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SAÚDO DO ALCALDE 
 

Dende o Concello de Coirós, seguimos a 
ver que acontecen fenómenos que nos 
avergoñan e nos doen. Por iso sentimos a 
necesidade de coordinar todos os esforzos 
e precisamos por en común todos os 
medios persoais e materiais, para poder 
loitar da maneira máis eficiente posible 
contra a existencia dos malos tratos no seo 
da familia, dos que tivemos xa dramáticos 
exemplos na nosa comarca.  

Este feito xa espertou no pasado a nosa 
sensibilidade, e levounos a por en marcha 
no ano 2004 o “I Plan de Igualdade de Oportunidades”, e logo 
posteriormente un “II Plan de Igualdade” que comprendería o período de 
2009-2010 e que actualmente está prorrogado. 

Xunto coa concelleira da Muller e a directora do CIM, vemos que temos 
que seguir dando pasos cara adiante na procura da mellora das cousas, e o 
compromiso firme de dar un bo servizo ás vítimas.  

Por todo iso poñemos en marcha este Protocolo de Actuación 
Interdisciplinar (PAI) para o tratamento da violencia de xénero. Con el 
queremos axilizar a resposta ante a violencia contra as mulleres e así dar 
unha mellor atención ás vítimas e os seus fillos e fillas. 
 
Coirós, 2 de novembro de 2011 

Francisco Quintela Requeijo   
ALCALDE-PRESIDENTE   
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 1.1 O CONCELLO DE COIRÓS 
 
O Concello de Coirós 
atópase situado ó noroeste 
da provincia de A Coruña. 
Pertence á Comarca de 
Betanzos, e fai de límite 
entre os concellos interiores 
e litorais no norte da 
provincia de A Coruña. 

Limita ó norte con Betanzos 
e Paderne, ó Sur con Oza 
dos Ríos e Aranga, ó leste 
con Aranga e Irixoa, e ó 
Oeste con Oza dos Ríos. A 
estrada N-VI (Madrid-A Coruña) atravesa Coirós de forma lonxitudinal, así 
coma a autovía A-6, con entrada no municipio. 

Coirós posúe unha situación xeográfica privilexiada, xa que está moi ben 
comunicada: a tan só 9 minutos de Betanzos, 28 minutos de A Coruña e a 
30 minutos de Ferrol. 

Conta cunha poboación de 1.722 habitantes (842 homes e 880 mulleres) e a 
extensión do municipio é de 32,8 km2, nos que se distribúen as súas seis 
parroquias: San Xulián de Coirós, Santa Mariña de Lesa, Santiago de Ois, 
Santa María de Ois, San Salvador de Colantres e San Vicente de Armea, e 
31 entidades de poboación. A distribución territorial interna non se 
concentra especialmente en ningunha das parroquias, podendo destacar só 
as de San Xulián de Coirós e Santa María de Ois.  
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AS PARROQUIAS DO CONCELLO: 

ARMEA 
Nº de habitantes: 61 
Nº de casas: 47 
Linda coa parroquia de: Collantres 
Entidade de poboación: Armea  

COIRÓS 
Nº de habitantes: 479 
Nº de casas: 246 
Linda coas parroquias de: Collantres, Lesa e Santiago de Ois 
Entidades de poboación: Bullo, Casela, Os Chas, Coirós de Abaixo, Coirós de 
Arriba, Espenuca y Meixonfrío 

COLLANTRES 
Nº de habitantes: 254 
Nº de casas: 166 
Linda coas parroquias de: Armea e Coirós 
Entidades de poboación: Collantres, Mende e Queirí 

LESA 
Nº de habitantes: 252 
Nº de casas: 138 
Linda coas parroquias de: Coirós, Santa María de Ois e Santiago de Ois 
Entidades de poboación: Figueiras, Lapela, Lesa, Merille e Souto 

SANTA MARIA DE OIS 
Nº de habitantes: 465 
Nº de casas: 272 
Linda coas parroquias de: Lesa e Santiago de Ois 
Entidades de poboación: Anta, Berbecha, Castrillón, Costa, Fontelo, 
Loureiros, Parada, Penas, Recebés e Xora 

SANTIAGO DE OIS 
Nº de habitantes: 211 
Nº de casas: 117 
Linda coas parroquias de: Coirós, Lesa e Santa María de Ois 
Entidades de poboación: Caresma, Casal e Combarro 
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Destaca o feito de que o 92,8% da poboación agrúpase en núcleos 
dispersos, o que dificulta calquera actuación a levar a cabo. 

Ademais dende o CIM de Coirós, tamén prestamos servizo en materia de 
muller ós concellos próximos como son*: 

Concello Habitantes Homes Mulleres 

Abegondo 5.765 2.861 2.904 

Aranga 2.126 1.072 1.054 

Bergondo 6.758 3.258 3.500 

Betanzos 13.673 6.535 7.138 

Cesuras 2.209 1.086 1.123 

Coirós 1.722 842 880 

Irixoa 1.501 753 748 

Miño 5.628 2.770 2.858 

Monfero 2.239 1.135 1.104 

Oza dos Ríos 3.198 1.588 1.610 

Paderne 2.653 1.303 1.350 

Vilarmaior 1.277 658 619 

Total 48.749 23.861 24.888 

* Datos tomados do IGE 
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 1.2 ANTECEDENTES 
 

Cada profesional debe coñecer os conceptos, instrumentos normativos, 
protocolos de actuación e recursos adecuados a aplicar en cada caso; a 
sociedade no seu conxunto ten que ver que a violencia de xénero é unha 
cuestión pública e unha prioridade política; os que violentan teñen que 
saber que a sociedade está organizada para detelos e as mulleres ás que 
pedimos que dean o paso de denunciar e romper o seu silencio deben 
sentir que van a estar apoiadas e seguras en todo momento. 

A información é un elemento clave neste proceso. Por iso o Concello de 
Coirós e o CIM (Centro de Información á Muller) toman a decisión de 
elaborar un Protocolo de Actuación que facilite e sistematice a adecuada 
resposta profesional fronte ás situacións de violencia de xénero. Unha guía 
que quere favorecer o avance polo camiño cara unha sociedade sen 
violencia, máis xusta e igualitaria entre homes e mulleres. 

Coirós é un municipio que aposta por unha igualdade entre sexos, cómo 
recolle na súa guía “II PLAN DE IGUALDADE” “Igualdade de oportunidades”, 
na que recolle o seguinte: 

“O dereito á igualdade interésanos a toda a cidadanía do noso Concello 
porque mellora a nosa calidade de vida, tanto na nosa realización 
profesional como na persoal, familiar e laboral.” 

Ademais, o diagnóstico e a atención á violencia de xénero, tanto no ámbito 
da asistencia primaria como no da especializada, están incluídos no Real 
Decreto 1030/2007, de 15 de setembro, polo que se establece a carteira de 
servizos comúns do SNS e o procedemento para a súa actualización. 

Debemos ter en conta que no CIM de Coirós, un dos pioneiros en toda 
Galicia, leváronse a cabo distintas actuacións, como servizos de 
información e asesoramento ás mulleres. Esta información é personalizada 
e directa ás mulleres da zona. O Concello de Coirós presta todo o ano 
servizos de atención e asesoramento á poboación en xeral a través do CIM, 
e de forma específica ás mulleres vítimas de violencia de xénero. 
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As actuacións levadas a cabo, segundo a MEMORIA ANUAL DO 
FUNCIONAMENTO DO CIM do Concello de Coirós no ano 2010, foron: 

AREA XURÍDICA 353 actuacións 

AREA PSICOLÓXICA 423 actuacións 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 2 actuacións 

AREA EMPREGO 12 actuacións 

INFORMACIÓN VARIADA 42 actuacións 

Tamén se prestou o servizo de aloxamento alternativo (casas de acollida 
cando a muller corría perigo, ou a situación así o pedía). 

O protocolo que agora se presenta é o primeiro sobre esta materia que se 
propón para a súa aplicación no concello de Coiros e a súa comarca. O seu 
obxectivo é proporcionar ós/ás profesionais implicados unhas pautas de 
actuación homoxéneas nos casos de violencia dirixida de forma específica 
contra as mulleres, tanto na atención e seguimento, como na prevención e 
pronóstico precoz.  

Esperase que sexa de especial utilidade, sobre todo para os/as profesionais 
que teñen o primeiro contacto directo coas vítimas da violencia de xénero. 

Para confeccionalo tívose en conta o criterio de numerosos/as expertos/as 
e a labor xa desenrolada no CIM de Coirós, e outros concellos limítrofes. 

O traballo foi minucioso e moi participativo entre os/as distintos/as 
profesionais ou colectivos implicados na materia, polo que se agradece o 
esforzo a todos/as os/as que tomaron parte nel. 

Por todo o exposto, presentamos esta guía e pómola a disposición dos/as 
profesionais implicados/as do concello e da comarca en xeral, como 
instrumento de orientación e actuación efectiva contra a violencia de 
xénero. 
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 1.3 MARCO NORMATIVO COMPETENCIAL 
 
Este protocolo interdisciplinar en Violencia de Xénero, debe axustarse ó 
marco normativo estatal e autonómico existente co fin de garantir a 
aplicación de criterios homoxéneos na atención ás mulleres que sofren 
violencia. 

 

LEIS NO ÁMBITO ESTATAL: 
 

 Constitución española de 6 de decembro de 1978. 

 Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da Orde de Protección das 
vítimas de violencia de xénero. 

 Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero. 

 Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes. 

 
 
LEIS NO ÁMBITO AUTONÓMICO (GALICIA): 
 
 Estatuto de Autonomía para Galicia. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril 

(B.O.E. 28/04/1981) Artigo 4.2. 

 Lei galega 11/2007, para a prevención e tratamento integral da violencia 
de xénero da Xunta de Galicia. 

 Lei galega 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes. 
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LEIS NO ÁMBITO DO REPARTO DE COMPETENCIAS: 
 
 Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local. 

 Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia. 

 
LEIS NO ÁMBITO DA PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
 Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal. 
 
 PROTOCOLOS: 
 
 Protocolo para a implantación da orde de protección das vítimas de 

violencia doméstica, 2003. 

 Protocolo de actuación das forzas e corpos de seguridade e de 
coordinación cos órganos xudiciais para a protección das vítimas de 
violencia doméstica e de xénero, 2004. 

 Protocolo de colaboración e coordinación entre as forzas e corpos de 
seguridade do estado e os corpos de policía local para a protección das 
vítimas de violencia doméstica e de xénero, 2006. 

 Convenio marco de colaboración, cooperación e coordinación entre o 
Ministerio do Interior e a Federación española de municipios e 
provincias en materia de seguridade cidadá e seguridade viaria, 2007. 

 Protocolo Común para a Actuación Sanitaria ante a Violencia de Xénero, 
2007. 

 Guía Técnica do Plan de Atención Integral á Saúde da Muller: Guía 
Técnica do Proceso de Atención ás Mulleres en Situación de Violencia de 
Xénero, 2009. 
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 2.1 INTRODUCIÓN 
 

Este protocolo é un documento onde se explican os pasos a seguir no 
momento de dar resposta a unha situación de violencia exercida contra as 
mulleres. Con isto pretendese mellorar as condicións de vida das mulleres e 
asegurar o seu dereito a unha vida sen violencia. 

Despois de revisar a fondo a actuación de todas as institucións e 
profesionais para encontrar unha forma coordinada de traballar que 
permita afrontar coa máxima eficacia esta problemática, chégase á 
conclusión de que as causas que explican a violencia doméstica son 
diversas e variadas, e que é preciso actuar dende todas as direccións 
posibles (sobre todo de forma preventiva, pero sen esquecer a fase 
postcriminal), e sempre será necesaria unha boa coordinación entre 
todos/as. 

As administracións levan a cabo numerosas actuacións para previr este 
problema e concienciar á sociedade: campañas públicas de divulgación e 
sensibilización; campañas de información ás vítimas a partires da 
adolescencia nos centros de ensino e centros culturais; axudas económicas 
inmediatas e provisionais para as vítimas, etc. Todas aquelas medidas que 
axuden a facer asumir á sociedade que todo o mundo ten o dereito a non 
ser sometido a ningún trato vexatorio ou inhumano. 

Sen prexuízo destas medidas, que cumpre tomar a outros niveis 
institucionais e territoriais, considerase imprescindible plasmar por escrito 
cales son as liñas de actuación máis idóneas, así cómo as pautas de conduta 
que se deben ter presentes en todos aqueles casos nos que se encontre 
unha situación de violencia doméstica. 
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 2.2 OBXECTIVOS DE COORDINACIÓN 
 

O obxectivo principal deste protocolo é establecer unha pauta de actuación 
normalizada e de consenso con todos/as os/as profesionais implicados na 
materia de violencia de xénero.  

Hai que ter en conta que se podería dar o caso de actuacións paralelas que 
se entorpecerían ó non existir un documento que recolla formalmente 
quen ten competencias para actuar nestes casos e cales son esas 
competencias. 

Este protocolo tamén dará resposta á protección de datos cos que se 
atopan moitas entidades e organismos á hora de prestar asistencia ás 
vítimas da violencia machista e derivalas ós organismos correspondentes 
en cada caso. 

Ten tamén como fin primordial mellorar as condicións de vida das mulleres 
e asegurar os seus dereitos a unha vida sen violencia e digna. 

Ó mesmo tempo será flexible, no senso de actuar sempre en favor do 
interese da muller, e ó respecto sobre as decisións tomadas por ela. 

Vai a ser un documento base para traballar cóbado con cóbado co fin de 
dar unha resposta ás mulleres vítimas de maltrato, no que se identifican ás 
institucións e persoas ás que recorrer, en que momento facelo, de que 
maneira e con que obxecto. 

Tamén quedarán clarificadas as competencias e responsabilidades de cada 
un dos/as profesionais que interveñen en cada caso. 

Isto aplicarase tanto para a detección precoz como para a valoración e 
actuación ante os casos detectados e o seguimento dos mesmos. 

Este protocolo refírese a calquera forma de violencia e malos tratos 
exercida contra as mulleres maiores de 14 anos, independentemente de 
quen sexa o agresor, aínda que as actuacións ás que se fai referencia están 
máis centradas na violencia exercida pola parella ou antiga parella, xa que 
estas son as formas de violencia máis comúns no noso entorno. 
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Como obxectivos secundarios: 

1. Sensibilizar ós profesionais intervintes sobre a gravidade da violencia 
contra as mulleres. 

2. Promover a captación das mulleres que sofren maltrato para o 
recoñecemento da súa situación e para a busca de solucións. 

3. Contribuír dende o CIM, o Concello e o Equipo Interdisciplinar á 
sensibilización da poboación xeral sobre este problema. 

 

 2.3 A VIOLENCIA DE XÉNERO. MARCO TEÓRICO 
 
2.3.1 ¿QUE É A VIOLENCIA DE XÉNERO? 

Enténdese por violencia de xénero calquera acto violento ou agresión, 
baseados nunha situación de desigualdade no marco dun sistema de 
relación de dominación dos homes sobre as mulleres que teña ou poida ter 
como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as 
ameazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, 
tanto se ocorren no ámbito público coma na vida familiar ou privada. (Lei 
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral 
da violencia de xénero). 

 
2.3.2 CONCEPTOS: 

Calquera tipo de violencia fundaméntase nunha relación de poder onde 
alguén trata de dominar a outra persoa pola forza, contra a súa vontade; 
trata de obrigala a que faga o que non desexa, a que se pregue e recoñeza 
a súa inferioridade e dependencia con respecto a quen exerce a violencia. 
En todos os casos de violencia as vítimas pasan por un gran sufrimento e 
todas elas requiren coidado e atención, e todas as persoas agresoras son 
merecedoras da súa correspondente sanción penal. 
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Non obstante, cada tipo de violencia ten as súas peculiaridades. Pretender 
que toda violencia é igual impide que a violencia de xénero sexa 
comprendida adecuadamente e poida ser combatida eficazmente. 

TERMOS 

 Violencia: uso intencional da forza física ou poder contra un/unha 
mesmo/a, cara outra persoa, grupo ou comunidade e que ten como 
consecuencia probables lesións físicas, danos psicolóxicos, alteracións do 
desenvolvemento, abandono e incluso morte. 

 Violencia de xénero: dirixida ás mulleres polo mesmo feito de selo, é 
dicir, por considerar que o sexo feminino é inferior e debe continuar nunha 
posición de subordinación con respecto ao masculino. 

 Violencia familiar: infrinxida por persoas do medio familiar e dirixida, 
xeralmente, ás persoas máis vulnerables do mesmo: nenos, nenas, persoas 
anciáns, persoas discapacitadas... 

 Violencia doméstica: dirixida á persoa ou persoas que convivan 
xuntas. Non é preciso que existan lazos familiares. 

 
2.3.3 FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES: 

Sexan cales sexan as formas en que se manifesta o maltrato, sempre busca 
un mesmo obxectivo: erosionar a autoestima da muller con fin de que o 
agresor aumente o seu  grao de poder e control sobre ela. 

Hai moitas formas de violencia contra as mulleres, aquí acheganse 
algunhas indicacións para poder identificalas. 
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VIOLENCIA FÍSICA 

Inclúe calquera acto de forza contra o corpo da muller, con resultado ou 
risco de producir lesión física ou dano: labazadas, golpes, queimaduras, 
beliscos, tiróns de pelo, picadas, empuxóns, lanzamento de obxectos, uso 
de armas, intentos de estrangulamento, intentos de asasinato, intentos de 
provocar abortos... 

O maltrato físico é o máis evidente e o máis doado de demostrar; aínda así, 
non é preciso que se requira atención médica ou que teña efectos visibles 
no corpo. É moi probable que comece cun simple golpe ou labazada. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓXICA 

Inclúe toda conduta, verbal ou non verbal, que produza na muller 
desvalorización ou sufrimento: insultos, menosprezos, intimidacións ou 
ameazas, abuso de autoridade, falla de respecto, esixir obediencia, 
utilización das fillas e fillos como ameaza, castigar co silencio e 
incomunicación, culpar á muller de todo o que ocorre na casa de modo que 
ó final ela pensa que é a culpable de todas as situacións de tensión, amosar 
celos... 

O maltrato psíquico é o máis difícil de detectar, dado que as súas 
manifestacións poden adquirir gran sutileza; non obstante, a súa 
persistencia no tempo deteriora gravemente a estabilidade emocional, 
destruíndo a autoestima e a personalidade da muller. 

 

VIOLENCIA SEXUAL E ABUSOS SEXUAIS 

Inclúen calquera acto de natureza sexual forzada polo agresor ou non 
consentida pola muller, e que abarcan a imposición, mediante a forza ou 
con intimidación, de relacións sexuais non consentidas, e o abuso sexual, 
con independencia de que o agresor garde ou non relación conxugal, de 
parella, afectiva ou de parentesco coa vítima. 
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ACOSO SEXUAL 

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

 

O TRÁFICO DE MULLERES E NENAS CON FINS DE EXPLOTACIÓN  

Inclúe a captación, o transporte, o traslado, a acollida e a recepción de 
persoas, especialmente de mulleres e nenas, que son as súas principais 
vítimas. Recorrendo á ameaza, ó uso da forza ou outras formas de 
coacción, ó rapto, ó fraude, ó engano, ó abuso de poder ou dunha situación 
de vulnerabilidade, á concesión ou recepción de pagos ou beneficios para 
obter o consentimento dunha persoa que teña autoridade sobre outra, con 
fins de explotación.  

 

VIOLENCIA ECONÓMICA 

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

O maltratador considera que a muller é incompetente e que non 
administra ben ou  gasta os cartos  en cousas innecesarias, polo que non 
pode tomar decisións sobre o destino do gasto. 
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2.3.4 CAUSAS DA VIOLENCIA DE XÉNERO: 

Os principais factores determinantes da violencia de xénero son a relación 
desigual entre homes e mulleres e a existencia da “cultura da violencia” 
como medio para resolver conflitos. 

Algunhas características que presentan a violencia de xénero son: 
 

 É violencia de xénero. É a violencia exercida polos homes contra as 
mulleres, na que o xénero do agresor e o da vítima vai intimamente 
unido á explicación de dita violencia. É violencia de xénero porque é 
aquela que afecta ás mulleres polo mero feito de selo. 

 É un rasgo social á vez que un fenómeno individual. En cada caso de 
violencia vemos o comportamento concreto dun home que realiza 
unha agresión contra unha muller, pero isto é posible porque as pautas 
de organización da sociedade o permiten (ou permitían) e as pautas 
culturais danlle (ou dábanlle) unha certa lexitimidade. A violencia non 
só se debe a rasgos singulares e patolóxicos dunha serie de individuos, 
senón que ten rasgos estruturais dunha forma cultural de definir as 
identidades e as relacións entre os homes e as mulleres. 

 Derívase da desigualdade de poder entre homes e mulleres. A 
violencia contra as mulleres é resultado da idea de superioridade 
masculina que se reflexa no código patriarcal (unha representación da 
masculinidade a través do dominio sobre a muller). 

 Ten un carácter instrumental: modo de afianzar o dominio, control 
social e castigo das mulleres. Funciona como mecanismo para suxeitar 
á muller, obrigándoa a comportarse como o home cre que debe. 
Persegue asegurar a dominación masculina e a subordinación das 
mulleres demostrando quen ten a autoridade na parella. Exércese para 
prohibir certas actividades ou comportamentos das mulleres. O uso da 
forza para resolver conflitos interpersoais faise posible cando hai un 
desequilibrio de poder, polo que se da en relacións desiguais nas que 
está vixente o código patriarcal. 
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 É estrutural e institucional: É dicir, non é un fenómeno illado nin 
circunstancial nas relacións entre homes e mulleres, senón que é un 
aspecto estrutural da organización do sistema social. Dáse en todas 
as clases sociais e aparece nas diferentes etapas do ciclo da vida. A 
ideoloxía da superioridade do home, que pode estar aceptada tamén 
ás veces pola muller, e a internalización que fan ambos de roles moi 
diferenciados para homes e mulleres que se trasmite a través das 
institucións e da sociedade. 

 É ideolóxica. Afecta non só ás crenzas dos homes, senón tamén ás 
crenzas das mulleres. Vivir a experiencia da violencia prepara ás 
mulleres para a aceptación do dominio masculino e failles crer que só 
na dependencia dun home se xustifica a súa vida e a súa existencia 
social. “A boa esposa é a que se resigna” (cren que o matrimonio 
estable e a unión familiar vai unido co éxito persoal da muller). Poden 
chegar a crer que ser unha boa nai e unha boa esposa significa 
soportar todas as agresións posibles antes de romper a unidade 
familiar. 

 Está en todas partes: A idea da sumisión da muller como unha forma 
de asegurar a paz dentro do matrimonio está aínda tremendamente 
arraigada entre nos. Ponse de manifesto constantemente inclusive nas 
bromas que se gastan e na linguaxe que se usa na vida cotiá. 

 Afecta a todas as mulleres: A violencia non se reparte equitativamente 
entre todas as mulleres, senón que incide de maneira desigual entre 
elas. A violencia de xénero supón unha ameaza potencial para todas as 
mulleres polo feito de dirixirse contra todo o seu grupo. É unha 
ameaza que existe para todas, e cada novo episodio atemoriza 
colectivamente ó grupo das mulleres e reforza a superioridade dos 
homes. Inflúe en toda a poboación, e empurra ó resto das mulleres a 
tolerar condutas masculinas que non tolerarían se non tiveran medo 
dos homes. 
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 Non é natural, é aprendida: é unha actitude aprendida mediante a 
socialización. A aprendizaxe para dominar lexitímase con unha serie de 
valores que limitan nos homes a compaixón e a empatía. 

 Invisibilidade social: a pesares dos avances na percepción do 
problema, aínda hai obstáculos para cuantificar a súa magnitude xa 
que se manteñen os temores de moitas mulleres, a falta de 
información, as presións familiares, as ameazas, etc. Tamén hai 
dificultade para rexistralo pola falta dun criterio unificado ó respecto. 

 Non é consecuencia do amor: senón un mecanismo de vinganza cara a 
muller que desexa saír da dominación da súa parella ou exparella. O 
sentido de propiedade sobre a muller é o que leva ás agresións porque 
vincula a submisión feminina á propia virilidade. 

 

2.3.5 O CICLO DA VIOLENCIA DE XÉNERO 

Este ciclo pretende explicar a situación na que se da a violencia física, xa 
que a violencia psicolóxica non aparece de maneira puntual, senón ó longo 
dun proceso que pretende o sometemento e control da parella. 

O maltrato é un proceso cíclico que se inicia pouco a pouco, como un goteo 
de pequenos episodios que parecen insignificantes pero que non o son. 

Así, Leonor Walker definiu o maltrato como “un intento por recobrar o 
poder perdido”, e elaborou unha teoría na que explica como opera o 
control sobre a vítima e os déficits psicolóxicos que ese control xera sobre 
ela, coartando o proceso de ruptura. 

As fases do ciclo da violencia doméstica repítense e aumentan a 
intensidade e a gravidade das agresións. 

É necesario buscar axuda para deter o ciclo da violencia doméstica. 

Normalmente, os agresores precisan axuda terapéutica, para modificar o 
seu comportamento maltratador. 



PAI en Materia de Violencia de 
Xénero 

 Concello de Coirós 27 
 

 

 

FASES do CICLO: 

Primeira fase de Acumulación da tensión: (agresións verbais e psíquicas) na 
que a vítima vai percibindo como o agresor se volve máis susceptible, 
respondendo con máis agresividade e encontrando motivos de conflito en 
cada situación. 

 

Segunda fase: Estalido da tensión, 
na que a violencia se volve máis 
virulenta, dando cabida á agresión 
física.  

A vítima sente medo, rabia, horror, 
decátase de que a situación a 
desborda, que non pode facer nada 
por controlar o que está a pasar. 

Esta fase, en xeral, é máis curta 
que a anterior, pero é a máis 
impredecible. 

 

Terceira fase: Lúa de Mel ou Arrepentimento, o agresor pide desculpas á 
vítima, e trata de amosar o seu arrepentimento. Esta fase vaise reducindo 
co tempo, sendo cada vez máis breve ata desaparecer. Nesta dáse a 
manipulación afectiva. O agresor móstrase arrepentido, promete cambiar, 
é amable, detallista, cariñoso, etc. É normal que se escuse, pero non é 
común que se responsabilice dos seus actos. 

As súas escusas van na liña de: “é a tensión do traballo, viña un pouco 
bébedo, se ti non me buscaras non me atoparías”. 
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Este ciclo, no que ó castigo (agresión) séguelle o episodio de 
arrepentimento ("non volverá ocorrer", "todo cambiará"...) alimenta a 
ilusión do cambio. Isto pode axudar a explicar a continuidade da relación 
por parte da muller nos primeiros momentos da mesma. Ó mesmo tempo 
que o agresor amosa o seu arrepentimento, pode ocorrer que 
simultaneamente escuse a súa conduta culpabilizando á vítima (se ti non 
fixeras ... eu non o faría ) de modo que a muller acaba dubidando de 
calquera cousa que fai ou pensa; en definitiva, acaba dubidando dela 
mesma. 

Nembargantes, aínda que o ciclo da violencia é moi frecuente nas relacións 
de parella onde se da maltrato, non se observa en todos os casos. Fai 
pouco describiuse outra forma de relación violenta onde hai unha situación 
continua de frustración e ameaza pero onde só de forma ocasional aparece 
a agresión física. Esta chamada “forma moderada de violencia” sería máis 
difícil de detectar que as formas máis severas de abuso. 

 
 
2.3.6 CONSECUENCIAS DA VIOLENCIA DE XÉNERO. 
 

Problemas físicos: 

 Lesións 
 Dores crónicos: cefaleas, déficit inmunolóxico, embarazos non 

desexados 
 Morte 
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Problemas psicolóxicos: 

 Depresión, ansiedade, insomnio 
 Estrés post-traumático 
 Abuso de alcohol e drogas 
 Suicidios 

 

Problemas sociais: 

 Incomunicación e illamento do exterior 
 Vitimización secundaria 
 Diminución do rendemento laboral 
 Dano emocional ás fillas e fillos 
 Alto custo social: sanitario, policial, xudicial e seguridade social 

 

Problemas no entorno familiar (fillos e fillas): 

 Risco de alteración do seu desenrolo integral. 
 Sentimento de ameaza 
 Dificultade de aprendizaxe 
 Dificultade na socialización 
 Comportamentos violentos con compañeiros 
 Enfermidades psicosomáticas 
 Vítimas de maltrato 
 Alta tolerancia ás situacións de violencia 
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2.3.7 ROMPER MITOS:  

Non é verdade que... 

 Ás mulleres gústalle o abuso senón marcharían 
 Maltrato ás mulleres é algo raro e illado 
 Acontece en familias de baixos ingresos e etnias 
 Non hai maneira de romper coas relacións abusivas 
 Homes adictos ás drogas, parados, con estrés no traballo… son violentos 

como efecto da súa situación persoal 
 A violencia dentro da casa é un asunto da familia que non debe de saír 

fóra 
 Cando unha muller di “non” quere dicir “si”. 
 Os homes son de natureza violenta 
 O home maltrata porque é un enfermo ou un tolo 
 Maltratan porque perden o control 
 Os homes maltratadores fano a consecuencia de teren sufrido malos 

tratos na infancia 

 

2.3.8 ¿CALES SON AS OPCIÓNS DA MULLER MALTRATADA? ¿POR QUÉ NON 
FAI NADA PARA DEFENDERSE? 

Poderíase considerar que no momento actual, as mulleres maltratadas 
teñen tres opcións, e non todas moi alentadoras para elas: 

1. Enfrontarse á agresión, para o que se necesita forza e habilidade 
física, algo difícil en moitas mulleres. 

2. Abandono ou separación: co que se plantexa un problema 
económico-familiar. Marcharse non aparece como unha opción para 
moitas mulleres. 

3. Denuncia ou petición de axuda: solución esta que nas últimas 
décadas se levou acabo como a máis importante grazas á acción das 
asociacións de mulleres, organizacións, institucións, etc. 
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2.3.9 DEREITOS DAS MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO 

Tanto na Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de 
protección integral contra a violencia de xénero, como a Lei galega 11/2007 
do 27 de xullo, para a prevención e tratamento integral da violencia de 
xénero da Xunta de Galicia recóllense unha serie de dereitos das mulleres 
en situación de violencia de xénero que se sintetizan nos seguintes: 

 

DEREITO Á 
INFORMACIÓN SOBRE: 

 Medidas relativas á súa protección e 
seguridade 

 Dereitos e axudas previstos que as leis 
recoñecen ao seu favor 

 Recursos de atención, emerxencia, apoio e 
recuperación integral, e a forma de acceso 
ós mesmos 

 

DEREITO Á ASISTENCIA 
SOCIAL INTEGRAL: 

 Atención 
 Emerxencia 
 Apoio e acollida 
 Recuperación integral 

 

DEREITO Á ASISTENCIA 
PSICOLÓXICA: 

 Apoio 
 Acollida 
 Psicoterapia 
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DEREITO Á ASISTENCIA 
XURÍDICA GRATUÍTA: 

 Asesoramento e orientación gratuítos 
previos ó proceso 

 Inserción gratuíta de anuncios ou edictos 
nos xornais oficiais 

 Exención do pago de depósitos necesarios 
para interpoñer recursos 

 Asistencia pericial gratuíta 

 

DEREITOS LABORAIS E 
PRESTACIÓN DA 

SEGURIDADE SOCIAL: 

 Redución e reordenación da xornada laboral 
 Mobilidade xeográfica 
 Cambio de centro de traballo 
 Suspensión da relación laboral con reserva 

do posto de trabalo e extinción do contrato 
de traballo 

 

DEREITOS 
ECONÓMICOS: 

 Axudas de pagamento periódico 
 Axudas económicas de pagamento único 
 Axudas para vítimas de delitos violentos e 

sexuais 
 RAI 
 RISGA 
 Programa de inserción laboral para vítimas 

de violencia de xénero da Xunta de Galicia 
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AXUDAS Á VIVENDA:  Alugueiro 
 Compra 

 

 

Ó longo do proceso da violencia 

A muller sofre unha perda progresiva de autoestima, e perde tamén as 
esperanzas de cambio da situación, aumentando a sumisión e o medo cara 
o agresor. 

Para o home maltratador será a ratificación de que a súa estratexia 
funciona. Todo isto fai difícil que a muller rompa a relación. 

Por iso, cando unha muller pide axuda, debe recibir en todas as ocasións 
apoios concretos para cambiar a súa situación, respectando e non 
culpabilizándoa polas súas decisións. É importante que comprenda que a 
violencia continuará e irá en aumento, e que non poderá corrixir a conduta 
do seu agresor, para que sexa consciente do perigo que corre. 

 
 
 
“NON FACER” é permitir que a violencia continúe e que a saúde das 
mulleres empeore. Actuar contribúe, ademais de a poder resolver o caso, a 
facer desaparecer os mitos e crenzas que acompañan á violencia de xénero. 
Ás veces non se intervén por medo a non saber que facer, a facer máis 
dano..., pero é importante sinalar que o só feito de escoitar con respecto é 
un acto terapéutico. Con frecuencia a consulta dun especialista é o único 
espazo que a muller ten para falar do que lle pasa. Ó falar coa muller 
pódese ir descubrindo en que se lle pode axudar e cómo. 
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PAI 
3.PAUTAS DE ACTUACIÓN 
NOS CASOS DE VIOLENCIA 

DE XÉNERO 
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3.1 PREVENCIÓN 
 

O principal camiño para acabar coa violencia de xénero é a prevención. Isto 
inclúe un cambio global na forma de ver as relacións entre mulleres e 
homes, un cuestionamento dos roles sociais e estereotipos, de linguaxe, 
etc. Estes cambios deben partir das persoas adultas co obxectivo de que se 
transmitan eficazmente a nenos e nenas. 

Débese sensibilizar á Comunidade Educativa acerca da Violencia de Xénero 
e estimular actitudes de rexeitamento ante a mesma. Neste protocolo 
proporemos tamén medidas a levar a cabo por pedagogos/as dependentes 
dos centros escolares do concello, comarca, etc. 

 

3.2 ATENCIÓN E ASISTENCIA ÁS VÍTIMAS 
 

Os e as profesionais que interveñen con mulleres vítimas de violencia 
deberán valorar: 

1. O seu estado físico e emocional para prestarlle o apoio necesario 
en función da urxencia e da situación de risco, e no caso de existir 
lesións que requiran asistencia sanitaria acompañala ós servizos 
médicos. 

2. Requirir a presenza das forzas e corpos de seguridade: Policía 
Local, Policía Nacional e/ou Garda Civil, para garantir a súa 
seguridade. 

3. A atención á vítima proporcionarase nun espazo adecuado, que 
preserve a intimidade das mulleres. 

4. A recollida de información farase segundo un modelo proposto. 
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5. Nos casos de risco nos que as necesidades de protección das 
mulleres e dos seus fillos e fillas requiran dun aloxamento de 
urxencia, facilitarase o contacto inmediato co servizo específico 
de atención á muller do Concello de Coirós. 

6. Cando a necesidade de aloxamento de emerxencia se produza 
fora dos horarios de atención do servizo específico de atención á 
muller ou de Servizos Sociais, calquera profesional que interveña 
coa muller vítima de malos tratos poderá solicitar o acceso a Casa 
de Acollida máis próxima, previa elaboración dun informe. 

 

3.3 INFORMACIÓN E ASESORAMENTO 
 
A primeira atención ás mulleres vítimas de violencia pode actuar na 
detección precoz e atención integral ás mulleres nesta situación. As 
características de accesibilidade, contacto directo e continuado con elas e o 
feito de contar con equipos interdisciplinares coordinados, poden facilitar 
esta primeira atención. 
Este protocolo plantexa que o persoal de atención ás mulleres vítimas de 
violencia debe ter unha actitude de alerta ante a presenza de condutas, 
síntomas ou signos de sospeita. Ademais, recoméndase que na primeira 
visita de cada muller, se fagan preguntas exploratorias de abordaxe 
psicosocial. 

Terase en conta tamén que os servizos sociais municipais do concello de 
Coirós e o CIM supoñen para a muller unha porta de entrada na busca de 
solucións. Darase unha orientación cara unha adecuada intervención e o 
seu posterior seguimento. 

Ademais da atención e seguimento da muller vítima de violencia, será 
necesario, se existen fillos/fillas ou outras persoas dependentes a cargo da 
muller, a coordinación con pediatras ou cos servizos pertinentes. 

Así, esta atención poderase levar a cabo da forma que segue: 
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 Os servizos ou profesionais implicados na atención ás mulleres vítimas 
de violencia informarán a estas, verbalmente e por escrito, dos dereitos 
básicos que as asisten na súa situación e dos recursos dispoñibles para o 
exercicio dos seus dereitos, así como dos recursos dispoñibles dentro do 
concello. 

 Os e as profesionais que atenden ás mulleres manterán comunicación 
constante, coa finalidade de actualizar os recursos e programas 
existentes. Deste xeito a información que se lle facilite ás mulleres será 
mais precisa. 

 Recomendarase á muller un Plan de Seguridade. 

 

3.4 DERIVACIÓN ENTRE SERVIZOS 
 

 Os e as profesionais que reciben nun primeiro momento á muller 
contactarán, co consentimento da muller, cos e coas profesionais que 
nese momento e segundo a necesidade deba ser derivada. O contacto 
entre profesionais será telefónico e/ou a través dunha folla de 
derivación. 

 De producírense casos fora dos horarios do CIM ou dos Servizos Sociais 
do Concello de Coirós, a derivación e contacto con ditos profesionais 
levarase a cabo o primeiro día laborable destes servizos. 

 Importancia, nas derivacións, de informar ás mulleres dos recursos 
existentes no Concello de Coirós que poderán atendela no caso de que 
ela o requira. Deste xeito informarase ás mulleres da existencia dun 
Centro Especializado no Concello, Centro de Información ás Mulleres 
(CIM), formado por profesionais, dos diferentes ámbitos de 
intervención, especializados en asesoramento xurídico, atención 
psicolóxica, e social. 
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 No momento da derivación e comunicación entre profesionais, 
procurarase a máxima confidencialidade e respecto polas decisións 
tomadas pola muller, en cada unha das situacións. 

 

3.5 A DENUNCIA 
 

 Importante comunicarlle ás mulleres a posibilidade e o dereito á 
asistencia xurídica gratuíta, así como especificar os tramos segundo os 
ingresos da muller nos que dita asistencia é gratuíta (o dobre do IPREM). 

 Daráselle ás mulleres toda a información necesaria en relación ás 
consecuencias da interposición da denuncia, e a posibilidade de obter 
medidas de protección, tendo en conta que o feito de que unha vítima 
vaia a denunciar un episodio de violencia pode provocarlle unha 
situación de angustia. Por iso por parte do/a profesional intervinte, 
débeselle dar un recibimento e un acollemento adecuados a súa 
situación. Terase en conta que cando a muller denuncia malos tratos é 
porque xa chegou a unha situación familiar insostible. 

 Nos casos de maltrato informarase sempre ás mulleres da posibilidade 
de inicio do procedemento penal. Explicarase co maior detalle posible en 
que consiste todo o procedemento e canto pode durar un procedemento 
destas características. 

 No caso de iniciar o procedemento penal mediante denuncia de oficio 
por parte dos informes sociais, policiais e partes médicos de lesións, 
tamén se informará ás mulleres. 
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3.6 COORDINACIÓN 
 

 Nos casos nos que se detecten situacións de maltrato, é de grande 
importancia a comunicación e coordinación entre os/as diferentes 
profesionais nas súas actuacións. A comunicación terá como fin 
compartir os datos pertinentes e deseñar estratexias de intervención 
adaptadas á muller e ós seus fillos e fillas (en caso de telos), 
respectando, en todo momento, a confidencialidade establecida entre 
o/a profesional e a usuaria. 

 De ser preciso, e co fin de realizar seguimentos, crearase unha mesa de 
traballo, na que participarán os e as profesionais implicadas. Ditas 
reunións trataran de: 

 

Mesas de traballo dos/as profesionais 

 Facer unha proposta de actuación conxunta entre os e as profesionais 
implicados. 

 Determinar metodoloxías de intervención adecuadas e respostas 
apropiadas e válidas para cada muller. 

 Avaliar a efectividade da intervención dos e das profesionais que 
atenderon á muller. 
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3.7 ACTITUDES E PAUTAS NA INTERVENCIÓN 
 
É de vital importancia ter claro cales son os pasos a dar á hora de tratar a 
unha muller que sofre malos tratos. As pautas na intervención que se 
deben levar a cabo son as seguintes: 

 

Actitudes e pautas na intervención 

 Escoitar á muller 

 Sen expresar xuízos de valor. 
 De maneira activa e empática (escoita 

activa). 
 Respectando as súas decisións. 
 Transmitirlle tranquilidade, mostrando 

unha actitude relaxada. 

 Darlle á súa situación a importancia que realmente ten. 

 Informar á muller de todas as consecuencias das decisións que pode 
tomar. 

 Darlle importancia e comunicarlle todos os riscos que corre e a forma de 
protexerse. 

 Non crear falsas expectativas. 

 Como profesionais, non tomar decisións por ela. 

 Non manter comportamentos ou actitudes culpabilizadoras ou 
sobreprotectoras. 

 Derivar a outros/as profesionais e facer o seguimento do caso. 
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3.8 INDICADORES PARA A DETECCIÓN DOS MALOS 
TRATOS 

 
O uso de indicadores pode axudar na detección dos malos tratos e 
determinar a severidade e amplitude do maltrato aplicado. Así, podemos 
presentar os seguintes indicadores que poden axudar ós/ás profesionais a 
detectar e previr situacións de violencia. 

 

3.8.1. DETECCIÓN DE ACTITUDES NO AGRESOR FAVORABLES Á AGRESIÓN: 

 Resolve os conflitos con hostilidade. 
 Emprega argumentos que inclúen insultos. 
 Usa a ameaza como medio de control. 
 Non acepta o rexeitamento. 
 Proxecta emocións extremas sobre outras persoas: amor, odio, etc. 
 Vixía ou persegue á muller. 
 Cambios constantes no estado de ánimo. 
 Control estrito do diñeiro para saber o que compra, con quen se 

relaciona, etc. 
 Rompe cousas cando se enfada. 
 Esixe cariño e atención completa. 
 Excesivamente celoso e posesivo. 

É excesivamente celoso e posesivo. 
3.8.2. INDICADORES PSICOLÓXICOS QUE PRESENTAN AS MULLERES QUE 

SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO: 

 Íllase socialmente. 
 Ansiedade. 
 Conduta autodestrutiva. 
 Confusión e definicións vagas do suceso. 
 Defensa do rol masculino constante, gabanza constante da 

importancia da figura masculina. 
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 Depresión. 
 Dificultades de concentración. 
 Calafríos. 
 Falta de alento ou sensación de afogamento, sensación de afogo. 
 Irritabilidade, mostra unha actitude defensiva. 
 Mostra sentimentos de culpabilidade. 
 Náuseas. 
 Pouco comunicativa, con escasas habilidades sociais. 
 Suoración. 
 Temor. 
 Tende a desvalorizarse. 
 Trastornos do sono. 
 Trastornos alimenticios (bulimia, anorexia). 
 Vergoña. 

Vergoña. 
3.8.3 INDICADORES FÍSICOS NA VÍTIMA DE MALOS TRATOS: 

 Rabuñadas. 
 Discapacidades non explicadas. 
 Dores crónicas: dores de cabeza, palpitacións, dor abdominal, de 

costas, pelviana,etc. 
 Fracturas de diversa índole: nariz, cranio, mandíbula, etc. 
 Lesións en órganos internos. 
 Perforacións de tímpano. 
 Mordeduras. 
 Problemas dentais. 
 Queimaduras de cigarros nas pernas, torso, etc. 
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3.8.4. INDICADORES DE VIOLENCIA SEXUAL: 

 Ansiedade. 
 Condutas autolíticas. 
 Disfunción sexual. 
 Hematomas e feridas na parte interior das coxas, peitos, etc. 
 Insomnio. 
 Temor. 
 Vergoña. 

 
O agresor presenta tamén unha serie de indicadores que, nalgúns casos, 
deixarán entrever que a muller se atopa nunha situación de perigo 
inminente de sufrir malos tratos: 

 
AGRESOR 

 É despectivo e irónico. 
 Desvalorízaa diante dos fillos/as. 
 Non respecta as opinións da muller. 
 Pon dificultades para que a muller se relacione. 
 Insulta e humilla a súa parella. 
 Crea unha relación de poder-dependencia. 
 Non lle permite traballar. 
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PAI en Materia de Violencia de 
Xénero 

 Concello de Coirós 45 
 

 
 

4.1 PLAN DE ACTUACIÓN XERAL 
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4.2 NIVEIS DE ACTUACIÓN DOS DIFERENTES 
ÁMBITOS 

 
Unha vez recollida a información, feitas as entrevistas pertinentes e a 
posterior reunión de mesas de traballo, establécense os distintos niveis de 
actuación en materia de violencia de xénero, quedando estruturados os 
distintos ámbitos de actuación no concello de Coirós, tal como indicamos a 
continuación: 

 

4.2.1. PRIMEIRO NIVEL:  

Neste nivel atópanse todos aqueles servizos ós que a muller pode acudir en 
primeiro lugar, e detéctanse situacións de violencia (tendo en conta os 
indicadores para a detección dos malos tratos expostos no punto 3.8) e 
os/as profesionais interveñen directamente ou ben derivan a outros e 
outras profesionais. 

 Detectan e derivan: estarán aquí incluídos os servizos que 
detectan situación de violencia de xénero, pero que non 
interveñen neste ámbito específico, senón que unha vez 
detectada e identificada esta situación, derivan á muller cara 
outros servizos ou profesionais específicos de intervención. 

 Detectan e interveñen: Os servizos ou profesionais que 
detectan situacións de violencia de xénero e teñen as 
competencias para intervir nesta materia. 

 

4.2.2. SEGUNDO NIVEL: 

Neste nivel inclúese a todas as organizacións onde a muller acude derivada 
doutros servizos ou organizacións do primeiro nivel ou vía de entrada no 
itinerario de intervención. 

No cadro seguinte, sintetízase a información aquí presentada. 
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

PRIMEIRO NIVEL SEGUNDO NIVEL 
VÍA DE ENTRADA DAS 
MULLERES: DETECTAN 
e DERIVAN 

VÍA DE ENTRADA DAS 
MULLERES: DETECTAN 
e INTERVEÑEN 

INTERVEÑEN 

FORZAS E 
CORPOS DE 
SEGURIDADE 

Policía Local: 
Profesional 
especializado/a en 
violencia de xénero. 
Garda Civil 

Garda Civil  

PSICOLÓXICO 
Centro de información 
ás mulleres (CIM) 

CIM  

SANITARIO 

Centros de saúde 
Urxencias 
Hospitalarias 
Urxencias PAC 

Traballadoras Sociais 
Unidades de Saúde 
Mental 

Unidades de Saúde 
Mental do Sergas 

SOCIAL 

Programación 
municipal de atención 
a Drogodependencias 

CIM 
Casa de acollida 

Secretaría Xeral de 
Igualdade 
Telefono da muller 
Programa de 
atención psicolóxica 
Programa abramos o 
círculo 

Programa de 
Inmigración 

 
Casa de acollida de A 
Coruña 

Programa de inclusión 
Social 

 
SOS Social, recurso 
de urxencia social do 
Concello de Betanzos 

Unidades de atención 
e servizos sociais 

 Teleasistencia móbil 

XURÍDICO  

Xulgado de instancia e 
instrución nº 3, de 
violencia de xénero e 
xulgados de garda 

IMELGA 

Xulgado de Paz  
Fiscalía  
Colexio de avogados e 
avogadas de A Coruña 
(Quenda de oficio 
especializada) 

 

EDUCATIVO 
CIM 
Centros de formación 

CIM 
Servizos sociais 

Psicopedagoga CIM 
Psicóloga do CIM 



PAI en Materia de Violencia de 
Xénero 

 Concello de Coirós 48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAI 
5.ITINERARIOS 
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Neste protocolo de actuación vanse considerar 5 ámbitos de actuación, que 
terán asignados os seus itinerarios correspondentes: 

5.1   Forzas e corpos de seguridade 
5.2   Sanitario 
5.3   Social 

5.3.1   Servizos sociais do Concello de Coirós ante casos de violencia de 
xénero 

5.3.2   Itinerario da muller dende que chega ó CIM de Coirós 
5.4   Xudicial 
5.5   Centros educativos 
 

5.1 ITINERARIO DAS FORZAS E CORPOS DE 
SEGURIDADE 

 
O Concello de Coirós non dispón de Policía Local, nin corpos de seguridade 
de forma directa, polo tanto depende do corpo da Garda Civil ubicado no 
partido xudicial de Betanzos. As actuacións entre as forzas e Corpos de 
Seguridade faranse seguindo as seguintes directrices: 

 Facilitar ás mulleres que están a sufrir unha situación de violencia de 
xénero información clara e accesible sobre os dereitos recoñecidos na 
Lei Orgánica 1/2004 e na Lei 11/2007, do 27 de xullo galega para a 
prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, así como os 
recursos existentes no ámbito territorial da comarca. 

 Dar ás vítimas unha resposta o mais adecuada posible, procurando 
ofrecer unha resposta rápida, eficaz e coa maior sensibilidade e 
calidade posible. 

 Garantir a coordinación e colaboración policial cos recursos públicos e 
non gobernamentais dedicados ó apoio xurídico e psicosocial ás 
vítimas. 

 Aportar e transmitir, ás forzas e corpos de seguridade e ós órganos 
xudiciais, toda a información relevante para a protección da vítima. 
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ACTUACIÓN DA GARDA CIVIL NO SUPOSTO DE QUE A MULLER VÍTIMA DE 
MALOS TRATOS ACUDA EN PRIMEIRO LUGAR Á GARDA CIVIL DE 
BETANZOS. 

No momento no que se teña coñecemento de feitos que poidan ser 
constitutivos de infracción penal en materia de violencia de xénero faranse 
as seguintes actuacións: 

 
A. FASE DE INVESTIGACIÓN: 

1. Descubrir a existencia e a intensidade da situación de risco para á 
muller: 

a. Toma de declaración a vítima, ás testemuñas se as 
houbera…etc. 

b. Coñecemento da situación da muller: 

 Informes de seguimento dende o Equipo Interdisciplinar 
de Servizos Sociais do concello. 

 Informes de seguimento dende o Centro de Saúde. 

 Existencia de intervencións dos corpos (Garda Civil, 
Policía Local) e/ou denuncias anteriores. 

 Existencia de medidas de protección establecidas con 
anterioridade dende o Xulgado. 

2. Información á muller dos recursos dos que dispón (sociais, 
económicos, de seguridade, xurídicos). É conveniente que se teñan 
nas dependencias da garda civil ou policía local uns dípticos que 
recollan os recursos para as mulleres vítimas de violencia de xénero 
(CIM ). 

3. No seu caso, e cando a entidade dos feitos e/ou a situación o 
aconselle, procederase á detención e posta a disposición xudicial do 
presunto agresor. 
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B. RECOLLIDA DA DENUNCIA E ELABORACIÓN DO ATESTADO: 

Deberánse recoller no atestado as dilixencias e contidos mínimos 
seguintes: 

1. Manifestacións da vítima. 
2. Datos da vítima e do seu agresor. 
3. Datos do grupo familiar. 
4. Datos da vivenda e patrimoniais. 
5. Feitos (descrición, lugar, data…etc). 
6. Solicitude de orde de protección. 
7. Comparecencia e manifestacións do denunciado. 
8. Manifestacións das testemuñas. 
9. Declaración dos/as gardas civís/policías locais que interviñeron no 

auxilio da vítima. 
10. Dilixencias de verificación e comprobación da denuncia. 
11. Dilixencia de detención e información de dereitos. 
12. Dilixencia de incautación de armas. 
13. Dilixencia de aportación de antecedentes referidos ó agresor. 
14. Dilixencia de remisión de informe médico. 
15. Dilixencia de medidas cautelares adoptadas de protección da 

vítima. 
16. Dilixencia de avaliación do risco. 
17. Dilixencia de remisión do atestado ó órgano xudicial. 
18. Documentos que se adxuntan. 

 
C. ACTUACIÓN NO CONTROL E SEGUEMENTO DUNHA ORDE DE 

PROTECCIÓN OU DUNHA MEDIDA DE AFASTAMENTO ACORDADA 
POLO ÓRGANO XUDICIAL: 

Unha vez recibida a comunicación da resolución xudicial entra en xogo a 
coordinación para o seguimento co Equipo Interdisciplinar do Concello 
(Servizos Sociais e CIM) e o Centro de Saúde, informando en todo momento 
das actuacións ó Xulgado. 
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ESQUEMA-ITINERARIO DE ACTUACIÓN DAS FORZAS E CORPOS DE 
SEGURIDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓN DA POLICIA AUTONÓMICA 

A Unidade de Policía Autonómica, como Policía propia da Comunidade 
Autónoma, dependente da Xunta de Galicia (Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, Dirección Xeral de Interior). Está en 
condicións e adquire o compromiso de dar resposta policial ás funcións que 
a Lei Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade lle 
asigna e as que as Autoridades das que depende lle encomenden.  
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5.2 ITINERARIO NO AMBITO SANITARIO 
 
Os equipos de atención nos centros sanitarios poden actuar na detección 
precoz e na atención integral ás mulleres que sofren violencia de xénero. A 
actuación axustarase ás pautas recollidas no Protocolo Común para a 
Actuación Sanitaria ante a Violencia de Xénero, Ministerio de Sanidade e 
Consumo, 2007. 

As actuacións sanitarias na Comunidade Autónoma de Galicia concrétanse 
na Guía Técnica do Proceso de Atención ás Mulleres en Situación de 
Violencia de Xénero, editada polo Servizo Galego de Saúde (Consellería de 
Sanidade da Xunta Galicia) en febreiro do 2009. 

O obxectivo de dito Protocolo é proporcionar ós/ás profesionais sanitarias 
unhas pautas de actuación homoxéneas nos casos de violencia dirixida de 
forma específica contra as mulleres, tanto na atención e seguimento, como 
na prevención e diagnóstico temperán. Tamén debe ofrecer orientacións ó 
persoal sanitario para a Atención Integral (física, psicolóxica, emocional e 
social) ás mulleres que sofren violencia de xénero e que acoden a un centro 
sanitario. 

En canto á detección precoz, o persoal sanitario debe ter unha actitude de 
alerta ante a presenza de condutas e síntomas ou signos de sospeita. Ó 
inicio de cada historia clínica débense facer preguntas exploratorias de 
abordaxe psicosocial. 

Tamén é necesario, se hai fillos/as ou persoas dependentes ó seu cargo, a 
coordinación con pediatría e o equipo multidisciplinar de servizos sociais 
do concello. 

Deberase facer un seguimento especial das mulleres embarazadas, das que 
teñan algunha discapacidade, e as que estean en situación de exclusión 
social (prostitución, alcoholismo, drogadicción.., etc). 



PAI en Materia de Violencia de 
Xénero 

 Concello de Coirós 54 
 

 

 

1. Actuación sanitaria cando NON hai confirmación dos malos tratos 

A actuación coas mulleres que acoden ó centro sanitario e presentan 
algúns dos indicadores de sospeita: 

 Valorar a necesidade de realizar a anamnese específica e 
exploración. 

 Avaliar as actuacións que hai que realizar se: 

 Probabilidade de maltrato pero a usuaria non o recoñece: 
xestionar nova consulta de seguimento e valoración de 
derivación a outros servizos. 

 No caso de ter fillas/os comunicar e intercambiar información da 
sospeita con pediatría. 

 Informar á muller: 

 Das observacións realizadas e da situación na que se encontra. 

 Servizos onde se xestionarán os recursos dispoñibles para este 
tipo de situacións. 

 Xestionar consultas de seguimento. 

 Rexistrar na historia clínica. 

 
2. Actuación sanitaria cando SI hai confirmación dos malos tratos 

 Valorar a urxencia e o nivel de asistencia necesario para solucionar 
as consecuencias dos malos tratos sobre a súa saúde. 

 Realizar a exploración específica. 

 Cubrir o parte de lesións ante a sospeita/confirmación de calquera 
tipo de violencia de xénero. 
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 Establecer contacto telefónico coas forzas e corpos de seguridade. 

 Rexistrar na historia clínica. 

 Determinar se a muller está ou non en perigo extremo, 
entendendo por perigo extremo a situación actual de sufrir un 
evento inminente con risco certo para a vida da muller ou a dos 
seus fillos ou fillas. Tamén se considera situación de perigo 
extremo se así o verbaliza a propia muller. Esta valoración farase 
conxuntamente con ela. 

 Dar parte e traslado ó Xulgado de Garda. 
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5.3 ITINERARIO NO AMBITO SOCIAL 
 

5.3.1 Servizos Sociais do Concello de Coirós ante casos de violencia de 
xénero 

Os Servizos Sociais son os que se atopan máis preto dos/as cidadáns, do 
seu ambiente familiar e social. 

Desenvolven unha actuación globalizadora e polivalente sobre toda a 
poboación dun ámbito determinado, buscando favorecer o benestar social 
de toda a cidadanía que alí reside. Son a porta de acceso ó sistema e 
orientan e derivan ás persoas atendidas, segundo o seu dispositivo social, a 
outros servizos da rede e ós Servizos Sociais de atención especializada. 

Estes profesionais interveñen en moitos casos no inicio dunha actuación de 
intervención con vítimas de violencia de xénero, polo que a fase de acollida 
e recepción da vítima ten unha grande importancia. 

Proporciónanlle á muller información precisa e clara sobre os seus dereitos 
e todos os recursos cos que conta, así como os trámites e documentación 
necesarios en cada caso. 

En violencia de xénero corresponde ós Servizos Sociais entre outras 
funcións: 

 Informar, valorar e orientar a toda a poboación, facilitando o seu 
acceso ós recursos sociais. 

 Realizar o estudo, avaliación e diagnóstico das demandas 
recibidas, así como a súa derivación cara os Servizos Sociais 
Especializados cando a situación así o requira. 

 Desenvolver programas de intervención orientados a proporcionar 
recursos e medios que faciliten a integración social das persoas, 
familias e grupos afectados, atendendo prioritariamente á 
prevención da súa marxinación. 
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 Desenvolver programas de prevención orientados á poboación en 

xeral para educar, concienciar e sensibilizar en relación á violencia 
de xénero. 

 Facilitar o acceso, permanencia e utilización dos recursos 
normalizados.  

 Elaborar e divulgar campañas de sensibilización e concienciación 
social. 

 Fomentar o asociacionismo e a participación cidadá prestando o 
oportuno apoio e asesoramento técnico. 

 Xestionar as prestacións económicas e sociais establecidas, 
realizando o seguimento e avaliación da súa aplicación.  

Ademais constitúen, en materia de violencia de xénero, o nivel de atención 
específico para a programación, implantación e xestión de todas aquelas 
actuacións que sexan precisas. 

ACTUACIÓN CANDO HAI SOSPEITA DE MALOS TRATOS 

 Comézase cunha investigación para confirmar ditas sospeitas. 
Poderase obter datos grazas á coordinación co Centro Educativo, 
co Centro de Saúde, cos Corpos e Forzas de Seguridade (Garda 
Civil), co Xulgado e ás testemuñas da presunta vítima, dos seus 
familiares, e dos veciños/as. 

 Se os datos obtidos nestas actuacións de “investigación” non 
confirman os malos tratos farase un seguimento do caso. 

 Se os datos obtidos confirman a sospeita de existencia de malos 
tratos terase unha entrevista coa muller vítima de violencia na que 
se lle informará dende o Equipo Interdisciplinar de Servizos Sociais 
dos seus dereitos e dos recursos cos que conta. 
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ACTUACIÓN CANDO OS MALOS TRATOS ESTÁN CONFIRMADOS 

 Fase de acollida, información, orientación e asesoramento. 

 Valoración do risco. 

 Ofrecemento da posibilidade de denunciar: 

SE A MULLER QUERE DENUNCIAR: (ITINERARIO A) 

 En primeiro lugar, se a muller presenta lesións, derivarase ó Centro 
de Saúde para a revisión destas e a emisión do correspondente 
parte de lesións. Se é necesario recolleráselle a denuncia no propio 
Centro de Saúde, solicitando a presenza dos Corpos e Forzas de 
Seguridade (Garda Civil). 

 Unha vez rematadas as actuacións no Centro de Saúde, se a 
denuncia non se recolleu no mesmo informarase á vítima para que 
poña a denuncia nas dependencias da Garda Civil ou no propio 
Xulgado. 

 Solicitarase a presenza da Garda Civil para a protección da vítima 
ante unha posible agresión e para o seu acompañamento ó 
domicilio se existen indicios de que a súa vida corre perigo. 

 Se a muller planea saír do seu domicilio lembraráselle que reúna a 
seguinte documentación: 

 DNI. 
 Permiso de Residencia (muller inmigrante). 
 Copia da compra ou alugueiro da vivenda familiar. 
 Tarxetas sanitarias, dela e dos fillos/as ou dependentes ó seu 

cargo. 
 Tarxetas de crédito. 
 Libro de Familia. 
 Contrato de traballo. 
 Permiso de traballo (muller inmigrante). 
 Partes médicos de posibles lesións anteriores. 
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 Se a vítima precisa un lugar de aloxamento de urxencia, 
tramitaráselle a entrada nunha casa de acollida ou aloxamento 
alternativo. 

 De valorarse a necesidade de acudir a un servizo especializado 
procederase á súa derivación. 

 Tramitaránselle as axudas económicas que sexan necesarias unha 
vez valorada a situación. 

 Levarase a cabo un seguimento do caso para ver a súa evolución, 
en coordinación co Centro de Saúde, cos Corpos e Forzas de 
Seguridade (Garda Civil) e co Xulgado. 

SE A MULLER NON QUERE DENUNCIAR: (ITINERARIO B) 

 Información sobre os seus dereitos e sobre os recursos sociais, 
económicos, técnicos e xurídicos cos que conta. 

 Valorarase o risco polo Equipo Interdisciplinar de Servizos Sociais. 

 Risco alto. 
 Risco medio/baixo. 

 Información á vítima de que a situación de maltrato ten que ser 
posta en coñecemento da autoridade competente, mediante a 
remisión dun informe técnico. Pódese retrasar este proceso cando 
a situación de risco non sexa alta e se preveñan consecuencias 
negativas para a muller (Código Deontolóxico dos/das 
Diplomados/as en Traballo Social, artigos: 35, 36, 40). 

 Se continúa sen querer denunciar farase o seguimento do caso e 
existirá coordinación entre as institucións e organismos implicados 
(Centro de Saúde, Xulgado, Forzas e Corpos de Seguridade, etc). 

 Emitirase informe técnico ó Xulgado ou o Ministerio Fiscal. 

 Se denuncia seguiranse os trámites xa vistos. (Itinerario A) 
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ITINERARIO A 
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ITINERARIO B 
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5.3.2. Itinerario da muller dende que chega ó CIM de Coirós 

O Centro de Información ás Mulleres “CIM” é un servizo especializado de 
información, atención e asesoramento ás mulleres. É un servizo gratuíto 
para atender as demandas das mulleres da Comarca das Mariñas 
(Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, Cesuras, Coirós, Irixoa, Miño, 
Monfero, Oza dos Ríos, Paderne e Vilarmaior) de forma personalizada e 
confidencial, que presta os seguintes servizos: 

 

1. Información e asesoramento xurídico. 

2. Atención psicolóxica. 

3. Información sobre os recursos dispoñibles no seu ámbito territorial. 

4. Difusión e sensibilización cidadá acerca da vixencia e aplicación do 
principio de igualdade entre mulleres e homes. 

5. Funcionamento como canle de comunicación entre as usuarias e os 
distintos organismos que tiveran competencias en materia de 
muller. 

6. Información sobre cursos, estudos e xornadas en materia de 
igualdade de oportunidades e, en especial, difundindo as 
actividades e servizos desenvolvidos pola Secretaría Xeral da 
Igualdade. 

7. Realización de conferencias, encontros, xornadas, cursos sobre 
temas de especial incidencia na consecución do principio de 
igualdade. 

8. Atención específica a mulleres vítimas de violencia de xénero, 
poñendo á súa disposición, facilitando ou informando sobre o 
acceso aos recursos existentes na Comunidade Autónoma a través 
da xestión urxente cos servizos policiais, sanitarios, psicolóxicos, 
xudiciais e sociais que fosen oportunos. 
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9. Recepción de denuncias e queixas en materia de discriminación por 
razón de sexo no ámbito da publicidade e os medios de 
comunicación e traslado destas ó órgano competente. 

10. Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres na 
sociedade civil. 

11. Calquera outra actividade que se adecúe ó obxectivo prioritario da 
consecución da igualdade. 
 

OS PRINCIPIOS QUE REXEN A ACTUACIÓN DO CIM SON OS SEGUINTES: 

 O anonimato na identidade das usuarias, salvo decisión contraria 
destas. 

 O respecto á vontade das usuarias na busca das posibles solucións 
e alternativas ás consultas expostas. 

 A gratuidade de todos os servizos que se houberan de prestar, e 
todo iso atendendo á vocación de servizo público. 

 O respecto ó principio de confidencialidade por parte do persoal 
do Centro de Información ás Mulleres, que garantirá a privacidade 
das comunicacións, salvo vontade en contra das usuarias. 

 

ACTUACIÓN DO CIM DO CONCELLO DE COIRÓS 

 No suposto no que a vítima acuda ao CIM, ou chegue a este servizo 
derivada por outro/a profesional: 

 Facilitarase á muller un espazo de intimidade e de reflexión 
para a toma de decisións. 

 Valorarase a situación da muller, tanto a nivel persoal e 
familiar, así como os recursos e a rede social de apoio, cos que 
conta. 
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 Informarase á muller dos recursos dispoñibles, dos seus 

dereitos e recomendacións de seguridade. 
 Informarase á vítima da posibilidade de solicitude de medidas 

de protección, facilitando a solicitude da orde de protección e 
poñendo á súa disposición a información necesaria. 

 No caso de que a muller presentase lesións que requiran asistencia 
médica, desde o CIM recomendaráselle ir ao Centro de Saúde, e de 
ser necesario tamén a acompañarán. 

 No caso de que a muller decida poñer unha denuncia darase a 
opción de acompañala ó cuartel da Garda Civil, ou ó Xulgado para 
formalizar a denuncia. 

 Se a muller ten fillos/as menores, o CIM porao en coñecemento 
dos Servizos Sociais do Concello, que intervirán e actuarán cos 
menores, se fose necesario. 

 Se ten fillos e/ou fillas e/ou persoas maiores dependentes ó seu 
cargo, desde o CIM contactarase con pediatría e/ou médico/a de 
atención primaria. 

 Se precisa cambiar de residencia solicitarase á Garda Civil que a 
acompañe ó seu domicilio, no caso de necesitar recoller as súas 
pertenzas. 

 O aloxamento de emerxencia xestionarase desde o CIM en 
coordinación coa Casa de Acollida de A Coruña, ou alternativa 
persoal. 

 O CIM realizará, sempre que a muller así o decida, o seguimento e 
acompañamento psicolóxico, asesoramento xurídico e social 
(tramitación de prestacións, axudas, aloxamento alternativo...) ó 
longo de todo o proceso. 
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 As derivacións e comunicacións a calquera dos servizos será 
sempre previa información e consentimento asinado da muller, e a 
poder ser, a derivación deberá facerse na súa presenza. 

 

O horario de atención ó público é o seguinte: 

 

DIRECTORA: 

De luns a venres de 9 a 14 horas 
Os martes de 16 a 20:30 horas 
Os sábados (previa cita) de 10 a 14 horas 

AVOGADA (previa cita): 

Os martes e venres de 16 a 20:30 horas 

PSICÓLOGA (previa cita): 

Os martes e venres de 16 a 20:30 horas 



PAI en Materia de Violencia de 
Xénero 

 Concello de Coirós 67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAI en Materia de Violencia de 
Xénero 

 Concello de Coirós 68 
 

 
 

5.4 ITINERARIO NO AMBITO XUDICIAL 
 
 Se a vítima acudise ao Xulgado, será informada da posibilidade de 

contar con asistencia letrada inmediatamente, requirindo a 
presenza dun ou dunha letrada da quenda especial de oficio para 
vítimas de violencia de xénero do Colexio Oficial de Avogados e 
Avogadas de A Coruña. 

 Informarase á vítima sobre a posibilidade de solicitude de medidas 
de protección, facilitando ás vítimas a solicitude da orde de 
protección e poñendo á súa disposición información, formularios, 
etc. 

 A orde será remitida de xeito inmediato á xuíza ou xuíz 
competente. 

 As medidas cautelares de carácter penal adoptaranse polo xuíz ou 
xuíza de instrución atendendo á necesidade de protección integral 
e inmediata da vítima. 

 As medidas de natureza civil deberán ser solicitadas pola vítima ou 
polo seu representante legal, ou ben polo Ministerio Fiscal cando 
existan fillos e/ou fillas menores ou incapaces. 

 No acto de presentación da denuncia preservarase a intimidade e 
privacidade da vítima, evitando en todo caso que comparta espazo 
físico co presunto agresor. 

 Evitarase que a muller declare máis dunha vez ao longo da 
investigación xudicial. 

 Só se fará constar na denuncia aquilo que a vítima desexe 
contar. 

 Ofrecerase a posibilidade de que a vítima poida interromper a 
súa declaración, podendo engadir detalles lembrados con 
posterioridade. 
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 Será moi útil preguntarlle á muller por outros episodios de 

violencia, se foron denunciados, así como solicitarlle informes, 
testemuñas, documentos, e información sobre a súa situación 
persoal e familiar. 

 Procederase á lectura da denuncia antes da sinatura, 
preguntando á vítima se a denuncia reflicte os feitos tal e como 
ela quere. En todo caso entregaráselle copia da denuncia. 

 Facilitarase información á vítima dos recursos locais e 
comarcais de apoio favorecendo a COLABORACIÓN con estes: 
 Servizos Sociais do Concello de Coirós. 
 Servizos específicos de información e atención ás 

mulleres (CIM) de Coirós. 
 O Ministerio Fiscal intentará coidar de que as vítimas coñezan os 

seus dereitos de xeito claro e accesible, comunicándolles todos os 
actos procesais que poidan afectar á súa seguridade. 

 No caso de risco para a seguridade da muller, o Ministerio Fiscal 
poderá solicitar unha orde de protección ó seu favor. 

 No caso de que a muller se negue a declarar ou retire o seu 
testemuño, o Ministerio Fiscal, poderá continuar co 
procedemento, sempre e cando existan probas ou indicios 
suficientes, ou haxa posibilidade de obter probas periciais que 
determinen a perigosidade do agresor e a vulnerabilidade da 
vítima, e que a decisión de non declarar non fose realizada con 
liberdade. O Ministerio Fiscal, segundo a Lei 1/2004, poderá 
acreditar a condición de vítima de violencia de xénero. 

 O equipo de valoración forense poderá valorar os danos físicos, 
psíquicos e sociais da vítima para encaixalos nos tipos penais 
axeitados. Poderán realizar valoracións en canto ós feitos 
denunciados, con respecto á valoración dun eventual clima 
violento no medio doméstico, un eventual risco de novas 
agresións, unha eventual adopción de medidas, valoración 
específica en caso de referir agresión sexual no medio doméstico, 
etc. 
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5.5 ITINERARIO NO AMBITO EDUCATIVO 
 
Nos centros educativos, a violencia de xénero e a violencia doméstica 
maniféstanse xeralmente a través das outras vítimas: os fillos e fillas que 
viven estas situacións. 

Cando se ten constancia de que algún/ha alumno/a foi obxecto de malos 
tratos é preciso que o responsable educativo elabore un informe sobre as 
súas observacións e o/a director/a do centro educativo envíe este informe 
ó órgano correspondente. 

Cando a situación de violencia doméstica comporta un maltrato evidente ó 
neno/a ou mozo/a deberase acompañalo de urxencia a un centro sanitario, 
dende onde se ten que avisar á familia, por tratarse de menores, e débese 
seguir o protocolo de actuación previsto para este caso. 

Cando se trata dunha sospeita e o alumno/a manifesta unha posible 
situación de violencia contra a súa nai no ámbito familiar hai que pedir, 
dende o centro educativo, a intervención dos Servizos Sociais 
correspondentes, que determinarán as posibles actuacións, se procede. 

E para rematar, con relación ós fillos e fillas que se ven afectados por un 
cambio de residencia motivado por actos de violencia de xénero, os centros 
docentes e as comisións de escolarización, segundo os casos, deben 
atender de maneira inmediata a súas peticións de escolarización, de 
conformidade co que prevén as normas que regulan o procedemento de 
admisión do alumnado. 

Distinguiremos dous itinerarios no ámbito educativo: 
 

1. Itinerario A - referido a centros infantís 
2. Itinerario B – referido a centros de primaria e secundaria 
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ITINERARIO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO B 
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PAI 
6.MODELO DE FOLLA DE 
DERIVACIÓN ENTRE 
PROFESIONAIS 
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FOLLA DE DERIVACIÓN 

Entidade ou profesional que deriva: Teléfono: 

Entidade ou profesional ó que deriva: Teléfono: 

DATA: 

DATOS PERSOAIS 
Nome e apelidos do/a usuario/a: DNI: 

Enderezo: Teléfono: 

MOTIVO DA DERIVACIÓN 
 

REQUIRE SEGUIMENTO:    SI   NON 
Selo e sinatura 
 
 
 
 
NOTA: O presente documento, incluíndo os seus ficheiros adxuntos, contén información de carácter 
confidencial dirixida ó seu lexítimo/a destinatario/a. Queda prohibida a súa divulgación, copia ou 
distribución a terceiros sen previa autorización, en virtude da lexislación vixente. Se recibiu este 
documento por erro, pregámoslle que nolo comunique axiña por esta mesma vía, e proceda á súa 
destrución e así mesmo suxerímoslle que destrúa e non utilice calquera información sensible deste 
correo que poida estar protexida pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de 
Datos de Carácter Persoal. 
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PAI 
7.REUNIÓNS DO EQUIPO DE 
COORDINACIÓN PARA O 

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
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Acordase crear unha mesa de coordinación, que serva de punto de 
encontro, reunións periódicas, avaliación do funcionamento e revisión dos 
contidos do Itinerario. 

A Mesa terá como unha das súas principais finalidades o promover a 
colaboración dos e das profesionais implicados/as na prevención e loita 
contra a violencia de xénero no ámbito tanto municipal como comarcal. 

Os/as profesionais dos diferentes ámbitos que participan na mesa de 
coordinación, a efectos de garantir a aplicación das medidas e pautas de 
intervención descritas neste PAI , terán entre os seus cometidos: 

 Transmitir ós/ás profesionais dos ámbitos ós que representan os 
contidos do PAI EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO. 

 Optimizar os recursos dispoñibles para impulsar a efectiva 
aplicación dos contidos do presente PAI. 

 Expor novas propostas de actuación conxunta e de colaboración na 
intervención. 

 Presentar propostas de actuación e de coordinación do Itinerario 
na intervención e prevención en materia de violencia de xénero. 

 
OBXECTIVOS DA MESA DE COORDINACIÓN 

 Examinar os problemas que poidan xurdir na coordinación e 
funcionamento das institucións implicadas no Itinerario. 

 Analizar os recursos actuais existentes e valorar a necesidade de 
novos recursos adaptados ás necesidades das mulleres, fillos/as e 
persoas delas dependentes. 

 Expor propostas para mellorar e actualizar as intervencións 
descritas no acordo de colaboración interinstitucional. 
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 Avaliar o grao de funcionamento, aplicación e cumprimento do PAI 

por parte dos/as profesionais implicados/as. 

 Realizar o seguimento e execución do PAI de colaboración 
interdisciplinar en Materia de Violencia de Xénero, para poder 
actualizalo e adaptalo segundo as necesidades que xurdan. 

 

 7.1 REUNIÓNS DE CARÁCTER ORDINARIO 
 
 Serán convocadas pola directora do CIM de Coirós. 

 A convocatoria efectuarase con 15 días de antelación, en 
convocatoria ordinaria. 

 A convocatoria extraordinaria efectuarase con 5 días de 
antelación. 

 A convocatoria acompañarase da orde do día cos principais temas 
a tratar. 

 A reunión terá lugar trimestralmente. 

 

 7.2 REUNIÓNS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 
 
 A solicitude, para convocar reunións de carácter extraordinario 

poderá ser proposta por calquera dos membros da mesa de 
coordinación. 

 Convocadas pola directora do CIM de Coirós. 

 A convocatoria realizarase con 5 días de antelación á data da 
reunión.  

 A convocatoria acompañarase da orde do día cos principais temas 
a tratar. Deberá incluír os motivos da reunión. 



PAI en Materia de Violencia de 
Xénero 

 Concello de Coirós 78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAI 
8.DIRECCIÓNS E TELÉFONOS 

DE INTERESE 
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 8.1 RECURSOS ESTATAIS 
 

Ministerio de Sanidade, política social e igualdade 
http://www.migualdad.es 

Delegación Especial do Goberno contra a Violencia sobre a Muller 
http://www.mtas.es/igualdad/violencia.htm 

Instituto da Muller 
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/index.htm 

Teléfonos de información 24 horas do Instituto da Muller 
900-191-010 
900-151-152 (para mulleres xordas) 

Teléfono da muller 
016 

Servizo de Atención de Urxencias e Emerxencias 
112 
061 

Policía Nacional 
091 

Teleasistencia móbil 
900-222-292 

 

 8.2 RECURSOS COMARCAIS 
 

ÁMBITO POLICIAL TELÉFONOS ENDEREZO 

EMUME. Equipo especialista 
muller-menor na provincia da 
Coruña 
emume@guardiacivil. org. 

981-167-800 

(ext. 270) 

R/ Lonzas, s/n  

15008 A Coruña 

 

http://www.migualdad.es/�
http://www.mtas.es/igualdad/violencia.htm�
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/index.htm�
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ÁMBITO SANITARIO TELÉFONOS ENDEREZO 

Centro de saúde de Betanzos 981-772-556 
Avda. del Carregal, 17  

15300 Betanzos 

Complexo Hospitalario 
Universitario da Coruña 
“CHUAC”. 

981-178-000 
Xubias de Arriba, 84  

A Coruña 
Traballadora Social do CHUAC 981-178-005 

Hospital Teresa Herrera 981-178-106 
As Xubias, s/n  

A Coruña Traballo Social 981-178-276 

 
 

ÁMBITO XUDICIAL TELÉFONOS ENDEREZO 

Xulgado de violencia sobre a 
muller na Coruña 

981-185-100 
881-881-112 
881-881-113 

C/ Monforte s/n Baixo 
edificio Xuzgados.  

A Coruña 

Xulgado 1ª Instancia de 
Betanzos. nº 3 Violencia de 
xénero 

881-881-425 
881-881-429 

Praza García 
Hermanos, s/n  

15300 Betanzos 

PCOP (Punto de Coordinación 
das Órdenes de Protección) 

981-957-677  
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ÁMBITO SOCIAL TELÉFONOS ENDEREZO 

Programa Abramos o Círculo. 
Programa destinado a prestar 
atención psicolóxica a homes 
con problemas de control da 
violencia 

630-170-140  

Programa de atención 
psicolóxica a vítimas de 
violencia de xénero 

629-777-595 
(24 horas) 

 

Teléfono da Muller 
Servizo de emerxencia gratuíto 
e anónimo 
Funciona as 24 horas do día e 
ten cobertura para toda a 
Comunidade Autónoma 

900-400-273 
(Autonómico) 

 

Teléfono para mulleres con 
discapacidade auditiva 

900-116-016  

Programa Mediación Familiar 
Gratuíta 

981-957-165  
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 8.3 RECURSOS LOCAIS 
 

ÁMBITO POLICIAL TELÉFONOS ENDEREZO 

Policía Local de Betanzos 981-770-602 
Rúa do Castro nº 7, 

15300 Betanzos 

Posto da Garda Civil de 
Betanzos 

981-770-053 
Praza Alfonso IX, s/n, 

15300 Betanzos 

Posto da Garda Civil de Miño 981-782-146 
Avda. Gálea nº 119, 

15630 Miño 

Posto da Garda Civil de Sada 981-620-766 
Sada da Riba, s/n 

15168 Sada 

Posto da Garda Civil de 
Abegondo 

981-673-030 
Agra de San Marcos s/n 

15318 Abegondo 

Posto da Garda Civil de Irixoa 981-793-011 
Ctra. s/n, 

15313 Irixoa 

Posto da Garda Civil de Curtis 981-786-073 

Rúa Alcalde Espiñeira, 
s/n 

1531 Curtis 
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ÁMBITO SANITARIO TELÉFONOS ENDEREZO 

Consultorio Médico de Coirós 981-796-414 
Coirós de Arriba, S/N, 

15316 Coirós 

Centro de Saúde de Figueiras 981-796-333 
Figueiras S/N 

15316 Coirós 

SERVIZO DE URXENCIAS 112  

 
 

ÁMBITO SOCIAL TELÉFONOS ENDEREZO 

Centro de Información ás 
Mulleres (CIM) de Coirós 

981-796-088 

981-776-296 

Coirós de Arriba, nº 16 

15316 Coirós 

Servizos Sociais de Coirós 981-776-295 
Coirós de Arriba, 16 

15316 Coirós 

Centro de Información e 
atención á Muller (CIAM) de A 
Coruña 

881-881-090 

881-881-091 

Plaza Luis Seoane (Edif. 
Servizos Múltiples) s/n 

15008 A Coruña 

 
 



PAI en Materia de Violencia de 
Xénero 

 Concello de Coirós 84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


