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Santiago de Compostela, 29 de  novembro de 2019

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO ”
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1.028 MULLERES ASASINADAS POR VIOLENCIA DE XÉNERO EN ESPAÑA

Datos actualizados a  25 de novembro de 2019

En Galicia dende o ano 2003 a día de hoxe foron
asesinadas 61 mulleres 
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DENUNCIAS E AS ORDES DE PROTECCIÓN

DENUNCIAS

Dende o ano 2007:
• 1.738.298 DENUNCIAS RECIBIDAS en ESPAÑA, e no que vai de ano 80.814
• En Galicia no que vai de ano 3.343 DENUNCIAS RECIBIDAS

ORDES DE PROTECCIÓN

Dende o ano 2007:
• 466.321 ÓRDENES DE PROTECCIÓN en ESPAÑA e, no que vai de ano 19.792
• En Galicia no que vai de ano 957 ÓRDENES DE PROTECCIÓN
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O ICEBERG DA VIOLENCIA DE XÉNERO

Das 50 mulleres que foron
asasinadas en España en 2018

14 presentaran denuncia, o 28%

O 72% NON DENUNCIARA
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PRINCIPAIS RECURSOS PARA A ATENCIÓN 
ÁS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

ESCAPP : Aplicación móbil de
apoio ás vítimas da violencia de
xénero

Teléfono da Muller: 900 400 273 e o 016
O Teléfono da Muller é un servizo gratuíto e anónimo
que funciona as 24 horas do día, desde calquera
teléfono fixo ou móbil, e con cobertura para toda a
Comunidade Autónoma. Responde nel un equipo
multidisciplinar coordinado cos diferentes
profesionais de toda Galicia.

AGRESIÓN OFF: Aplicación móbil
sobre as agresións sexuais

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR7t3v35bcAhWKVhQKHUgEDGMQjRx6BAgBEAU&url=http://igualdade.xunta.gal/es/content/telefono-de-la-mujer&psig=AOvVaw11cBhtmwUd4SD21yNGdg-O&ust=1531388231886331
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9urOl4JbcAhXD7xQKHeUqCcAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm&psig=AOvVaw1dDqUN4bvr8S1VJc6abHLS&ust=1531388319859780
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A Rede Galega de centros de acollida: cun centro de emerxencia en Vigo
(CEMVI) e 5 casas de acollida: Coruña, Ferrol, Culleredo, Lugo e Ourense.
Este ano puxemos en marcha A PRIMEIRA casa de acollida en España para
mulleres vítimas da VdG con enfermidade mental na Mariña lucense e
colaboramos con Aliad Ultreia na vivenda tutelada para mulleres vítimas de
trata con fins de explotación sexual en Lugo.
2.725 mulleres e os seus fillos/as estiveron nun Centro de acollida ou de
Emerxencia dende o ano 2009 ata o ano 2018. Investimos 2,6M€

A Rede de información ás mulleres, formada por 82 CIMs: Distribuidos por
todo o territorio, que ofrecen atención ás mulleres en xeral, e de forma
específica ás vítimas de violencia de xénero. Ofrecen información,
asesoramento, orientación, derivación e seguimento

PRINCIPAIS RECURSOS PARA A ATENCIÓN 
ÁS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

O Centro de Recuperación Integral (CRI) ten por
finalidade desenvolver un modelo de atención
integral para as mulleres vítimas de violencia de
xénero
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PRINCIPAIS RECURSOS PARA A ATENCIÓN 
ÁS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

Axudas económicas para mulleres que sofren violencia de xénero

4.165 mulleres dende 2009 a 2018 percibiron axudas económicas directas.
Este ano entre o 1 de xaneiro a 8 de novembro son 635 mulleres (461 pago
periódico; 173 pago único; 1 indemnización).
Investimos 37,1M€ (2009-2019)

Programa de atención psicolóxica a mulleres que sufran
violencia de xénero e para as e os menores, así como outras
persoas dependentes que vivan ou padezan estas situacións
de violencia de xénero:
5.475 persoas entre 2009-2018 (mulleres víctimas da violencia
de xénero, os seus fillos/as e persoas dependentes) recibiron
atención psicolóxica. Este ano entre o 1 de xaneiro a 8 de
novembro son 781 persoas (555 mulleres, 185 menores e 41
persoas dependentes a cargo). Investimos 1,6M€ (2009-2019)

Moderador
Notas de la presentación
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PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA MULLERES VÍTIMAS DA 
VIOLENCIA DE XÉNERO

Entidades de Iniciativa social
Galicia é pioneira no Estado nun PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
DIRIXIDO A MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
BALANCE 2016-2019
•ORZAMENTO: 2.682.076,25 €
•PARTICIPANTES: 1450
•INSERCIONS: 289

Entidades locais
Subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren
violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas
BALANCE 2019:
• 12 concellos beneficiados
• 79 mulleres vítimas da violencia de xénero contratadas laboralmente
• Investiuse un importe total de 1.590.127,99 €

PRINCIPAIS RECURSOS PARA A ATENCIÓN 
ÁS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO



COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INSTITUCIONAL FRONTE Á 
VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTONÓMA DE GALICIA 

IMPORTANTE lembrar que A XUNTA DE GALICIA, e
concretamente, a través do OBSERVATORIO GALEGO DA
VIOLENCIA DE XÉNERO, elaborou e aprobou este
PROTOCOLO

O obxectivo que se persegue coa aplicación do
Protocolo de coordinación e colaboración institucional
fronte á violencia de xénero para a Comunidade
Autónoma de Galicia consiste en establecer os criterios
de coordinación e colaboración institucional entre os
distintos axentes implicados na prevención e
protección dos actos de violencia de xénero, así como
na asistencia ás persoas afectadas, garantindo unha
actuación integral, áxil e coordinada.



COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN E COOPERACIÓN INSTITUCIONAL FRONTE Á 
VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTONÓMA DE GALICIA 

Os procesos de intervención están
especificados en 5 áreas que se contemplan
no protocolo:
1. Educativa
2. Sanitaria
3. Forzas e corpos de seguridade
4. Xurídica
5. Social

Elaboramos unha Guía resumo do mesmo
que sintetiza os procesos a seguir
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PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

GALICIA RECIBE DO ESTADO 8M€ ANUAIS

A Xunta pon en marcha a primeira vivenda
tutelada especializada para mulleres con
enfermidade mental vítimas da violencia de
xénero na Mariña de Lugo

Galicia convértese na primeira comunidade en
poñer en marcha medidas de protección e
asistencia integral para os orfos e orfas vítimas
da violencia de xénero

A Xunta levará a cabo campañas contra a
Violencia de Xénero en bibliotecas, festivais e
festas de interese turístico. Orzamento: 775.000
€. En 110 Bibliotecas se fixeron actividades.
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PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Xunta impulsará novas accións no ámbito
educativo para loitar contra a violencia de xénero.
Orzamento: 3 millóns de €

Vicepresidencia e Vivenda asinan un convenio para
un programa do BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL PARA
AS VÍTIMAS DA VIOLENCIA DE XÉNERO, POR UN
PERÍODO DE 12 MESES 1.650.000 € (2019-2020). Se
recibiron 114 solicitudes, se concederon 51 e se están
a tramitar 38.

Convocatoria de axudas a asociacións de mulleres
de case medio millón de euros para levar a cabo
Programas de sensibilización contra a violencia de
xénero. 102 asociacións beneficiarias.
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PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Xunta impulsará novas accións no ámbito social
para loitar contra a violencia de xénero. Importe:
890.000 €

A Xunta reafírmase no seu compromiso na loita
contra a violencia de xénero cun novo convenio en
materia de deportes. Importe de 1.500.000 €

A Xunta e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia asinan 2
convenios de colaboración:
Para atención psicolóxica a mulleres e menores vítimas da
Violencia de Xénero: 302.439 € e 34.600 € para o Programa
abramos o círculo
Para a quenda de garda psicolóxica, especializada e
permanente, para mulleres e os seus fillos/as menores que
sofren violencia de xénero:350.000 €
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PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Xunta destina 300.000 € ás tres universidades galegas
para colaborar na prevención e loita contra a violencia
de xénero

A Xunta colabora coa FAXPG para poñer en marcha
medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de
Xénero paras as mulleres e nenas con discapacidade
auditiva

A Xunta impulsa novas accións para loitar contra
a violencia de xénero no medio rural por un
importe de 700.000 €, nos 24 GDR e para
insertar laboralmente nas empresas forestais e
agroandeiras, 13 inserciones.
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PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Xunta pon en marcha a quenda de garda
permanente de traballadores sociais para
atender a mulleres vítimas da violencia de xénero
e aos seus fillos e fillas menores por un importe
de 253.000 euros.

A Xunta e a Fundación Meniños colaboran na
posta en marcha dun programa de intervención
con mulleres vítimas da violencia sexual. Importe:
50.000 €

A Xunta destina 300.000 € as ANPAS para
programas de promoción da igualdade e loita
contra a violencia de xénero. Beneficiáronse
113 ANPAS
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PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Xunta destina 290.000 € a campañas de
sensibilización e formación para loitar contra a
violencia de xénero no ámbito sanitario

A Xunta destina 1,6 millóns de euros aos concellos para a
contratación de mulleres vítimas da violencia de xénero
Insertáronse laboralmente 79 mulleres en 12 concellos.

A Xunta destina 500.000 € para accións contra a
violencia de xénero entre a poboación refuxiada
e desprazada.
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PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Xunta destina 800.000 € para os concellos
para levar a cabo accións contra a violencia de
xénero. Beneficiáronse 131 concellos

CAMPAÑA: AGRESIÓN OFF 
“EU DIGO NON A VIOLENCIA SEXUAL”

• Estivemos nos 12 Festivais FEST, nos que chegamos directamente a
preto de 2.000 persoas.

• Estivemos en 26 concellos nos que chegamos directamente a preto de
12.000 persoas.
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CONSIDERACIÓNS FINAIS

Remato afirmando que a eliminación da violencia contra as mulleres é un reto
de toda a sociedade, unha tarefa conxunta que require unha ACTUACIÓN
UNITARIA E A MÁXIMA COORDINACIÓN, COLABORACIÓN E COOPERACIÓN,
sempre desde o respecto ao réxime de distribución competencial, en todas as
accións que se desenvolvan, posto que o traballo que se realiza para conseguir
a súa erradicación implica a multitude de axentes, tanto desde o sector público
como desde o privado.

Para iso necesítase un CONSENSO INSTITUCIONAL, POLÍTICO E SOCIAL que
mostre, sen fisuras, o compromiso de todas as institucións coa sociedade para
alcanzar os acordos que permitan avanzar na erradicación da violencia contra
as mulleres.

Moitas gracias
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