, entre outras. Nesta liña, o factor da idade e o de muller 
rural acentúan o risco.  

• A dimensión social, onde as cargas familiares posiciónanse como outros dos principais indicadores 
de vulnerabilidade para as mulleres, moi vencellado á falla nas redes sociais e á non implicación 
nos coidados por parte dos homes, posto que viven situacións de sobrecarga de coidados. Tamén 
se caracteriza polo illamento social e/ou pola falta dunha rede de apoio, social ou familiar. Estes 
últimos factores, que constitúen importantes fontes de capital social e tamén se relacionan cun 
escaso desenvolvemento das habilidades sociais, constitúen outros dos indicadores do risco de 
exclusión social predominantes.  

• A dimensión política, que fai referencia á carencia de poder, a non participación nas decisións que 
afectan ás súas vidas e municipios, á escasa ou nula participación política.  

• A dimensión subxectiva ou persoal, que se caracteriza pola ruptura da comunicación, a debilidade 
da significación e a erosión dos dinamismos vitais (confianza, identidade, reciprocidade, etc.). A falla 
nas habilidades sociais produce unha diminución da autoestima nas mulleres, da conciencia que 
teñen de si mesmas, e da capacidade para defender o seu propio espazo; polo que moitas tamén 
adoitan presentar características propias da dependencia emocional. Así mesmo, moitas mulleres 
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que viven unha situación de violencia machista experimentan unha perda de habilidades sociais e 
de capacidades para as relacións sociais, o que se viu favorecido polo proceso de anulación como 
persoa, afectando gravemente á súa personalidade. 

 
Non existe un perfil de muller que sofre violencia machista, dado que o perfil en si mesmo é ser muller, con 
todo, como se acaba de comentar, o persoal dos servizos sociais e dos Centros de Información á Muller 
recoñece que hai certos factores que sitúan as mulleres nunha posición de maior vulnerabilidade, e 
cando conflúen varios de eses factores, o risco de que a muller poida estar vivindo ou chegue a 
vivir unha situación de violencia de xénero é maior. Así, as e os profesionais abordan a cuestión da 
vulnerabilidade das mulleres a converterse en vítimas da violencia de xénero referíndose a unha tripla 
ruptura: a laboral, a de pertenza social e familiar, e a das significacións, esta última relacionada coa saúde 
emocional. Polo tanto, o que se expón é que non existe un único factor causal, senón que existen 
determinadas circunstancias e factores individuais, comunitarios, culturais, etc., que interaccionan entre si 
e que fan que as mulleres sexan máis vulnerables á violencia de xénero. 

 

  
Percepción dos principais factores de vulnerabilidade das mulleres usuarias dos servizos sociais e 
dos Centros de Información á Muller (CIM) que aumentan o risco de poidan sufrir violencia de xénero 
a mans das súas parellas ou ex-parellas 
 

Dependencia económica  

Rol de coidadora  

Muller maior    

Dependencia emocional 

Ausencia de redes sociais e familiares 

Adiccións  

Baixo nivel formativo 

Muller inmigrante 

Pobreza / falta de recursos económicos  

Baixa autoestima  

Discapacidade  

Enfermidade mental  

Escaso desenvolvemento das habilidades sociais  

Muller nova 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir da información extraída das fontes de información primaria empregadas na diagnose 

 
Neste senso, o persoal coincide en apuntar que a dependencia económica é o principal indicador de 
vulnerabilidade. Inflúe directamente na autonomía e na toma de decisións de todas aquelas mulleres que 
dependen da parella para subsistir, e especialmente, fai máis vulnerable á mulleres respecto á violencia de 
xénero, aumentando a probabilidade de que non abandonen relacións pouco equitativas ao non ver 
alternativas á súa situación. 
 
O rol de coidadora, ser muller maior e a dependencia emocional, son outros dos factores de maior 
relevancia para o persoal e que acentúan o risco de sufrir violencia de xénero, co agravante de que, en 
ocasións, nin as propias mulleres que a sofren son conscientes ou capaces de establecer unha relación 
coa violencia de xénero, polo que teñen maiores dificultades para poñer fin ás relacións de violencia. A 
violencia de xénero afecta ás mulleres de todas as etapas do seu ciclo vital, pero no que respecta ás 
mulleres maiores, ademais de afectarlle en maior medida os factores anteriormente mencionados, 
considérase que na etapa de xubilación algúns homes comezan a exercer maior control sobre elas. Así 
mesmo, o factor idade tamén se relaciona con algunha discapacidade que pode afectar á súa autonomía 
persoal, polo que o risco de sufrir maltrato ou que aumente a intensidade do que veñen sufrindo é maior.   
 
Neste senso, o contexto rural, aínda de non ser propiamente un factor que inflúa no risco de sufrir violencia 
de xénero, dificulta as posibilidades de empoderamento en termos xerais, polo que se podería dicir que é 
un factor transversal. Isto ten que ver coa dificultade das mulleres para acceder aos recursos, xa que estes 
adoitan estar centralizados nos núcleos de carácter máis urbano ou de maior poboación. Como apuntan 
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dende diversos servizos sociais e Centros de Información á Muller, nas contornas máis rurais as mulleres 
maiores acceden en maior medida ao servizo, e pola contra, en contornas urbanas o perfil é máis 
heteroxéneo, pero detectase que o acceso das mulleres maiores é menor. 
 
Tamén é nestes contextos rurais onde predomina a estigmatización social, a vergonza e o medo a que os 
feitos se coñezan, e ás mulleres cústalles máis recoñecer e compartir o que lles está a acontecer, polo que 
os casos de violencia de xénero son máis difíciles de detectar para as e os profesionais dos servizos sociais.  
 
Por outro lado, o propio persoal sinala que as mulleres do rural necesitan unha atención máis integral e 
específica de forma que se conecte: emprego – muller – rural. Pero en termos xerais, o empoderamento 
das mulleres ten que ir máis aló de contar cun emprego digno e ben remunerado, cuestión que por outra 
parte é fundamental, senón tamén dirixido a facilitarlles a conciliación da vida laboral e familiar. No que 
respecta ao emprego, consideran fundamental buscar fórmulas coas que motivar a implicación do tecido 
empresarial nos procesos de inserción laboral, así como dispoñer dunha oferta formativa adecuada ás 
necesidades de cada concello para que as vítimas acaden maiores niveis de autonomía, porque como 
apuntan, as vítimas non necesitan máis prestacións, senón atopar un emprego digno, e faltan políticas reais 
de inserción.  
 

 

 

 
Este programa de atención psicolóxica, tamén para persoas dependentes que vivan ou padezan unha 
situación de violencia de xénero, xestionase a través dun Convenio de colaboración entre a Secretaría 
Xeral da Igualdade e o Colexio Oficial de Psicoloxía dende o ano 2004, coincidindo coa aprobación da 
Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a violencia de xénero. 
Conta cunha coordinadora e cunha rede de profesionais que realizan intervencións no conxunto da 
comunidade, e tamén presta un servizo telefónico de asesoramento e derivación para a atención 
terapéutica personalizada. O servizo ofrece un acceso inmediato, con apenas demora na atención. 
 
Tal e como se recolle na táboa que segue, no 2014 é cando se contabiliza o maior número de terapeutas 
con consulta privada que se adheriron ao programa, e así mesmo, é o ano no que se rexistra o maior 
número de terapeutas na provincia da Coruña, o 42,74% do total. No 2015 incrementase o orzamento do 
programa pero o número total de terapeutas redúcese nun 5,65%. Esta redución afecta a todas as 
provincias excepto a Pontevedra, onde se incorporan 2 terapeutas á rede, o que supón un incremento do 
4,17%. 
 

  
Rede de terapeutas por provincias e orzamento do programa. Período 2010 – 2017 (valores 
absolutos) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A Coruña 24 33 33 31 53 47 44 44 

Lugo 5 5 5 5 11 10 7 8 

Ourense 5 9 9 9 12 10 10 10 

Pontevedra 23 32 32 28 48 50 47 49 

Total  57 79 79 73 124 117 108 111 

Orzamento 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 165.000 € 165.000 € 165.000 € 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 
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No que respecta á provincia da Coruña, no 2017 o número de terapeutas que se adheriron supoñen o 
39,64% do total, polo que é a segunda provincia co maior peso por detrás de Pontevedra, quen aglutina o 
44,14% do total. Xa no 2018 o numero de terapeutas redúcese a 39, o que supón un 11,39% menos 
respecto ao ano anterior. En canto á cobertura, neste ano 2018 hai terapeutas presentes en 6 comarcas: 
 
- Comarca da Coruña (15 Coruña, 1 Oleiros, 1 Sada);  
- Comarca de Santiago (12 Santiago, 1 Ames); 
- Comarca da Barbanza (1 A Pobra do Caramiñal, 2 Ribeira); 
- Comarca de Fisterra (1 Cee); 
- Comarca de Ferrol (4 Ferrol) 
- Comarca de Ordes (1 Oroso) 
 
En anos anteriores, a rede chegaba tamén ás comarcas de Bergantiños (Carballo) e Betanzos (Betanzos). 
Así mesmo, os concellos de Culleredo, Arteixo, e Narón, tamén deixaron de contar con terapeuta no 
territorio. 
 
En conxunto, as Comarcas da Coruña e Santiago son as que concentran o maior número de terapeutas, 
concretamente 17 e 13 respectivamente. O feito de que as e os terapeutas distribúanse nas áreas máis 
poboadas ten un efecto positivo, dado que é onde concéntrase a maior parte da potencial demanda de 
atención, pero ten a súa contrapartida, porque limita a accesibilidade de moitas mulleres e menores 
residentes en comarcas con áreas máis rurais que non contan con apenas recursos específicos e teñen 
especiais dificultades de mobilidade.   
 
Tal e como se constata na táboa que segue, a rede atende anualmente un gran número de casos, dende 
o 2010 unha media anual de 540 persoas, 298 na provincia, e isto supón un alivio das listas de agarda dos 
CIM e dos servizos sociais, xa que son os servizos que efectúan o maior número derivacións. As forzas e 
corpos de Seguridade, os centros educativos, e as propias usuarias tamén realizan demandas de atención, 
pero en menor medida. En calquera caso, o acceso ao programa é a través de dúas vías: vía directa, ter 
presentado unha denuncia e dispoñer ou non de medida cautelar (orde de protección e/ou afastamento), e 
neste caso o acceso é inmediato; ou vía indirecta, a través da acreditación da condición de vítima (CIM, 
servizos sociais, ámbito sanitario, SXI, Xulgado, etc.), que é enviada á Secretaría Xeral da Igualdade e esta 
autoriza. Cada persoa usuaria ten a súa disposición un total de 10 sesións de tratamento, pero se ao remate 
da intervención, se non se conseguiu o obxectivo terapéutico, o número de sesións pode ampliarse. Así 
mesmo, un requisito imprescindible é que non exista convivencia coa persoa denunciada cando se accede 
ao programa. 
 
No caso concreto dos CIM e de forma xeral, faise a primeira valoración e/ou orientación psicolóxica e, 
dependendo da especialidade da psicóloga, realízase atención psicolóxica ou derívase cara outros 
recursos especializados, máis concretamente ao Sergas ou a este Programa.  
 

  
Nº de persoas atendidas no programa por provincias. Período 2010 – 2017 (valores absolutos e 
porcentuais) 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

A Coruña 318 62 331 62 416 69 197 61 192 54 247 45 277 45 403 49 

Lugo 44 9 58 11 49 8 32 10 52 15 67 12 73 12 50 6 

Ourense 27 5 26 5 32 5 22 7 16 5 44 8 64 10 87 10 

Pontevedra 120 24 118 22 103 17 72 22 95 27 190 35 207 33 290 35 

Total  509 100 533 100 600 100 323 100 355 100 548 100 621 100 830 100 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
Analizando máis en detalle a atención que se realiza dende o programa a mulleres e menores, na provincia 
da Coruña ademais de ser na que se atende o maior número de persoas, é na que máis se incrementaron 
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as consultas durante os últimos 3 anos. Estas pasan de 247 no 2015 a 403 no 2017, o que supón un 
incremento do 63,16%. Así mesmo, neste último ano case a metade das persoas atendidas polo programa, 
o 49% do total, foron atendidas por terapeutas da provincia. 
 
Ao igual que ocorre no conxunto da comunidade, na provincia as mulleres son as usuarias principais. No 
2017 representan o 74,44% do conxunto de persoas atendidas. Así mesmo, o número de usuarias 
experimenta un incremento do 38,25% respecto ao ano anterior. As atencións a nenas e nenos supoñen o 
22,33%  (un 11,91% nenas e 10,42% nenos), e increméntanse nun  83,67% respecto ao ano anterior, moi 
por enriba do incremento das atencións ás mulleres. Pola súa parte, o número de persoas atendidas tamén 
experimenta un pequeno incremento do 3,23%. 
 

  
Nº de persoas atendidas no programa na provincia da Coruña. Período 2010 – 2017 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mulleres 242 219 292 140 144 184 217 300 

Menores 72 95 113 47 43 53 49 90 

Nenas – – – – – 23 28 48 

Nenos – – – – – 30 21 42 

P. dependentes 4 17 11 10 5 10 11 13 

Total 318 331 416 197 192 247 277 403 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do Informe anual de seguimento da Lei  11/2007, do 27 de xullo, Galega para a 
Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Secretaría Xeral de Igualdade. Xunta de Galicia 

 
 

 

 
Unha das principais dificultades sinaladas polo persoal dos servizos sociais e dos CIM ten que ver 
coa coordinación entre os axentes chave do territorio. A coordinación dos diferentes ámbitos 
profesionais que interveñen no ámbito local na detección, atención e acompañamento das vítimas de 
violencia de xénero é unha tarefa complicada en tanto que implica harmonizar as pautas e os criterios de 
actuación das diversas Administracións e entidades participantes. 
 
Durante os traballo de diagnose, identificáronse 37 concellos que contan con algún instrumento ou estrutura 
de coordinación de carácter interinstitucional para os casos de violencia de xénero, máis a Mancomunidade 
de Ordes, que da cobertura ao conxunto de concellos da comarca, aínda así, identificouse que Cerceda e 
Trazo tamén contan con instrumentos propios, ademais do de carácter comarcal. Así mesmo, 
identificáronse iniciativas de coordinación levadas a cabo entre varios concellos que non pertencen á 
mesma comarca, como é o caso dos concellos de Sobrado e Vilasantar, que pertencen ás comarcas de 
Melide e Betanzos respectivamente. Pero por criterios de proximidade, forman parte da Mesa Local de 
Coordinación de Curtis. Destes 37 concellos que dispoñen dalgún instrumento, 19 contan cun CIM, polo 
que non todos os concellos que contan cun servizo especializado, como é o CIM, dispoñen dalgún 
instrumento.  
 
Os instrumentos de coordinación aos que nos estamos a referir, e que veñen a dar resposta ás medidas 
previstas na Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a violencia de xénero, 
concrétanse de diversas formas, pero todos teñen como obxectivo de mellorar o coñecemento e a 
coordinación entre os diferentes ámbitos implicados en cada concello para a prevención e erradicación da 
violencia de xénero, optimizando así as posibles actuacións que sexan necesarias implementar. Os 
instrumentos identificados concrétanse, principalmente, en “Acordos Interinstitucionais”,  “Mesas de 
Coordinación Policial”, “Mesas Locais de Coordinación interinstitucionais”, “Protocolos”, “Comisións”, e 
“Itinerarios”. A excepción das “Mesas de Coordinación Policial”, a súa maioría parten ou están circunscritos 
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aos servizos sociais, polo que a activación ou no seu caso a actualización, está supeditada á autonomía 
municipal. Disto despréndese que a responsabilidade de impulsar estes mecanismos de coordinación 
é das Administracións locais, pero tal e como se apunta, unha das principais dificultades é 
precisamente coordinar a axentes que pertencen a diferentes Administracións, a local, autonómica e 
a estatal. 
 

  
Instrumentos de coordinación identificados (valores absolutos e porcentuais) 
 

Comarca 
Nº de Concellos da 

Comarca 

Concellos nos que se identificou algún 
instrumento 

Nº % 

A Barcala 2 1 50,00 

A Coruña 9 5 55,56 

Arzúa 4 1 25,00 

Barbanza 4 1 25,00 

Bergantiños 7 2 28,57 

Betanzos 10 3 30,00 

Eume 5 1 20,00 

Ferrol 11 4 36,36 

Fisterra 5 3 60,00 

Muros 2 1 50,00 

Noia 4 2 50,00 

O Sar 3 2 66,67 

Ordes 2 2* 28,57 

Ortegal 4 1 25,00 

Santiago 7 4 57,14 

Terra de Melide 4 2 50,00 

Terra de Soneira 3 2 66,67 

Terra de Xallas 2 0 0,00 

Total 93 37 39,78 
 

*Na Comarca de Ordes existe un instrumento de coordinación mancomunado que abrangue aos 7 concellos da comarca. 
► Fonte: elaboración propia a partir da información extraída das fontes de información primaria empregadas na diagnose. 

 
Centrando a análise nas Mesas de Coordinación Policial e nas Mesas Locais de Coordinación 
Interinstitucional, na gran maioría dos Concellos constitúese primeiro a Mesa Local de Coordinación 
Interinstitucional, na que están representados todos os ámbitos profesionais, e posteriormente a Mesa de 
Coordinación Policial. Para as forzas e corpos de seguridade é moi difícil entrar a formar parte nas Mesas 
e Protocolos circunscritos aos servizos sociais, porque estes instrumentos non se conciben como un órgano 
de seguridade policial. Só cando se crean a partir da Xunta Local de Seguridade, como Mesas de 
Coordinación Policial, tratando o ámbito de seguridade das vítimas de violencia de xénero, poden intervir 
abordando cuestións concretas das intervencións policiais, e teñen unha marxe de manobra maior. 
Segundo a información compilada, dos 93 concellos da provincia, 46 teñen constituída a Xunta Local de 
Seguridade e hai 9 Mesas activas de Coordinación Policial. Nestas mesas, cuxo obxectivo é coordinar a 
intervención do ámbito policial e a protección das vítimas, forman parte a policía Local, a garda civil ou a 
policía nacional, a unidade de violencia de xénero da Subdelegación do Goberno e os servizos sociais ou 
o CIM. Naqueles concellos nos que a policía local está integrada no Sistema VioGén resulta máis sinxela 
a coordinación entre as forzas e corpos de seguridade e os servizos sociais e/ou CIM, xa que o intercambio 
e o acceso aos datos está autorizado polos servizos centrais da garda civil e da policía Nacional. 
 
No tocante ás Mesas Locais de Coordinación Interinstitucionais, cuxa creación foi prevista na Lei Integral, 
adoitan estar representadas por todos os ámbitos e institucións implicadas en cada Concello na Loita contra 
a violencia de xénero (representantes do Concello, da Subdelegación e da Unidade de violencia de xénero, 
os servizos sociais e/ou CIM, forzas e corpos de Seguridade, centros educativos, servizos sanitarios, entre 
outros). O seus obxectivos son mellorar a detección precoz de casos de violencia de xénero, optimizar 
a coordinación dos axentes implicados e sensibilizar na materia tanto a profesionais como a 
poboación en xeral para previr as situacións de violencia de xénero.  
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Nalgúns concellos este tipo de instrumentos empezaron a desenvolverse no ano 2010, pero a falta de 
impulso derivou en que moitos deles non estean operativos ou que derivaran en compartimentos estancos, 
polo que non se está conseguindo cumprir cos acordos establecidos. Na actualidade unicamente están 
activas as mesas de Arteixo, Cambre, Coirós, Curtis, Laracha, Lousame, Melide, Mugardos, Negreira, 
Oleiros, Ortigueira, Padrón, San Sadurniño, Santiago e Coruña. Pola súa banda, os Concellos das Pontes, 
Carballo, Camariñas, e Muxía, aínda que teñen Mesas constituídas, na práctica non están operativas. Por 
tanto, moitos destes instrumentos non están a contribuír a fortalecer a colaboración 
interinstitucional. Neste sentido, a Subdelegación do Goberno pretende impulsar a creación e activación 
destas Mesas, así como a incorporación das policías locais ao sistema VioGén.  
 
Pola súa parte, a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Igualdade e coa colaboración da Rede 
de Entidades Locais contra a violencia de xénero, ven realizando nos últimos anos diversas iniciativas a 
través das que activar as Mesas Locais de Coordinación contra a violencia de xénero. Entre elas, destaca 
a elaboración da “Guía Práctica para a Constitución das Mesas Locais de Coordinación Interinstitucional 
contra a violencia de xénero” e o “Protocolo de Coordinación e Cooperación Institucional fronte á violencia 
de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia”. 
 
Nesta mesma liña, a recente aprobación do Real Decreto-Lei 9/2018, do 3 de agosto, de medidas urxentes 
para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, suporá outra oportunidade para 
que os concellos poidan reforzar e impulsar as súas políticas de violencia de xénero, xa que se espera que 
poidan contar con maiores recursos económicos. 
 
Retomando os datos recollidos na anterior táboa, despréndese que case a metade das Administracións 
locais da provincia teñen experiencia no desenvolvemento dalgunha iniciativa de coordinación en materia 
de violencia de xénero. Pero a realidade é que, en termos xerais, estas ferramentas de traballo non sempre 
conseguen mellorar o circuíto de intervención e a actuación de todas as partes implicadas no proceso, de 
aí que acaben inactivas. Como apuntan diversas profesionais consultadas, é importante contar con este 
tipo de instrumentos porque, en moitas Administracións locais segue habendo eivas na cuestión das 
derivacións entre profesionais e non en todos os ámbitos se proporciona unha atención e 
información adecuada, especialmente no referido aos aspectos xurídicos do proceso. A este 
respecto, apuntase que moitas das mulleres que son atendidas polos corpos e forzas de seguridade para 
poñer unha denuncia non acoden aos CIM na procura dunha atención especializada. Pero tamén se da a 
circunstancia de que chegan casos de mulleres aos CIM co proceso xa iniciado ás que lles falta información 
sobre os seus dereitos, sobre os recursos que teñen a súa disposición e, especialmente, sobre os pasos 
que teñen que seguir unha vez interposta a denuncia. E isto atribúese, en parte, e segundo as persoas 
chave que participaron na diagnose, á atención que se proporciona dende o ámbito xurídico e policial. 
Cuestión que, por outro lado, tamén se relaciona coas carencias formativas dalgunhas das persoas que 
forman parte destes ámbitos profesionais. 
 
Co ámbito xudicial é co que segue existindo maior dificultade para desenvolver unha acción 
coordinada. A isto súmaselle, como xa se apuntou, unha baixa sensibilidade sobre o fenómeno da 
violencia de xénero, unha carencia de habilidades sociais, e de forma particular, comprender a situación ás 
que estiveron sometidas e as condicións psicolóxicas, físicas, económicas e emocionais que en xeral 
envolven ás vítimas durante o proceso. Polo que segue producíndose unha victimización secundaria 
nalgunhas intervencións que se realizan nos xulgados. Neste contexto, no ano 2017 a Secretaría Xeral de 
Igualdade subscribiu un convenio de colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia en virtude do 
cal desenvólvese un programa piloto para proporcionar apoio e asistencia psicolóxica especializada ás 
vítimas de violencia de xénero nas Oficinas de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima durante o 
proceso xudicial. Dende estas oficinas postas en marcha pola Xunta nos xulgados das sete cidades 
galegas, entre os que se atopan os da Coruña, Ferrol e Santiago, ademais de atender as necesidades que 
poidan ter as vítimas en materia xurídica, psicolóxica e social, realizan unha valoración do impacto da 
situación que atravesa a e do impacto que o proceso xudicial está ocasionando para cubrir as súas 
necesidades psicolóxicas básicas e ofrecerlle acompañamento. Trátase dun servizo de recente creación, 
polo que aínda é pronto para realizar unha valoración do seu funcionamento e do acompañamento que se 
está realizando, pero a percepción que existe é que na práctica cotiá non se incide suficientemente nos 
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aspectos máis duros que rodean ao proceso xudicial e sobre o proceso que se vai a activar coa denuncia. 
Trátase dunha cuestión esencial para que entendan que non sempre a resposta que van a recibir vai a 
corresponderse coas súas expectativas. Polo tanto, incídese na necesidade de que dende o servizo se lles 
ofreza unha perspectiva realista do proceso e sobre o custe persoal que pode ocasionar, xa que en ocasións 
poden chegar a sentir que as están interrogando poñendo en cuestión a súa declaración. 
 
Ademais dos servizos sociais comunitarios, a poboación tamén accede aos servizos sociais que prestan 
moitas entidades do terceiro sector na provincia. Como se comentou anteriormente, as intervencións de 
carácter específico que ofrecen as entidades de acción social complementan a carencia de servizos sociais 
especializados, polo que teñen un importante papel como facilitadoras de recursos de acompañamento e 
de atención a mulleres con vulnerabilidades engadidas que, en moitos casos, limitan que se cheguen ou 
accedan ao circuíto institucional (vítimas de trata e explotación sexual, mulleres inmigrantes sen papeis, 
con discapacidade, con adiccións, mulleres sen teito, da comunidade xitana, con enfermidades mentais, 
etc.). De aí que ocupen un papel estratéxico tamén na detección, pero a colaboración e a coordinación cos 
servizos sociais comunitarios e os CIM para a realización de actuacións conxuntas coas que atender as 
necesidades de diferentes colectivos de mulleres non está moi estendida.  
 
A resposta institucional que se vén analizando céntrase esencialmente na violencia no ámbito da parella 
ou ex-parella, por ser a máis recoñecida e a única da que se dispón fontes de datos oficiais. Durante a 
diagnose constatouse que existen outras fontes estruturais de discriminación ademais do sexo, de carácter 
multifactorial, que teñen que ver coa idade, discapacidade, a situación socioeconómica, a procedencia, ou 
a etnia, entre outras, pero non se considerou a diversidade sexual e de xénero. Neste sentido, traballar 
coas entidades é tamén unha oportunidade para abordar outras formas e expresións que a violencia 
machista adopta, aquelas que enfrontan as persoas que transgriden os mandatos de xénero, isto é, a 
violencia que sofren as persoas gais, lesbianas, bisexuais, transexuais, intersexuais ou transxénero. E 
aínda que a normativa vixente na materia non aborda un “enfoque interseccional” como tal, esta é unha 
corrente cada vez máis estendida nas políticas de igualdade e de violencia machista que insta a que se 
incorporen todas as desigualdades posibles para dar unha resposta máis integral e eficaz. Como se 
comentou anteriormente, en xeral os equipos dos CIM teñen dificultade para intervir co colectivo LGTBI  por 
falta de especialización, polo que neste contexto resulta clave tecer lazos máis estreitos coas entidades, e 
con isto ter en conta todas esas desigualdades na prevención da violencia. Fomentar o asociacionismo de 
mulleres que aborden as diferentes desigualdades tamén resulta fundamental. 

 
De todo o anterior despréndese a necesidade de que os Concellos impulsen mecanismos eficaces que 
permitan realizar unha intervención coordinada, homoxénea e interseccional, co fin de garantir unha 
atención de calidade e integral ás vítimas. Pero ademais de darlles un sentido ás estruturas, considérase 
fundamental que o persoal político acompañe nestas políticas, impulsándoas e velando polo seu 
funcionamento.  
 
Así mesmo, referido ao enfoque da prevención, as accións diríxense prioritariamente a prevención na etapa 
adolescente, polo que as accións dirixidas a todas as mulleres fóronse diluíndo, como tamén as dirixidas 
ás propias mulleres que sofren violencia. Atendendo á perspectiva interseccional en materia de violencia, 
as propias entidades estiman que sería necesario ampliar a perspectiva e traballar a LGTB fobia. 
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A violencia de xénero é, tal e como a define a propia Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra a violencia de xénero, “O síntoma máis brutal da desigualdade existente na nosa sociedade. Trátase 
dunha violencia que se dirixe sobre as mulleres polo mero feito de selo, por se consideradas, polos seus 
agresores, carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respecto e capacidade de decisión”. 
 
Dende o ano 2003 ata o ano 2017 un total de 20 mulleres foron vítimas mortais da violencia de xénero na 
provincia da Coruña. Porén, e como moita xente sabe, isto non é máis que a punta do iceberg. No ano 2017 
ata 2.442 mulleres denunciaron as súas parellas ou ex-parellas na provincia e 721 mulleres solicitaron 
ordes de protección. Ademais, a 31 de decembro de 2017 había 1.368 casos activos no Sistema de 
Seguimento Integral nos casos de violencia de xénero (Sistema VioGen), dos cales 8 eran casos de risco 
alto e 1 de risco extremo. 
 
Repasados algúns datos, concluímos que a violencia de xénero é unha problemática que dista moito de 
desaparecer na provincia e que segue estando moi vixente na actualidade. Para afondar máis na cuestión, 
a través da enquisa realizada para a diagnose de Compartimos Plan, tamén preguntamos á poboación para 
coñecer a súa percepción sobre o fenómeno, así como ao persoal técnico das Administracións locais que 
traballan na área que asume as competencias en materia de igualdade, e ao tecido asociativo. No que 
respecta á poboación enquisada, cabe sinalar que estes datos débense tomar con certa cautela ao tratarse 
dunha enquisa online, pois existe certo desequilibrio na representación sociodemográfica (cunha 
sobrerrepresentación de poboación nova e de mulleres). 
 
Da análise extraese que máis da metade da poboación enquisada (53,4%) declara ter coñecemento da 
existencia no seu entorno máis próximo dalgunha muller vítima de malos tratos, isto é, 5 de cada 10 
persoas coñece algún caso. Así mesmo, se analizamos os datos por sexo das persoas enquisadas, 
observamos que a porcentaxe de mulleres que afirma coñecer  algún caso de violencia de xénero no 
seu entorno é moito maior que a porcentaxe de homes (57,9% das mulleres fronte a 36,8% dos homes). 
 

  
Coñecemento de casos de violencia de xénero no entorno por sexo, grupos de idade e nivel de 
estudos (valores porcentuais) 
 

Variables sociodemográficas 
violencia de xénero no entorno 

Si Non Non contesta 

Total 53,40% 46,10% 0,60% 

Sexo 
Muller 57,90% 41,50% 0,60% 

Home 36,80% 62,70% 0,50% 

Idade 
(tramos) 

De 18 a 34 anos 60,30% 38,60% 1,10% 

De 35 a 64 anos 50,40% 49,40% 0,20% 

65 años e máis 42,90% 50,00% 7,10% 

Nivel de 
estudos 

Estudos Superiores 56,50% 43,00% 0,50% 

Secundaria, primaria ou sen estudos 47,50% 51,80% 0,70% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan. 

 
A poboación menor de 35 anos é a que ten un maior coñecemento da existencia de casos de malos 
tratos no seu entorno. Como se recolle na anterior táboa, o 60,3% afirma coñecer algún caso. Esta 
porcentaxe redúcese conforme aumenta a idade das persoas enquisadas. Así, entre a poboación de 35 a 
64 anos, un 50,4% tamén afirma coñecer algún caso, e entre a poboación de máis de 64 anos a porcentaxe 
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baixa ata o 42,9%. A raíz destes datos non se pode concluír que existan máis casos de violencia de xénero 
entre a poboación máis nova, pois poden entran en xogo outros factores, como unha maior sensibilización 
sobre violencia de xénero ou unha maior capacidade para identificar estas situacións entre estre grupo de 
idade. Esta hipótese confirmase ao analizar a variable nivel de estudos, pois se observa que existe maior 
coñecemento da existencia de casos de violencia machista no entorno entre as persoas con estudos 
superiores, e estes predominan en maior medida entre a poboación máis nova enquisada. 
 
Por tamaños de poboación, constátase que non existen diferenzas significativas nas respostas das persoas 
enquisadas, pois en todos os concellos acádase unha porcentaxe de coñecemento da existencia de casos 
de malos tratos no entorno de entre o 52% e o 56%. Porén, este dato contrasta co feito de que ao preguntar 
sobre os principais problemas das mulleres, a violencia de xénero apenas se prioriza nos concellos 
pequenos e mediados, como si pasa nos grandes. Pero sobre esta cuestión afondase en maior medida no 
capítulo dedicado a analizar as percepcións da poboación en relación á igualdade de xénero.  
No relativo a áreas comarcais, tamén se observan diferenzas significativas, pois mentres 2 de cada 4 
persoas enquisadas sinalan ter coñecemento da existencia dalgún caso de violencia de xénero no seu 
entorno, na Coruña Suroriental (comarcas de Ordes, Arzúa e Melide), ata 3 de cada 4 persoas manifestan 
coñecer algún caso. 
 

  
Violencia de xénero no entorno por tamaño de poboación e área comarcal (valores porcentuais) 

 

Variables territoriais 
Violencia de xénero no entorno 

Si Non Non contesta 

Total 53,40% 46,10% 0,60% 

Tamaño de poboación 

Concellos Pequenos 53,10% 45,70% 1,20% 

Concellos Medianos 56,40% 43,20% 0,40% 

Concellos Grandes 52,60% 47,10% 0,20% 

Área comarcal 

A Coruña Suroriental 74,10% 25,90% 0,00% 

Área da Coruña 58,70% 40,60% 0,70% 

Área da Costa da Morte 48,50% 51,50% 0,00% 

Área de Santiago 48,10% 51,90% 0,00% 

Barbanza-Noia 63,30% 36,70% 0,00% 

Ferrol-Eume-Ortegal 49,70% 49,70% 0,70% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Un primeiro paso para conseguir saír dunha situación da violencia de xénero é obter información e 
asesoramento. Segundo a poboación enquisada, o principal recurso ao que acudirían para obter 
información e asesoramento sobre violencia de xénero é o teléfono de atención xeral ás vítimas (016), 
pois foi sinalado polo 45,6% das persoas entrevistadas. Non obstante, tamén é importante salientar que 4 
de cada 10 persoas enquisadas (39,1%) sinalan que acudirían en primeiro lugar a algún dos servizos das 
Administracións locais, como os Centros de Información ás Mulleres (23,2%), os servizos sociais (11,3%) 
ou a policía local (4,6%). 

 

  
A onde dirixirse para obter información e asesoramento sobre violencia de xénero (valores 
porcentuais) 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan. 
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Analizando os datos por sexo, se observa que entre as mulleres destaca o papel dos CIM, pois 
configúrase como o principal recurso de información e asesoramento sobre violencia de xénero para o 
25,4% das mulleres enquisadas, fronte ao 15,7% dos homes. A este respecto, a xente nova (menores de 
35) é a que, en maior medida, o considera prioritario, mentres que as persoas de 65 anos e máis anos 
apuntan nunha porcentaxe significativamente maior aos servizos sociais. Efectivamente, na táboa que 
segue se observa que a medida que se incrementa a idade da poboación, redúcese a porcentaxe de 
persoas que sinalan o CIM e increméntase a porcentaxe de persoas que sinalan os servizos sociais como 
recurso prioritario para o obtención de información e/ou asesoramento. En calquera caso, o 016 destaca 
como recurso prioritario en todos os grupos analizados. 
 

  
Onde dirixirse para obter información e asesoramento sobre violencia de xénero por sexo e grupos 
de idade (valores porcentuais) 
 

Recursos de información e asesoramento 

Sexo Grupos de idade 

Muller Home 
De 18 a 
34 anos 

De 35 a 
64 anos 

65 años 
e máis 

Teléfono autonómico de atención ás vítimas (Teléfono da Muller)  3,2% 3,8% 2,6% 3,4% 0,0% 

Xulgados 0,8% 0,5% 0,0% 1,1% 0,0% 

Garda Civil 6,0% 7,6% 4,9% 6,0% 14,3% 

Teléfono de atención xeral ás vítimas (016) 44,1% 50,3% 43,4% 46,6% 50,0% 

Policía local 4,4% 5,4% 4,5% 4,9% 7,1% 

Asociacións de mulleres 2,6% 2,7% 3,4% 2,5% 0,0% 

Servizos sociais 11,0% 12,4% 10,1% 11,5% 21,4% 

Centros de Información ás Mulleres (CIM) 25,4% 15,7% 28,1% 21,7% 7,1% 

Centros de saúde 2,0% 1,1% 2,6% 1,5% 0,0% 

Non contesta 0,6% 0,5% 0,4% 0,8% 0,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Vemos tamén que o 016 é o recurso prioritario en todos os tipos de concello, pero aumenta a súa 
importancia conforme aumenta o tamaño de poboación. Caso contrario ao dos CIM, que aumenta a súa 
consideración como recurso prioritario conforme diminúe o tamaño de poboación, tendo practicamente o 
mesmo alcance que o 016 nos concellos pequenos. 

 

  
Onde dirixirse para obter información e asesoramento sobre violencia de xénero por tamaño de 
poboación (valores porcentuais) 
 

Recursos de información e asesoramento  
Concellos 
Pequenos 

Concellos 
Medianos 

Concellos 
Grandes 

Teléfono autonómico de atención ás vítimas (Teléfono da Muller) 6,20% 2,10% 3,70% 

Xulgados 1,20% 1,20% 0,40% 

Garda Civil 6,20% 9,50% 4,60% 

Teléfono de atención xeral ás vítimas (016) 32,10% 39,00% 50,20% 

Policía local 1,20% 1,70% 6,80% 

Asociacións de mulleres 3,70% 2,50% 2,90% 

Servizos sociais 11,10% 18,30% 8,40% 

Centros de Información ás Mulleres (CIM) 30,90% 24,90% 20,50% 

Centros de saúde 4,90% 0,40% 2,00% 

Non contesta 2,50% 0,40% 0,40% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Na análise por áreas comarcais, o 44,4% da poboación enquisada da Coruña Suroriental (comarcas de 
Ordes, Arzúa e Melide) acudiría en primeiro lugar ao CIM para informarse e a asesorarse en materia de 
violencia de xénero, converténdose nesta área comarcal no recurso prioritario para a poboación. Pola súa 
parte, o 22,8% das persoas enquisadas da área de Ferrol-Eume-Ortegal acudiría en primeiro lugar aos 
servizos sociais do seu concello (fronte ao 11,3% da poboación enquisada total). 
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Máis alá dos recursos de información, ao preguntar á poboación enquisada cales son os recursos 
prioritarios para abordar unha situación de violencia de xénero, se observa que o apoio psicolóxico (60%), 
a pulseira telemática (51%) e o apoio xurídico (44,3%) son os recursos que a poboación enquisada 
considera preferentes nestas situacións. 

 

  
Recursos prioritarios para abordar a violencia de xénero (máximo 3 respostas valores porcentuais) 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Non obstante, existen algunhas diferenzas por sexo e idade, pois mentres o recurso prioritario para a 
poboación xeral é o apoio psicolóxico, no caso dos homes e das persoas maiores de 65 anos priorízase 
a pulseira telemática (64,9% e 64,3% respectivamente). Observamos ademais que o apoio psicolóxico é 
sinalado como prioritario en maior medida polas mulleres enquisadas (61,5%) que polos homes (54,6%). 
Vese tamén que no grupo de idade de 65 anos e máis priorízase, ademais da pulseira telemática, as axudas 
económicas (50%) e os pisos de protección (42,9%). 
 

  
Recursos prioritarios para abordar a violencia de xénero por sexo e grupos de idade (máximo 3 
resposta, valores porcentuais) 
 

Recursos 

Sexo Grupos de idade 

Muller Home 
De 18 a 34 

anos 
De 35 a 64 

anos 
65 anos e 

máis 

 Pulseira telemática 47,1% 64,9% 53,9% 49,1% 64,3% 

 Axuda médica 4,8% 2,7% 3,7% 4,3% 7,1% 

 Apoio psicolóxico 61,5% 54,6% 63,7% 58,3% 35,7% 

 Apoio xurídico 44,7% 42,7% 49,1% 42,6% 35,7% 

 Información telefónica 5,4% 2,7% 7,1% 3,6% 0,0% 

 Pisos protexidos 34,6% 32,4% 29,2% 36,2% 42,9% 

 Atenpro 31,6% 31,9% 32,6% 30,8% 42,9% 

 Axudas económicas 33,4% 33,0% 24,0% 37,5% 50,0% 

 Facilidades no traballo 23,1% 21,6% 21,3% 24,2% 14,3% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Por outra parte, o apoio psicolóxico é sinalado en maior medida como recurso prioritario para a 
abordaxe da violencia machista por aquelas persoas que afirman coñecer algún caso no seu 
entorno, 10 puntos por riba das persoas que afirman non coñecer casos, acadando así un 64,70% e 54,5% 
respectivamente. 
 
No relativo a análise territorial, non se atopan diferenzas salientables. Soamente destaca que entre a 
poboación enquisada da Coruña Suroriental (comarcas de Ordes, Arzúa e Melide) a porcentaxe de persoas 
que sinalan o apoio psicolóxico como recurso prioritario ascende ao 88,9%. 
 
Por outra banda, ao preguntar polas razóns principais polas que cren que as mulleres vítimas non 
denuncian, a poboación enquisada sinala maioritariamente o medo (61,5%). Outras razóns sinaladas, 
aínda que non de xeito maioritario, son a dependencia económica (35,5%), a vergoña (27,3%) ou os/as 
fillos/as (26,7%). Tamén destaca que ata un 20,4% da poboación considera que as mulleres non denuncian 
aos seus agresores por falta de confianza nas autoridades e na lei. 
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Razóns principais polas que as mulleres vítimas non denuncian (resposta múltiple, valores 
porcentuais) 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Como se observa na seguinte táboa, non hai diferenzas moi significativas por sexo acerca das razóns 
apuntadas sobre por que as mulleres non denuncian. A maior diferenza se observa na razón “Por vergoña” 
que foi esgrimida por un 26% das mulleres fronte ao 31,9% dos homes. Respecto á variable idade, as 
maiores diferenzas vense nas razóns principais dadas polas persoas maiores de 65 anos, pois para este 
grupo, as razóns principais son a dependencia económica (64,30%) e a vergoña (50%). 

 

  
Razóns principais polas que as mulleres vítimas non denuncian por sexo e grupos de idade 
(resposta múltiple, valores porcentuais) 
 

Razóns para non denunciar  
Sexo Grupos de idade 

Muller Home 
De 18 a 
34 años 

De 35 a 
64 años 

65 años y 
más 

Por medo 61,5% 61,1% 64,8% 61,5% 42,9% 

Porque dependen economicamente do seu agresor 36,4% 32,4% 24,7% 40,6% 64,3% 

Por vergoña. Ocultar a agresión ao entorno máis próximo 26,0% 31,9% 26,2% 27,5% 50,0% 

Polos seus fillos/as 27,3% 24,3% 26,2% 25,8% 21,4% 

Por falta de confianza nas autoridades e na Lei 20,1% 21,6% 23,6% 19,1% 7,1% 

Porque non consideran a agresión como algo grave 7,6% 10,8% 11,2% 7,0% 7,1% 

Porque consideran que a agresión estaba xustificada 8,0% 5,4% 11,6% 5,8% 0,0% 

Porque o proceso xudicial é moi custoso 2,6% 1,6% 3,4% 2,1% 0,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 
 
 

Por outro lado, compróbase que a vergoña tamén é sinalada como razón para non denunciar en maior 
medida nos concellos pequenos (34,6%) que nos medianos (31,5%) e que nos grandes (23,1%). 

 

  
Razóns principais polas que as mulleres vítimas non denuncian por tamaño de poboación (resposta 
múltiple, valores porcentuais) 
 

Razóns para non denunciar  
Tamaño de poboación 

Concellos 
Pequenos 

Concellos 
Medianos 

Concellos 
Grandes 

Por vergoña. Ocultar a agresión ao entorno máis próximo 34,6% 31,5% 23,1% 

Porque consideran que a agresión estaba xustificada 11,1% 6,6% 7,0% 

Porque dependen economicamente do seu agresor 24,7% 37,8% 36,1% 

Porque o proceso xudicial é moi custoso 3,7% 3,7% 1,8% 

Porque non consideran a agresión como algo grave 4,9% 7,1% 9,3% 

Por medo 60,5% 57,7% 65,0% 

Polos seus fillos/as 28,4% 32,8% 22,2% 

Por falta de confianza nas autoridades e na Lei 21,0% 15,4% 22,7% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 
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Por área comarcal, as maiores diferenzas obsérvanse na área da Coruña Suroriental e na área da 
Barbanza-Noia. Concretamente, na área da Coruña Suroriental, os fillos/as son considerados polo 48,1% 
como unha das razóns principais para non denunciar (fronte ao 26,7% da poboación total); e na área da 
Barbanza-Noia a vergoña é considerada unha das razóns principais para non denunciar (fronte ao 27,3% 
da poboación total). 
 
Ata agora analizáronse as percepcións sobre principais recursos para informarse e para abordar a violencia 
de xénero, así como as razóns de por que as mulleres non denuncian. Cómpre analizar tamén a opinión 
da poboación sobre as medidas que se deben impulsar para acabar con esta lacra. Así, segundo os 
datos extraídos da enquisada realizada, a medida sinalada como máis necesaria para acabar coa violencia 
de xénero é “Educar en igualdade” (79%), medida que destaca notablemente sobre todas as demais. 
Seguidamente, pero sen ser maioritarias, atopamos “Aplicación da lei e cumprimento de condenas por parte 
de maltratadores” (37,9%) e “Integración de todas as instancias que traballan para solucionar e dar axuda 
a este problema” (34,5%). 
 

  
Principais medidas para acabar coa violencia de xénero (resposta múltiple, valores porcentuais) 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Analizando as respostas por sexo compróbase que apenas existen diferenzas significativas, pola contra, a 
variable grupos de idade si revela diferenzas, pois aínda que “Educar en igualdade” é avalada 
maioritariamente por grupos de idade, destaca especialmente entre a poboación máis nova (84,3%) e 
descende lixeiramente no resto de grupos de idade (77,9% e 64,3% de apoio en poboación entre 35 e 64 
anos e maiores de 65 respectivamente). 
 

  
Principais medidas para acabar coa violencia de xénero por sexo e grupos de idade (resposta 
múltiple, valores porcentuais) 
 

Medidas 
Sexo Idade (tramos) 

Muller Home 
De 18 a 34 

anos 
De 35 a 64 

anos 
65 anos e 

máis 

Levando a cabo campañas de sensibilización 7,3% 14,6% 10,1% 7,5% 14,3% 

Publicar as nomes dos maltratadores en medios de 
comunicación 

9,4% 10,3% 7,9% 10,4% 21,4% 

Dotando de recursos específicos e apoio psicolóxico e xurídico 26,1% 21,6% 25,8% 25,5% 21,4% 

Aplicación da lei e cumprimento de condenas por parte de 
maltratadores 

38,7% 35,1% 37,8% 37,2% 50,0% 

Educando en igualdade e o respecto a nenos e nenas 78,9% 79,5% 84,3% 77,9% 64,3% 

Integración de todas as instancias que traballan para 
solucionar e dar axuda a este problema, buscando a máxima 
cooperación 

34,9% 33,5% 28,5% 37,4% 28,6% 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Na análise territorial por tamaño de poboación dos concellos tampouco obsérvanse grandes diferenzas. As 
máis significativas correspóndense coa medida “Aplicación da lei e cumprimento de condenas por parte de 
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maltratadores”, pois é avalada tan só polo 34,6% da poboación enquisada de concellos grandes, pero o 
seu respaldo aumenta nos concellos medianos (42,7%) e grandes (43,2%). Caso contrario ao que sucede 
coa medida “Educando en igualdade”, que aumenta o seu respaldo conforme aumenta o tamaño de 
poboación dos concellos (81,9% nos concellos grandes, fronte a 76,8% e 74,1% dos concellos medianos e 
pequenos respectivamente). 
 
Por área comarcal destacan principalmente as diferenzas nas respostas entres a poboación enquisada da 
área da Barbanza-Noia, pois a “Aplicación da lei e cumprimento de condenas por parte de maltratadores” 
é unha medida avalada polo 60% (fronte ao 37,9% da poboación total). Ademais, o apoio a “Integración de 
todas as instancias que traballan para solucionar e dar axuda a este problema, buscando a máxima 
cooperación” é residual nesta área comarcal (6,7% fronte ao 34,5% da poboación total). 
 
En resumen, aínda que existen algunhas diferenzas entre as diferentes variables sociodemográficas e 
territoriais analizadas, todos os grupos sinalan  a necesidade prioritaria de “Educar en igualdade”  
para conseguir rematar algún día con esta lacra. 
 
No que respecta ás condutas e actitudes consideradas como tóxicas nunha relación de parella, ao 
preguntar á poboación enquisada se algunha vez sufriu algunha destas situacións, comprobase que a 
porcentaxe de mulleres que afirman telas vivido é case sempre superior que á porcentaxe de homes. A 
maior diferenza é de 8,8 puntos porcentuais e rexistrase na frase “Ignoráballe e tratáballe con indiferenza”, 
cun 16,6% de mulleres que responden afirmativamente fronte a un 7,8% dos homes. 
 
A conduta que rexistra maiores valores é a relacionada coa frase “Insistiu en saber onde estaba nalgún 
momento”, cun 22% de mulleres que responden afirmativamente fronte a un 16,7% dos homes. 
 

  
Condutas e actitudes tóxicas sufridas na parella (valores porcentuais) 

 
► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Cando analizamos os resultados en base a diferentes variables sociodemográficas ou territoriais non se 
observan diferenzas significativas, presentando valores moi similares entre os diferentes grupos. 
 
No que respecta á violencia sexual, dende o ámbito xurídico, varias son as definicións aportadas para 
conceptualizar a violencia de xénero e sexual. En moitas das definicións aportadas exclúese do marco 
lexislativo a violencia sexual fora da parella como unha tipoloxía de violencia de xénero. É o caso da Lei 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a violencia de xénero, que circunscribe a violencia de 
xénero como aquela cometida dentro da parella ou pola ex-parella, polo que deixa fora outros tipos de 
violencia derivadas do machismo e o sexismo. 
 
A Organización Mundial da Saúde (OMS) define a violencia sexual como: “todo acto sexual, a tentativa de 
consumar un acto sexual, os comentarios ou insinuacións sexuais non desexadas, ou as accións para 
comercializar ou utilizar de calquera outro modo a sexualidade dunha persoa mediante coacción por outra 
persoa, independentemente da relación de esta coa vítima, en calquera ámbito, incluídos o fogar e o lugar 
de traballo”. E é precisamente neste ámbito de definición da violencia sexual onde encontramos as maiores 
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diferenzas entre homes e mulleres, pois son principalmente as mulleres as destinatarias deste tipo de 
violencia.  
 
Se observa que ata o 83,7% das mulleres enquisadas manifestaron vivir algún ou varios dos 
episodios que se recollen no seguinte gráfico. Nel vemos que os episodios que as mulleres indican 
sufrir en maior medida son os piropos inapropiados ou as miradas lascivas que causaron malestar, 
pois o 70,8 e o 70,4 das mulleres respectivamente sufrírono nalgún momento, mentres que estas situacións 
foron vividas por un 9% dos homes enquisados. Ademais, comprobamos como 1 de cada 2 mulleres 
manifesta que nalgún momento alguén lle fixo sentir medo na rúa cando volvía a casa pola noite, mentres 
no caso dos homes esta situación vivírona 1 de cada 20 homes.  
 

  
Episodios de violencia sexual sufridos segundo o sexo (valores porcentuais) 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 
 
 

No referido aos casos máis graves de violencia sexual, atopamos un alarmante 40,6% de mulleres que 
afirma ter sido vítima de tocamentos sexuais e cerca de unha de cada catro mulleres que responderon ao 
cuestionario indica que alguén intentou obrigarlle a realizar calquera tipo de acto sexual. Ademais, ata un 
15,7% manifesta que alguén intentou obrigarlle a ter relacións sexuais. 
 
Coa fin de poder analizar sistematicamente e comparativamente o grao de violencia sexual sufrida polas 
mulleres no diferentes territorios elaboramos tamén o ““índice de violencia sexual””, tendo como referencia 
a definición da OMS. Do mesmo xeito que nos índices anteriores, este constrúese a partir das respostas 
ofrecidas polas mulleres enquisadas dividindo o número de episodios de violencia sexual sufridos polas 
mulleres entre o número episodios valorados e convertendo o resultado nunha escala de 0 a 10. 
 
Analizando os resultados no “índice de violencia sexual” por área comarcal que se recollen na táboa 
seguinte se observa que son as áreas comarcais da Coruña e de Santiago as que presentan os valores 
máis altos, mentres que en comarcas como a da Barbanza-Noia rexístranse os valores máis baixos.  
 

  
“índice de violencia sexual” nas mulleres enquisada por área comarcal 
 

A Coruña 
Suroriental 

Área da Coruña 
Área da Costa 

da morte 
Área de 

Santiago 
Barbanza-Noia 

Ferrol-Eume-
Ortegal 

4,91 5,1 4,37 5,1 3,57 4,81 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Tamén por tamaño de poboación se observa unha situación diferencial con respecto a outros índices 
analizados, pois neste caso son as mulleres residentes en concellos grandes as que presentan o valor máis 
alto no “índice de violencia sexual” (5,2), valor que diminúe nos concellos medianos (4,64) e pequenos 
(3,97). E do mesmo xeito, son as mulleres máis novas (menores de 35) as que contan cun valor máis alto 
no noso “índice de violencia sexual” (5,39), fronte as mulleres entre 35 e 65 anos (4,69) e as maiores de 65 
anos (2,24). 
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As “condicións do hábitat” para a reprodución da violencia sexual é un dos posibles factores explicativos 
destes datos. As zonas rurais presentan características propias, moi diferentes das áreas máis urbanas. 
Estas particularidades teñen que ver, por un lado, con características que definen ao propio territorio: maior 
illamento ou distancia xeográfica respecto ao núcleos urbanos, coa dispersión territorial (as persoas viven 
máis dispersas e as edificacións tamén son máis dispersas); e por outro, co menor tamaño de poboación e 
o maior envellecemento da poboación. Ademais, no rural as persoas se coñecen e conviven máis, séntense 
menos libres, e iso pode ser un factor que tamén desalente as prácticas de violencia sexual. 
 
Pola súa parte, as cidades contan con máis espazos e lugares públicos nos que as persoas agresoras 
poden sentirse máis libres para exercer o seu abuso de poder e para someter á outra persoa. Así mesmo, 
tamén hai outras variables explicativas, como que nalgúns espazos públicos destinados ao ocio, onde se 
favorecen máis condutas de risco, dáse un clima máis propicio para a fustrigación sexual cara ás mulleres. 
 
Noutros estudos tense constatado que naqueles lugares nos que as políticas de igualdade son máis 
efectivas as mulleres son máis propensas a falar sobre situacións de violencia vividas cando son 
preguntadas nunha enquisa ou nunha entrevista, polo que pode ser esta tamén unha das causa explicativas 
dos índices máis altos en cidades e poboación nova (políticas de igualdade máis efectivas) e máis baixos 
no rural e en poboación maior (políticas de igualdade menos efectivas). Cabe tamén a posibilidade de que 
en contornos rurais e entre a poboación de maiores de 65 anos haxa máis mulleres que non “son 
conscientes” de habelo sufrido (non detecten ou identifiquen algunhas desas situacións) e por iso os valores 
no “índice de violencia sexual” sexan máis baixos. 
 
En calquera caso, parece necesario profundar neste asunto en futuras investigación co fin de dar resposta 
a esta situación e poder ofrecer respostas desde os poderes públicos. 
 
 

 
 
Neste apartado analízase a percepción do persoal técnico que traballa na área sobre as medidas, accións 
prioritarias para acabar con esta lacra, e a súa valoración sobre o cumprimento ou non dalgúns dos 
aspectos que se recollen na propia lei como son: o reforzamento dos sistemas existentes e a coordinación 
institucional entre todos os axente partícipes para loitar contra a violencia de xénero. 
 
A violencia de xénero é unha problemática que afecta en maior ou menor medida a todos os concellos, por 
iso é necesario analizar cales son as medidas percibidas como máis necesarias para acabar con ela. Deste 
xeito, ao preguntar ao persoal técnico por esta cuestión, extraese que o 82,3% considera que a educación 
en igualdade é a medida prioritaria, e ata o 64,6% considera necesaria, principalmente, a cooperación 
institucional. 
 

  
Medidas para acabar coa violencia de xénero (valores porcentuais) 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
As respostas a esta pregunta foron moi diferentes entre persoal municipal, poboación xeral e asociacións, 
pois se observa que a educación en igualdade, aínda que é a medida prioritaria en todos os casos, acada 
un maior apoio por parte do persoal municipal (82,3%) que entre poboación xeral (79%) e asociacións 
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(62,5%). Ademais, e como era de esperar, a reclamación dunha maior cooperación institucional percíbese 
prioritario principalmente para o persoal municipal (64,6% fronte a 34,5% e 38,5% entre a poboación xeral 
e asociacións respectivamente). 
 
Por outra parte, destaca que a medida máis punitiva (aplicación da lei e cumprimento de condenas por 
parte de maltratadores) ten o seu maior apoio entre a poboación xeral, pois acada un 37,9% de respaldo 
neste grupo fronte ao 16-17% que acada entre a poboación xeral e as asociacións. 

 

  
Medidas prioritarias para acabar coa violencia de xénero entre o persoal municipal, a poboación 
xeral e as asociación (valores porcentuais) 
 

Medidas para acabar coa violencia de xénero 
Persoal 

municipal 
Poboación xeral Asociacións 

Educando en igualdade e o respecto a nenos e nenas 82,3% 79,0% 62,5% 

Integración de todas as instancias que traballan para solucionar e dar 
axuda a este problema 

64,6% 34,5% 38,5% 

Dotando de recursos específicos e apoio psicolóxico e xurídico 20,3% 25,1% 20,8% 

Aplicación da lei e cumprimento de condenas por parte de 
maltratadores 

16,5% 37,9% 16,7% 

Levando a cabo campañas de sensibilización 13,9% 9,0% 18,8% 

Publicar as nomes dos maltratadores en medios de comunicación 1,3% 9,5% 3,1% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do cuestionario aplicado á poboación xeral no marco do proxecto Compartimos Plan 

 
Na análise por áreas comarcais, se observa que en todas a educación en igualdade consolídase como a 
medida prioritaria, aínda que existen tamén algunhas peculiaridades: 
 

• A dotación de recursos específicos de apoio psicolóxico e xurídico é sinalada como prioritaria para 
o 42,9% do persoal municipal da Área da Coruña. 

• A aplicación da lei e o cumprimento de condenas por parte dos maltratadores ascende a un 38,9% 
de apoio entre o persoal municipal da Área de Ferrol-Eume-Ortegal. 

• No caso da área da Barbanza-Noia a percepción da cooperación institucional como medida 
prioritaria descende ao 33%, mesmo porcentaxe de apoio que para as campañas de sensibilización 
e a dotación de recurso psicolóxicos e xurídicos. 

 
Por tamaño de concello destaca que o respaldo á educación en igualdade para combater a violencia de 
xénero ascende ao 89,2% entre o persoal municipal dos concellos pequenos, mentres que a dotación de 
recursos psicolóxicos e xurídicos como medida prioritaria é avaliada por ata un 45,5% do persoal 
municipal dos concellos grandes. 
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► A crise económica e os recortes nos orzamentos destinados a combater a violencia de 
xénero das Administracións Públicas tivo o seu efecto na evolución do número de 
denuncias presentadas.  
 

É a partir do ano 2013 cando o número de denuncias presentadas comeza a incrementarse, chegando 
incluso no 2017 a superar os valores rexistrados no ano 2009, o que indica unha maior visibilidade da 
problemática e un maior posicionamento crítico tanto das propias vítimas como da poboación en xeral. 
Aínda disto, a taxa de denuncias de Galicia por cada 10.000 mulleres e a taxa de vítimas sitúanse entre as 
máis baixas do Estado. Isto non indica necesariamente que en Galicia se produzan menos situacións de 
violencia de xénero ou haxa menos mulleres vítimas, senón que se visibilizan menos a través das 
denuncias. No caso concreto da provincia da Coruña, nos últimos 3 anos ven presentando taxas que se 
sitúan parellas ou por debaixo das taxas das provincias de Lugo e Ourense. 

 
 

► Entre os anos 2003 e 2017 un total de 54 mulleres en Galicia foron vítimas mortais da 
violencia de xénero no seo da parella ou ex-parella. 
 

O 61% das vítimas mortais convivían co seu agresor. As mulleres de entre 31 e 40 anos representan o 
tramo de idade máis elevado en porcentaxe de vítimas mortais (25,93%), seguido polo tramo de 65 e máis 
anos (22,22%). Así mesmo, 5 de cada 10 destas vítimas mantiña unha relación de parella ou de afectividade 
co seu agresor. 
 
Tan só 9 vítimas tiñan presentado unha denuncia por violencia de xénero con anterioridade, o 16,67%. Isto 
é indicativo de que moitas mulleres que viven este tipo de violencia non denuncian, o que se constata no 
feito de que os órganos xudiciais non tiveron constancia da situación de malos tratos previos do 83,33% 
das mulleres asasinadas por violencia de xénero.  

 
 

► A provincia da Coruña presenta a taxa de mulleres denunciantes de violencia de xénero por 
cada 10.000 mulleres máis baixa do conxunto a comunidade.  
 

Dende o ano 2013 o número de denuncias experimenta un incremento practicamente constante, ata chegar 
a rexistrar no 2017 o maior número de todo este período, incrementándose nun 11,35% respecto ao ano 
anterior. Este ano o número de vítimas da violencia de xénero denunciantes na provincia é de 2.066 e o 
número de denuncias presentadas chega ás 2.442, o equivalente a case 7 denuncias diarias. A provincia 
é a segunda co maior número de vítimas e denuncias, por detrás de Pontevedra, pero é a que presenta as 
taxas de denuncias e de vítimas por cada 10.000 mulleres máis baixas do conxunto. Así por exemplo, esta 
última, de 35,8  sitúase 7 puntos por debaixo da Taxa de Galicia (42,7). Isto non quere dicir que na provincia 
haxa menos violencia de xénero, senón que a través da denuncia visibilízase menos o fenómeno, o que 
pode estar relacionado cunha maior tolerancia cara este tipo de violencia contra as mulleres e contra as 
fillas e fillos, e cuns peores indicadores de igualdade de xénero. A este último respecto, cobran peso os 
indicadores relacionados coas altas taxas de desemprego e a maior precariedade laboral das mulleres, así 
coma a dependencia económica do maltratador e a escaseza de recursos económicos suficientes para que 
as vítimas poidan saír a diante por si mesmas. Por partidos xudiciais, os Partidos da Coruña (57,47), Noia 
(47,56) e Ribeira (46,70) son os que manteñen as taxas de denuncias por cada 10.000 mulleres máis altas 
de toda a provincia. Pola contra, os Partidos de Arzúa (15,66), Corcubión (22,86) e Negreira (23,10), son 
os que presentan as taxas máis baixas. 
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► Efectúanse máis de denuncias durante as relacións de parella que unha vez concluídas.  

 
O maior número de denuncias efectúase cara unha parella que cara unha ex-parella, no último ano 
representan o 54,39% e 45,63% respectivamente. Situación contraria dáse no conxunto galego, onde as 
primeiras representan o 49,95% e as segundas o 50,05%, o que ben dado polas provincias de Ourense e 
Pontevedra, onde as denuncias tras a ruptura da relación de parella acadan un peso maior. Nos casos 
nos que hai unha relación de parella, especialmente naquelas menos convencionais, é cando se dan 
máis situacións de violencia de xénero que derivan en denuncias.   

 
 

► O atestado policial é a vía de entrada que rexistra a maior proporción de denuncias. 
 

O atestado policial con denuncia da vítima constitúe a orixe principal das denuncias, estas supoñen o 
71,62% do total das rexistradas na provincia. Así mesmo, a provincia é a que acada o maior peso do 
conxunto autonómico (39,08%).  A estes séguenlles os atestados policiais con denuncia familiar, que 
representan o 10,07% do total. Estas incrementáronse considerablemente no último ano, pasando de 50 a 
un total de 246, en detrimento das primeiras. Cabe destacar que o 98% destas denuncias proceden do 
Partido Xudicial da Coruña. E as denuncias por atestados policiais con intervención directa policial 
aínda que no conxunto provincial so supoñen o 6,88%  do total, o 41,28% das rexistradas en Galicia teñen 
lugar na provincia da Coruña. Pola súa parte, os Partidos de Ordes, Muros, Ribeira, Ortigueira, Arzúa, 
Carballo, Noia, e Ferrol non rexistran ningunha denuncia con esta orixe. 
 
No que respecta aos partes de lesións, aínda que decrecen entre o 2009 e o 2017 case un 75%, constitúen 
a terceira vía de entrada máis representativa na provincia (7,90%). A Coruña é a segunda provincia por 
detrás de Pontevedra coa maior proporción de partes do conxunto da comunidade. A detección da violencia 
de xénero é unha peza fundamental na loita contra o fenómeno, e nun contexto como este onde o acceso 
é universal, adquire unha aínda importancia maior. Pero os datos poden estar apuntando á dificultade 
existente neste ámbito para a detección dos casos.   
 
As denuncias presentadas polas mulleres no xulgado apenas supoñen o 2,29% do total, e 
comparativamente ao resto das provincias, A Coruña e Lugo son as que manteñen as proporcións máis 
baixas. E as denuncias procedentes dos servizos de asistencia ou terceiros en xeral apenas 
representan o 1% do total das denuncias rexistradas no 2017.  

 
 

► 1 de cada 20 mulleres denunciantes de violencia de xénero renuncia a seguir adiante co 
procedemento xudicial. 
 

Na provincia da Coruña o 4,38% das denuncias presentadas por violencia de xénero no 2017 non 
prosperaron porque as vítimas decidiron non seguir adiante co proceso xudicial. Respecto ao cociente 
renuncias/denuncias, a provincia é que mantén os valores máis baixos do conxunto galego. Algúns dos 
motivos que están detrás da decisión de abandono teñen que ver co descoñecemento do procedemento 
xudicial, coa dependencia económica da parella ou con carecer de recursos propios, ou co medo e a 
vergoña, entre outros. Ante isto, que as mulleres dispoñan de información sobre a denuncia e o 
funcionamento do procedemento resulta fundamental, especialmente nos primeiros momentos, 
cando as mulleres están confusas e teñen que tomar decisións sen apenas reflexionar. Por partidos 
xudiciais, Ferrol é o que ten o cociente renuncias/denuncias máis elevado (0,19). Séguelle os Partidos de 
Noia (0,11) e Padrón (0,10).  
 
Por tanto, que a decisión sexa meditada e reflexionada, e que a muller estea preparada para afrontalo, 
pode contribuír a que o número de renuncias sexa menor. Por tanto, o apoio psicolóxico e o 
asesoramento xurídico previo son ingredientes fundamentais para que aquelas mulleres que 
deciden dar o paso, non acaben renunciando a continuar co proceso. A Coruña é a segunda provincia 
de Galicia co maior peso de denuncias arquivadas (28,55%), por detrás de Pontevedra (47,28%). 
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► O maior número de ordes de protección son solicitadas a instancia das propias mulleres.  

 
Dende o ano 2014 o número de ordes e medidas de protección solicitadas na provincia foi 
incrementándose, chegando a rexistrar no 2017 o maior número de todo o período, e o maior número son 
realizadas a instancia da propia muller. Neste ano o 37,39% das solicitadas en Galicia proceden desta 
provincia, rexistrándose o maior número de solicitudes dos últimos 8 anos. Das 721 ordes solicitadas, o 
70,60% foron outorgadas e o 28,57% denegadas.  
 
O cociente ordes/denuncias da provincia neste último ano sitúase nun 29,52%, polo que xunto a 
Pontevedra, son as provincias que manteñen o cociente máis baixo, por debaixo do cociente de 
Galicia (32,13%). En canto ao cociente de ordes de protección/denuncias interpostas por violencia de 
xénero, son os Partidos de Ribeira co 75%, seguido do de Ferrol, co 51,38% e Ordes co 51,11% os partidos 
coas porcentaxes máis altas neste 2017. Por outra banda, Padrón é o partido que ten o menor cociente de 
ordes/denuncias co 12%, seguido de Negreira co 18,18% e A Coruña co 18,51%. 

 
 

► Na provincia só hai 3 concellos que están plenamente incluídos no Sistema VioGén. 
 

A Coruña é a provincia galega co maior número de casos en seguimento activo no VioGén. No 2017 
rexístranse no VioGén 1.366 casos activos, dos cales o 63,09% presentan algún nivel de risco. No que 
respecta á integración no Sistema VioGén, cando os corpos se integran no sistema reciben unha formación 
básica para o manexo do Sistema, pero como apuntan diferentes profesionais, é necesario que a 
incorporación se acompañe de medidas formativas e de sensibilización para que as mulleres poidan ser 
atendidas por persoal especializado. Pero a oferta formativa dirixida aos corpos da policía local, ademais 
de ser escasa, apenas contempla iniciativas relacionadas coa trata, e non incide nas habilidades de 
comunicación. A este respecto, hai que ter en conta que algunhas mulleres que acoden á policía non o fan 
unicamente para denunciar, senón tamén para obter información, axuda ou protección, en lugar de acudir 
aos recursos especializados ou aos servizos sociais como primeiro recurso. De aí a importancia de que 
realicen unha intervención integral, e non só durante a recepción da denuncia, dándolles información sobre 
outros servizos e recursos. 

 
 

► O grupo de idade máis numeroso de mulleres perceptoras dalgunha prestación económica 
directa é o de 36 a 45 anos. 

 
O segundo grupo máis numeroso é o de 26 a 35 anos, este supón o 30,13% do total. Así mesmo, máis do 
60% das beneficiarias teñen algunha filla ou fillo ao seu cargo, e o 9,78% algunha discapacidade. Neste 
senso, as variables “responsabilidades familiares” da vítima e o “grao de discapacidade” son factores de 
vulnerabilidade que inflúen nos importes que poden chegar a percibir as vítimas.  
 
 
► A provincia é a que conta co maior número de recursos de acollida e prazas dispoñibles da 

comunidade. 
 

No último ano o 57,83% das mulleres acollidas están acompañadas nos centros das súas fillas e fillos. Ao 
longo dos últimos anos foise producindo unha redución do número de persoas usuarias, pero increméntase 
a duración media de estancia no centro. Así mesmo, as mulleres de entre 26 e 35 anos representan o 
40,60% e o grupo de 36 a 45 o 34,94% do total. Por outro lado, o 46% das usuarias dos centros e vivendas 
tuteladas son nacidas en países estranxeiros. No que respecta á relación co agresor, o 63,07% das 
mulleres acollidas viviu nunha situación de violencia exercida pola parella ou ex-parella diferente á de 
cónxuxes.  
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O feito de que non se acolla a mulleres vítimas que presentan outro tipo de problemáticas, como adicións, 
enfermidades mentais, discapacidade ou sen teito, limita as posibilidades de aloxamento de todas as 
vítimas de violencia de xénero. 
► A maioría dos concellos sen CIM non conta con persoal especializado en violencia de xénero. 
  
Na meirande parte dos casos, as mulleres que procuran información, asesoramento ou atención en relación 
a esta problemática non acoden aos servizos sociais comunitarios, van ao CIM, xa que non en todos os 
concellos os equipos dos servizos sociais contan con persoal especializado. Este servizo ten un gran 
potencial para a detección da violencia de xénero, así como para a prevención, pero en xeral, existe 
dificultade para detectar estas situacións, o que en boa medida débese á falta de formación especializada 
dos equipos e á falta de indicadores que faciliten as labores de detección. 
 
 
► É necesaria unha maior comunicación entre os concellos das comarcas para unificar e 

coordinar mellor os recursos dispoñibles, para que sexan máis accesibles e proporcionen 
unha mellor cobertura ás demandas das usuarias doutros concellos que carecen de recursos 
especializados. 

 
A comarca da Coruña conta cun CIM por cada 62.986 mulleres ou por cada 132.910 habitantes, valor que 
se sitúa moi por enriba do valor provincial, valor que se sitúa nun CIM por cada 18.528 mulleres. Esta 
situación tamén se dá, aínda que con menor intensidade, nas comarcas de Ferrol e Santiago, pois contan 
cun CIM por cada 37.040 e 19.689 mulleres respectivamente. Destes datos despréndese que a cobertura 
do servizo nestas comarcas, dada a alta densidade de poboación e a potencial demanda, é mellorable. Así 
mesmo, os CIM dos concellos da Coruña, Ferrol e Santiago son os que atenden o maior número casos de 
mulleres e menores en situación de violencia de xénero. 

 
En xeral detéctanse máis casos de Violencia de xénero nas áreas metropolitanas e nos contextos máis 
urbanos. O illamento físico de moitas mulleres, especialmente as que residen nas áreas rurais e de alta 
dispersión, imposibilita que moitas poidan acceder aos servizos e recursos especializados. Polo que a 
cuestión da proximidade na provisión do servizo contémplase como un factor clave para mellorar a 
prestación e evitar que as mulleres teñan que desprazarse. Dado este escenario, referido ás diferenzas 
interterritoriais que existen na dotación e cobertura dos servizos básicos e especializados, incídese 
na necesidade de planificar e coordinar os recursos dende unha perspectiva conxunta a nivel comarcal 
para que estes sexan máis próximos e accesibles para aquelas mulleres que non poden desprazarse aos 
concellos limítrofes. Tamén se fai referencia as limitacións da actual configuración no que respecta 
ás listas de garda e á rixidez dos horarios de atención, polo que en xeral demándanse modelos de 
organización máis áxiles e flexibles. 

 
 

► A carga de traballo supón unha dificultade engadida no desenvolvemento das funcións dos 
CIM. 

 
En máis de dous terzos dos CIM as funcións de dirección do centro recaen tamén na mesma figura que 
exerce as funcións da asesoría psicolóxica e/ou xurídica. Así mesmo, a cantidade de requisitos 
administrativos cos que teñen que cumprir, dificulta que o persoal se poida desprazar para realizar 
asesoramento, atención ou desenvolva outras accións fóra das instalacións habituais. 

 
 

► O número de consultas atendidas nos CIM á vítimas de violencia de xénero foi 
incrementándose nos últimos anos. 

 
Segundo as estatísticas consultadas, nos últimos anos o número de persoas que realizaron unha consulta, 
así como o número de consultas redúcese, pero ao analizar a demanda por área de consulta, obsérvase 
que o número de consultas de atención á vítimas de violencia de xénero foi incrementándose. No ano 2017 
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estas supuxeron o 15,33% do total. Pola súa parte, a atención psicolóxica e o asesoramento xurídico son 
as áreas que presentan unha maior demanda, no 2017 representan o 34,22% e o 30,18% respectivamente. 
 
Nos últimos anos intensificáronse as consultas que teñen que ver con conflitos por separación conxugal ou 
coas dificultades psicosociais subxacentes ao proceso de separación ou divorcio, polo que a separación 
e/ou divorcio ademais dunha realidade social cada vez máis estendida, tamén constitúe outra das causas 
polas que a acceden un gran número de mulleres aos CIM. Ademais, o propio persoal recoñece que entre 
as usuarias que acoden demandando atención por outra problemática distinta, detéctanse tamén moitos 
casos de violencia psicolóxica, co engadido de que as propias mulleres non son conscientes da situación 
e non o relacionan coa violencia de xénero.  

 
 

► Os equipos dos CIM necesitan unha maior especialización, acorde aos seus campos ou áreas 
de intervención. 

 
Nos últimos anos os CIM foron ampliando os campos ou áreas de intervención, polo que é necesario dotar 
aos equipos dunha maior especialización, tanto no que respecta á atención a menores, xa que en xeral, os 
servizos de atención psicolóxica especializada para menores vítimas son limitados, como para a atención 
ao colectivo LGTBI. Así mesmo, demándanse programas terapéuticos específicos para mulleres vítimas 
que sofren adiccións, xa que teñen peculiaridades distintas que non poden tratarse cos protocolos estándar; 
e tamén existen limitacións para realizar intervencións coas vítimas de trata con fins de explotación sexual.  

 
 

► Existen certos factores que sitúan ás mulleres nunha posición de maior vulnerabilidade. 
 

Non existe un perfil de muller que sofre violencia machista, dado que o perfil en si mesmo é ser muller. 
Pero hai certos factores que sitúan ás mulleres nunha posición de maior vulnerabilidade, e cando conflúen 
varios de eses factores, o risco de que a muller poida estar vivindo ou chegue a unha situación de violencia 
de xénero é maior. A dependencia económica é o principal indicador de vulnerabilidade, inflúe directamente 
na autonomía e na toma de decisións de todas aquelas mulleres que dependen da parella para subsistir, e 
especialmente, fai máis vulnerable ás mulleres respecto á violencia de xénero, aumentando a probabilidade 
de que non abandonen relacións pouco equitativas ao non ver alternativas á súa situación. O rol de 
coidadora, ser muller maior e a dependencia emocional, son outros dos factores de maior relevancia, co 
agravante de que, en ocasións, nin as propias mulleres que a sofren son conscientes ou capaces de 
establecer unha relación coa violencia de xénero, polo que teñen maiores dificultades para poñer fin ás 
relacións de violencia. O contexto rural, aínda de non ser un factor que inflúa no risco de sufrir violencia de 
xénero, dificulta as posibilidades das mulleres para acceder aos recursos, xa que estes adoitan estar 
centralizados nos núcleos de carácter máis urbano ou de maior poboación.  
 
As mulleres do rural necesitan unha atención máis integral e específica de forma que se conecte: emprego 
– muller – rural. No que respecta ao emprego, consideran fundamental buscar fórmulas coas que motivar 
a implicación do tecido empresarial nos procesos de inserción laboral, así como dispoñer dunha oferta 
formativa adecuada ás necesidades de cada concello para que as vítimas acaden maiores niveis de 
autonomía.  

 

 

► A coordinación interinstitucional é unha das principais dificultades dos servizos sociais e 
dos CIM. 

 
Nalgúns concellos empezáronse a desenvolver Mesas Locais de Coordinación Interinstitucional no ano 
2010, pero a falta de impulso derivou en que en moitos deles non estean operativas. Na actualidade, tan 
só 15 concellos teñen operativas as súas mesas, polo que é necesario potenciar estes instrumentos a 
través dos que fortalecer a colaboración interinstitucional, xa que en moitos concellos segue habendo 
eivas na cuestión das derivacións entre profesionais e non en todos os ámbitos se proporciona unha 
atención e información adecuada, especialmente no referido aos aspectos xurídicos do proceso. E isto 
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atribúese, en boa medida ás carencias formativas dos e das profesionais, especialmente dos ámbitos 
xurídico e policial. Así mesmo, en termos xerais, co ámbito xudicial é co que segue existindo maior 
dificultade para desenvolver unha acción coordinada. 
► As intervencións de carácter específico que ofrecen moitas entidades de acción social 

complementan os servizos sociais especializados. 
 

Ademais de aos servizos sociais comunitarios, a poboación tamén accede aos servizos sociais que prestan 
moitas entidades do terceiro sector, polo que veñen a complementar a carencia de servizos sociais 
especializados, asumindo un importante papel como facilitadoras de recursos de acompañamento e de 
atención a mulleres con vulnerabilidades engadidas que, en moitos casos, limitan que se cheguen ou 
accedan ao circuíto institucional (vítimas de trata e explotación sexual, mulleres inmigrantes sen papeis, 
con discapacidade, con adiccións, mulleres sen teito, da comunidade xitana, con enfermidades mentais, 
etc.). De aí que ocupen un papel estratéxico tamén na detección, pero a colaboración e a coordinación cos 
servizos sociais comunitarios e cos CIM, para a realización de actuacións conxuntas coas que atender as 
necesidades de diferentes colectivos de mulleres, non está moi estendida. Así mesmo, existen outras fontes 
estruturais de discriminación ademais do sexo, de carácter multifactorial, que teñen que ver coa idade, 
discapacidade, a situación socioeconómica, a procedencia, ou a etnia, e a diversidade sexual e de xénero, 
entre outras. Polo que traballar coas entidades é tamén unha oportunidade para abordar outras formas e 
expresións que a violencia machista adopta, aquelas que enfrontan as persoas que transgriden os 
mandatos de xénero, isto é, a violencia que sofren as persoas gais, lesbianas, bisexuais, transexuais, 
intersexuais ou transxénero. E aínda que a normativa vixente na materia non aborda un “enfoque 
interseccional” como tal, esta é unha corrente que insta a que se incorporen todas as desigualdades 
posibles para dar unha resposta máis integral e eficaz. 

 
 

► 5 de cada 10 persoas enquisadas declara ter coñecemento da existencia dalgunha vítima de 
malos tratos no seu entorno máis próximo. 

 
Máis da metade da poboación participante no cuestionario aplicado para a diagnose do proxecto afirma 
coñecer a existencia dalgunha situación de malos tratos, a porcentaxe é maior entre as mulleres e entre a 
poboación menor de 35 anos. Así mesmo, existe maior coñecemento da existencia de caos de violencia 
machista no entorno entre as persoas con estudos superiores. 

 
 

► Ata o 83,7% das mulleres enquisadas manifestaron vivir algún ou varios episodios de 
violencia sexual, dende os máis leves, como os piropos inapropiados ou as miradas lascivas, 
ata os máis graves, como os tocamentos ou as agresións sexuais. 

 
Os episodios que as mulleres indican sufrir en maior medida son os piropos inapropiados ou as 
miradas lascivas que causaron malestar, pois o 70,8 e o 70,4 das mulleres respectivamente sufrírono 
nalgún momento, mentres que estas situacións foron vividas por un 9% dos homes enquisados. Ademais, 
comprobamos como 1 de cada 2 mulleres manifesta que nalgún momento alguén lle fixo sentir medo na 
rúa cando volvía a casa pola noite, mentres no caso dos homes esta situación vivírona 1 de cada 20 homes.  
 
No referido aos casos máis graves de violencia sexual, atopamos un alarmante 40,6% de mulleres que 
afirma ter sido vítima de tocamentos sexuais e cerca de unha de cada catro mulleres que responderon 
ao cuestionario indica que alguén intentou obrigarlle a realizar calquera tipo de acto sexual. Ademais, ata 
un 15,7% manifesta que alguén intentou obrigarlle a ter relacións sexuais. 
 
Respecto da violencia sexual en todas as súas variantes destaca a escaseza de datos, estatísticas e 
estudos que permita visibilizar e coñecer a súa realidade, para poder intervir sobre ela. Neste sentido, as 
Administracións Públicas teñen un papel fundamental no impulso deste tipo de investigacións, polo que 
consolídase como un novo reto a afrontar por todas as Administracións. 
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