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 REGULAMENTO 

MESA LOCAL DE COORDINACIÓN PARA A INTERVENCIÓN EN 

VIOLENCIA DE XÉNERO 

 

 

DISPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

A declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller, adoptada pola 

Asemblea Xeral das Nacións Unidas en 1993, define a violencia contra a 

muller como “todo acto de violencia baseado no xénero que ten como 

resultado un posible ou real dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as 

ameazas, a coerción ou a privación arbitraria da liberdade, xa sexa na vida 

pública ou privada”. 

 

A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero parte dun concepto máis amplo, incluíndo 

dentro do ámbito da aplicación da lei a violencia económica e o tráfico de 

mulleres e nenas. 

 

A LEI ORGÁNICA 1/2004, do 28 de decembro, de MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, no seu 

artigo 32. Plans de colaboración, fai referencia a que os poderes públicos 

elaborarán plans de colaboración que garantan a ordenación das súas 

actuacións na prevención, asistencia e persecución dos actos de violencia de 

xénero. Ademais, deberán implicar ás Administracións Sanitarias, de 

Xustiza, ás Forzas e Corpos de Seguridade, aos Servizos Sociais e 

Organismos de Igualdade. Así mesmo, no desenvolvemento destes plans, 

articularanse protocolos de actuación que determinen procedementos que 

aseguren unha actuación global e integral das distintas administracións e 

servizos implicados.   

 

Por ser os municipios a administración pública máis próxima e a que conta 

coas competencias para o deseño, desenvolvemento e execución das 

políticas de intervención directa dirixidas á igualdade e benestar da 

cidadanía, será esta administración a que integre e coordine o conxunto dos 

servizos públicos e profesionais para ofrecer unha atención rápida, integral 

e multidisciplinaria ás mulleres vítimas da violencia de xénero. 
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A creación dunha mesa local de coordinación supón un primeiro paso para 

acordar un protocolo de actuación de cara a unha coordinación eficaz entre 

os diferentes servizos e áreas municipais receptoras de mulleres vítimas de 

violencia de xénero, así como co resto das institucións que interveñen no 

proceso. A coordinación entre institucións estará presente en todas as 

fases do proceso asistencial, partindo dos recursos concretos dos que o 

municipio dispón para abordar as necesidades de atención. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

A Constitución Española proclama no seu artigo 9.2 a obrigación dos poderes 

públicos de promover as condicións para que a liberdade e a igualdade das 

persoas e dos grupos nos que se integran sexan reais e efectivas, de 

remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e de 

facilitar a participación de toda a cidadanía na vida política, económica, 

cultural e social. No mesmo sentido e de conformidade cos artigos 4 e 27.23 

do Estatuto de Autonomía para Galicia e cos Reais decretos de 

transferencia 2411/1982, do 24 de xullo, e 534/1984, do 25 de xaneiro, 

Galicia posúe competencias exclusivas en materia de asistencia social. 

 

A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 

integral contra a violencia de xénero recoñece un feito diferencial de 

xénero e recolle no artigo 19, co título “Dereito á asistencia social integral”, 

que “as mulleres vítimas de violencia de xénero teñen dereito a servizos 

sociais de atención, de emerxencia, de apoio e acollemento e de 

recuperación integral. A organización destes servizos por parte das 

comunidades autónomas e das corporacións locais responderá aos principios 

de atención permanente, actuación urxente, especialización de prestacións e 

multidisciplinariedade profesional”. 

 

A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero no seu título II regula as accións dos 

poderes públicos e das e dos profesionais precisas para protexer e asistir 

as mulleres que sofren violencia de xénero. Para isto, garánteselles unha 

asistencia sanitaria, xurídica, social e psicolóxica integral ás mulleres que 

sufran violencia. Os dispositivos de alarma (teleasistencia) e os programas 

de reeducación son tamén instrumentos básicos para protexer a aquelas que 
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sufran violencia. A lei regula a prestación periódica de apoio ás mulleres 

vítimas de maltrato (salario da liberdade) e tamén o proceso abreviado para 

a obtención da RISGA e axudas escolares para as fillas e os fillos que 

sufrisen violencia no seu contorno. Co mesmo fin, créase o Fondo Galego de 

Garantía de Indemnizacións e establécense accións en materia de acceso a 

unha vivenda digna. 

 

O III Plan de igualdade de oportunidades do Concello de Cangas establece 

no seu eixe 2, “Saúde Integral e Violencia de Xénero”, na Área “A 

sensibilización e formación en igualdade” no obxectivo 2.A.2.5 desenvolver 

un encontro de formación e intercambio de experiencias en materia de 

violencia de xénero, dirixido a todos e todas as axentes que operan de xeito 

directo e indirecto coas vítimas. 

 

ARTIGO 1. OBXECTO E NATUREZA 

 

A presente proposta de regulamento ten por obxecto a creación e 

regulación da mesa local de coordinación en violencia de xénero. A súa 

finalidade é a coordinación entre os/as diferentes axentes que atenden 

mulleres vítimas da violencia de xénero para garantir unha intervención 

global, multidisciplinaria e integral. 

 

ARTIGO 2. OBXECTIVOS 

 

 Coñecer e analizar a realidade das distintas formas de violencia 

contra as mulleres no Concello de Cangas e a súa evolución, co fin de 

coñecer as necesidades existentes e os cambios rexistrados. 

 Coordinar as institucións implicadas na prevención e na loita contra a 

violencia de xénero no ámbito local. 

 

ARTIGO 3. FUNCIÓNS 

 

 Optimización dos recursos dispoñibles, coordinación dos servizos e 

atención multidisciplinaria das mulleres vítimas de violencia de 

xénero. 

 Aprobar as propostas de actuación conxunta entre os servizos 

implicados na atención ás vítimas. 
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 Avaliar os informes anuais de seguimento da implantación destas 

medidas dentro de cada ámbito de actuación que serán remitidos á 

mesa local de coordinación. 

 

ARTIGO 4. COMPOSICIÓN DA MESA 

 

A mesa local de coordinación estará integrada polos seguintes membros: 

 

 Presidencia: o/a  alcalde/sa ou concelleiro/a en quen delegue. 

 Vicepresidencia: o/a concelleiro/a nomeado/a polo/a 

alcalde/sa. 

 Vogais con voz e voto: 

 

- Xefa da Unidade contra a Violencia cara a Muller. Subdelegación 

do Goberno de Pontevedra 

 

- Forzas e Corpos de Seguridade: Garda Civil e Policía Local do 

Concello de Cangas 

 

- Xefe de servizo do Centro de Saúde de Cangas 

 

- Coordinador/a e traballador/a social dos Servizos Sociais do 

Concello de Cangas 

 

- Coordinadora do Centro de Información ás Mulleres de Cangas 

 

A mesa poderá decidir convidar de xeito temporal ou permanente a máis 

profesionais dos distintos ámbitos implicados na atención a vítimas da 

violencia de xénero. 

 

 

ARTIGO 5. FUNCIONAMENTO: CRITERIOS BÁSICOS DE 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 

 

Coa finalidade última que recolle a Lei orgánica 1/2004, de establecer 

medidas de protección integral  co obxecto de previr, sancionar, erradicar e 

prestar asistencia ás vítimas, preséntanse as seguintes pautas de 

colaboración: 
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 O servizo que acolla á muller deberá valorar o seu estado físico 

e emocional para prestarlle o apoio necesario en función da 

urxencia e da situación de risco que presente. Deberá procurar 

o seu acompañamento aos servizos médicos se existiran lesións 

que requiran asistencia sanitaria, ou a presenza policial se esta 

fose necesaria para garantir a súa seguridade. 

 A atención proporcionaráselle nun espazo axeitado, facilitador 

da escoita activa e que preserve a intimidade da muller. 

 Nos casos de risco en que as necesidades de protección das 

mulleres e dos seus fillos/as requiran un acollemento de 

urxencia, facilitaráselles o contacto inmediato cos Servizos 

Sociais Comunitarios para que xestionen o seu ingreso nos 

posibles recursos de acollida, ou coa Garda Civil cando a 

necesidade de aloxamento se produza fóra dos horarios de 

atención dos servizos sociais. 

 O seguimento dos casos de acollemento levarase a cabo por 

Servizos Sociais Comunitarios e Centro de Información á 

Muller. 

 Todos os servizos implicados na atención a vítimas 

informaranas dos dereitos básicos que lles asisten na súa 

situación e dos recursos dispoñibles para exercitalos, en 

especial da posibilidade de solicitar e obter dos tribunais 

medidas de protección se son obxecto de malos tratos ou 

agresións sexuais, pero sempre tendo en conta que primará a 

satisfacción das necesidades da usuaria fronte á formulación 

da correspondente denuncia. 

 Os distintos servizos do itinerario asistencial manterán canles 

de comunicación periódicas co fin de actualizar os recursos e 

programas dispoñibles, de xeito que a información ás usuarias 

sexa precisa en cada momento, así como para facilitar o 

contacto e coñecemento persoal entre os diferentes servizos e 

mellorar a calidade das relacións entre institucións. 

 O servizo que reciba á muller en primeiro termo contactará con 

aquel ao que se derive achegando os datos fundamentais da súa 

historia e da súa situación, as xestións realizadas ata o 

momento de derivación e o obxecto desta. Á súa vez, o servizo 

que recibe a derivación deberá confirmar ao servizo derivante 
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a recepción da usuaria. O contacto será telefónico ou por fax. 

Esta comunicación axustarase aos datos necesarios para a 

coordinación e respectando a lei de protección de datos e a 

confidencialidade establecida entre  profesionais e  usuaria. 

 

1. CUARTEL DA GARDA CIVIL 

 

Cando a muller acode á Garda Civil recoméndaselle que sexa atendida por un 

facultativo/a no Servizo de Urxencias de Atención Primaria facendo o 

acompañamento correspondente. Despois de recollida a denuncia, se non 

existe a posibilidade de que a vítima teña aloxamento, poranse en contacto 

co CIM ou cos Servizos Sociais. En caso de suceder fóra do horario destes 

servizos, tramitarase o ingreso de urxencia no Centro de Emerxencias de 

Vigo. De non haber prazas e, sempre que exista a necesidade por parte da 

usuaria dun acollemento, establecese a posibilidade puntual de aloxar á 

denunciante nun establecemento hoteleiro concertado do municipio con 

cargo ao Concello de Cangas ata que se tramite o seu ingreso urxente  nunha 

casa de acollida, poida localizarse a algún familiar ou fosen adoptadas 

xudicialmente, se procedese, as medidas cautelares e de seguridade das 

vítimas contempladas no CAPÍTULO IV da Lei orgánica 1/2004, de medidas 

de protección integral contra a violencia de xénero. As vítimas acollidas a 

este convenio deberán ir acompañadas por representantes das Forzas e 

Corpos de Seguridade. 

 

Informaráselles igualmente ás mulleres que acoden ás dependencias 

policiais para interpor unha denuncia por malos tratos da existencia do 

Centro de Información ás Mulleres e dos Servizos Sociais coa finalidade de 

facilitarlles o acceso a outras medidas de protección integral a nivel 

económico, laboral, social e de saúde. Deste xeito, garánteselles o seu 

dereito de acceso á  información  e á asistencia social integrada na procura 

de asesoramento con respecto ás medidas relativas á súa protección e 

seguridade e ás axudas, prestación de servizos, emerxencia, apoio e 

recuperación integral, previstas na Lei orgánica 1/2004. 

 

2. XEFATURA DA POLICIA LOCAL 

 

No suposto de que a muller acuda en primeira instancia á policía local, será 

acompañada ao Servizo de Urxencias do Centro de Saúde para acompañala 
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posteriormente ás dependencias da Garda Civil para que interpoña a 

correspondente denuncia, se é este o seu desexo. Posteriormente, remitirá 

un informe ao Centro de Información ás Mulleres ou Servizos Sociais. 

 

3. ÁMBITO SANITARIO 

 

O persoal sanitario que atenda á muller guiarase polo protocolo común de 

actuación sanitaria ante a violencia de xénero. Se a vítima acode en horario 

laboral da traballadora social do Centro de Saúde porase en contacto con 

ela co fin de darlle información sobre os recursos e facer un seguimento 

social do caso. Se non está nese momento darase información sobre o CIM e 

os servizos sociais de atención primaria. En todo caso, comunicaráselle á 

traballadora social do Centro de Saúde os casos atendidos. 

 

No suposto de trasladar a vítima ao hospital, esta irá acompañada polas 

FCSE se existe un risco de perigo para a vítima. En caso contrario, non 

procede o acompañamento no traslado. 

 

4. ÁMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS 

 

Os Servizos Sociais son os encargados de valorar a idoneidade das axudas e 

prestacións económicas ao igual que a tramitación dun posible acollemento.  

 

PRESTACIÓNS ECONÓMICAS: 

 

Salario da liberdade  

Axuda de carácter económico periódico de ata 12 mensualidades para 

mulleres que sofren violencia de xénero para proporcionarlles o apoio 

económico necesario co obxectivo de garantir a independencia económica 

con respecto ao seu agresor e, por tanto, poñerlle fin á situación de 

violencia. 

 

Axudas económicas de pagamento único  

Establecidas polo artigo 27 da Lei 1/2004, do 28 de decembro, de medidas 

de protección integral contra a violencia de xénero. Son axudas destinadas 

ás mulleres vítimas de violencia de xénero que teñan rendas non superiores, 

en cómputo mensual, ao 75% do salario mínimo interprofesional e que polas 

súas circunstancias teñan especiais dificultades para obter un emprego. 
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Renda de integración social de Galicia (RISGA) 

Prestación social de carácter periódico destinada a garantirlles recursos 

económicos de subsistencia ás persoas que, por diversos motivos, se atopan 

nunha situación de precariedade a través do deseño dun proxecto 

personalizado que inclúe un conxunto programado de accións que perseguen 

o fin último da integración social do individuo. 

 

Renda activa de inserción (RAI) 

Este é un programa que combina a percepción dunha renda coa busca activa 

de emprego. 

Consiste en: 

• Asesoramento personalizado do Servizo Público de Emprego para a busca 

de traballo para persoas desempregadas. 

• Incorporación preferente a cursos de formación profesional e talleres de 

emprego de interese xeral. 

• A percepción dunha renda. 

 

Programa de fomento da inserción laboral de mulleres vítimas da 

violencia de xénero 

Facilitarase o acceso a este tipo de programas a mulleres desempregadas 

que acrediten a súa condición de vítimas de malos tratos, para a realización 

de obras e servizos de interese xeral e social, durante un máximo de 12 

meses, en colaboración con entidades locais, órganos de Administración 

Xeral do Estado e os seus organismos autónomos, comunidades autónomas, 

universidades e institucións sen ánimo de lucro que se adherisen á orde  que 

regula anualmente as axudas e subvencións para o fomento de emprego a 

través dos programas de cooperación. 

 

RECURSOS RESIDENCIAIS: 

 

Centro de emerxencias para mulleres vítimas da violencia de xénero 

É un centro da Rede Galega de Acollemento nos termos previstos na Lei 

11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento da violencia de 

xénero, xestionado de maneira integral polo Consorcio Galego de Servizos 

de Igualdade e Benestar (adscrito á Consellería de Traballo e Benestar) e  



 

 

 Mesa Local de coordinación para a intervención 

 en violencia de xénero 
 

Ilmo. Concello de Cangas 
(Pontevedra) 

9 

coa colaboración da Secretaría Xeral de Igualdade. Ten como finalidade 

proporcionar aloxamento inmediato e de curta estancia ás mulleres e ás 

persoas delas dependentes que se atopen inmersas nunha situación de malos 

tratos e garantirlles un acollemento de emerxencia mentres se valora a súa 

situación e/ou se efectúa unha derivación a outro dispositivo máis axeitado. 

Atención continuada e estancia máxima: 

O centro de emerxencia garante unha atención continuada ás usuarias todos 

os días do ano, incluídos os sábados, domingos e festivos. A estancia máxima 

de permanencia do centro será de tres meses e, cumprido este prazo, só se 

admitirá prórroga nos casos excepcionais, nos termos previstos na 

lexislación vixente. 

Criterios de ingreso das usuarias e persoas delas dependentes: 

Admitiranse no centro de emerxencia as mulleres maiores de idade, vítimas 

de malos tratos físicos, psíquicos, económicos ou sexuais e as persoas delas 

dependentes que requiran un aloxamento inmediato e urxente ou que 

carezan de recursos propios para afrontar a situación. En ningún caso se 

admitirán varóns maiores de idade. Non se permitirá o ingreso no centro no 

caso de situacións de grave dependencia física e/ou psíquica. 

Para ingresar no centro de emerxencia será necesario presentar unha 

solicitude por parte dos CIMs, dos servizos sociais do Concello no que 

residan ou da entidade onde se atopen, asociacións legalmente recoñecidas 

e rexistradas no Rexistro de entidades que prestan servizos sociais, Forzas 

e Corpos de Seguridade ou servizos sanitarios. 

Casas de Acollida 

Rede articulada en colaboración cos concellos e entidades para aquelas 

mulleres que se atopan en situación de indefensión. Proporcionan atención e 

apoio ás mulleres e aos seus fillos e fillas cando teñan que abandonar o 

fogar a causa dos malos tratos. 
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5. CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES (CIM) 

 

Os programas do CIM están destinados a proporcionar asesoramento 

xurídico, apoio psicolóxico, orientación e formación profesional, información 

en materia de recursos ou calquera tipo de información relacionada coa 

aplicación do principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes que se demande de maneira individual ou colectiva. O CIM conta cun 

programa de teletradución dirixido ás mulleres inmigrantes que non 

entenden ou non falan o galego ou o castelán, froito do convenio entre a 

Secretaría Xeral de Igualdade e a FEGAMP. 

 

Dentro das súas funcións destaca a atención específica a mulleres vítimas 

de violencia de xénero poñendo á súa disposición e facilitándolles 

información sobre o acceso aos recursos existentes no municipio, na  

comunidade autónoma e no Estado e a xestión urxente dos servizos policiais, 

sanitarios, psicolóxicos, xudiciais e sociais que fosen oportunos.   

 

Establécense as seguintes medidas específicas en materia de violencia de 

xénero: 

 

 SERVIZO DE TELEASISTENCIA MÓBIL – VX. 

 

Modalidade de servizo baseada na utilización de telefonía móbil e 

telelocalización totalmente gratuíto que lles ofrece ás vítimas de violencia 

de xénero que non convivan co agresor e se atopen ao amparo dunha orde de 

protección, unha atención inmediata asegurando unha resposta rápida  ante 

unha situación de emerxencia. O Centro de información á Muller 

comunicaralle ás/aos profesionais da Garda Civil o listado das persoas 

usuarias deste servizo. 

 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA A MULLERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO. 

 

Programa da Secretaría Xeral de Igualdade en colaboración co 

Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia que ten como finalidade ofertar 

recursos terapéuticos que abran vías de recuperación para aquelas mulleres 

que estean sufrindo ou sufriran violencia de xénero ou doméstica, e 
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complementariamente, a menores e outras persoas dependentes delas que 

pasaran pola mesma situación. Este programa de atención psicolóxica 

céntrase en que as mulleres reforcen a súa autoestima, ademais de ser un 

apoio na recuperación ou adquisición de habilidades e capacidades que lles 

permitan lograr a autonomía e a integración na vida social e laboral. Tamén 

das/dos menores e persoas delas dependentes poden utilizar este recurso. 

 

A través deste servizo póñense a disposición das vítimas de violencia 

de xénero unha rede de profesionais da psicoloxía, con formación 

específica, que de maneira gratuíta realizan a intervención máis idónea para 

cada caso. O programa conta cun/cunha psicóloga coordinador/a e cunha 

rede de profesionais debidamente acreditados/as que levarán a cabo a 

intervención profesional a que se refire o programa en toda a Comunidade 

Autónoma de Galicia. Teléfono: 629-777-595. 

 

 PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA PARA HOMES CON 

PROBLEMAS DE CONTROL E VIOLENCIA NO ÁMBITO FAMILIAR. 

“ABRÁMO-LO CÍRCULO” 

 

Informarase e facilitaráselle este servizo aos homes que, conscientes de 

presentar actitudes inadecuadas nas súas relacións coa familia, coa súa 

parella e co seu círculo social, desexen adquirir novos modos de 

comportamentos exentos de agresividade. A súa finalidade é que aprendan a 

comunicarse mellor, instaurando xeitos positivos de relación baseados na 

igualdade e no respecto e na xestión dos conflitos sen o uso da violencia. O 

acceso é gratuíto e de carácter anónimo a través do teléfono 630 170 140 

do Colexio Oficial de Psicólogos/as en horario de 10 a 13 horas e de 16:00 a 

19:00h. 

 

No caso de necesitar un asesoramento urxente fóra do horario laboral do 

CIM existe un recurso 24 horas: 

 

Teléfono das mulleres 

É un servizo de emerxencia gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do 

día e está formado por un equipo de atención multidisciplinario que pretende 

achegar información ás usuarias sobre distintos temas, tales como 

separacións, divorcios, sentenzas, malos tratos, ameazas, cursos 

ocupacionais, oposicións, bolsas de emprego, discriminación laboral, baixas 
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por maternidade e paternidade, servizos sociais, casas de acollida, 

programas a mulleres desfavorecidas, apoio e asociacionismo, xornadas e 

seminarios, políticas de igualdade, proxectos europeos, etc. Contará con 

atención específica para mulleres en situación de violencia de xénero. 

O teléfono ao que se debe chamar é: 900-400-273; 016 

 

ARTIGO 6. ADSCRICIÓN 

 

A mesa local de coordinación para a intervención en violencia de xénero 

adscríbese dentro da Concellería de Servizos Sociais, Sanidade e Muller. 

 

ARTIGO 7. PERIODICIDADE DAS REUNIÓNS 

 

As reunións convocaranse semestralmente, levantándose acta dos acordos 

adoptados. De forma extraordinaria, a mesa poderá reunirse sempre que o 

solicite calquera das persoas representadas, mediante convocatoria da 

Concellería de Servizos Sociais, Sanidade e Muller ou aquela concellería que 

teña competencias en materia de igualdade. 

 

ARTIGO 8. MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO E DISOLUCIÓN DA 

MESA 

 

A modificación parcial do regulamento, así como a súa disolución, 

correspóndelle á Xunta de Goberno previo acordo (informe) da mesa local 

de coordinación. 


