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Concellería de Muller e Igualdade pretende, a través desta guía, 
ofrecer unha información detallada e sinxela sobre todos os recursos 
que, en materia de igualdade de oportunidades e loita contra a 
violencia de xénero, se poñen a disposición da cidadanía desde as 
distintas Administracións públicas.

A nosa área traballa diariamente a través dunha intervención global 
e multidisciplinar dirixida a todas aquelas persoas que demanden 
o noso apoio nos diferentes recursos e nas diferentes áreas de 
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actuación: atención psicolóxica, asesoramento xurídico e 
orientación profesional e sociolaboral, así como calquera outra 
información encamiñada á consecución efectiva da igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres.

Son moitas as mulleres que atoparon unha saída grazas aos 
servizos detallados nestas páxinas. Agardamos que tamén 
sexan de utilidade para ti, para que saibas que non estás soa. 
A nosa porta xa está aberta, axudámosche a abrir a túa?

Cristina Prados Rubio, concelleira de Muller e Igualdade
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1. RECURSOS DE INFORMACIÓN E 
ATENCIÓN ÁS VÍTIMAS EN FERROL

1.1  Concellería de Muller e Igualdade

estiona os servizos do CIM e a Casa de Acollida, mais tamén 
promove actividades e iniciativas encamiñadas á prevención da 
violencia. A Casa da Muller, ubicada na rúa Lugo 56, é o punto 
no que se ubican os servizos e tamén algunhas das entidades e 
colectivos de mulleres da cidade, acollendo obradoiros, cursos, 
reunións e eventos con perspectiva de xénero.

1.1.1 Casa da Muller

1.1.1.1 Centro de Información á Muller (CIM)

O CIM de Ferrol forma parte da rede de Centros de Información á 
Muller que existen en máis de 80 concellos galegos para asesorar 
ás mulleres de xeito universal con independencia do municipio 
onde residan.

X
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Artellan unha intervención global de acompañamento, 
prestando atención presencial e de balde por parte de 
profesionais especializadas e ofrecendo asesoramento xurídico 
e psicolóxico. Tamén orientación profesional e sociolaboral, así 
como outras informacións e obradoiros dirixidos a acadar unha 
igualdade plena.

Está integrado no proxecto Speak Out for Support (SOS-VICS), 
que forma intérpretes especialistas na comunicación con 
vítimas estranxeiras. O CIM de Ferrol está ubicado na Casa da 
Muller (rúa Lugo, 56) e pódese concertar cita no teléfono 
981 944 124 ou no correo cim@ferrol.es.

 » Atención psicolóxica no CIM

Presta apoio e atención psicolóxica profesional a calquera 
muller que presente calquera problemática, pero dun xeito 
especial ás vítimas de violencia de xénero, que son o 85 % 
das que se achegan a este servizo.

O obxectivo é acompañalas e pór ao seu dispor todos os 
recursos que precisen, facendo as derivacións axeitadas 
cando a recomendación sexa acudir, por exemplo, á Casa 
de Acollida ou aproveitar os recursos doutras entidades 
sociais. É un servizo totalmente gratuíto e universal, 
pensado para todas as que precisen del sexa cal sexa o seu 
lugar de orixe. 
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Prestan atención psicolóxica individual e tamén colectiva 
nunha terapia de grupo que se celebra cada semana na Casa 
da Muller, pensada para que as mulleres coñezan a outras 
que teñan pasado polo mesmo que elas. É un espazo para 
compartir e repensar xuntas.

Tamén derivan a obradoiros que consideran útiles para 
completar as terapias e mesmo teñen asinado un convenio 
coa Universidade de Santiago para acoller ao alumnado de 
Psicoloxía en prácticas.

Cada vez son máis as mulleres que chegan por iniciativa propia, 
pero tamén a través da Policía, o Xulgado, o 016, traballadoras 
sociais e outras usuarias do CIM que llo recomendan.

 » Asesoramento xurídico no CIM

Presta un asesoramento integral e profesional para mulleres 
desde o punto de vista xurídico, con especial atención ás 
vítimas de violencia de xénero. Porén, abrangue todas as ramas 
do Dereito e tratan de resolver calquera tipo de problemática 
que teñan pola vía xurídica, sexa relacionada coa violencia ou 
non.

As mulleres tamén poden atopar neste servizo, que é gratuíto, 
unha axuda indispensábel para facer tramitacións, tanto as 
específicas ás que teñen dereito as vítimas coma as doutros 
recursos administrativos.
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Fan un labor de acompañamento fundamental cando 
as vítimas son requeridas no Xulgado ou teñen que ir á 
comisaría, dous ambientes hostís aos que se procura que 
non vaian soas para que o procedemento sexa o menos 
traumático posíbel.

As mulleres contactan co servizo por teléfono, correo 
electrónico e tamén chegan derivadas doutros organismos 
públicos.

1.1.1.2 Información e animación sociocultural

Son moitas as actividades e eventos dos que toman parte 
milleiros de mulleres cada ano na Casa da Muller e tamén 
noutras instalacións municipais en coordinación co resto de 
concellerías. O obxectivo fundamental é promover procesos de 
participación social e impulsar o protagonismo organizado das 
mulleres na vida sociocultural do seu entorno.

Promóvense tamén iniciativas de conciliación laboral e familiar, 
coma os Campamentos pola Igualdade en períodos vacacionais. 
Nesta área artéllanse ademais, en colaboración co CIM, os actos 
do 25 de novembro no Día Internacional contra a Violencia nas 
Mulleres; os do 8 de marzo, Día Internacional da Muller e os do 28 
de xuño, Día Internacional das Diversidades Sexuais.

As iniciativas de Muller e do resto de áreas municipais 
anúncianse a través dunha canle de WhatsApp. 
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Cómpre engadir o teléfono 608 736 834 e mandar unha mensaxe 
pola aplicación coa palabra ALTA para recibilas. A Casa da Muller 
ten páxina en Facebook e Instagram, onde poden facerse 
consultas directas. Tamén no teléfono 981 944 240 ou no enderezo 
electrónico casadamuller@ferrol.es.

1.1.2 Casa de Acollida para mulleres

A Casa de Acollida de Ferrol, financiada tamén pola Deputación 
de A Coruña, forma parte dunha rede galega coordinada pola 
Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia que ten por 
finalidade a prestación dun modelo de atención integral para 
as mulleres vítimas de violencia de xénero e as persoas que 
dependen delas, especialmente as súas fillas e fillos.

O acceso a este recurso, tanto na cidade coma no resto da 
comunidade, realízase a través dun protocolo no que as mulleres 
e os menores poden ser derivadas desde distintos puntos como os 
CIMs, os servizos sociais, sanitarios, xudiciais e outros.
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A Casa de Acollida de Ferrol é un servizo decano en Galicia 
que dá acollemento e atención ás situacións de urxencia 
vividas por mulleres que proveñen de contextos de violencia 
de xénero, ben porque atenten contra a súa vida ou porque, 
logo de moito tempo vivindo co seu maltratador, precisen 
deste recurso para rachar coa convivencia.

É un espazo seguro onde cada muller pode repensar cal é a 
súa situación de partida para iniciar a súa vida fóra do medo, 
dese risco vital e desa situación de violencia que limita todas 
as súas actividades, reactivando os seus dereitos. Contan 
coa cobertura das súas necesidades básicas e tamén coa 
atención social, psicolóxica e xurídica que precisen.

Elaboran un proxecto individualizado de atención, marcando 
uns obxectivos acordados coas mulleres para ir traballando 
conxuntamente. Poden estar un máximo de seis meses de 
estadía nas dependencias, atendendo ás súas necesidades, 
e avalían con elas, formulando os pasos a dar e traballando 
tamén con toda a unidade familiar se están na casa cos seus 
fillos ou fillas.

Realízase un traballo de apoderamento individual e colectivo, 
promovendo a sororidade e a creación de redes de apoio 
mutuo entre as propias mulleres, ademais de facilitar 
ferramentas para unha vida libre de violencia desde unha 
perspectiva feminista.
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A Secretaría de Igualdade e a Federación Gallega de Taxistas 
manteñen un convenio para dar servizo ás mulleres e menores 
vítimas de violencia que precisen traslado aos centros.

1.1.3 Consello Municipal de Igualdade e Muller

Constitúe un órgano colexiado de participación do Concello de 
Ferrol que iniciou a súa andaina en 2008. Ten carácter consultivo, 
informativo, de asesoramento e proposta para a promoción da 
igualdade de oportunidades da muller e o seu tecido asociativo 
no desenvolvemento das políticas municipais da cidade. O seu 
obxectivo é fomentar a participación activa das mulleres nos 
asuntos municipais para potenciar a igualdade real, o benestar 
social e a súa calidade de vida.
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1.2 Tecido asociativo

ALVIXE

É unha entidade nacida en 2016 da man de mulleres vítimas 
de violencia que eran usuarias do CIM de Ferrol. O obxectivo 
da entidade pasa por «apoiar e acompañar ás mulleres, 
servindo de complemento aos servizos públicos, mais tamén 
prever as condutas machistas traballando coa mocidade nos 
centros de ensino e nos Puntos Violetas».

Contan cun espazo na Casa da Muller e todos os días da 
semana, de 10:00 a 22:00 horas, atenden no teléfono 
633 840 016. Tamén nas redes sociais e no enderezo 
electrónico alvixeferrol@gmail.com.

O Mencer

Programa especializado para mulleres que exercen a 
prostitución e/ou son vítimas de trata, traballando con elas 
para a súa recuperación integral. O centro de día, promovido 
e atendido polas Irmás Oblatas en colaboración co persoal 
técnico, está ubicado na rúa Espartero, 51. Pódese contactar 
no teléfono 981 358 562 ou no enderezo electrónico 
omencer@jazzfree.com.
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Marcha Mundial das Mulleres

A Marcha Mundial das Mulleres é un colectivo feminista que forma 
parte dunha rede internacional co obxectivo de loitar contra a 
violencia machista e a pobreza, ademais de defender os dereitos 
das mulleres. Pódese contactar con elas no 671 695 968, no 
enderezo marchagaliza@gmail.com ou nas redes sociais.

Avante LGBT+

É un colectivo LGBT+ galego, feminista e que loita pola igualdade 
sexual e de xénero. Pódese contactar no enderezo 
avanteferrol@gmail.com ou nas redes sociais.

Asociación de Mulleres ‘Amistad’ de Santa Mariña

Dúas décadas traballando na cidade desde o barrio de Santa 
Mariña fomentando a participación das mulleres na súa vida 
sociocultural. Pódese contactar con ellas no teléfono 981 315 702, no 
enderezo asociacionamistad@yahoo.es ou nas redes sociais.

Asociación de Mulleres Rurais  
San Xoán de Esmelle

Unha longa traxectoria de traballo participado destas mulleres 
rurais en eidos coma a cultura, a recuperación da memoria e das 
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tradicións. Pódese contactar no teléfono 981 365 675 ou no 
local social de Esmelle.

Asociación de Mulleres Rurais de Doniños

Este colectivo de mulleres rurais conta cunha intensa 
actividade participada en distintos eidos socioculturais. Están 
no Lugar de Pereiro, sen número, 15.593 de Ferrol.

Asociación de Mulleres de Caranza

Desde o colectivo teñen impulsado ducias de iniciativas para 
fomentar a participación feminina e prevención da violencia 
de xénero. Pódese contactar con elas no teléfono 981 370 985 
e no enderezo caranza@telefonica.net.

Asociación Rural de Mulleres Emprendedoras 
(ARUME)

Creada no 2009, esta asociación ten como obxectivo a 
promoción social, cultural e laboral das súas socias a través do 
asesoramento e accións divulgativas. Pódese contactar nos 
teléfonos 981 372 798 e 650 014 010.
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Asociación de Mulleres con Endometriose 
QuerENDO

Este colectivo naceu para defender os dereitos das mulleres que 
padecen esta doenza e esixir solucións na sanidade pública para 
mellorar a súa calidade de vida. Pódese contactar con elas no 
604 084 382, no enderezo mulleresconendometriose@gmail.com 
ou nas redes sociais.

Asociación de Mulleres con Discapacidade de 
Galicia (ACADAR)

Constituída no 2009 por un grupo de mulleres co desexo común 
de alcanzar a igualdade efectiva de oportunidades das mulleres 
con discapacidade de Galicia promovendo, coordinando e 
reivindicando a defensa dos seus dereitos. Pódese contactar con 
elas nos teléfonos 674 073 092 ou 674 139 837, no enderezo 
info@acadar.org ou nas redes sociais.

Padroado Concepción Arenal

Entidade sen ánimo de lucro creada por mulleres ferrolás a 
comezos do século XX co obxectivo de dar acollemento a mulleres 
en situación de vulnerabilidade. Pódese contactar no teléfono 
616 904 425, no enderezo patronato.ca@gmail.com ou nas redes 
sociais.
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Asociación Sociocultural ASCM

É unha entidade sen ánimo de lucro que ten como obxectivo 
prioritario a plena inclusión das persoas con discapacidade e 
que foi declarada como Entidade de Utilidade Pública pola 
Xunta de Galicia no ano 2010. 

Pódese contactar no teléfono 981 351 430 ou no correo 
electrónico ascm.ferrol@ascmferrol.com

Asociación Mobilidade Humana para a 
Colaboración e o Desenvolvemento

O seu obxectivo é dar apoio integral en temas de mobilidade 
humana para as persoas e as súas familias, a fin de facilitar 
a súa integración na sociedade de acollida con acciones de 
mediación, participación cidadá e incidencia política. Para 
conseguilo promoven a creación e participación activa en 
espazos de debate e de traballo en rede con outras entidades, 
ademáis de brindar asesoría xurídica, formación e inserción 
laboral, especialmente a mulleres traballadoras do fogar e de 
coidados e as súas familias. As súas actuacións desenvólvens  
no marco da garantía plena dos  Dereitos Humanos e das 
propias responsabilidades adquiridas no país receptor.

Contacto: 698 130 998   Correo electrónico: info@mhumana.org
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1.3  Outras entidades

Universidade – Oficina para a Igualdade de Xénero 
da UDC

A Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC ten como misión  
velar polo cumprimento do principio de igualdade entre mulleres 
e homes coa finalidade de acadar a plena incorporación das 
mulleres a vida política, cultural e científica no seo da UDC.  
Correo electrónico: oficina.igualdade@udc.es

Se eres vítima ou coñecedora dunha situación de acoso sexual ou 
acoso por razón de xénero podes denuncialo enviando un correo 
electrónico á Directora da OIX a través de directora.oix@udc.gal 
Teléfono: 881 013 415
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2. RECURSOS TELEFÓNICOS

% 016

O Ministerio de Igualdade, a través da Delegación do Goberno 
contra a Violencia de Xénero, presta un servizo integral de 
información e asesoramento a vítimas as 24 horas a través 
deste teléfono que non deixa rastro nin na factura nin no 
rexistro de chamadas. Tamén está dispoñible no enderezo 
electrónico 016-online@igualdad.gob.es e para persoas con 
discapacidade auditiva no 900 116 016.

% 900 400 273

Servizo teléfonico de asistencia integral para vítimas, de balde 
e activo as 24 horas do día, que presta a Secretaría Xeral de 
Igualdade da Xunta de Galicia.

% 682 916 136 / 682 508 507

Dous números de WhatsApp de apoio emocional inmediato 
ás vítimas. Un servizo estatal atendido por psicólogas con 
formación en violencia de xénero que funciona as 24 horas do 
día.
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% 981 944 124

O teléfono do Centro de Información á Muller de Ferrol préstalles 
servizo ás mulleres que precisen de información sobre os recursos 
que están ao seu dispor no municipio. Tamén no enderezo 
electrónico cim@ferrol.es e na Casa da Muller (rúa Lugo, 56) ou 
nos teléfonos 981 944 000 extensión 673 (asesoría xurídica) e 981 
944 000 extensión 674 (asesoría psicolóxica).

APLICACIÓNS MÓBILES

% EscApp

Deseñada pola Secretaría Xeral de Igualdade en 
colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría 
informática de Galicia, ten por obxecto achegar 
información de utilidade ás mulleres.

% Agresión OFF

Deseñada pola Xunta de Galicia con información 
e consellos para previr agresións sexuais. Tamén 
contén unha pequena guía de recursos.

P
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% LilApp

Deseñada polo Concello de Ferrol e pensada para informar e 
protexer ás mulleres. É unha ferramenta preventiva e conta con 
xogos divulgativos para achegar información sobre feminismo 
dun xeito lúdico.

3. OUTROS RECURSOS DE APOIO 
PSICOLÓXICO E SOCIAL

3.1 Atención psicolóxica ás vítimas e a súa 
familia

rograma posto en marcha por un convenio asinado pola 
Secretaría Xeral de Igualdade e o Colexio oficial de Psicoloxía 
de Galicia co obxectivo de ofrecer asistencia psicolóxica 
especializada en situacións de violencia ás mulleres e as súas 
familias. É gratuíto, anónimo, de resposta rápida e conta con 
sete profesionais en Ferrol. O teléfono é 629 777 595 e o correo 
papmvx@cop.es.

P
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3.2  Quenda de garda Psicolóxica en violencia 
de xénero

ervizo a disposición das vítimas para ofrecerlles asesoramento e 
apoio psicolóxico desde o momento da denuncia fóra do horario 
dos servizos sociais. Son as Forzas e Corpos de Seguridade as que 
activan a quenda.

3.3  Quenda de garda Social en violencia de 
xénero

ervizo a disposición das vítimas para ofrecerlles apoio e 
acompañamento social desde o momento da denuncia fóra do 
horario dos servizos sociais. Son as Forzas e Corpos de Seguridade 
as que activan a quenda.

S

S A

I
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3.4 Intervención psicolóxica en caso de 
violencia sexual

ntervención con mulleres vítimas de abusos e violencia sexual 
para axudarlles a afrontar e superar os seus desaxustes físicos, 
emocionais e relacionais que se producen logo de ter sufrido 
este tipo de agresión.

3.5 Programa terapéutico para homes

bramos o círculo facilita información, atención psicolóxica 
e apoio a homes que adoptan actitudes violentas nas súas 
relacións e desexan adquirir novos comportamentos exentos de 
agresividade.A

I
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3.6  Servizo de acompañamento a persoas 
orfas por crimes de violencia de xénero

compañamento e asesoramento na xestión dos trámites e 
apoio socio-educativo que precisen as persoas orfas das vítimas 
mortais da violencia de xénero que sexan menores de 30 anos, 
así como das persoas que asuman a súa custodia ou acollemento 
permanente no caso dos menores de 18 anos.

Teléfonos: 981 545 361 ou 981 957 268

3.7  Estadías de tempo libre

irixidas a mulleres con responsabilidades familiares non 
compartidas, con preferencia para as vítimas. O obxectivo 
é desligalas da situación habitual para que leven a cabo un 
intercambio de experiencias nun espazo de lecer. Os gastos de 
aloxamento, manutención, monitoras e transporte son gratuítos.

Teléfonos 981 545 361 ou 981 957 268

A

D P

A
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3.8 Campamentos de verán

s fillas e fillos menores dependentes de mulleres vítimas 
de violencia de xénero que residen ou residiron en casas 
de acollida teñen preferencia á hora de participar nos 
campamentos xuvenís organizados pola Xunta.

Teléfonos 981 545 696 ou 981 544 926

3.9 Residencias xuvenís

referencia na convocatoria anual de prazas de persoas 
colaboradoras-bolseiras para residencias xuvenís da Xunta no 
caso de mulleres vítimas ou descendentes. Tamén se convocan 
prazas nas residencias para cada curso quedando reservadas 
o 9 % para mozas que sufriran violencia ou fillos e fillas de 
proxenitoras que a sufrisen.

Teléfono: 881 881 236
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4. RECURSOS DE APOIO ECONÓMICO

4.1  Prestacións periódicas

xudas económicas de carácter periódico para mulleres vítimas 
de violencia de xénero co obxectivo de proporcionarlles apoio 
económico para tentar garantirlles condicións 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. Consisten nunha cantidade periódica de 
ata un máximo de 12 mensualidades, con importes que varían dos 
200 aos 800 euros dependendo dos ingresos e as súas condicións 
familiares.

Teléfonos: 881 999 164 ou 981 957 699

A
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4.2 Axudas de pagamento único

irixidas a mulleres vítimas con especial dificultade á hora de 
atopar un emprego. Consiste nunha cantidade económica 
que se achega nun só pagamento que equivale a seis meses 
de subsidio por desemprego, pero poder chegar aos 12 ou 18 
meses segundo as características da muller e a súa familia.

Teléfono: 981 545 373

4.3 Fondo Galego de Garantía Indemnización

xuda económica para casos de sentenza xudicial firme por 
danos e prexuízos causados pola violencia.

Teléfono: 981 545 373A

D
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4.4  Axudas ás mulleres gravemente feridas 
por violencia de xénero

en por obxecto indemnizar ás mulleres que, como consecuencia 
da situación de violencia, sufrisen feridas graves que lle 
ocasionaran hospitalizacións. O importe é de 7.000 euros nun só 
pagamento.

Teléfonos: 981 545 361 ou 981 957 268

4.5  Axudas a orfos e orfas menores de 30 anos

en por obxecto indemnizar aos menores de 30 anos cuxa nai foi 
asasinada por violencia de xénero. O importe é de 7.000 euros 
nun só pagamento.

Teléfonos: 981 545 361 ou 981 957 268
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4.6 Ingreso Mínimo Vital

índa que non se trata dunha prestación dirixida en exclusiva a 
mulleres vítimas, sufrir unha situación de violencia de xénero 
outorga facilidades na súa concesión. O ingreso mínimo vital 
ten por obxecto reducir os niveis de pobreza e exclusión nos 
fogares en situación de vulnerabilidade sendo compatible 
con outras axudas. Pódese solicitar sen certificado dixital na 
páxina web da Seguridade Social:

É moi doado, seguindo os pasos que se enumeran neste vídeo:

No caso das vítimas cómpre aportar a sentenza condenatoria, 
a orde de protección ou medidas cautelares, o informe do 
Ministerio Fiscal e/ou informe de Servizos Sociais, servizos 
especializados ou de acollemento.

A
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4.7  Renda de Integración Social de Galicia 
(RISGA)

 prestación pública da Xunta de Galicia está destinada a garantir 
recursos económicos de subsistencia a quen careza deles. Os 
trámites para a súa concesión terán carácter urxente cando no 
informe de valoración social se reflicta que a persoa solicitante 
é vítima de violencia de xénero e a condición sexa debidamente 
acreditada.

A Área de Servizos Sociais do Concello de Ferrol xestiona 
ás peticións da RISGA desde o Edificio Social (rúa Sánchez 
Barcáiztegui, 35 - 981 944 230), a Casa Solidaria (rúa Velázquez, 44 
– 981 944 282) ou o Centro Cívico de Caranza (avenida Castelao s/n 
– 981 944 233).

4.8  Exención de taxas de matrícula 
universitaria

s mulleres vítimas de violencia machista e os seus fillos e fillas 
teñen dereito á exención do pagamento dos prezos públicos por 
servizos académicos en calquera das universidades públicas de 
Galicia.

Teléfonos: 981 545 446 ou 981 544 430
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4.9 Gratuidade nos comedores escolares

s familias afectadas por violencia de xénero teñen dereito á 
gratuidade dos comedores escolares dos centros docentes públicos 
non universitarios dependentes da Consellería de Educación.

Teléfonos: 881 995 188 ou 981 545 480

4.10 Renda Activa de Reinserción

 unha axuda estatal para mulleres vítimas de violencia de 
xénero que non teñan emprego. A súa contía é o 80 % do 
IPREM mensual vixente e inclúe unha axuda suplementaria 
de pagamento único se a beneficiaria tivo que cambiar de 
residencia polas súas circunstancias nos 12 meses anteriores 
á solicitude de admisión ao programa ou durante a súa 
permanencia neste, de contía equivalente ao importe de tres 
meses da renda activa de inserción.

Máis información: Oficina do Servizo Público de Emprego Estatal 
de Ferrol, ubicada no segundo andar do edificio administrativo 
da Xunta de Galicia na praza Camilo José Cela, sen número.

Teléfono: 981 330 530
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4.11  Anticipos por non pagamento de pensións 
alimenticias

esde o Fondo de Garantía do Pagamento de Alimentos 
garántese o pagamento de pensións recoñecidas e non 
pagadas, establecidas en convenios xudicialmente aprobados 
ou en resolución xudicial en procesos de separación, divorcio, 
declaración de nulidade de matrimonio, filiación ou alimentos.

As persoas beneficiarias son fillas e fillos titulares dun dereito 
de alimento recoñecido xudicialmente que formen parte dunha 
unidade familiar cuxos recursos non superen a cantidade 
resultante de multiplicar a contía anual do IPREM polo coficiente 
que corresponda en función do número de menores na familia.

Teléfono: 981 369 384

4.12  Axudas a vítimas de delitos violentos e 
contra a liberdade sexual

on axudas públicas en beneficio das vítimas directas e indirectas 
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, pero tamén de vítimas de delitos contra 
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a liberdade sexual aínda que se perpetren sen violencia. A 
violencia de xénero está contemplada como un destes casos.

O prazo para solicitalas é dun (1) ano desde a data na que se 
produciu o feito delitivo. Porén, o prazo interrómpese co inicio 
do proceso penal e ábrese de novo coa resolución xudicial 
firme. O importe varía segundo o tipo de danos sufridos polas 
vítimas.

Teléfono: 981 369 384

4.13 Bono de alugueiro social

ara vítimas con dificultades para asumir o custo de 
arrendamento da vivenda. É anual e conta con bonos mensuais 
de 175, 200 ou 225 euros dependendo da localidade. Ademais 
contémplase unha axuda de 600 euros para a fianza e/ou a alta 
nas subministracións.

Teléfono: 881 999 022

P
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5. RECURSOS DE APOIO Á INSERCIÓN 
LABORAL

5.1  Programa de fomento da contratación

s entidades locais galegas perciben axudas para o fomento de 
contratación de mulleres vítimas de violencia de xénero con 
contratos de 4 a 12 meses en traballos de interese xeral no concello 
beneficiario.

Teléfonos: 981 545 361 ou 981 957 268

5.2  Programa de inserción laboral

s entidades sen ánimo de lucro perciben axudas para o 
desenvolvemento de programas de inserción laboral para mulleres 
en situación de violencia de xénero.

Teléfonos: 981 957 613 ou 981 957 784
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5.3 Programa de cooperación

inanciamento das accións de fomento de emprego a través 
da contratación de persoas traballadoras desempregadas e 
mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas para 
realizar servizos de interese xeral e social. Inclúe incentivo á 
mobilidade.

Teléfonos: 981 544 666 ou 981 544 691

5.4 Servizo Público de Emprego de Galicia

 Servizo ten establecido un protocolo de actuación para 
mulleres vítimas, que poden rexistrar a súa condición e indicar 
se desexan que os seus datos sexan confidenciais.

Teléfono: 981 995 598
O
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6. RECURSOS DE PROTECCIÓN

6.1  Forzas e Corpos de Seguridade do Estado

 Policía Nacional conta en Ferrol cunha Unidade de Atención á 
Familia e á Muller (UFAM), un servizo específico de investigación 
e protección especializado en violencia de xénero, violencia 
doméstica e violencia sexual. Está ubicado na comisaría da 
avenida de Vigo, 165, ou nos teléfonos 981 333 800 e 112.

A Policía Local de Ferrol participa no sistema Vioxen que permite 
aos axentes ter máis información sobre os casos activos de 
violencia machista e poder facer un seguimento. O teléfono é o 
092.

6.2  Servizo Atenpro

 un servizo telefónico de atención e protección as 24 horas para 
vítimas a través dun dispositivo electrónico. A Cruz Roja é a 
encargada de xestionalo en Ferrol desde a súa ubicación na rúa do 
Sol número 26 ou no teléfono 981 355 303.É
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6.3 Regularización das mulleres migrantes 
vítimas

s mulleres migrantes que teñan acreditada a condición de 
vítima de violencia de xénero terán autorización de residencia e 
traballo en España.

En Ferrol, pódese consultar e solicitar na comisaría da Policía 
Nacional ubicada na praza de San Amaro, número 1, e no 
teléfono 981 333 874.

6.4 Sistema VioXen

 sistema VioXen é  un protocolo de colaboración coas forzas e 
corpos de Seguridade do Estado para avanzar na prevención de 
casos de violencia machista.

O Concello de Ferrol ten implementado este protocolo para 
reforzar a loita contra a violencia de xénero.

Servizo de Protección da Violencia de Xénero da Policía Local: 
Contacto: 604 080 718 – Email: viogen092@ferrol.es
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7. RECURSOS NO ÁMBITO XUDICIAL

7.1  Oficinas de atención á cidadanía e ás 
vítimas-OAVD

stas oficinas ubicadas nos xulgados das sete cidades galegas, 
entre elas Ferrol, ofrecen información e asesoramento en materia 
de violencia de xénero desde o apoio emocional ata a orientación 
e derivación a recursos especializados.

Configúranse como unha unidade especializada co obxectivo de 
prestar asistencia coordinada para dar resposta ás vítimas nos 
ámbitos xurídico, psicolóxico e social.

Na cidade está situada no primeiro andar dos Xulgados (rúa 
Coruña, número 55), no teléfono 981 337 520 e no enderezo 
electrónico atencion.vitimas.ferrol@xustiza.gal.

7.2  Asistencia xurídica gratuíta

s vítimas de violencia de xénero teñen dereito ao acceso á xustiza 
gratuíta con independencia da existencia ou non de recursos 
económicos para facerlle fronte ao custo de contratar servizo de 
avogacía.A
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Esta asistencia prestaráselle de inmediato para aqueles 
procesos e procedementos administrativos que estean 
vinculados á súa condición de vítima. Este dereito asiste tamén 
aos causahabientes no caso de falecemento sempre que non 
fosen partícipes nos feitos.

Na cidade accédese a través do Servizo de Orientación Xurídica 
(SOX) do Colexio de Avogados/as de Ferrol. Está ubicado nos 
Xulgados da rúa Coruña e pódese contactar no teléfono 
981 354 705.

7.3 Puntos de Encontro Familiar

rede de puntos de encontro facilitan o cumprimento do réxime 
de visitas e preservan a relación entre as e os menores e as 
persoas das súas familias en situación de crise, procurando a súa 
seguridade e benestar. Teléfonos: 881 995 437 e 981 544 655

7.4 Asesoramento xurídico en liña

ervizo de apoio a través da Rede para dar, 
dun xeito gratuíto e anónimo, información e 
asesoramento xurídico sobre diversas cuestións 
relacionadas coa violencia contra as mulleres.
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8. RECURSOS PARA VÍTIMAS DE TRATA

8.1  Programa de atención integral

on proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en 
situación de explotación sexual, preferentemente migrantes e/ou 
vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual 
e/ou laboral en Galicia. O obxectivo é apoiar a súa recuperación e 
integración social e laboral.

Colabórase con ONGs especializadas para 
desenvolver accións de apoio directo para 
trámites administrativos, atención psicolóxica, 
asesoramento xurídico, orientación laboral e 
atención en traballo de rúa.

Teléfonos: 981 545 373 e 981 957 784

8.2  Vivendas de seguridade para vítimas

ivendas seguras para as vítimas de explotación sexual e trata, 
espalladas por toda Galicia para facilitar un espazo seguro de 
recuperación integral para as mulleres que deciden abandonar a 
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situación de explotación na que estaban inmersas. A Secretaría 
Xeral de Igualdade establece convenios con entidades sen 
ánimo de lucro que xestionan estes espazos.

Teléfonos: 881 995 285 e 981 957 784

9. TEST: PODES SER TI UNHA VÍTIMA 
OU UN AGRESOR?

alquera muller pode sufrir malos tratos porque non hai un perfil 
de vítima e o único factor de risco é ser muller. A persistencia 
dos modelos de masculinidade e feminidade impide moitas 
das veces que identifiquemos como condutas xeradoras ou 
constitutivas de malos tratos certas prácticas que consideramos 
normais nas relacións entre homes e mulleres.

Por iso é tan difícil para as mulleres detectaren cando están 
a ser vítimas de violencia de xénero ou están en risco de selo, 
mais tamén pode ser difícil para os homes recoñecer que 
podan estar exercendo violencia. Aquí van algunhas preguntas 
para elas e tamén para eles co obxectivo de detectar, previr e 
frear estas condutas.

C



1. Critica o teu xeito de vestir e tenta convencerte para 
que cambies o teu aspecto?

2. Impídeche ir onde queres, cando queres e con quen 
queres?

3. Intenta que te afastes da túa familia ou das túas 
amizades ou critícaas?

4. Faite sentir inferior, parva ou inútil ou búrlase das 
túas crenzas?

5. Insúltate ou diríxese a ti con nomes ofensivos?

O teu mozo...
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Se algún semáforo se pon en vermello, chama ao 016 ou acude a algún dos recursos dos que damos conta nesta guía

para ela



6. Ignórate, mostra indiferenza ou castígate co 
silencio?

7. Ten celos e acúsate de manter relacións con 
outros?

8. Móstrase moi sobreprotector contigo?

9. Chámate ou mándache mensaxes constamente 
ao móbil para saber onde e con quen estás?

10. Obrígate a manter relacións sexuais ou amosa 
insistencia até que cedes para que cale ou porque 
che esixe unha “proba de amor” e tes medo de 
perdelo?

O teu mozo...
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Se algún semáforo se pon en vermello, chama ao 016 ou acude a algún dos recursos dos que damos conta nesta guía

para ela



1. Cres que lle gusta ir provocando porque pon 
roupa que ela escolleu?

2. Impídeslle que decida cando, onde e con quen 
ir porque pensas que se te quere a ti non debe saír 
con ninguén máis?

3. Moléstache que manteña boas e sólidas 
relacións coa súa familia e amizades?

4. Búrlaste do que pensa, do que fai e/ou do seu 
traballo?

5. Insúltala ou diríxeste a ela con nomes ofensivos?

Se algún semáforo se pon en vermello, chama ao 016 ou acude a algún dos recursos dos que damos conta nesta guía
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A túa moza...

para el



6. Ignórala, móstraste indiferente ou castígala co 
silencio cando queres demostrarlle o teu enfado?

7. Poste celoso e acúsala de manter relacións con 
outras persoas?

8. Cres que debes protexela sempre de todo porque 
pensas que ela soa non vai saber ou non poderá facelo?

9. Chámala ou envíaslle mensaxes constamente ao 
móbil para saber que fai, onde e con quen está?

10. Se ela non quere manter relacións sexuais segues 
insistíndolle porque pensas que “non” pode ser un “tal 
vez” ou ameázala con romper a relación?

Se algún semáforo se pon en vermello, chama ao 016 ou acude a algún dos recursos dos que damos conta nesta guía
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A túa moza...

para el







Nunca é tarde para ser libre

Ferrol abre
a porta contigo

Ferrol abre
a porta contigo

Nunca é tarde para ser libre

GUÍA DE RECURSOS FRONTE Á
VIOLENCIA DE XÉNERO EN FERROL


