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MULLERES, COÑECENDO
OS SEUS DEREITOS E RECURSOS

SAÚDA
ESTIMADA veciña, estimado veciño, dende a Concellaría de Igualdade de Tui consideramos esencial a elaboración
dun recurso con información destinada a toda a cidadanía, especialmente ás mulleres. O propósito da Guía
que tes nas túas mans é precisamente favorecer o coñecemento sabendo que cando as mulleres dispoñen da
información precisa sobre os seus dereitos, programas, plans e servizos, abren unha porta ao empoderamento
e á liberdade.
Como Concelleira de Igualdade gustaríame que esta Guía cumprira os seus obxectivos e se convertera nunha
ferramenta de apoio e consulta con teléfonos, enderezos e ligazóns de interese e que ademais fora un material
de apoio ás persoas que traballan como profesionais no eido da saúde, os servizos sociais, a educación, a
seguridade ou o emprego.
Confiamos na súa difusión, no seu uso e na súa utilidade para que, efectivamente, axude a avanzar no camiño
da igualdade real e efectiva de mulleres e homes.
Un saúdo, Ana María Núñez Álvarez
Concelleira de Igualdade
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O Concello de Tui aprobou o III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre
Mulleres e Homes con vixencia 2020-2024 e financiado pola Deputación de Pontevedra.
Foi elaborado baixo os seguintes principios:
•
•
•
•
•
•
•

Transversalidade de xénero, como estratexia para garantir que a igualdade estará
presente en todas as políticas, plans e programas municipais.
O liderado político como elemento esencial para o impulso das medidas e
actividades do Plan.
A participación e intervención como un dereito de cidadanía.
A colaboración entre as distintas administracións públicas para acadar os obxectivos
fixados.
O principio de igualdade de trato e oportunidades nas políticas económica, laboral,
social e cultural.
As accións positivas, destinadas a corrixir as fendas de xénero e a eliminar as
desigualdades.
O empoderamento das mulleres que garante o avance en todos os ámbitos e prevé
as discriminacións que poidan frear o seu desenvolvemento persoal e laboral.

Asemade, o Plan estableceu dous tipos de obxectivos.
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Obxectivos xerais:
•
•

•
•
•

Introducir a perspectiva de
xénero no funcionamento do
Concello.
Implicar a todas as concellerías
e departamentos municipais no
desenvolvemento de políticas,
programas, estratexias e accións
de igualdade.
Detectar e combater as fendas
de xénero económicas, sociais,
culturais e políticas en Tui.
Favorecer a participación da
cidadanía na posta en marcha das
políticas de igualdade en Tui.
Poñer en marcha os mecanismos
axeitados para remover os
obstáculos que manteñen as
discriminacións por razón de
sexo e perpetúan a desigualdade
estrutural das mulleres.
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Obxectivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas
políticas municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da
igualdade.
Promover o cumprimento do principio de igualdade no
ámbito laboral do Concello.
Erradicar os obstáculos que dificultan a promoción das
mulleres no eido laboral e fomentar a súa empregabilidade.
Promover a implantación de medidas que fomenten a
igualdade laboral e salarial así como a conciliación da vida
familiar, persoal e laboral.
Apostar pola participación e empoderamento a través de
modelos de organización social baseados na igualdade.
Apoiar a integración laboral dos colectivos de mulleres
con maiores dificultades de acceso ao mercado laboral.
Reforzar a cobertura dos servizos sociocomunitarios para
facilitar a conciliación da vida familiar, persoal e laboral.

•
•
•
•
•
•
•
•

Concienciar sobre o reparto de responsabilidades
familiares e domésticas.
Ampliar as políticas para a inclusión das mulleres en risco
de exclusión ou en situación de especial vulnerabilidade.
Coñecer a situación e necesidades das mulleres e
mellorar a súa atención.
Fomentar a participación das mulleres e das nenas no
deporte.
Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na
igualdade.
Impulsar o desenvolvemento da mobilidade, a
planificación urbana e a seguridade con perspectiva de
xénero.
Reforzar os servizos e recursos ás vítimas de violencia de
xénero e os seus fillos e fillas.
Promover accións de prevención da violencia de xénero.
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Para dar cumprimento aos obxectivos de promover a aplicación da transversalidade
de xénero nas políticas municipais e sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución
da igualdade, a medida 1.4 do Plan pasa por difundir os programas, servizos e recursos
municipais sobre información, asesoramento e asistencia a mulleres.
Para exercer os seus dereitos, necesitan coñecelos. Por elo, esta Guía foi elaborada
co propósito de difundir os dereitos das mulleres así como recursos, programas
específicos e servizos de información e de asistencia ás mulleres.
É unha ferramenta de apoio e consulta para as mulleres con teléfonos, enderezos e
ligazóns de interese pero tamén pretende ser un material de apoio ás persoas que
traballan no eido municipal ou da saúde, os servizos sociais, a educación, a seguridade
ou o emprego.
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COÑECENDO
OS DEREITOS LABORAIS
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O principio de igualdade de trato e de oportunidades abrangue a todas as etapas da
relación laboral. Por tanto, a non discriminación por razón de sexo ampárate tamén no
momento da selección do emprego privado e do emprego público.

Todos os españois teñen o deber de traballar e o dereito ao traballo, á
libre elección de profesión e oficio, á promoción a través do traballo e a
unha remuneración suficiente para satisfacer as súas necesidades e ás
da súa familia, sen que en ningún caso poida facerse discriminación por
razón de sexo.
Constitución Española: artigo 35.1

A igualdade garántese no acceso ao emprego, tamén por conta propia, na formación
profesional, na promoción profesional, nas condicións de traballo, incluídas as
retributivas e as de despido, e na afiliación e participación nas organizacións sindicais
e empresariais ou en calquera organización na que os seus membros exerzan unha
profesión concreta.
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As mulleres e os homes son iguais en dignidade humana, e iguais en
dereitos e deberes. Esta Lei ten por obxecto facer efectivo o dereito
de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, en
particular mediante a eliminación da discriminación da muller, sexa cal
fose a súa circunstancia ou condición, en calquera dos ámbitos da vida
e, singularmente, nas esferas política, civil, laboral, económica, social e
cultural para, no desenvolvemento dos artigos 9.2 e 14 da Constitución,
acadar unha sociedade máis democrática, máis xusta e máis solidaria.
Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para a igualdade efectiva de mulleres e homes: artigo 1.

O A Lei do Estatuto dos Traballadores declara nulos os preceptos regulamentarios,
cláusulas, pactos individuais e calquera decisión do empresariado que conteña
discriminacións.
O principio de igualdade de trato entre mulleres e homes supón a
ausencia de toda discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo,
e, especialmente, as derivadas da maternidade, a asunción de obrigas
familiares e o estado civil.
Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para a igualdade efectiva de mulleres e homes Igualdade: artigo 3.
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Igualdade de trato e de oportunidades no acceso ao emprego, na
formación e na promoción profesionais e nas condiciones de traballo.
O principio de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres
e homes, aplicable no ámbito do emprego privado e no do emprego
público, garantirase, nos termos previstos na normativa aplicable, no
acceso ao emprego, incluso ao traballo por conta propia, na formación
profesional, na promoción profesional, nas condicións de traballo,
incluídas as retributivas e as de despido, e na afiliación e participación
nas organizacións sindicais e empresariais, ou en calquera organización
na que os seus membros exerzan unha profesión concreta, incluídas as
prestacións concedidas polas mesmas.
Non constituirá discriminación no acceso ao emprego, incluída a formación
necesaria, unha diferencia de trato baseada nunha característica
relacionada co sexo cando, debido á natureza das actividades profesionais
concretas ou ao contexto no que se leven a cabo, dita característica
constitúa un requisito profesional esencial e determinante, sempre e
cando o obxectivo sexa lexitimo e o requisito proporcionado.
Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para a igualdade efectiva de mulleres e homes. artigo 5
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Entenderanse nulos e sen efecto os preceptos regulamentarios, as
cláusulas dos convenios colectivos, os pactos individuais e as decisións
unilaterais do empresario que conteñan discriminacións directas ou
indirectas desfavorables por razón de idade ou discapacidade ou
favorables ou adversas no emprego así como en materia de retribucións,
xornada e demais condicións de traballo por circunstancias de sexo,
orixe, incluído o racial ou étnico, estado civil, condición social, relixión
ou conviccións, ideas políticas, orientación sexual, adhesión ou non
a sindicatos e aos seus acordos, vínculos de parentesco con outros
traballadores na empresa e lingua dentro do Estado español. Serán
igualmente nulas as decisións do empresario que supoñan un trato
desfavorable dos traballadores como reacción ante unha reclamación
efectuada na empresa ou ante unha acción xudicial destinada a exixir o
cumprimento do principio de igualdade de trato e non discriminación”.
Lei do Estatuto dos Traballadores: artigo 17.1.
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ANTES DE PARTICIPAR NUN PROCESO DE SELECCIÓN LABORAL
Debes saber que ningunha persoa traballadora (artigo 4.2 do Estatuto dos Traballadores) pode ser discriminada directa ou
indirectamente para o emprego ou unha vez empregada, por razón de sexo.
Unha oferta de traballo dirixida a só un dos sexos e baseada en
esixencias relacionadas co esforzo físico será discriminatoria.
Segundo establece a Lei 53/2003, de 16 de decembro de emprego,
os servizos públicos de emprego, as entidades colaboradoras e
as axencias de colocación deben velar especificamente para
evitar a discriminación directa e indirecta no acceso ao emprego.
Considérase infracción moi grave o solicitar datos de carácter
persoal nos procesos de selección ou establecer condicións que
constitúan discriminacións favorables ou adversas para o acceso
ao emprego por motivos de sexo, entre outros.
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Nun proceso de selección non hai obriga de comunicar unha
situación de embarazo nin tampouco de respostar a cuestións
relacionadas coa túa situación persoal e familiar.
Si unha muller é discriminada por razón de sexo no acceso
ao emprego debe poñer inmediatamente os feitos en
coñecemento da Inspección de Traballo, denunciar ante
o Instituto das Mulleres do Ministerio de Igualdade, ante a
Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia ou acudir ás
oficinas das organizacións sindicais ou organizacións feministas.
Así mesmo, pode acudir á vía xudicial.
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No caso de contrato a tempo parcial
Os dereitos son os mesmos dereitos que os dun contrato fora
a tempo completo.

No caso dun período de proba
Os dereitos e obrigas son os mesmos que os equivalentes
a un posto de traballo en plantilla, excepto os derivados da
resolución da relación laboral. Unha vez transcorrido o período
de proba, o contrato producirá plenos efectos, computándose
ese tempo na antigüidade.

No caso de querer promocionar nunha empresa
O artigo 24 do Estatuto dos Traballadores establece como
dereito básico a promoción profesional no traballo. Así, recolle
que os ascensos e a promoción profesional nas empresas
axustaranse a criterios e sistemas que garantan a ausencia
de discriminación directa o indirecta entre mulleres e homes,
podendo establecerse medidas de acción positiva dirixidas a
eliminar ou compensar situacións de discriminación.

SOBRE A EXTINCIÓN DUN CONTRATO DE TRABALLO
Ademais de por causas xerais de extinción recollidas no artigo
49 do Estatuto dos Traballadores, o contrato pode extinguirse
pola decisión da traballadora, si se ve obrigada a abandonar
definitivamente o posto de traballo como vítima de violencia de
xénero.

Como faltas de asistencia ao traballo non se computan, a efectos
de causas obxectivas de despido, as ausencias por maternidade,
risco durante o embarazo e lactación, enfermidades causadas
polo embarazo, parto ou lactación nin as motivadas pola
situación física ou psicolóxica derivada da violencia de xénero.
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Cando a decisión de extinguir un contrato por parte do
empresario ou empresaria tivera como móbil algunha causa
de discriminación establecida na normativa ou se vulneraran
os dereitos fundamentais ou liberdades públicas, a decisión
extintiva será nula.
Tamén será nula a decisión extintiva durante o período de
suspensión do contrato por nacemento,, coidados, adopción,
garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o
embarazo ou durante a lactación natural, por enfermidades
causadas por embarazo, parto ou lactación natural ou a notificada
nunha data na que o prazo de preaviso concedido finalica dentro

deste período.
Tamén é nula a que afecta a traballadoras embarazadas, dende
a data de inicio do embarazo ata o comezo do período de
suspensión, así como a das traballadoras vítimas de violencia de
xénero, polo exercicio do seu dereito a tutela xudicial efectiva
e demais dereitos recoñecidos no Estatuto dos Traballadores.
Finalmente é nula a das persoas traballadoras, unha vez
reintegradas ao traballo ao rematar os permisos por
nacemento, adopción, garda con fins de adopción, acollemento
e paternidade.

SOBRE OS DESPIDOS
O despido que teña por móbil algunha das causas de
discriminación ou vulnere os dereitos fundamentais ou
liberdades públicas, como persoa traballadora, será nulo.
Tamén será nulo un despido si se produce durante o permiso por
suspensión do contrato de traballo por nacemento, adopción,
garda con fins de adopción, acollemento, risco no embarazo ou
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durante a lactación natural, por enfermidades causadas polo
embarazo, parto ou lactación natural, ou a notificada nunha data
na que o prazo de preaviso concedido remate dentro destes
períodos,
No caso de embarazo, dende a data do inicio do embarazo ata o
comezo do período de suspensión sinalado anteriormente así
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como os das persoas traballadoras que solicitaran os permisos
aos que se refiren os artigos 37.4 (coidado de lactante), 37.5
(nacemento prematuro ou que o neno/a deba permanecer
hospitalizado) e 37.6 (redución de xornada por garda legal,
hospitalización ou tratamento continuado dun menor afectado
por cancro ou calquera outra enfermidade grave), e estean
desfrutando deles ou dunha excedencia, será nulo o despido.
Ante unha traballadora vítima de violencia de xénero, o despido
será nulo polo exercicio dos dereitos á tutela xudicial efectiva ou
a dereitos recoñecidos no Estatuto dos Traballadores para facer
efectiva a protección da muller e os seus dereitos á asistencia
social integral.
Son nulos os despidos das persoas traballadoras despois de
incorporase ao rematar os períodos de suspensión do contrato

por nacemento, adopción, garda con fines de adopción ou
acollemento (artigo 45.1.d) do Estatuto dos Traballadores)
sempre que non transcorreran mais de 12 meses dende a
data de nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou
acollemento.
Un despido nulo ten o efecto da readmisión inmediata con
abono dos salarios deixados de percibir.
Ante unha decisión empresarial de despido coa que non se
concorde, hai un prazo de 20 días hábiles para denuncialo a contar
dende a data na que se notificou o despido. É imprescindible
o intento de conciliación previa ante o Servizo de Mediación,
Arbitraxe e Conciliación e tanto neste acto de conciliación como
na vía xudicial, as partes poden comparecer.

PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO
Para percibir estas prestacións hai que reunir unha serie de
requisitos que son o de estar afiliada á Seguridade Social (en
situación de alta dalgúns dos seus réximes ou en situación

asimilada á alta); estar en situación legal de desemprego;
acreditar dispoñibilidade para buscar emprego e aceptar a
colocación axeitada a través da subscrición do compromiso
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de actividade; ter cuberto un período mínimo de cotización
de 360 días, dentro dos 6 anos anteriores á situación legal de
desemprego e non ter cumprida a idade de xubilación, salvo

que non se teña acreditado o período de cotización requirido
para ter dereito á prestación correspondente (artigo 207 da Lei
Xeral da Seguridade Social).

O ACOSO SEXUAL E O ACOSO POR RAZÓN DE SEXO NO ÁMBITO LABORAL
Tanto o acoso sexual como o acoso por razón de sexo son
situacións de discriminación directa recollidas tanto no Estatuto
dos Traballadores como na Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para a igualdade efectiva de mulleres e homes, que define o
acoso sexual:

Constitúe acoso sexual, calquera comportamento,
verbal ou físico, de natureza sexual que teña o
propósito ou produza o efecto de atentar contra
a dignidade dunha persoa, en particular cando
se crea un entorno intimidatorio, degradante ou
ofensivo.
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O acoso sexual é un delito e o Código Penal, no artigo 184,
establece penas de ata un ano de prisión.
Na maioría dos casos, o acoso sexual no ámbito laboral maniféstase
como chantaxe sexual, solicitude de favores sexuais, conductas
verbais ou físicas con connotación sexual como chistes
groseiros, miradas lascivas, tocamentos ou acercamentos
físicos innecesarios, manifestacións e comportamentos que
xeran un entorno hostil e discriminatorio para a vítima como
o cuestionamento da profesionalidade ou a descualificación
persoal, etc. Tamén as chamadas telefónicas, cartas, e-mails... O
acoso sexual afecta á saúde da vítima con alteracións, estrés,
depresión, ansiedade e tamén con trastornos de saúde física.
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A Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva
de mulleres e homes define o acoso por razón de sexo:

Constitúe acoso por razón de sexo calquera
comportamento realizado en función do sexo
dunha persoa, co propósito ou efecto de atentar
contra a súa dignidade e de crear un entorno
intimidatorio, degradante e ofensivo.
Mentres o acoso sexual circunscríbese ao ámbito sexual, o acoso
por razón de sexo supón un tipo de situación discriminatoria
máis ampla, sen que teña que existir intencionalidade sexual.
Hai acoso por razón de sexo cando a persoa agresora trata
de illar á vítima, cando atenta contra a súa dignidade persoal,
desacreditándoa ou ridiculizándoa no espazo persoal ou laboral.
As calumnias e a asignación de traballos inútiles ou degradantes,
con ordes contraditorias, obrigándoa a realizar traballos
perigosos para a saúde ou a violencia verbal.
Ao igual que o acoso sexual, o acoso por razón de sexo ten
consecuencias sobre a saúde psicolóxica e física.

As empresas contan con Protocolos de actuación fronte ó acoso
sexual ou por razón de sexo que normalmente forman parte do
Plan de Igualdade da empresa. De feito, a Lei orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes
obriga ás empresas a promover condicións de traballo que
eviten o acoso sexual e o acoso por razón de sexo e a arbitrar
procedementos específicos para a súa prevención e para
canalizar as denuncias ou reclamacións.
No caso de estar ante un caso de acoso sexual ou por razón de
sexo hai que informar inmediatamente ao Comité de Empresa
ou aos delegados/as sindicais da empresa ou administración na
que e traballe e buscar testemuñas dos feitos que corroboren
a acusación. Os feitos pódense poñer en coñecemento da
Inspección de Traballo e de Seguridade Social, aportando as
probas pertinentes e tamén acudir ao Centro de Información á
Muller de O Porriño, onde recibirás a información axeitada.
Tamén se pode acudir aos departamentos da muller dos
sindicatos que habitualmente están nas sedes sindicais, ao
Instituto das Mulleres do Ministerio de Igualdade ou á Secretaría
Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia onde serás informada
sobre o mellor procedemento a seguir.
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Ante un caso de acoso ou discriminación, pódese acudir aos
tribunais sen necesidade de aportar probas determinantes
pero si indicios de que existe ou existiu ese acoso ou
discriminación. Será a persoa acusada a que deba probar a

ausencia de discriminación nas medidas que adoptou e a súa
proporcionalidade (artigo 13 da Lei orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes).

SITUACIÓN DE EMBARAZO
Constitúe discriminación directa por razón de sexo todo trato
desfavorable ás mulleres relacionado co seu embarazo. Cando
se despide a unha muller embarazada, salvo que se basee en
causas alleas ao embarazo, estase ante un caso de discriminación
directa por razón de sexo e por tanto, ante un despido nulo.
Tamén é despido nulo aquel derivado de faltas ao traballo
motivadas por causas directamente relacionadas co embarazo.

posible a adaptación do posto de traballo, pódese suspender
a actividade. Nese caso, a muller embarazada recebe unha
prestación equivalente ao 100% da base reguladora. A prestación
de risco por embarazo percíbese dende a súa concesión polo
INSS ou mutua ata que accedes ao permiso por nacemento. A
prestación de risco por lactación natural, poderase percibir ata
que o/a bebé cumpre 9 meses.

É despido discriminatorio por razón de sexo, por tanto nulo,
aquel no que se despide a unha muller que se queda embarazada
durante o período de proba dun traballo.

Unha embarazada ten dereito a un permiso retribuído pola
empresa para asistir a consulta médica para exames prenatais
e técnicas de preparación ao parto que deban ter lugar dentro
da xornada de traballo.

No caso de estar embarazada ou de parto recente e a actividade
laboral supón un risco para a saúde do feto ou pode ter unha
posible repercusión na lactación, a empresa debe adoptar as
medidas necesarias para evitar esta exposición. Cando non é
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Si a embarazada é funcionaria, terá un permiso retribuído a
partir do día primeiro da semana 37 de embarazo, da semana 35
en caso de xestación múltiple e ata a data do parto.
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A IGUALDADE SALARIAL, UN DEREITO
O artigo 28 do Estatuto dos Traballadores sinala que as empresas
están obrigadas a pagar pola prestación dun traballo de igual
valor a mesma retribución, satisfeita directa ou indirectamente, e
calquera que sexa a natureza da mesma, salarial ou extrasalarial,
sen que poida producirse discriminación algunha por razón de
sexo en ningún dos elementos ou condicións daquela.

Todas as empresas deben ter un rexistro retributivo de
toda a plantilla incluído o persoal directivo, que garante
a transparencia e inclúe valores medios dos salarios, dos
complementos salariais e das percepcións extrasalariais
desagregadas por sexo e distribuídas segundo a clasificación
profesional en cada empresa.

Un traballo terá igual valor que outro cando a natureza das súas
funcións ou tarefas encomendadas, as condicións educativas,
profesionais ou de formación exixidas para o seu exercicio, os
factores estritamente relacionados co seu desempeño e as
condicións laborais nas que ditas actividades lévanse a cabo, en
realidade sexan equivalentes.

A auditoría retributiva na empresa permite obter a información
necesaria para comprobar si o seu sistema retributivo, de xeito
transversal e completo, cumpre coa aplicación efectiva do
principio de igualdade entre mulleres e homes en materia de
retribución.

O Real Decreto 902/2020 de 13 de outubro de igualdade
retributiva entre mulleres e homes que complementa a
regulación do Real Decreto 901/2020 de 13 de outubro, fixa os
mecanismos para identificar a discriminación salarial por razón
de sexo especialmente a través de rexistros retributivos, a
auditoría retributiva, un sistema de valoración de postos de
traballo da clasificación profesional que foran de aplicación e o
dereito á información das persoas traballadoras.

As persoas traballadoras teñen dereito a acceder ao rexistro
salarial, a través da representación legal.
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MOBILIDADE XEOGRÁFICA
As traballadoras que teñen a consideración de vítimas de violencia de xénero e se
ven obrigadas a abandonar o posto de traballo na localidade na que prestan os seus
servizos, para facer efectiva a súa protección ou dereito á asistencia social integral,
terán dereito preferente a ocupar outro posto de traballo, do mesmo grupo profesional
ou categoría equivalente, que a empresa teña vacante en calquera outro dos seus
centros de traballo. Este traslado ou cambio de centro terá unha duración inicial de
6 meses, durante os que a empresa terá a obriga de reservar o posto de traballo.
Rematado este período, a traballadora poderá optar por volver ao posto anterior ou a
continuar no novo, caso no que a obriga de reserva decae.
No caso das empregadas públicas (ver artigo 82.1 do Estatuto Básico do Empregado
Público), as mulleres vítimas de violencia de xénero terán dereito ao traslado a outro
posto de traballo propio do seu corpo, escala ou categoría profesional, de análogas
características, sen necesidade de que sexa vacante de necesaria cobertura. A
administración competente deberá comunicarlle as vacantes da localidade ou
localidades que a interesada expresamente solicite.
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OS DEREITOS DE CONCILIACIÓN
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A conciliación laboral recóllese no Capítulo II, sección 5ª do Estatuto dos Traballadores e na Lei de Igualdade, que recolleu novos
dereitos como os permisos de paternidade, baixa de risco durante a lactación, incremento da idade de fillos e fillas para acceder a
reducións de xornada por coidados, excedencias por coidados ou correccións nas cotizacións á Seguridade Social para nais que no
momento de ter aos seus fillos e fillas non traballaban.
O Real Decreto Lei 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes no emprego e na ocupación leva a cabo importantes modificacións entre a que destaca a equiparación dos
permisos de paternidade e maternidade.

PERMISO POR NACEMENTO E COIDADOS
É o permiso que substitúe aos anteriores permisos de
maternidade e de paternidade e comprende dende o parto ata
o coidado de fillos e fillas de menos de 12 meses.
Para a nai biolóxica, o nacemento dun fillo ou filla da dereito a
un permiso de 16 semanas, igual que para a persoa proxenitora
distinta da nai biolóxica. As 6 semanas inmediatamente despois
do parto son obrigatorias.
Transcorridas estas 6 semanas, o permiso poderá desfrutarse
a xornada completa ou a xornada parcial, sempre con previo
acordo coa empresa e comunicándollo 15 días antes.
Este é un dereito individual da nai biolóxica o da outra persoa
proxenitora polo que non se pode transferir o seu exercicio.
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En caso de que o bebé teña que permanecer no hospital por
un parto prematuro, o permiso poderá desfrutarse a partir
da data da alta hospitalaria e pode ampliarse polo número de
días que permaneza hospitalizado, a partir do sétimo día de
hospitalización e cun máximo de 13 semanas a maiores.
No caso de adopción ou acollemento, a persoa que adopta ou
acolle terá dereito a 16 semanas das que 6 deberán desfrutarse
obrigatoria e ininterrompidamente a xornada completa e
inmediatamente despois da resolución xudicial. As 10 semanas
restantes poderanse desfrutar en períodos semanais, de xeito
acumulado ou interrompido e en xornada completa ou parcial
nos 12 meses seguintes. Nunha adopción internacional, poderán
iniciarse 4 semanas antes da resolución de adopción, por si fora
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necesario o desprazamento previo ao país de orixe do neno ou nena. Este é tamén un
dereito individual que non pode transferirse.
A prestación económica é a equivalente ao 100% da base reguladora.
As traballadoras e traballadores maiores de 26 anos deben ter cotizados 180 días nos
7 anos anteriores ao parto, adopción ou acollida ou 360 días en toda a súa vida laboral.
Si os traballadores ou traballadoras tiveran entre 21 e 26 anos deberán ter cotizado
entre 90 días nos 7 anos anteriores ao parto, adopción ou acollida ou 180 días en toda
a vida laboral.
Si os traballadores ou traballadoras tiveran menos de 21 anos non se lles esixirá
cotización previa.
Si a nai non tivera período de cotización suficiente pero reúne os requisitos, terá
dereito a un subsidio por 42 días naturais cunha contía equivalente ao 100% do IPREM.
Pode incrementarse en 14 días si se trata dunha familia numerosa, si o parto é múltiple,
si é unha familia monomarental ou si a nai ou o bebé tiveran unha discapacidade igual
ou superior ao 65%.
Os permisos especiais retribuídos a mulleres embarazadas para asistir a exames
prenatais e técnicas de preparación ao parto esténdense aos casos de adopción, garda
con fins de adopción e acollemento cando teñan que asistir a sesións de información,
preparación e realización dos informes psicolóxicos e sociais previos á declaración de
idoneidade.
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PERMISO DE LACTACIÓN
É un permiso retribuído para o coidado
do bebé lactante que poden desfrutar
os/as dous proxenitores/as polo que a
persoa traballadora dispón de 1 hora ao
día de ausencia ao traballo que pode
dividir en dous períodos de 30 minutos.
Ten unha duración de 9 meses dende o
nacemento, prorrogable ata 12, tanto se
é lactación natural como artificial.

Este permiso é un dereito individual e
intransferible do que se pode solicitar a
substitución do tempo de lactación por
un permiso retribuído acumulable en
xornadas completas.
No caso dos e das empregadas públicas
pódese substituír este dereito por unha
redución da xornada normal nunha hora
ao inicio ou ao final da xornada laboral.

O DEREITO A PEDIR UNHA EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS/AS
É un período de excedencia que non
poderá superar os 3 anos para coidar
ao fillo ou filla e que se pode desfrutar
de xeito continuado ou fraccionado.
Mantense o dereito de reserva do
mesmo posto durante o primeiro ano así
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como o dereito de reserva dun posto do
mesmo grupo profesional ou categoría
equivalente nos dous seguintes.
Estes períodos de excedencia teñen a
consideración de período de cotización
efectiva.
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O DEREITO A PEDIR UNHA EXCEDENCIA POR COIDADO DE FAMILIARES
É o dereito a un período de excedencia que non poderá
superar os 2 anos para coidar a familiares ata o 2º grao de
consanguinidade ou afinidade, que non se poidan valer por si
mesmos e non desempeñen ningunha actividade retribuída.
Mantense o dereito a reserva do mesmo posto de traballo

durante o primeiro ano e o dereito de reserva dun posto
do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente no
ano seguinte. O primeiro ano considérase tempo cotizado á
Seguridade Social.

REDUCIÓNS DA XORNADA
Pódese solicitar a redución de xornada con diminución do
salario entre 1/8 e a metade para coidar a menores de 12
anos, a persoa con discapacidade ou a familiar ata o 2º grado
de consanguinidade ou afinidade que non se poida valer por si
mesmo e non desempeñe actividade retribuída.
Pódese solicitar a redución de xornada ata 1 hora por nacemento
prematuro de fillo ou filla ou que tivera que estar hospitalizado/a
despois do parto. Poderá ampliarse ata un máximo de 2 horas,
coa diminución proporcional do salario. Unha empregada ou
empregado público pódese ausentar do traballo ata 2 horas
diarias.

Pódese solicitar redución de
xornada por coidado de menores
ata 18 anos afectados por cancro
ou outra enfermidade grave
de, a lo menos, a metade da
súa duración, coa diminución
proporcional salarial. Este é un
dereito individual.
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OUTRAS MEDIDAS: CAMBIOS DE QUENDAS, TELETRABALLO OU
FLEXIBILIDADE HORARIA
Pódese solicitar a adaptación da
duración e distribución da xornada de
traballo, a ordenación do tempo de

traballo e a forma de prestación, incluída
a prestación do traballo a distancia.

A TÚA EMPRESA TEN QUE TER PLAN DE IGUALDADE SI TEN MÁIS DE 50
PERSOAS TRABALLADORAS
Os Plans de Igualdade están regulados
na Lei orgánica 3/2007 de 22 de marzo
para a igualdade efectiva de mulleres
e homes e no Real Decreto-Lei 6/2019,
do 1 de marzo, de medidas urxentes
para a garantía da igualdade de trato
e de oportunidades entre homes e
mulleres no emprego e na ocupación.
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Marcan as directrices que orientan
as políticas de igualdade dun centro
de traballo e conteñen medidas e
obxectivos definidos, medibles e
avaliables.
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DEREITOS LABORAIS DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
Unha traballadora por conta allea vítima de violencia de xénero
ten dereito a reordenar o tempo de traballo e á mobilidade
xeográfica. O relación laboral pode suspenderse con dereito a
reserva de posto de traballo e tamén está o dereito á extinción
do contrato .
Existe o dereito á redución da xornada laboral con redución do
salario na mesma proporción. En caso de ser despedida mentres
está exercendo este dereito o outros como a reordenación do
tempo e mobilidade xeográfica, o despido será nulo.
As faltas ao traballo ou faltas de puntualidade considéranse
xustificadas cando así o determinen os servizos sociais ou de
saúde.
No caso de funcionaria pública, existe o dereito a reordenar o
tempo de traballo e á mobilidade xeográfica. Tamén á redución
da xornada laboral con redución do salario na mesma proporción.
As faltas ao traballo ou faltas de puntualidade considéranse
xustificadas cando así o determinen os servizos sociais.
Ademais, no caso das empregadas publicas, existe o dereito a
unha excedencia por razón de violencia de xénero sen ter que
ter prestado un tempo mínimo de servizos previos e sen que

sexa exixible prazo de permanencia na mesma.
No caso de autónomas, existe o dereito a cesar da actividade
sen estar obrigadas a cotizar durante un período de 6 meses,
que serán considerados como de cotización efectiva para os
efectos das prestacións de Seguridade Social.
Se se acreditan os requisitos esixidos, está o dereito a unha
pensión de viuvez en caso de separación, divorcio ou nulidade
matrimonial, aínda que non se sexa acredora da pensión
compensatoria.
Para ter dereito á prestación por desemprego considerarase
que, como traballadora por conta allea, ademais de reunir os
requisitos exixidos, a muller debe atoparse en situación legal
de desemprego cando extinga ou suspenda o seu contrato
voluntariamente por ser vítima de violencia de xénero.
En caso de ser traballadora autónoma ou socia traballadora
dunha cooperativa, para ter dereito á protección por cese de
actividade, considerarase que ademais de reunir os requisitos
exixidos, atópase nunha situación legal de cese de actividade,
cando cese o exercicio da súa actividade, de xeito temporal ou
definitivo, por causa da violencia de xénero.
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DEREITOS PARA A INSERCIÓN LABORAL
As empresas que formalicen un contrato
de interinidade para substituír a unha
traballadora vítima de violencia de
xénero que suspendese o seu contrato
ou que solicitara a mobilidade xeográfica
ou cambio de centro de traballo, terán
dereito a unha bonificación da cota
empresarial á Seguridade Social por
continxencias comúns durante todo o
período de suspensión do contrato da
traballadora ou por 6 meses no suposto
de mobilidade ou traslado.
O Programa de inserción sociolaboral
para mulleres vítimas de violencia de
xénero inscritas como demandantes
de emprego nos Servizos Públicos
de Emprego inclúe itinerario de
inserción sociolaboral, individualizado,
un programa formativo específico,
incentivos para favorecer o inicio
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dunha nova actividade por conta propia,
incentivos para empresas que contraten
a vítimas de violencia de xénero, para
facilitar a mobilidade xeográfica e para
compensar diferencias salariais.
Hai convenios con empresas para facilitar
a contratación de mulleres vítimas de
violencia de xénero. Esta contratación
de mulleres vítimas de violencia de
xénero é obxecto de bonificación nas
cotas á Seguridade Social e as empresas
poderán recibir subvencións
Os incentivos para a contratación de
traballadoras vítimas de violencia de
género son de 1500€/ano e 125€/
mes durante 4 anos para contratos
indefinidos e de 600€/ano e 50€/mes
para contratos temporais durante a
vixencia do contrato.
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DEREITO DE FAMILIA
Réxime económico matrimonial
Hai varios sistemas de réxime
económico matrimonial que son
aquelas normas que regulan os bens e
as rendas adquiridas por ambos dende
a celebración do matrimonio. Así, a
lei contempla tres sistemas distintos
polos que poden regularse os bens do
matrimonio: a sociedade de gananciais,
a separación de bens e a participación.
Os cónxuxes poden elixir, en calquera
momento, anterior ou posterior ao
matrimonio, entre estes tres sistemas. Si
non hai pacto sobre o réxime económico
matrimonial ou si este fora ineficaz,
rexerá a sociedade de gananciais.

Os bens gananciais son aqueles obtidos
polo traballo ou a industria de calquera
dos dous cónxuxes, os froitos, as rendas
ou intereses que produzan tanto os
bens privativos como os gananciais.
Tamén as empresas, establecementos
ou negocios creados por calquera dos
cónxuxes, os bens adquiridos a título
oneroso a costa do caudal común e os
bens adquiridos por dereito de retracto
de carácter ganancial, aínda cando o
foran con fondos privativos.
Todos os bens adquiridos durante o
matrimonio en sociedade de gananciais
pertencen a ambos cónxuxes.
Hai bens de carácter privativo e

que pertencen exclusivamente a un dos
cónxuxes como aqueles que pertenceran
a cada un antes de contraer
matrimonio, os adquiridos por cada un
individualmente por medio de doazón
ou herdanza, os adquiridos a costa o
en substitución de bens privativos,
as roupas e obxectos de uso persoal
que non sexan de extraordinario valor,
os instrumentos para o exercicio da
profesión, os bens adquiridos por dereito
de retracto dun so dos cónxuxes, os
bens e dereitos patrimoniais inherentes
á persoa e os non transmisibles “inter
vivos” e o resarcimento por danos e
prexuízos causados a un dos cónxuxes
ou aos seus bens privativos.
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Separación e divorcio
Non fai falla ningunha causa para
solicitar o fin do matrimonio.
A separación xudicial é a suspensión
da vida en común sen rachar o vinculo
matrimonial, por tanto, mentres non
esteas divorciada, non podes volver a
contraer matrimonio. O divorcio si é a
disolución do vínculo matrimonial e a
nulidade implica a desaparición deste
vínculo e supón que o matrimonio non
existiu.
Para a separación xudicial e divorcio,
dado que se establecen por sentencia
xudicial, debe estarse asistida de
avogada o avogado e representada por
unha procuradora ou procurador (ver
acceso Asistencia Xurídica Gratuíta).
Respecto do domicilio, si a separación ou
divorcio fora de mutuo acordo, a decisión
a toman os cónxuxes, coa aprobación
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do xuíz ou xuíza pero se non houbera
acordo, o xuíz ou xuíza adxudicara o uso
do domicilio familiar aos fillos e fillas e
ao cónxuxe con quen queden a vivir. En
caso de que non houbera fillos ou fillas,
a adxudicación farase ao cónxuxe con
maior necesidade de protección.
O cónxuxe ao que a separación ou
divorcio producira un desequilibrio
económico e empeoramento na súa
situación anterior, terá dereito a unha
pensión compensatoria que poderá
ser temporal, indefinida ou unha
prestación única. Para determinar este
dereito téñense en conta os acordos
tomados entre os cónxuxes, a idade,
a saúde, a cualificación profesional, as
probabilidades de atopar emprego,
a dedicación á familia, a colaboración
laboral nas actividades do outro cónxuxe,
a duración da convivencia conxugal,
os medios económicos e necesidades
de ambos, a perda eventual dunha

pensión ou calquera outra circunstancia
relevante.
Tampouco será preciso que transcorra o
prazo de 3 meses para a interposición da
demanda cando se acredite a existencia
dun risco para a vida, a integridade
física, a liberdade, a integridade moral
ou a liberdade e indemnidade sexual
da demandante ou das fillos e fillos
(de ambos ou de calquera dos dous
membros do matrimonio).
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Garda e custodia dos fillos e fillas
A garda e custodia é unha facultade
inherente á patria potestade e debe
ser atribuída ben a un/unha dos/
as proxenitores/as ou a ambos/as. A
garda e custodia é diferente da patria
potestade en que esta refírese á
representación xeral e á administración
dos bens dos fillos e fillas menores
mentres que a garda e custodia
está relacionada coas decisións da
convivencia diaria, habitual e cotiá cos
fillos e fillas.
Normalmente, en caso de separación,
divorcio ou no caso de parellas de feito
que poñen fin á súa relación, ambos/
as proxenitores/as teñen a patria
potestade (non sempre) mentres que
a garda e custodia pode ser exercida
exclusivamente por un so dos/as
proxenitores/as (custodia exclusiva) ou
compartida por ambos/as.

Si a separación ou divorcio fora de mutuo
acordo, a decisión sobre a custodia
dos fillos e fillas tómana ambos/as
proxenitores/as coa aprobación dun
xuíz ou xuíza. Si non houbera acordo,
a decisión tomarana o xuíz ou xuíza
sempre en beneficio dos e das menores
e despois de escoitalos/as no caso de
que tiveran suficiente xuízo, escoitando
sempre aos maiores de 12 anos e
procurando non separar aos irmáns e
irmás. O xuíz ou xuíza establecerá un
réxime de comunicación e estancia dos
fillos e fillas co proxenitor/a co que non
convivan.
A custodia exclusiva consiste en
atribuír a garda e custodia a un só dos/
as proxenitores/as. Un deles será o/a
proxenitor/a custodio/a e o outro/a terá
dereito de visitas, que será maior ou
menor en función das circunstancias de
cada caso.

A custodia compartida consiste en
atribuír a garda e custodia a ambos/
as proxenitores/as en igualdade de
condicións. Acórdase polo xuíz ou xuíza
ou polos/as proxenitores/as, cando
a soliciten no convenio regulador
de mutuo acordo ou durante ou en
procedemento contencioso, caso no
que o xuíz ou xuíza valorará o informe
de fiscalía, a opinión dos e das menores,
as probas, as alegacións das partes, a
relación de ambos/as proxenitores/as
e tamén os informes de especialistas.
Si un dos proxenitores/as o solicitara, o
xuíz ou xuíza poderá acordar a custodia
compartida si considera que é o mellor
para os fillos e fillas, aínda sen acordo
entre as partes e con informe favorable
do Ministerio Fiscal.
Hai diferentes formas de exercer a
custodia compartida sendo as mais
habituais a custodia compartida en
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distintos domicilios (cando é o menor
o que cambia de vivenda durante os
períodos que corresponden a cada
proxenitor/a exercer a custodia), a
custodia compartida no mesmo domicilio
(cando os/as proxenitores/as son os
que cambian de vivenda e os fillos/as
permanecen no domicilio familiar) e a
custodia compartida coexistente, cando
ambos proxenitores/as viven na mesma
casa cos seus fillos e fillas (está regulado
no artigo 92 do Código Civil).
IMPORTANTE: En ningún caso
acordarase a garda e custodia
compartida si existen indicios de
violencia de xénero.
A custodia compartida pode ser
compatible coa pensión de alimentos
dos e das menores sempre que exista un
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gran desequilibrio entre os ingresos de
ambos cónxuxes ou no caso de que un
deles non teña ingresos.

Pensión de alimentos
En caso de separación ou divorcio,
o xuíz ou xuíza determinará a
contribución de cada proxenitor/a
para satisfacer os alimentos dos fillos
e fillas e adoptará as medidas que
aseguren a efectividade e acomodación
das prestacións ás circunstancias
económicas e necesidades destes fillos
e fillas en cada momento.
Recorda que a obriga de pago de
alimentos a fillos e fillas maiores
de idade existe cando estes non
teñan rematada a súa formación por
causas que non lle foran imputables e

carezan de ingresos propios, sempre
que o obrigado/a dispoña de medios
económicos para satisfacelos. Neste
caso, a obriga de alimentos cesa cando
os fillos ou fillas teñan medios propios
de vida ou cando, estando capacitado/a
para realizar traballos non traballe por
vontade propia.
Debes saber que si o cónxuxe obrigado
a pasar alimentos non cumpre, pódese
solicitar a execución da sentencia ou
resolución na que estivera establecida
a pensión, para esixir xudicialmente o
cumprimento do pago da pensión.
É un delito no pagar la pensión
establecida, en convenio xudicialmente
aprobado ou en resolución xudicial,
durante 2 meses consecutivos ou 4
alternos.
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Anticipos por non pagamento de
pensións alimenticias
O Fondo de Garantía do Pagamento de
Alimentos garante o pago de alimentos
recoñecidos e non pagados, establecidos
en convenio xudicialmente aprobado
ou en resolución xudicial en procesos
de separación, divorcio, declaración
de nulidade, filiación ou alimentos,
mediante un anticipo.
As persoas beneficiarias dos anticipos,
normalmente son fillos e fillas titulares
dun dereito de alimentos xudicialmente
recoñecido e non pagado, que formen
parte dunha unidade familiar con
ingresos económicos anuais que non
superen a cantidade resultante de
multiplicar a contía anual do Indicador
Público de Renda de Efectos Múltiples
vixente (IPREM) polo coeficiente que
corresponda en función do número de

fillos ou fillas menores que integran a
unidade familiar.

a existencia de intereses familiares
contrapostos no litixio.

As persoas beneficiarias teñen dereito
ao anticipo da cantidade mensual
determinada xudicialmente en concepto
de pago de alimentos, co límite de 100
euros mensuais, que se poderá percibir
durante un prazo máximo de 18 meses.

Poderás acceder a asistencia xurídica
gratuíta aínda cando os ingresos
superen os límites establecidos, en
atención a circunstancias familiares,
número de fillos/as ou familiares a cargo,
estado de saúde, discapacidade, obrigas
económicas, taxas e outras razóns.

Asistencia xurídica gratuíta

En todo caso, é moi importante que
lembres que as mulleres vítimas de
violencia de xénero e de trata de seres
humanos teñen sempre dereito a
asistencia xurídica gratuíta inmediata,
con independencia da existencia de
recursos económicos, en aqueles
procesos que teñan vinculación, deriven
ou sexan consecuencia da súa condición
de vítimas.

Tes dereito á asistencia xurídica
gratuíta cando acredites insuficiencia
de recursos para litigar en función
de recursos e ingresos económicos
establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996,
de 10 de xaneiro de asistencia xurídica
gratuíta.
Os medios económicos poderán ser
valorados individualmente si acreditas
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DEREITOS DA SAÚDE E DA ATENCIÓN SANITARIA
Sobre a cartilla sanitaria recorda que
podes estar incluída na cartilla sanitaria
da Seguridade Social da túa parella
ou a túa parella na túa. Así, si estas
casada podes ti estar incluída na do
teu ou da túa cónxuxe e viceversa. Si
estás separada ou divorciada tamén
podes estar ou que el/ela estea na
túa, pero sempre no caso de que
sexas ti ou el/ela, acredora da pensión
compensatoria. Tamén si convives coa
túa parella e acreditas convivencia de
forma ininterrompida, como mínimo,
durante o ano inmediatamente anterior
á solicitude da prestación de asistencia
sanitaria.

A saúde sexual e reprodutiva
A Lei orgánica 2/2010, de 3 de marzo,
de saúde sexual e reprodutiva e da
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interrupción voluntaria do embarazo
é o marco de referencia que garante
os dereitos das mulleres baixo tres
criterios. Por unha banda, a equidade
na prestación dos servizos que pasan a
estar incluídos na rede sanitaria pública
ou concertada. Por outra, a seguridade
xurídica e o respecto aos dereitos
fundamentais das mulleres e dos e das
profesionais e finalmente, o respecto
á vontade das mulleres e o dereito a
decidir sobre a súa maternidade.
A lei recoñece o dereito á maternidade
libremente decidida o que implica que
es ti a que decides e tomas as decisións
sobre o teu embarazo e que esa
decisión, consciente e responsable, sexa
respectada. Os poderes públicos deben
garantir, entre outros, a información
e a educación afectivo sexual e
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reprodutiva nos contidos formais do
sistema educativo, o acceso universal
aos servicios e programas de saúde
sexual e reprodutiva, aos métodos
seguros e eficaces que permitan regular
a fecundidade, a eliminación de toda
forma de discriminación, con especial
atención ás persoas con discapacidade,
a educación sanitaria sobre saúde sexual
e reprodutiva e a información sanitaria
sobre anticoncepción e sexo seguro que
preveña enfermidades e embarazos non
desexados.
Debes saber que tes dereito á calidade
nos servizos de atención á saúde
sexual, a prácticas clínicas efectivas de
planificación da reprodución, á servizos
de atención durante o embarazo, o parto
e o puerperio e á atención perinatal.

Interrupción voluntaria do
embarazo
Tes dereito á interrupción voluntaria
do embarazo e a que se respecte o teu
dereito ao libre desenvolvemento da
túa personalidade, á vida, á integridade
física e moral, á intimidade, á liberdade
ideolóxica e á non discriminación.
A Lei orgánica 2/2010, de 3 de marzo,
de saúde sexual e reprodutiva e da
interrupción voluntaria do embarazo
sinala que a interrupción voluntaria do
embarazo debe practicarse nun centro
sanitario publico ou privado acreditado e
por un médico ou médica especialista ou
baixo a súa dirección.
O embarazo pode interromperse por
causas médicas e a petición da muller
embarazada. Pode interromperse por
causas médicas, cando concorra algunha
circunstancia como que se poña en risco

a vida ou a saúde da muller embarazada
ou que exista risco de graves anomalías
no feto, anomalías incompatibles coa vida
ou cando se detecte unha enfermidade
extremadamente grave e incurable, con
prazos distintos en cada caso.
A interrupción do embarazo a petición da
muller embarazada pode interromperse
dentro das primeiras catorce semanas de
xestación e cando se houbera informado
á muller sobre os dereitos, prestacións e
axudas públicas de apoio á maternidade,
dereitos laborais, beneficios fiscais e
outra información relevante, nun sobre
pechado que se entregará en calquera
centro sanitario acreditado. Deberán
transcorrer polo menos tres días dende
a entrega da información mencionada e
a realización da intervención.
Hai que sinalar que cando unha muller
manifesta a súa intención de someterse a
una interrupción voluntaria do embarazo
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recibirá información sobre distintos
métodos de interrupción do embarazo,
as condicións para a interrupción, os
centros acreditados, os trámites para
acceder á prestación e as condicións
para a súa cobertura polo servizo público
de saúde, neste caso polo SERGAS.
Lembra que as mulleres que deciden
interromper o seu embarazo teñen
asegurada a súa intimidade e
confidencialidade no tratamento dos
datos persoais e os centros sanitarios
están obrigados a asegurar tamén un
sistema de custodia das historias clínicas
das pacientes e implantar no tratamento
de datos as medidas de seguridade de
nivel alto previstas nas normas.

Anticonceptivos
Hai unha gran variedade de métodos
anticonceptivos de uso habitual como os
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de método de barreira, os hormonais, o
dispositivo intrauterino, etc.
Os anticonceptivos de método de
barreira
protexen
ademais
das
infeccións de transmisión sexual (ITS)
e non requiren control sanitario. Son o
preservativo masculino ou condón e o
preservativo feminino, ambos dun só
uso, o diafragma, que é reutilizable, e o
capuchón cervical, non reutilizable.
Os métodos hormonais, teñen unha
alta eficacia pero protexen das ITS e
requiren control sanitario. Son a pílula
de xestáxeno, o anel vaxinal, o parche
cutáneo , o anticonceptivo hormonal
inxectable e o implante subdérmico.
O dispositivo intrauterino, mais coñecido
como DIU, ten unha eficacia moi alta,
pode ser hormonal ou de cobre, non
protexe das ITS e require control
sanitario.

O bloqueo de trompas e vasectomía son
métodos definitivos pero non protexen
das ITS. O uso axeitado dos diferentes
métodos anticonceptivos son a mellor
garantía para previr embarazos e,
nalgúns casos, para previr tamén ITS.

Pílula de emerxencia
Tes dereito a acudir ao teu Centro
de Saúde no que, si o decides, se te
receitará por prescrición facultativa a
Pílula Anticonceptiva de Emerxencia
(PAE). Lembra que esta pílula non debe
substituír os métodos anticonceptivos
regulares e so está prevista en casos
de emerxencia.
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OS DEREITOS DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
Quen é vítima de violencia de
xénero e como se acredita esta
situación?
Segundo o artigo 1 da Lei orgánica
1/2004, de 28 de decembro de medidas
de protección integral contra a violencia
de xénero, é vítima de violencia de
xénero a muller que é obxecto de
calquera acto de violencia física e
psicolóxica, incluídas as agresións
á liberdade sexual, as ameazas, as
coaccións ou a privación arbitraria de
liberdade, exercido sobre ela por parte
de quen sexa ou fora o seu cónxuxe ou
de quen estea ou estivera ligado a ela
por relacións similares de afectividade,
aínda sen convivencia. Ademais, os seus
fillos e fillas menores de idade e os/
as menores de idade suxeitos a tutela,
garda e custodia son vítimas desta

violencia e a lei lles recoñece dereitos.
A situación de violencia de xénero
acredítase
ben
por
sentencia
condenatoria, ben por unha orde de
protección ou calquera resolución
xudicial que acorde medida cautelar
a favor da vítima, ben por informe do
Ministerio Fiscal que sinale indicios de
que a demandante é unha vítima de
violencia de xénero ou ben mediante
un informe dos servizos sociais, dos
servizos especializados ou dos servizos
de acollida ou por calquera outro
título, sempre que estea previsto nas
disposicións normativas. En Galicia,
estes recursos son os servizos sociais
da administración pública autonómica
ou local, nomeadamente os centros que
compoñen a rede galega de información
a mulleres, os centros da rede galega
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de acollemento e os servicios sociais
comunitarios
e
especializados,
dependentes ou adscritos á Secretaría
Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia.
A relación de profesionais de Tui ou
do entorno xeográfico que, segundo a
artigo 5 da Lei 11/2007, galega para a
prevención e tratamento integral da
violencia de xénero, son competentes
para asinar o modelo común para a
acreditación da situación de violencia
de xénero, a efectos do artigo 23 da Lei
orgánica 1/2004, son a persoa directora
do Centro Autonómico de Emerxencia de
Vigo para mulleres vítimas de violencia
de xénero, a psicóloga ou psicólogo da
Oficina de atención á vítima de Vigo,
o psicólogo ou psicóloga da Oficina de
atención á vítima de Pontevedra, as
traballadoras sociais de Tui e a director/a
do Centro de Información a Mulleres
(CIM) de O Porriño.
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O dereito a asistencia social
integral
Si es vítima de violencia de xénero tes
dereito á asistencia social integral que
inclúe servizos sociais de atención,
emerxencia, apoio e acollida así como de
recuperación integral. A través destes
dereitos podes recibir asesoramento
sobre os teus dereitos e as accións a
emprender, os servizos aos que podes
acudir, os recursos de aloxamento, os
recursos para recuperar a saúde física
ou psicolóxica, os recursos de formación
e inserción laboral.
Este dereito recoñécese tamén aos
menores de idade que viven en contornas
familiares nos que hai violencia de
xénero. Para a atención psicolóxica dos
fillos e fillas menores de idade, cando
exista sentencia condenatoria e mentres
non se extinga a responsabilidade penal
ou cando se iniciara procedemento

penal contra un dos proxenitores por
atentar contra a vida, a integridade
física, a liberdade, a integridade moral
ou a liberdade e indemnidade sexual dos
fillos e fillas comúns menores de idade
ou por atentar contra o outro proxenitor,
bastará o consentimento deste, debendo
o primeiro ser informado previamente.

Dereito á información
Tes dereito a recibir plena información
e asesoramento axeitado á túa situación
persoal a través dos servizos, organismos
e oficinas públicas. A información
comprenderá medidas relativas a túa
protección e seguridade, aos teus
dereitos e axudas así como aquela
referente aos lugares de prestación dos
servizos de atención, emerxencia, apoio
e recuperación integral.
Si

tiveras

algunha

discapacidade,
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garantirase o teu acceso integral á
información, que debe ofrecerse en
formato accesible e comprensible como
a linguaxe de signos e outras formas
de comunicación, incluídos os sistemas
alternativos e aumentativos.

Dereito á asistencia xurídica
gratuíta, inmediata e

especializada a vítimas con

independencia dos seus recursos
As vítimas teñen dereito a asistencia
xurídica gratuíta, que se lles prestará
de inmediato nos procesos e
procedementos administrativos que
teñan vinculación, deriven ou sexan
consecuencia da súa condición de
vítimas. O dereito esténdese aos
habentes causa si a vítima falecera,
sempre e cando non sexan partícipes
dos feitos.

O avogado ou avogada asistirán á vítima
nos procesos que poidan iniciarse como
consecuencia da condición de vítima de
xénero, sempre que quede garantido
o seu dereito de defensa e terán
habilitación legal para a representación
procesal da vítima ata a designación do
procurador ou procuradora, en tanto a
vítima non se presente como acusación.
Os Colexios da Avogacía de Pontevedra
e Vigo contan cunha quenda de garda
permanente especializada para a
prestación dos servizos ás vítimas de
violencia de xénero e que, entre outras
cuestións, abrangue os servizos de
asesoramento e orientación gratuítos
previos ao proceso e no momento
inmediatamente previo á interposición
de denuncia, a defensa gratuítas en
todos os procesos e procedementos
administrativos, a inserción gratuíta de
anuncios ou edictos en xornais oficiais

durante o proceso, a exención do pago
das taxas xudiciais e dos depósitos
para interpoñer recursos, a asistencia
pericial gratuíta durante o proceso e a
gratuidade ou redución dun 80% nos
dereitos arancelarios dos documentos
notariais.

Dereito a solicitar unha orde de
protección
A orde de protección é unha resolución
xudicial que dita o órgano xudicial
nos casos nos que, existindo indicios
fundados da comisión dun delito, aprecia
a existencia dunha situación obxectiva
de risco para a vítima de violencia de
xénero que require a adopción de
medidas de protección. Recoméndase
solicitar a orde de protección no mesmo
momento no que se presenta a denuncia,
aínda que tamén pode solicitarse con
posterioridade.
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Pode pedila a vítima, a súa familia
próxima, a súa representación legal, o
Ministerio Fiscal e o xuíz ou xuíza pode
decidila de oficio. Solicítase no Xulgado,
o Ministerio Fiscal, a Garda Civil, a Policía
Nacional, as oficinas de servizos sociais
ou oficinas de atención ás vítimas e
outras institucións que dependen das
administracións públicas.
A orde de protección a dita o xuíz ou
xuíza nun prazo de 72 horas e considera
medidas preventivas penais e civís a
favor da muller vítima e, no seu caso,
dos fillos e fillas e activa mecanismos de
protección social establecidos a favor da
vítima polas distintas Administracións
Públicas. Coa orde de protección
acredítase a situación de violencia de
xénero que dá lugar ao recoñecemento
dos dereitos.
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As medidas cautelares poden incluír a
prohibición do agresor de achegarse á
vítima ou á súa familiares ou amizades,
a prohibición de residir en determinada
poboación, de comunicarse coa vítima ou
de achegarse a determinados lugares,
o desaloxo do domicilio, a protección
xudicial da vítima nas oficinas xudiciais
ou a incautación de armas e prohibición
de tenza. Outras medídeas de natureza
civil poden ser a atribución do uso e
desfrute da vivenda familiar á vítima,
a determinación do réxime da garda e
custodia dos fillos e das fillas, do réxime
de visitas, comunicación e estancia cos
menores, a fixación dunha prestación de
alimentos e outras medidas que sexan
necesarias. Cando non se presenta
denuncia, a propia solicitude da orde de
protección ten esta consideración, en
canto aos feitos e situacións de violencia
relatados nesta.
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Dereito a ser parte no proceso
e a recibir información sobre as
actuacións xudiciais
Como vítima, pódese ser parte no
proceso e renunciar ou non á restitución
da cousa, reparación do dano e
indemnización do prexuízo causado. O
exercicio deste dereito, que supón a
intervención activa da muller no proceso
xudicial tras a denuncia, realízase a través
da súa comparecencia como «acusación
particular» polo que debe nomear un
avogado ou avogada e un procurador ou
procuradora para a súa representación.
Pódese propoñer dilixencias de proba,
intervir na práctica destas e coñecer
as resolucións que se diten durante
a tramitación do proceso e presentar
recursos. Como acusación particular,
a muller pode solicitar a condena do
agresor e unha indemnización polas
lesións, danos e prexuízos sufridos. Hai

que ter claro que a Fiscalía defende os
intereses das vítimas e por elo, dado o
caso, e si tivera a convicción de que se
cometeu un delito, dirixirá a acusación
contra quen considere responsable,
independentemente de que a vítima
de violencia de xénero comparecese ou
non.
No caso de que como vítima de violencia
de xénero, a muller non exercera o seu
dereito a intervir no proceso penal,
igualmente debe ser informada do seu
papel no mesmo así como do alcance,
desenvolvemento e marcha do proceso.
A información sobre os dereitos deben
facilitarse polas Forzas e Corpos de
Seguridade, o Xulgado e as Oficinas de
Asistencia á Vítima.
En todo caso, a muller ten dereito a
mostrarse parte no proceso penal
e renunciar ou non á restitución, á

reparación do dano e indemnización
do prexuízo causado, á posibilidade
e procedemento para solicitar as
axudas que poden corresponderlle,
á información sobre as actuacións
xudiciais, a examinalas e solicitar que
se lle expidan copias e testemuños, a
calquera resolución que poida afectar
á súa seguridade, á información do
lugar e data de celebración do xuízo
oral, á notificación da sentenza e ao
sobresemento do proceso.

Dereito á dignidade e intimidade
Unha vítima de violencia de xénero
debe saber que tanto os seus datos
como os dos fillos e fillas e outras
persoas que estean baixo a súa custodia
teñen carácter reservado. A reserva do
novo domicilio, centro de traballo ou
colexios de fillos e fillas preservan a súa
seguridade e a súa intimidade.
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No modelo de solicitude da orde de
protección, como vítima pode facilitar
un domicilio ou teléfono dunha terceira
persoa para que as Forzas e Corpos de
Seguridade ou os órganos xudiciais
poidan facerlle chegar as comunicacións
ou notificacións.
O xuíz, xuíza, fiscal, persoas funcionarias
encargadas da investigación ou calquera
outra persoa que interveña ou participe
no proceso pode adoptar as medidas
necesarias para protexer a intimidade
da vítima e a da súa familia. O xuíz ou
xuíza de oficio ou a instancia túa ou do
Ministerio Fiscal poderá adoptar medidas
para protexer a súa intimidade e á da
súa familia tales como a prohibición de
divulgar ou publicar información sobre a
súa identidade, datos que poidan facilitar
a súa identificación ou circunstancias
persoais sobre as súas necesidades
de protección e poderá prohibir a
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obtención, divulgación ou publicación de
imaxes súas ou da súa familia.
Así mesmo, o xulgado pode acordar, de
oficio ou a instancia da propia vítima ou
do Ministerio Fiscal, que as actuacións
xudiciais non sexan públicas e que as
vistas se celebren a porta pechada.

Dereitos como vítima do delito
A Lei 4/2015, do 27 de abril, do estatuto
da vítima do delito sinala que as vítimas
de violencia de xénero poden acceder
ao catálogo xeral de dereitos, procesuais
e extra-procesuais, recollidos en dito
Estatuto.
Podes acceder aquí:
https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2015-4606
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DEREITOS ECONÓMICOS DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
Axuda económica específica para
mulleres vítimas de violencia de xénero
con especial dificultade para obter un
emprego está destinada a vítimas que
carezan de rendas superiores ao 75%
do salario mínimo interprofesional.
sempre que se presuma que por idade,
formación e circunstancias sociais, teña
especiais dificultades para obter un
emprego Consiste nunha axuda de pago
único e o importe será equivalente ao de
6 meses de subsidio por desemprego.
Si a vítima tivera recoñecida unha
minusvalía en grao igual ou superior ao
33%, o importe será o equivalente a 12
meses de subsidio por desemprego. Si a
vítima ten responsabilidades familiares,
o seu importe pode ser o equivalente a
18 meses de subsidio ou de 24 meses
se a vítima ou algún dos familiares que
conviven con ela teñen recoñecida

oficialmente unha minusvalía en grao
igual ou superior ao 33%.
Estas axudas son compatibles con outras
como as previstas para vítimas de delitos
violentos e contra a liberdade sexual
e con axudas económicas da Xunta de
Galicia ou o Concello.
Por exemplo, son compatibles coas
axudas públicas a vítimas dos delitos
dolosos e violentos cometidos en
España, co resultado de morte, de
lesións corporais graves, ou de danos
graves na saúde física ou mental e en
beneficio de vítimas de delitos contra a
liberdade sexual aínda que se perpetren
sen violencia. Por tanto, as mulleres
vítimas de violencia de xénero poden
ser beneficiarias destas axudas. O prazo
para solicitalas é de 3 anos a contar
dende a data en que se produciu o feito,

aínda que este prazo interrómpese co
inicio do proceso penal e ábrese de novo
dende a resolución xudicial firme. O
importe das axudas non poderá superar
a indemnización fixada na sentenza e
calcúlase con criterios en función do tipo
de axuda. No caso de vítimas de violencia
de xénero incrementarase nun 25%, en
caso de morte, a axuda incrementarase
nun 25% para os fillos e fillas menores ou
maiores incapacitadas/as beneficiarios/
as. Cando a vítima do delito teña a
consideración de vítima de violencia
de xénero, poden concederse axudas
provisionais independentemente da
situación económica da vítima.
As axudas económicas de carácter
periódico para mulleres vítimas de
violencia de xénero previstas no artigo
39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega
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para a prevención e o tratamento integral
da violencia de xénero, modificada
pola Lei 12/2016, do 22 de xullo. O
obxectivo destas axudas é proporcionar
apoio económico ás mulleres que
sofren violencia de xénero para tentar
garantirlles condicións suficientes de
independencia económica con respecto
ao agresor, condicións que lles permitan
dar o primeiro paso ou consolidar a
ruptura dunha situación na que se atopan
en perigo.
A axuda consiste nunha cantidade
económica de carácter periódico,
destinada directamente á beneficiaria,
de ata un máximo de 12 mensualidades.
O importe da axuda varía entre 200 e
800 € / mes dependendo dos ingresos
da beneficiaria, do número de fillos
e fillas menores, circunstancias de
discapacidade etc.
A Renda Activa de Inserción: para que
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unha vítima de violencia de xénero sexa
incluída no programa de renda activa
de inserción e beneficiaria da Renda
Activa de Inserción, deberá estar inscrita
como demandante de emprego, non
poderá convivir co agresor, debe ter
menos de 65 anos e ten que carecer de
rendas propias superiores en cómputo
mensual ao 75% do SMI vixente, excluída
a parte proporcional de dúas pagas
extraordinarias. Si pode ser beneficiaria
dun novo programa de renda activa
de inserción aínda que tivese sido
beneficiaria doutro programa dentro dos
365 días anteriores á data da solicitude.
A contía da renda activa de inserción é
do 80% do Indicador Público de Renda
de Efectos Múltiples (IPREM) vixente
e inclúe unha axuda suplementaria de
pago único en caso de que a vítima se
vira obrigada a mudar de residencia
polas propia situación de violencia
de xénero nos 12 meses anteriores á

solicitude de admisión ao programa
ou durante a súa permanencia neste,
de contía equivalente ao importe de 3
meses da renda activa de inserción.
Como xa se sinalou anteriormente, o
Fondo de Garantía do Pagamento de
Alimentos garante o pago de alimentos
recoñecidos e non pagados, establecidos
en convenio xudicialmente aprobado
ou en resolución xudicial en procesos
de separación, divorcio, declaración
de nulidade do matrimonio, filiación
ou alimentos, mediante o aboamento
dunha cantidade que terá a condición de
anticipo.
No suposto de que a persoa que solicita
e percibe o anticipo e ostenta a garda e
custodia dos e das menores sexa vítima
violencia de xénero, tramitarase un
procedemento de urxencia que implica
que o prazo para resolver e notificar a
solicitude será de 2 meses.
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DEREITO A UNHA VIVENDA PROTEXIDA
As vítimas de violencia de xénero teñen
dereito a unha protección preferente
no acceso á vivendas protexidas e a
posibilidade de acollerse á suspensión
dos lanzamentos sobre vivendas
habituais acordados nun proceso
xudicial ou extraxudicial de execución
hipotecaria. As unidades de convivencia
nas que exista algunha vítima acreditada
de violencia de xénero e as unidades
de convivencia nas que algunha persoa
asume a patria potestade, tutela ou
acollemento familiar permanente dun
ou dunha menor orfa por violencia de
xénero teñen consideración de “sector
preferente” nas axudas previstas no Plan
Estatal de Vivenda como o Programa de
subsidiación de préstamos convindos/
convidos, o Programa de axuda ao
alugueiro de vivenda e o Programa
de axuda ás persoas en situación de

desafiuzamento ou lanzamento da súa
vivenda habitual.
O bono de alugueiro social está
destinado ás vítimas de violencia de
xénero con dificultades para asumir o
custo do arrendamento dunha vivenda.
Ten carácter anual e son 12 bonos
mensuais susceptibles dun máximo
de dúas prórrogas sucesivas de 12
meses cada unha. Os importes varían
entre 175€, 200€ ou 225€ mensuais,
segundo a localidade onde estea situada
a vivenda. Ademais existe unha axuda
complementaria para atender as obrigas
derivadas da constitución de fianza e da
alta en subministracións de 600€.
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DEREITO AO ACCESO PRIORITARIO A UNHA PRAZA EN RESIDENCIAS
PÚBLICAS PARA MAIORES
As vítimas de violencia de xénero teñen
dereito a unha protección preferente
no acceso á residencias públicas para

maiores así como a posibilidade de
acceder ao Fondo Social de Vivendas en
Aluguer do IMSERSO.

DEREITOS EDUCATIVOS DOS FILLOS E FILLAS DE VÍTIMAS DE VIOLENCIA
DE XÉNERO
As vítimas de violencia de xénero
e os seus fillos e fillas menores de
idade terán un tratamento específico
como solicitantes de bolsas e quedan
exonerados do cumprimento de
determinados requisitos académicos
esixidos con carácter xeral para a
obtención de bolsa.
Así mesmo, os fillos e fillas de vítimas
de violencia de xénero que se vexan
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afectados por un cambio de residencia
teñen dereito á escolarización inmediata
no novo lugar de residencia.
Os e as menores afectadas por violencia
de xénero teñen dereito á gratuidade
dos comedores escolares dos centros
docentes públicos non universitarios
dependentes da Consellería de
Educación.
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MULLERES ESTRANXEIRAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
Unha muller estranxeira vítima de
violencia de xénero, para conservar o
dereito de residencia (en caso de nulidade
matrimonial, divorcio ou cancelación da
inscrición como parella rexistrada), debe
acreditar que foi vítima de violencia
de xénero durante o matrimonio ou
situación de parella rexistrada. Esta
circunstancia considerarase acreditada
provisionalmente cando exista orde
de protección ao seu favor ou informe
do Ministerio Fiscal no que se indique
a existencia de indicios de violencia
de xénero, e acreditada con carácter
definitivo cando recaia resolución
xudicial da que se deduza que se
produciron as circunstancias alegadas.
Si é estranxeira non comunitaria,
ten autorización de residencia e
traballo independente das mulleres
estranxeiras reagrupadas con cónxuxe

ou parella e é vítima de violencia
de xénero, obterá a autorización de
residencia de 5 anos unha vez ditada ao
seu favor unha orde de protección ou con
informe do Ministerio Fiscal que indique
a existencia de indicios de violencia de
xénero.
Si é estranxeira non comunitaria, ten
autorización de residencia temporal e
traballo por circunstancias excepcionais
das mulleres estranxeiras en situación
irregular e é vítima de violencia de
xénero, a solicitude de autorización de
residencia dende o momento en que
se ditase ao seu favor unha orde de
protección ou con informe do Ministerio
Fiscal que aprecie a existencia de
indicios de violencia de xénero.
Terá a concesión da autorización de
residencia cando o procedemento penal

conclúa cunha sentenza condenatoria
ou cunha resolución xudicial da que se
deduza que fuches vítima de violencia de
xénero, incluído o arquivo da causa por
estar o agresor imputado en paradoiro
descoñecido ou o sobresemento
provisional por expulsión do denunciado.
A duración da autorización é de 5
anos aínda que, durante este tempo, a
muller pode acceder a unha situación
de residencia de longa duración.
Prevese a autorización de residencia
por circunstancias excepcionais a
favor de fillas e fillos menores ou con
discapacidade ou autorización de
residencia e traballo en caso de que os
fillos e fillas fosen maiores de 16 anos
e se atoparan en España no momento
da denuncia. A concesión e duración
prodúcese nos mesmos termos que a
autorización de residencia temporal e
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traballo por circunstancias excepcionais
das mulleres estranxeiras en situación
irregular. Así, a autoridade competente
para outorgar esta autorización por
circunstancias excepcionais concederá
unha autorización provisional de
residencia e traballo ao teu favor e, no seu
caso, autorizacións de residencia ou de
residencia e traballo provisionais a favor
dos teus fillos e fillas menores de idade
ou con discapacidade que se atopen en
España no momento da denuncia. Estas
autorizacións provisionais concluirán
no momento en que se conceda ou
denegue definitivamente a autorización
por circunstancias excepcionais. Unha
vez concedida a autorización provisional
de residencia e traballo, a muller
estranxeira pode acceder a dereitos
como a renda activa de inserción, ou
a axudas económicas en virtude da
Lei orgánica 1/2004, A autorización de
residencia temporal e traballo por conta
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allea da que sexa titular unha muller
estranxeira renovarase á súa expiración
nos supostos de extinción do contrato
de traballo ou suspensión da relación
laboral como consecuencia de ser vítima
de violencia de xénero.
Si é estranxeira, está nunha situación
irregular, é vítima de violencia de xénero
e ao denunciarse a situación de violencia
de xénero, púxose de manifesto a súa
situación irregular da muller estranxeira,
non se incoará o procedemento
administrativo sancionador por atoparse
irregularmente en territorio español,
suspenderase
o
procedemento
sancionador que se tivese incoado pola
comisión da infracción con anterioridade
á denuncia ou, no seu caso, a execución
das ordes de expulsión ou de devolución
eventualmente acordadas.
Si é estranxeira, está nunha situación
irregular, é vítima de violencia de

xénero e concluído un procedemento
penal con sentenza condenatoria ou
resolución xudicial da que se deduce
que a muller foi vítima de violencia de
xénero, concederáselle autorización
de residencia temporal e traballo por
circunstancias excepcionais e, no seu
caso, as autorizacións solicitadas a favor
dos seus fillos e fillas menores de idade
ou con discapacidade.
Si é estranxeira, está nunha situación
irregular, é vítima de violencia de
xénero e concluído un procedemento
penal con sentenza non condenatoria
ou resolución da que non se poida
deducir a situación de violencia de
xénero, denegaráselle a autorización
de residencia temporal e traballo e as
autorizacións solicitadas a favor dos
seus fillos e fillas menores de idade
ou con discapacidade. Compre sinalar
que perderá eficacia a autorización
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provisional de residencia e traballo e, no
seu caso, as autorizacións provisionais
concedidas aos seus fillos e fillas
menores de idade ou con discapacidade.
Tamén se incoará ou continuará o
procedemento sancionador por estancia
irregular en territorio español.

PROGRAMA MULLER TUI
Programa Integral para mulleres vítimas
de violencia de xénero e en situación de
vulnerabilidade denominado “Muller Tui”
que ten por obxectivo brindar un servizo
de asistencia psicolóxica e asesoramento
xurídico, pero tamén laboral e social a
mulleres do Concello de Tui e impulsar
a creación dunha rede de mulleres que,
con acceso a estes recursos, sexan quen
de mellorar a súa situación e proxecto
vital e desenvolver a súa autonomía.

O servizo de asistencia psicolóxica presta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención psicolóxica.
Realización de valoracións e orientacións psicolóxicas, así como a emisión dos
informes que se consideren pertinentes.
Intervención individual.
Realización de informes psicolóxicos en aqueles supostos nos que sexan
solicitados por organismos públicos.
Colaboración na elaboración de memorias e documentos.
Realización de prácticas de grupo e talleres de autoestima.
Fomento do asociacionismo e a participación cidadá das mulleres
Atención específica ás mulleres vítimas de violencia de xénero e, no seu caso,
ás fillas, fillos e persoas menores ao cargo da muller vítima.
Atención específica a mulleres en situación de espacial vulnerabilidade co
obxectivo de mellorar a súa situación persoal, social ou laboral.
Difusión e sensibilización cidadá acerca da vixencia e aplicación do principio
de igualdade entre homes e mulleres e da necesidade da consecución de
igualdade de dereitos e de integración social da diversidade.
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Tamén servizo de asesoramento xurídico:
•
•
•
•
•
•
•
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Consulta e asesoramento xurídico: tanto para mulleres en situación de violencia
como de maneira preventiva, e en todas aquelas situación de vulnerabilidade
e/ou risco de exclusión.
Información sobre recursos municipais e supramunicipais.
Facilitación do acceso á xustiza gratuita e intermediación cos/as profesionais
designados/as que o precisen.
Derivación e xestión de trámites con outros organismos ou departamentos.
Tramitación de axudas económicas, asistenciais e ás que se poida optar en
xeral.
Apoio e coordinación cos Servizos Sociais e Municipais na atención ás usuarias
dende a perspectiva xurídica e de xénero.
Organización/apoio na constitución e desenvolvemento da Mesa Local de
coordinación Interinstitucional fronte a Violencia de Xénero e colaboración
na posta en marcha de actividades dirixidas á erradicación da violencia e a
desigualdade de xénero.

Servizo de Orientación Laboral
•
•
•
•
•

•

Ofrece información, asesoramento
e recursos para a búsqueda de
emprego.
Asesora na formación para o
emprego.
Xestionado por persoal técnico
especializado.
Deseño
de
itinerarios
individualizados de inserción.
Ofrece formación e axuda técnica
para a elaboración do curriculum, o
perfil profesional e a preparación
de entrevistas.
Ofrece asesoramiento sobre o
mercado e a mobilidade laboral.
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O programa está dirixido a mulleres
tanto vítimas de violencia de xénero
como a todas aquelas que se atopen
en situación de vulnerabilidade:
mulleres desempregadas, con baixa
cualificación,
con
discapacidade,
menores de 30 anos ou maiores de 45
anos, migrantes, con responsabilidades
familiares non compartidas, etc. e que
precisen unha atención e asesoramento
especializado. Respectará sempre a
vontade das persoas usuarias e terá en
conta os distintos perfís das mulleres
participantes e en todo caso aplicando
a perspectiva de xénero e a realidade
posta de manifesto tras a emerxencia
sanitaria derivada da Covid 19.
Amais do servizo de asistencia psicolóxica
e asesoramento xurídico o programa
imparte obradoiro de formación.
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DE EMPRENDEMENTO
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PROGRAMA DE APOIO EMPRESARIAL ÁS MULLERES (PAEM)
Programa de ámbito estatal promovido
polo Instituto das Mulleres e a Cámara de
Comercio de España con cofinanciación
do Fondo Social Europeo que pasa por
prestar asesoramento empresarial a
mulleres cunha idea ou proxecto de
negocio ou plan de modernización de
ampliación dunha empresa.
Préstase un servizo de información,
asesoramento e orientación empresarial
con desenvolvemento dunha estratexia
de
sensibilización
e
animación
para emprender; de obtención dun
autodiagnose para avaliar a viabilidade
do teu proxecto; apoio á creación e

consolidación de redes europeas e
nacionais; información e asesoramento
sobre a posibilidade de optar a
financiamento a través dun microcrédito
sen avais de ata 25.000€; Proxecto
“W&W Sabiduría de Mujer”, que pon en
relación a mulleres de prestixio con
experiencias de éxito (mentoras) con
emprendedoras que precisen apoio
(mentorizadas); información periódica
a través de boletíns sobre xornadas,
feiras, actividades formativas, etc.; a
posibilidade de participar nun foro
de cooperación e intercambio de
experiencias.

A atención é presencial en máis de 50 Cámaras de Comercio é a través
do portal:
http://empresarias.camara.es/

64

MULLERES, COÑECENDO
OS SEUS DEREITOS E RECURSOS

AXUDAS AO FINANCIAMENTO

AXUDAS AO FINAENTO
Apoio para a obtención de avais

Microcréditos sen avais
No marco do programa PAEM, ofrécese
a posibilidade de acceso a unha micro
financiación de ata hasta 25.000 euros a
mulleres que queren crear a súa propia

empresa ou promocionar e consolidar
unha existente. Non se necesitan
avais de terceiros e as condicións son
vantaxosas.

O programa desenvólvese mediante un convenio de colaboración do
Instituto das Mulleres e MICROBANK.
http://empresarias.camara.es/financiacion/microcreditos

Si precisas financiamento para o teu
proxecto e queres obter un aval podes
dirixirte ás Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR) de Galicia.
A bonificación que ofrece o Instituto das
Mulleres é de ata 800€ por proxecto.
Para o desenvolvemento deste proxecto,
o Instituto conta coa colaboración
de CERSA (Compañía Española de
Reafianzamiento, S.A.), adscrita ao
Ministerio de Industria, Comercio e
Turismo e que se encarga de sufragar ás
SGR a comisión de estudio dos proxectos
para a concesión dos avais.
Podes acceder aquí:
http://www.cersa-sme.es
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PROGRAMA DESAFÍO MULLER RURAL
Pensado para mulleres que viven e
traballan en zonas rurais e queren
emprender e comercializar os seus
produtos.
O programa acompáñate nas fases
do teu proxecto e te facilita soporte
técnico e información sobre o
acceso a financiamento, formación
a través de talleres online gratuítos
sobre ideas innovadoras de negocio,

marketing dixital, comercialización e
internacionalización e comunicación;
coaching gratuíto, online e presencial;
mentoring para poder levar a cabo un
plan de mellora do negocio e o apoio
gratuíto para a creación dun espazo de
venta propio.
Colaboran a EOI e cofinanciación do
Fondo Social Europeo (FSE).

Podes acceder aquí:
http://www.igualdadenlaempresa.es/servicios/igualdadambitorural/home.htm
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PROGRAMA EMEGA
É un programa da Secretaría Xeral
de Igualdade para fomentar o
emprendemento feminino a través de
axudas para a posta en marcha (líña
Emprende e ITEF), para a mellora (liña
Innova) e para a reactivación (liña Activa)
de iniciativas empresarias constituídas
por mulleres, incentivando a creación de
emprego por conta propia e allea.

O
programa
inclúe
medidas
complementarias para favorecer a
conciliación da vida persoal, familiar e
laboral (axuda complementaria Concilia)
e o acceso a servicios específicos de
información, asesoramento e orientación
empresarial.
A contía das axudas, na liña Emprende

oscilan entre 8.000€ e 20.000€, na liña
Innova, entre 12.000€ e 20.000€, na
liña Activa, entre 6.000€ e 15.000€ e
na ITEF, entre 16.000€ e 40.000€. As
axudas complementarias da liña Concilia
oscilan entre 3.000€ e 5.000€. Ten
financiamento do programa operativo
FSE Galicia 2014-2020.

PROXECTOS E PROGRAMAS DE LIDERAZGO E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL
Programa Promociona
Promovido polo Instituto das Mulleres
e a CEOE sobre a sensibilización,
identificación e visibilización do talento
feminino, formación, desenvolvemento
profesional, liderado e promoción de

Podes acceder aquí:
mulleres directivas cualificadas para
mellorar e facilitar o seu acceso a postos
de toma de decisión nas empresas e a
súa propia sensibilización en materia de
igualdade.

https://proyectopromociona.com/
promociona@ceoe.org
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Programa Talentia 360. Mulleres Directivas
Promovido polo Instituto das Mulleres en
colaboración coa Escola de Organización
Industrial (EOI), consiste nunha formación
dende a perspectiva de xénero para
potenciar as capacidades directivas
das participantes como factor decisivo

para a súa proxección profesional,
empoderamento, maior capacitación
e visibilización para incrementar a
presencia de mulleres en postos
directivos, de alta responsabilidade e
toma de decisións das empresas.

Podes acceder aquí:
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/Talentia360MDirectivas.htm

Proxecto Progresa
Promovido pola CEOE con apoio do
Instituto das Mulleres para impulsar
o talento feminino dentro das
Podes acceder aquí:
https://www.proyectoprogresa.es/
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organizacións e promover a igualdade
dentro dunha nova cultura empresarial
que prime o mellor talento.
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Mais Mulleres, Mellores Empresas
É unha iniciativa que suma varios
proxectos encamiñados a favorecer a
participación equilibrada de mulleres e
homes na toma de decisións do ámbito
empresarial e económico e facilitando
ferramentas a empresas, organizacións
e mulleres. As empresas e organizacións
poden adherirse á iniciativa subscribindo
protocolos
de
colaboración
coa

Secretaria de Estado de Igualdade para
mellorar a participación de mulleres
nos seus postos de toma decisións.
Para elo, as entidades en función dun
autodiagnose inicial previo en materia
de representación de mulleres e homes
en postos de responsabilidade, fixan os
seus obxectivos nun período de 4 anos.

Podes acceder aquí:
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/PromProfesional/MasMujMejoresEmpr.htm

Solicita aquí toda a información:
mejoresempresas@inmujer.es
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PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Programa territorial “Empléate desde la igualdad”
Este programa do Instituto das Mulleres
con financiamento do FSE, está dirixido a
mellorar a empregabilidade de mulleres

do ámbito urbano e rural con especiais
dificultades para a súa inserción sociolaboral

Podes acceder aquí:
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/
docs/EmpleateDesdeLaIgualdad/CONVOCATORIA.pdf

Programa CLARA
Programa do Instituto das Mulleres
ten como obxectivo prioritario facilitar
e apoiar o acceso das mulleres aos
dereitos sociais, económicos e laborais,
especialmente de aquelas nas que
concorren factores de vulnerabilidade
que dificultan o seu acceso e
permanencia no mercado laboral e
maior de pobreza e exclusión social. Este
Programa está destinado a mellorar a
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calidade de vida das mulleres a través
do seu empoderamento persoal, unha
maior cualificación para o emprego,
incrementar a empregabilidade das
mulleres a través da súa cualificación
para o emprego.
O programa está cofinanciado polo
Fondo Social Europeo e realízase en
colaboración con entidades locais.
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Programa AURORA
Programa do Instituto das Mulleres
en colaboración con entidades locais
dirixido a incrementar a participación
social e laboral das mulleres do
ámbito rural a través da mellora da súa
capacitación profesional orientada ás
posibilidades de emprego do territorio.

Os obxectivos pasan por incrementar
a empregabilidade a través da súa
cualificación para o emprego vinculado
ás ofertas laborais, fomentar a autonomía
económica e un maior recoñecemento
social das mulleres, promover o
movemento asociativo e fomentar a

igualdade e erradicar a violencia de
xénero.
Este programa está cofinanciado polo
Fondo Social Europeo.

Podes acceder aquí:
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/docs/ProgAurora/InfoAurora.pdf

Programa SARA
Programa xestionado polo Instituto das
Mulleres e cofinanciado polo Fondo
Social, trata de atender a posibles
formas de discriminación múltiple das

que son obxecto as mulleres por razón
de etnia, idade, estatus socioeconómico,
orientación
sexual,
discapacidade,
localización xeográfica, nivel educativo

ou modelos de socialización no país de
orixe.

Podes acceder aquí:
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaProgInsercionSociolaboral/Sara.htm
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Programa para fomentar a inserción laboral de mulleres vítimas
de violencia de xénero no marco da iniciativa “Empresas por unha
sociedade libre de violencia de xénero”
O Instituto das Mulleres en colaboración
coa Delegación do Goberno para a
Violencia de Xénero promove convenios
de colaboración con empresas de
ámbito nacional e en distintos sectores
de actividade para promover a

sensibilización en materia de violencia
de xénero e para fomentar a integración
social e laboral das mulleres vítimas e,
cando a situación así o require, facilitar a
súa mobilidade xeográfica.

Programa de inserción laboral para mulleres que sofren violencia de
xénero
Destinado a entidades sen ánimo de
lucro para o desenvolvemento de
programas de inserción laboral dirixidos

a mulleres en situación de violencia de
xénero e apoialas na súa integración ou
reintegración no mercado laboral.

Podes acceder aquí:
http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/subvencions-entidades-de-iniciativasocial-sen-animo-de-lucro-para-programas-dirixidos-2
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OFICINAS E PUNTOS DE INFORMACIÓN
Concello de Tui
Praza do Concello, 1
36700 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 603 625
Correo electrónico: concellotui@tui.gal
Servizo de asesoramento xurídico a
mulleres
Praza do Concello, 1
36700 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 603 625 e 687 227 185
Gabinete Psicolóxico
Edificio do Concello de Tui
Xestionado por Avelaiña. Solicítase a
través dos Servicios Sociais Municipais.
Telf: 986 603 625 e 687 227 185
Centro de Información á Muller de O
Porriño-CIM
Rúa Antonio Palacios, 1 - Casa do
Concello, 3º andar
36400 - O Porriño (Pontevedra)
Telf: 986 337 429
Correo electrónico: cim@oporrino.org
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Centro de Información á Muller de A
Guarda
Praza do Reló, 1
36780 - A Guarda (Pontevedra)
Telf: 986 610 000
Correo electrónico: muller@aguarda.es
Deputación de Pontevedra
Servicio de Igualdade - Edificio
Administrativo
Avda de Montero Ríos, s/n
36071 - Pontevedra
Telf: 986 804 100
Correo electrónico: igualdade@depo.es
Web: https://www.depo.gal/temasigualdade
Xunta de Galicia
Secretaría Xeral de Igualdade
Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
15781 - Santiago de Compostela (A
Coruña)
Telf: 981 957 691 e 981 545 351
Correo electrónico: igualdade@xunta.es
Web: http://igualdade.xunta.gal/gl

Delegación en Vigo (Pontevedra) Unidade Administrativa de Igualdade
Rúa Concepción Arenal, 8
36201 - Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 817 658
Goberno de España
Ministerio de Igualdade
Calle Alcalá, 37
28014 - Madrid
Telf: 91 524 32 00
Web: https://www.igualdad.gob.es
Instituto das Mulleres
Calle Condesa de Venadito nº 34
28027 - Madrid
Web: www.inmujer.es
Delegación do Goberno para a
Violencia de Xénero
Calle Alcalá, 37
28014 - Madrid
Telf: 91 524 32 00
Web: https://violenciagenero.igualdad.
gob.es/
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RECURSOS PARA O EMPREGO E O EMPRENDEMENTO
Centro Formación de Tui

Lugar Albelos, 1 (A Gándara) - GUILLAREI
36720 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 603 949
Correo electrónico: cfo@tui.gal

Ministerio de Traballo

Calle Agustín de Bethencourt, 4
Telf: 91 363 00 00
Correo electrónico: portal@mites.gob.es
Web: https://www.mites.gob.es/
Acceso ao formulario de contacto:
https://expinterweb.mites.gob.es/
formugab/login
Servizo Público de Emprego
Calle Condesa de Venadito, 9
28027 Madrid
Telf: 91 585 98 88
Servizo Público de Emprego de Galicia
- Oficina de emprego de Tui
CalleAlcalde Casal Aboy, 19
36700 - Tui (Pontevedra)
Telf: 886 110 777
Web: www.emprego.xunta.es

INSS Tui
Centro de Atención e Información da
Seguridade Social Nº 09
Rúa Párroco Rodríguez Vázquez, 3
36700 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 60 30 27
UGT-Vigo
Rúa García Barbón, 67
36201 - Vigo (Pontevedra)
Tel: 986 44 34 28
Web: ugtvigo@galicia.ugt.org
UGT-Porriño
Rúa Antonio Palacios, s/n
O Porriño (Pontevedra)
Telf: 986 336 552
Gabinete Igualdade UGT Galicia:
igualdade@galicia.ugt.org
CIG Confederación Intersindical
Galega. O Porriño
Rúa O Pinar
36400 - Porriño (Pontevedra)
Telf: 986 33 72 63

CIG Confederación Intersindical
Galega. Vigo
Av. Alcalde Gregorio Espino, 47
36205 - Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 82 79 00
Departamento de Igualdade da
comarca de Vigo
Telf.: 986 82 79 63
Correo electrónico:
igualdadevigo@galizacig.gal
CCOO. Vigo
Rúa As Teixugueiras 11-entrept
36212 - Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 24 68 00
Web: www.ccoo.gal/Unions_Territoriais/
Vigo
Correo electrónico: ucvigo@galicia.ccoo.es
CCOO O Porriño
Rúa Atarela 2
36400 - O Porriño
Telf: 986 331 962
Web: www.galicia.ccoo.es
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CSIF Pontevedra
Marqués de Riestra, 18 Ent.
36001 - Pontevedra
Telf: 986 896 900
Correo electrónico: pontevedra@csif.es
Acitui (Asociación de comerciantes e
industriales de Tui)
Rúa Colón, Nº 2, 1º. Edificio Area
Panorámica.
36700 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 607 556 - Móvil: 683 639 516
Correo electrónico: acitui@acitui.es
Web: www.actitui.es
EMPRETUI (Asociación de
empresarios de Tui)
Telf: 604 032 731
Correo electrónico: info@empretui.com
Centro de Formación Municipal de Tui
Lgar Albelos, Nº 1 (A Gándara) - Guillarei
36720 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 603 949
Correo electrónico: cfo@tui.gal
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Asociación Empresarial de Areas
Parque empresarial de áreas, 5 e 6
36711 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 601 978
Correo electrónico: info@asociacionareas.
com
Web: www.asociacionareas.com
COGAMI
Información, orientación e asesoramento
ás persoas con discapacidade.
Rúa As Teixugueiras, nº 15 - Baixo
Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 281 893
Correo electrónico: silvigo@cogami.gal
Web: www.cogami.gal

GDR 14 da Asociación de
desenvolvemento Galicia Sureste
Eurural
Para a posta en marcha de proxectos
emprendedores.

Oficina Mos:
Avenida Peinador, 39 - 1º andar, Tameiga
36.416 - Mos (Pontevedra)
Telf: 986 443 030
Oficina Tomiño:
Praza do Seixo, nº 1 (Casa do Concello) 1º
andar
36.740 - Tomiño (Pontevedra)
Correo electrónico: info@eurural.org
Web: www.asociacionareas.com
CEOE Formación (Confederación
Española de Organizacións
Empresariais)
Calle Diego de León, 50
28006 - Madrid
Telf: 91 566 3534
Correo electrónico: promociona@ceoe.org
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OUTROS SERVIZOS E RECURSOS DE INFORMACIÓN
Servizos de Información para as Mulleres. Instituto das
Mulleres
Teléfono de Información 24 Horas, de carácter gratuíto, facilita
asesoramento sobre lexislación de familia; laboral; axudas á
creación de emprego, seguridade social; servizos sociais etc...

Servizo Telefónico de Información e Asesoramento
Xurídico en materia de Violencia de Xénero. Ministerio de
Igualdade. Teléfono 016.

ATENPRO
Cita previa a través dos servizos sociais con prioridade para
vítimas de violencia de xénero.

Os servizos da atención telefónica e online son gratuítos e
profesionais, procedentes de todo o territorio.
• Completamente confidencial.
• A atención préstase as 24 horas do día, os 365 días do ano.
• Atención telefónica en 52 idiomas: castelán, euskera, galego,
catalán, inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín,
ruso, árabe, rumano, búlgaro, tamazight e outros 38 idiomas a
través de tele-tradución.
• Derivación de chamadas de emerxencia ao 112 e coordinación
cos servizo da Xunta de Galicia.
• Información a mulleres vítimas de violencia de xénero e o seu
entorno sobre que facer en caso de maltrato.
• Información sobre recursos e dereitos das vítimas en materia
de emprego e orientación laboral, servizos sociais, axudas
económicas, acceso a aloxamentos, de asistencia e de acollida,
lexislación en materia de estranxeira, dereito de familia e
menores para vítimas desta violencia.
• Asesoramento xurídico especializado, de 8 a 22 horas, de luns
a domingo.

Tel. 900 191 010.

Tel. 607 194 175.

Persoas con discapacidade auditiva e/ou da fala
Servizo de información gratuíto para persoas con discapacidade
auditiva e/ou da fala:
https://www.telesor.es
Consulta ONLINE
Para información sobre dereitos no eido do emprego, a
seguridade social, estranxeiría, violencia contra as mulleres,
familia, nacionalidade, sucesións e asistencia xurídica gratuíta.
Informaráseche sobre as canles legais para acudir ante os
tribunais en demanda dos teus dereitos
Acceso a formulario para consulta online de temas xurídicos:
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/consulta.do
Acceso a formulario para consulta online de temas xerais:
https://www.inmujer.gob.es/elInstituto/contacto.do

As consultas tamén poden dirixirse por correo electrónico ao
Servizo 016 online:
016-online@igualdad.gob.es.
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•
•

Derivación das chamadas realizadas por menores de idade
ao Teléfono ANAR de Axuda a Nenos e Adolescentes:
900 202 010.
Derivación de chamadas relacionadas coa trata de mulleres
e nenas con fins de explotación sexual ao teléfono do
Ministerio do Interior: 900 105 090

As mulleres con discapacidade auditiva ou da fala poden
comunicarse co 016 a través de:
• Teléfono de texto (DTS), no número 900 116 016
• Servicio Telesor a través de la propia páxina web de Telesor.
Precísase conexión a Internet. www.telesor.es.
• Teléfono móbil ou PDA. Precísase unha aplicación gratuíta.
• Servizo de videointerpretación SVIsual a través da páxina
www.svisual.org.
As compañías de telefonía móvil desenvolveron
funcionalidades para que as chamadas ao 016 non deixen
pegada.
Web de recursos de apoio e prevención ante casos de
violencia de xénero
Web do Ministerio de Igualdade a través da Delegación do
Goberno para a Violencia de Xénero.
https://wrap.igualdad.gob.es/recursos-vdg/search/Search.
action
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Servizo Telefónico de Atención e Protección para vítimas
de violencia de xénero (ATENPRO)
É un dispositivo de telefonía móbil e telecomunicación
para que as usuarias poidan entrar en contacto en calquera
momento cun Centro atendido por persoal especificamente
preparado para dar unha resposta axeitada á súa situación.
Presta atención inmediata e asegura unha resposta rápida
á eventualidades que poidan xurdir as 24 horas do día e os
365 días do ano e con seguimento permanente. O servizo é
accesible para persoas con discapacidade auditiva (Módulo
SOTA).
As mulleres que cumpran os requisitos de acceso poderán
solicitar a incorporación ao servizo ATENPRO no Concello de
Tui. (Os Servizos Sociais teñen as súas oficinas na planta baixa
da casa do concello Praza do Concello, 1 - 36700 - Tui)
Servizo de Asesoramento Xurídico ONLINE da Xunta de
Galicia
É un recurso gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do
día durante os 365 días do ano.
Ofrece información especializada de interese para a muller
sobre recursos, prestacións sociais dispoñibles, requisitos
de acceso, dereitos, etc, no eido da igualdade e non
discriminación, a conciliación, violencia de xénero, prostitución
e trata, etc.
Telf: 900 400 273
Cumprimentando un formulario, as persoas que o desexen
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poden obter información e asesoramento xurídico gratuíto por
parte de profesionais especializados e especializadas.
http://igualdade.xunta.gal/es/content/asesoramiento-juridicoline
Servizo de Atención Psicolóxica
Ten como finalidade mellorar as capacidades e a autonomía da
persoa para superar as consecuencias xeradas pola violencia. O
servizo está dirixido a construír as capacidades que promovan a
inclusión da vítima nos ámbitos familiar, social, laboral e escolar
e ten como obxectivo axudar a minimizar o dano que ocasionou
a violencia sufrida, afrontar o procedemento e acompañar a
vítima durante todo o proceso xudicial. O Programa artéllase
a través dunha rede de profesionais repartidos/as por todo o
territorio galego e apoiada nun convenio de colaboración entre
a Secretaria Xeral de Igualdade e o Colexio Oficial de Psicoloxía
de Galicia.
Información e acceso a través dos CIM, servizos sociais,
servizos sanitarios etc., e no teléfono 629 777 595
http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/
Atención psicolóxica especializada de emerxencia, en
domicilio ou outro lugar sinalado, para os casos máis graves ou
con resultado de morte por violencia de xénero. Con activación
a través do 112 Emerxencias Galicia.
Quenda de garda psicolóxica, permanente e especializada,

en violencia de xénero, á disposición das forzas e corpos de
seguridade e do ámbito xudicial que poden activar o servizo en
casos urxentes de violencia de xénero para apoio psicolóxico
dende o primeiro momento de presentación da denuncia.
Información e acceso: Directamente no 900 400 273
achegando a solicitude dispoñible na web http://igualdade.
xunta.gal/gl/recursos/programa-de-quenda-de-gardapsicoloxica-en-violencia-de-xenero
Intervención psicolóxica en casos de violencia sexual
Programa de intervención con mulleres vítimas de abuso
e violencia sexual para axudarlles a afrontar os desaxustes
físicos, emocionais e relacionais que se producen como
consecuencia desta violencia.
Nos teléfonos 981 269 955 - 607 116 642 ou no correo
electrónico:
centropsicoterapia@meninos.org

http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/programa-de-intervencionterapeutica-con-mulleres-que-sufriron-violencia-sexual

Programa “Abramos o círculo”
Para facilitar información, atención psicolóxica especializada e
apoio a homes que adoptan actitudes inadecuadas e violentas
nas relacións coa súa parella, coa súa familia, co seu círculo
social e desexan adquirir novos modos de comportamentos
exentos de agresividade.
Información e acceso no teléfono 630 170 140

81

MULLERES, COÑECENDO
OS SEUS DEREITOS E RECURSOS

Asociación de Amas de Casa de Tui
Telf: 679 436 930
Asociación de mulleres en igualdade
de Tui (AMEI)
Web: http://www.mujeresenigualdad.
com
ACADAR
Entidade que promove, coordina e
reivindica a defensa dos dereitos das
mulleres con discapacidade de cara a
súa plena integración e participación en
todos os ámbitos da sociedade.
Rúa Dublín, 3, baixos
15707 - Santiago de Compostela (A
Coruña)
Telf: 674 073 092 / 674 139 837
Correo electrónico: info@acadar.org
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ACCEM
Organización que traballa para mellorar
as condicións de vida das persoas en
situación de vulnerabilidade.
Rúa Conde de Torrecedeira, 74
36202 - Vigo (Pontevedra)
Telf: 886 906 798
Web: www.accem.es/
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APLICACIÓNS PARA TELÉFONOS MÓBILES
Aplicación “LIBRES”
Dirixida principalmente a mulleres que sofren ou sufriron
violencia de xénero a calquera persoa que detecte no seu
entorno unha posible situación de maltrato. A través dun menú
principal con seis apartados, “LIBRES” é sinxela, áxil, gratuíta e
confidencial dado que permanece oculta no menú do teléfono
de xeito que ninguén sabe que s edispón desta aplicación
sobre violencia de género.
Descarga libre a gratuíta a través do móbil.
https://www.mscbs.gob.es/va/ssi/violenciaGenero/
Sensibilizacion/AplicacionLibres/
Aplicación EscApp
Ten por obxecto achegar información de utilidade ás mulleres
que se atopan nunha situación de violencia de xénero e a
todas as persoas que poidan axudar a rematar con este tipo de
situacións.
Descarga libre a gratuíta a través do móbil.
Telf: 981999 826 ou 981545351
http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/aplicacion-escapp

Aplicación Agresión OFF
Con información útil e consellos para evitar e previr agresións
sexuais, así como pautas para saber a onde dirixirse para maior
apoio e información.
Descarga libre a gratuíta a través do móbil.
Telf: 981 999 826 ou 981 545 351
http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/app-de-agresion
Servizo de Defensa Legal contra a Discriminación
Presentar denuncia sobre feitos que vulneran o principio de
igualdade e non discriminación por razón de sexo no Instituto
das Mulleres.
Podes enviar os teus datos persoais (nome, apelidos e
dirección e identificación da persoa, entidade ou empresa
autora dos feitos) por carta, ás área xurídica do Instituto das
Mulleres (Calle Condesa de Venadito nº 34. 28027 Madrid) ou
por Correo electrónico: juridico@inmujer.es
As denuncias recibidas son remitidas aos organismos públicos
competentes dando traslado da documentación aportada. As
denuncias por discriminación por razón de sexo no ámbito
laboral e da Seguridade Social pódense plantexar directamente
á Inspección de Traballo e da Seguridade Social a través do
enlace: http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_
Ciudadano/COMO_DENUNCIAR_ITSS.html
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RECURSOS SANITARIOS
Centro de Saúde de Tui
Alcalde Casal Aboy, s/n
36700 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 601 936

Hospital Álvaro Cunqueiro
Estrada Clara Campoamor nº 341 Babio –
Beade - Vigo
Telf: 986 811 111

PAC Tui
Rúa Alcalde Casal Aboy, 4
36700 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 600 908

Hospital Meixoeiro
Meixoeiro s/n - Vigo
Telf: 986 811 111

Hospital Xeral
Rúa Pizarro nº 22 - Vigo
Telf: 986 816 000
Centro de Orientación Familiar-COF
Rúa Ponteareas, s/n
Rúa - Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 81 59 60

FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE
Policía Local de Tui
Praza da Inmaculada, S/N baixo
36700 - Tui (Pontevedra)
Telf: 986 603 677
Correo electrónico:
policia@concellotui.org
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Garda Civil de Tui
Pso. Calvo Sotelo, 41
36700 - Tui (PONTEVEDRA)
Telf: 986 600 221

Policía Nacional
Grupo Violencia de Xénero da Pol.
Nacional Adscrita Galicia
Rúa Pateira, 7 Interior
36214 - Vigo (Pontevedra)
Telf: 886 110 881
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RECURSOS DE XUSTIZA
Xulgado de 1ª Instancia e Instrución
Praza Inmaculada, S/N baixo
36700 - Tui (Pontevedra)
Telf: 886 218 237
Xulgado de Violencia sobre a Muller
Nº1 de Vigo
Rúa Lalín, 4
36209 - Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 817 855
Colexio de Avogados de Pontevedra
Avenida da Reina Victoria, 9
36001 - Pontevedra
Telf: 986 896 866
Correo electrónico: cabogados@
icapontevedra.es
Web: http://www.icapontevedra.es
Colexio de Avogados de Vigo
Praza de América, 2
36211 - Vigo (Pontevera)
Telf: 986 208 111
Correo electrónico: colexio@icavigo.org
Web: http://www.icavigo.org

Comisión de Asistencia Xurídica
Gratuita en Pontevedra
Rúa Fernández Ladreda, 43 - 9º. Edif.
Adtvo da Xunta de Galicia
36003 - Pontevedra
Telf: 986 805 368/401
Comisión de Asistencia Xurídica
Gratuita en Vigo
Rúa Concepción Arenal, 8 - 4ª planta.
Edif. Adtvo de Vigo
36201 - Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 817 017/709

Programa bono aluguer social para
vítimas de violencia de xénero
Instituto Galego da Vivenda e Solo
Xefaturas Territorias da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da
Xunta de Galicia
Rúa Alcalde Hevia, 7
36071 - Pontevedra
Telf: 986 805 610
Web: http://igvs.xunta.gal/web/
actuamos/923

Servizo de Atención á Vítima e á
Cidadanía
Rúa Lalín, 4 - Edificio Novo-4ª planta
Xulgados
36209 - Vigo (Pontevedra)
Telf: 886 218 438
Correo electrónico:
atencion.vitimas.vigo@xustiza.gal
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