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A VIOLENCIA SEXUAL É
VIOLENCIA DE XÉNERO?

Deste xeito a violencia contra as mulleres , foi definida o día 20 de decembro de 1993,  na “ Declaración sobre a 
eliminación da violencia cara a muller” pola Asemblea Xeral da ONU no seu artigo 1 como:

A violencia contra as mulleres é unha violencia de carácter estrutural que se manifesta en tódolos contextos das 
súas vidas derivada dunha sociedade asentada baixo a hexemonía masculina, na que a asignación social de roles e 
estereotipos diferenciados en función do sexo xeran discriminación e desigualdades de participación e dereitos 
entre ambos. É dicir, aquela que sofre a muller polo feito de selo.
A súa supervivencia a través do tempo vese asegurada polo proceso de socialización , na familia, a escola, os 
costumes.. chegando a normalizarse ata o punto de non ser cuestionadas social e publicamente ata fai ben pouco. 
Este é o denominado sistema sexo-xénero, que conta con recoñecemento a nivel mundial, xa que ademais de 
producir situacións extremas de morte; a  través da violencia, establece un mecanismo que fortalece a 
subordinación das mulleres con respecto aos homes.

 “ Todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino 
que teña ou puidese ter como resultado un dano ou sufrimento físico, 
sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a 
coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto si se producen na vida 
pública como na vida privada”

1.

1

A Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a violencia de xénero, no seu 
artigo 1.1 define a violencia de xénero como:

 “ manifestación da discriminación,  situación de desigualdade e  
relacións de poder dos homes sobre as mulleres, exercida sobre éstas por 
parte de quenes sexan ou fosen seus cónxuxes ou de quenes estean ou 
estivesen ligados a elas por relacións similares de afectividade, aínda sen 
convivencia, comprendendo todo acto de violencia física e psicolóxica, 
incluídas as agresións á liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a 
privación arbitraria de liberdade.”

Desta definición despréndese por tanto, que só serían vítimas de violencia de xénero as mulleres que que teñan ou 
tivesen algún tipo de relación sentimental co agresor .



A VIOLENCIA SEXUAL É
VIOLENCIA DE XÉNERO?

Sen embargo en Galicia, na Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia 
de xénero no seu artigo 1.2 dáse un paso máis e defínese a violencia de xénero como:

Aportamos algún datos que che axudarán a comprender un pouco mellor a súa relación:

1.

2

Podemos concluír por tanto afirmando, que a violencia sexual é violencia de xénero cando a sofren as mulleres ou 
nenas polo feito de selo, como un acto de poder, agresión e degradación, que busca o seu sometemento  a través do 
uso do seu corpo.

 “calquera acto violento ou agresión, baseados nunha situación de 
desigualdade no marco dun sistema de relacións de dominación dos 
homes sobre as mulleres que teña ou tivese como consecuencia un dano 
físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos e a 
coacción ou privación arbitraria de liberdade, tanto se ocorren no ámbito 
público como na vida familiar ou privada.” 

 Neste suposto por tanto, non é preciso o establecemento dunha relación sentimental previa para o recoñecemento 
de tal situación.

A violencia sexual afecta a 1 de cada 2 mulleres 
segundo a Axencia de Dereitos Fundamentais da 

Unión Europea( FRA).

Segundo a Macroenquisa sobre a violencia contra 
as mulleres de 2015 a violencia sexual afectou a 

máis de 3251000 mulleres.

SER MULLER É POR TANTO UN FACTOR DE RISCO!!

Na Unión Europea, 9 de cada 10 vítimas de 
violación foron mulleres, sendo o 99% dos 
agresores homes (Eurostat).

Datos extraídos do Instituto Nacional de 
Estadística, indícannos que durante o ano 2017, se 
cometeron un total de 332 delitos sexuais, dos 
cales 331 foron cometidos por homes.



AS FACIANAS DA 
VIOLENCIA SEXUAL2.

A continuación, achegámosvos unha relación dos delitos contra a liberdade sexual máis frecuentes:

3

“ Todo acto sexual, a tentativa de consumar un acto sexual, os comentarios ou insinuacións 
sexuais non desexados, ou as acción para comercializar ou empregar de calquera outro modo a 
sexualidade dunha persoa mediante coacción por outra persoa, independentemente da 
relación desta coa vítima, en calquera ámbito, incluídos o fogar ou o lugar de traballo”

A violencia sexual é un dos xeitos máis frecuentes de violencia contra as mulleres, empregada para dominar, 
humillar e controlar, invadindo o seu corpo, a súa mente e a súa sexualidade.
Segundo a definición aportada pola Organización Mundial da Saúde ( 2009), esta consiste en:

Uso da intimidación ou violencia 
para manter un contacto sexual 

non desexado. 

Aproveitarse da situación de 
vulnerabilidade dunha persoa , 

dunha situación de poder ou abuso 
de confianza e proximidade para 

manter contactos sexuais 

Esixencia de favores de natureza 
sexual na que o acosador 

aproveita unha situación de 
superioridade , laboral, 

docente… a non aceptación, 
supón  ameazas e castigos para a 

vítima.

AGRESIÓN SEXUAL ABUSO S
EXUAL ACOSO SEXUAL

A miúdo, dita violencia non se percibe como tal dentro da parella xa que moitas mulleres non recoñecen que a 
sexualidade forzada é unha violación, por este motivo, aínda que é unha das prácticas máis habituais da violencia 
contra as mulleres, é das menos denunciadas a nivel mundial.

Outras formas de violencia sexual:

 Aborto forzado.
Embarazo forzado.
Fotografar ou gravar a alguén sen o seu consentimento e/ou divulgar imaxes con contido sexual.
Mutilación xenital ou inspección para comprobar a virxindade.
Prostitución forzada.
Agresión mediante órganos sexuais como achegamento ou exhibicionismo.

Todo o exposto lévanos a afirmar con contundencia que a violencia sexual non busca a satisfacción, senón que 
consiste nunha afirmación do control exercido sobre outra persoa, pasando por enriba do  seu consentimento. 
MOITO COIDADO, por este motivo,  pasa a ser vítima dun DELITO contra a liberdade sexual!



AS FACIANAS DA 
VIOLENCIA SEXUAL

4

Se ollamos atentamente ao noso redor, veremos cantas formas de violencia sexual nos pasan desapercibidas.

Resulta preciso centrar aquí a nosa atención nos denominados micromachismos, nunha 
sociedade como a nosa, na que cada vez máis a violencia contra as mulleres se deslexitima 
socialmente. Este termo,  que se define como prácticas de violencia na vida cotiá, inclúe 
comportamentos de control e dominio percibidos como de baixa intensidade, naturalizados, 
lexitimados, ocultos e están tan normalizados, que pasan desapercibidos. Perpetúan as actitudes 
machistas e a desigualdade existentes, tentando sempre manter maiores vantaxes, 
comodidades e dereitos (a ter razón, ao uso do tempo e o espazo, a ser coidado e a 
desentenderse do doméstico entre outras cousas) dos homes sobre as mulleres.

O máis perigoso destes comportamentos é que son moi difíciles de visibilizar e deslexitimar polo 
que constitúen un gran obstáculo e resistencia cara a consecución da igualdade real.

Este iceberg da violencia de machista, 
tomando como modelo o elaborado por 
Amnistía Internacional ,representa 
fielmente a realidade existente; unha 
realidade na que a parte máis visible da 
violencia resulta ser a máis pequena. 
Pola contra, a parte que permanece 
invisible emprega mecanismos sutís, 
constituíndo as trampas máis usuais 
p a r a  s e g u i r  e x e c u t a n d o  a  s ú a 
autoridade sobre as mulleres dun xeito 
menos “violento” a ollos da sociedade.
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VIOLACIÓN

EXPLOTACIÓN SEXUAL

ELIMINACIÓN DA AUTONOMÍA
COACCIÓN 

SEXUAL
TOCAMENTOS DROGAR SEN

CONSENTIMENTO

DEGRADACIÓN

NORMALIZACIÓN

LINGUAXE OBSCENO AMEAZAS

PERSEGUIR
ESPIAR

ACOSO
VERBAL

TOMAR FOTOS
SEN

CONSENTIMENTO

COMPARTIR FOTOS PRIVADAS
SEN CONSENTIMENTO

PIROPOS

BROMAS SOBRE ABUSOS 
E VIOLACIÓNS

CULPAR Á VÍTIMA

ACTITUDES 
SEXISTAS

2.



AS FACIANAS DA 
VIOLENCIA SEXUAL
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A continuación, achegámosche algúns exemplos para a reflexión:

No momento de pagar nun restaurante danlle as voltas a el, ou sérvenlle as bebidas fortes. Por exemplo 
pedimos cervexa e café, o café seralle servido á muller e a cervexa ao home.

Negarse a que unha muller che ceda o paso.

Saudar con dous bicos ás mulleres e chocando a man os homes.

Comentarios como “vaia modeliño!”.

Empregar palabras a modo ofensivo con expresións como “ nenaza”.

Presentar ás mulleres polo cargo ou posición da súa parella (esta é a muller de...)

As mulleres pagan menos ou non pagan nos locais de ocio nocturno- isto non é discriminación positiva, é 
tratalas como expositores ou produtos de reclamo para eles, os verdadeiros consumidores.

Cando se produce unha agresión sexual, tendemos a pensar que o agresor é unha persoa descoñecida que asalta a 
súa vítima en lugares apartados. Pola contra, na maioría das ocasións, as agresións sexuais lévanse a cabo por 
persoas coñecidas ou achegadas, o que dificulta as súa prevención e tamén a capacidade de falar ou denunciar.

Un claro exemplo son as denominadas violacións en cita. Este termo de recente aparición fai referencia ás agresións 
sexuais nas que os homes aproveitan a relación que teñen coa muller para agredila, ben sexa unha compañeira de 
traballo, unha antiga parella, unha colega, un ligue dunha noite...

Ante esta tipoloxía de agresión, as vítimas adoitan pensar que provocaron a situación sentindo a obriga de manter 
relacións sexuais ao acudir a un encontro pactado, a diferencia da violación “ por asalto” que é executada por un 
agresor descoñecido.

 O mecanismo de presión adoita ser a chantaxe emocional, a insistencia..

Resultan tamén cada vez máis frecuentes os casos de submisión química, que consiste no uso de drogas para anular 
a vontade e facilitar a agresión, normalmente administradas na bebida. Isto provoca dificultades para formular a 
denuncia porque non sabes que consumiches, nin cando, nin quen é o teu agresor, nin onde estás, nin porqué.. pero 
debes denunciar igualmente xa que nunca sucede unha única vez.

lembra sempre: 

“O CONSENTIMENTO É QUERER E ESTAR DE ACORDO EN TER SEXO, 
E FACELO DE XEITO LIBRE, CONSCIENTE E NON CONDICIONADO”

2.



FALEMOS DO
CONSENTIMENTO
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É moi importante que comprendas a diferenza entre a agresión sexual, que require o uso da violencia e ou 
intimidación; e o abuso sexual, que aproveita unha situación de vulnerabilidade ou situación de poder sobre outra 
persoa, aspecto que impide en moitas ocasións que esta manifeste o seu consentimento para o mantemento da 
relación sexual.
Agora ben; que é o consentimento??? Un acordo activo para participar nun acto sexual. 
Antes de manter relacións cunha persoa, precisas saber se está de acordo.

3) Estar baixo os efectos das drogas, incluíndo nelas o alcohol, en situación de inconsciencia, 
durmindo etc.. non é consentimento.

1) Non dicir non de xeito explícito non significa si.

2) O silencio, non respostar, indecisión ou  dicir“ non”. 

4) O consentimento a actividades como bicarse ou tocar non leva implícito 
o si para outras como a penetración.

5) O si de hoxe non é un bono para cando ti queiras, debes solicitar consentimento en cada unha das relacións.

 6) Cando hai unha situación de superioridade ou poder sobre a outra persoa. 

7) Se é menor de 16 anos ou presenta unha discapacidade psíquica.

8) O xeito de vestir dos demais non implica que queiran ter nada contigo.

9) Que insistas e insistas ata acadar o si.

10) Dentro da parella non respectar o non tamén é violación.

NON é consentimento...

https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8 Pode ser do teu interese o seguinte enlace : 

“UNHA AGRESIÓN SEXUAL É UN DELITO QUE ATENTA CONTRA A DIGNIDADE 
E LIBERDADE DAS PERSOAS. UN CRIME DE PODER, NON DE PRACER”

3.

Podes seguir as seguintes indicacións para saber que



A CULTURA DA VIOLACIÓN
NON TE ENGANES!

7

A cultura da violación é un concepto que se creou para describir as formas nas que a sociedade culpa ás vítimas e 
normaliza a violencia sexual. É o xeito en que se admite, silencia ou se mira para outro lado, xa que a través dun 
sistema de crenzas ,fórmase un conxunto de ideas que fomentan as agresións sexuais,  que van dende “os piropos” 
ata os tocamentos sen permiso ou a violación.
Estas ideas fan que a violencia sexual se considere como un feito inevitable.

Con comentarios como: Os homes son violentos por natureza.

Normal que lle pasase, ía provocando.

Non sei porque te enfadas, so foi un piropo.

Se teño que esperar o sí non tería sexo nunca, non sexas estreita.Pero como fai iso, soa a esas horas.

Esta cultura pode manifestarse de moitos xeitos, 
moitas veces explícitos, outras  de xeito máis sutil 
como no caso das representacións artísticas que 
presentan ás mulleres como vítimas voluntarias 
que gozan da violación, eles son héroes.

The Rape of de Daughters of Leucippus

Esta normalización da violación radica no binarismo de xénero, onde o home non é responsable dos seus actos, xa 
que naturalmente é agresivo e posúe maiores necesidades sexuais que a muller.
A pregunta entón está clara, se os homes que violan non son responsables dos seus actos, quen o é?....... “a muller?”

Deste xeito, a televisión, os anuncios publicitarios, a pornografía, a prensa… participan activamente no seu 
fomento , alimentando unha especie de terrorismo que plana sobre a vida das mulleres.

4.
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A CULTURA DA VIOLACIÓN
NON TE ENGANES!

CULPABILIZAR á VÍTIMA

COIDADO!! Estamos culpabilizando á vítima en lugar de ao seu agresor, isto supón un 
castigo por amosar actitudes consideradas socialmente inmorais. Realizase un xuízo social 
sobre a vítima, que ademais de ser agredida debe xustificarse pola vestimenta, por estar 
soa e tarde  nun determinado lugar, por beber unha copa de máis… Nesta ocasión inclúese 
tamén unha chamada de atención á nai, porque se bebe é problema unicamente da súa nai, 
evidenciando así tamén un micromachismo, a educación dos fillos e das fillas é o seu ...

Facer chistes ou ser condescendentes con comportamentos de acoso ás mulleres restan 
importancia a esta gran problemática social. 
LEMBRA COA VIOLENCIA SEXUAL NIN DE BROMA!.

REMATEMOS CON ESTA SITUACIÓN EXTERIORIZANDO O NOSO DESAGRADO
 CON ACTITUDES QUE IRONIZAN, DESCULPAN OU BUSCAN ESCUSAS

PARA O ABUSO SEXUAL.

AS MULLERES QUE DENUNCIARON A HARVEY WESTEIN

POR ABUSO SEXUAL.TITULAR CORRECTO

QUITAR IMPORTANCIA Á VIOLACIÓN

4.
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A CULTURA DA VIOLACIÓN
NON TE ENGANES!

COUSIFICAR O CORPO DAS MULLERES

dando unha visión destas como meros obxectos sexuais para desfrute de outros. Aquí tes 
algúns exemplos de anuncios, letras musicais etc.

“ quiero una mujer bien bonita  callada que no diga naaa, que 
cuando me vaya a la noche y vuelva mañana no digaa naaa , 
que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga 
naa..” 

MUSICAIS NAS QUE APARECEN FRASES COMO ESTAS: 

“ te dije mami, tómate un trago y cuando estes 
borracha pa’ mi casa nos vamos” 

“ que sufras para siempre y nunca pares de llorar, que te 
enamores y te vaya mal y que amanezcas sola en un lugar que 
no te puedan encontrar” 

 
A PORNOGRAFÍA MACHISTA ALIMENTA A CULTURA DA VIOLACIÓN AO EROTIZAR

AS AGRESIÓNS POLA VISIÓN E REPRESENTACIÓN QUE SE REALIZA DE AMBOS SEXOS.

Ojalá, ojalá- Bruyant Myers.

– la Muda – Kevin Roldán.

Borró Cassette, Maluma.

4.



A CULTURA DA VIOLACIÓN
NON TE ENGANES!

NEGAR AS VIOLACIÓNS

concedéndolle pouca importancia a esta problemática e apoiando argumentacións da 
cultura da violación .

SE TI PARTICIPAS DESTES GRUPOS E NON DENUNCIAS
ESTAS SITUACIÓNS, ESTÁS RESTÁNDOLLE IMPORTANCIA , 

ES CÓMPLICE DUN DELITO!

lembra: 

SE NON CHE DI QUE SÍ TAMÉN É NON, 
AGORA NON, NON ES O MEU TIPO...

A PERSOA AGREDIDA NUNCA TEN A CULPA, 
INCLUSO SE O AGRESOR É COÑECIDO, AMIGO, CÓNXUXE 

OU SE ELA ESTABA BEBENDO, VESTÍA DUN XEITO 
INTERPRETADO COMO PROVOCATIVO OU

SE XA HOUBO UN ENCONTRO SEXUAL ANTES CON ELA.

NON TE PASES

4.

10
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COMO PODEMOS PREVIR
AS AGRESIÓNS SEXUAIS

Debemos ter moi claros dous aspectos: 

 En primeiro lugar debemos 
indicar que ás mulleres non 

poden ser educadas no 
medo aplicando medidas 

preventivas nas que a 
responsable de evitar unha 

agresión sexa a propia 
muller, limitando novamente 

a súa liberdade persoal ao 
tempo que se libera aos 

homes de responsabilidade.

Débese educar aos homes 
no respecto cara as 
mulleres e empoderar a 
estas para que clamen os 
seus espazos e se 
desprendan da culpa.

Se alguén che toca, se aproxima 
demasiado...e isto te incomoda faillo 

saber inmediatamente, sexa coñecido 
ou non, ti sabes perfectamente o que 

che molesta e só ti decides sobre o 
teu corpo. Vive a túa sexualidade 
libremente, con quen ti decidas e 

cando ti decidas.

Non limites a túa vida, 
limita o que non che 

agrada, quen te quere 
tratarate con 

respecto a ti e as túas 
decisións, non é non!

Se te atopas nunha 
situación de agresión 

berra “lume” para 
que a xente che 
preste atención.

Se alguén te 
incomoda ou acosa 
conta o acontecido, 
busca axuda e apoio 
nas túas amizades e 

familia.

Nunca o dubides: 
ti non es culpable, éo a persoa que agrede! 

Nada xustifica unha agresión!!!

Para previr as agresións achegámos as seguintes recomendacións:

Lembra que ninguén che pediu opinión sobre o seu corpo; broma é cando tod@s rimos.

respecto

Lembra que a noite, as festas e a rúa  non son un coto de caza, non podemos limitar e rachar a vida das 
persoas nin podemos decidir polos demais.

Se consideras que alguén está en perigo pregúntalle se está ben, facer que non ves non é a solución. 

CO MACHISMO, nin de broma!!!!

NON á COMPLICIDADE coa violencia machista!! 

NON TODO VALE!!

Crea relacións sas con tódalas persoas respectando a súa diversidade, identidade  e a súa orientación sexual. 

cada quen LIDERA A SÚA VIDA!

5.
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QUE FACER SE SUFRICHES 
UNHA AGRESIÓN SEXUAL

Non cambies a roupa nin te laves xa que podes eliminar probas.

DENUNCIA!! Axúdate e axuda, maña pode ser calquera outra. 
Se así o decides no propio hospital chamarán aos corpos de seguridade.

Relata ao persoal sanitario o acontecido do xeito máis completo .Solicita copia do parte 
de lesións para presentar no momento de formular a denuncia.

Le a denuncia con atención e asina cando esteas de acordo.

Busca a compañía dunha persoa de confianza que poida acompañarte ao hospital ou 
centro de saúde máis próximo  para o teu recoñecemento. Solicita unha revisión 
específica na que che farán un exame xeral, un exame xinecolóxico,  exploracións 
complementario ( unllas ...), probas de prevención de enfermidades de transmisión 
sexual, proba de embarazo e exploración forense para a recollida de mostras ( en caso 
de formular denuncia, realizarase xunto coa  exploración xinecolóxica e consiste na 
recollida de sustancias das prendas etc.)

se SUFRICHES 
unha AGRESIÓN:

CHAMA AOS CORPOS DE SEGURIDADE.

Denuncia sempre a agresión, non importa o tempo que pasara.

A denuncia podes presentala nas dependencias policiais, na Garda civil, no Xulgado de Violencia sobre a muller, 
ou no seu caso no Xulgado de Garda da túa localidade.

Podes denunciar a situación de violencia sempre acompañada con asesoría xurídica 
que pode ser gratuíta mediante asistencia de oficio.

Pide copia de tela formalizado

Se así o desexas podes ser atendida por un ou unha profesional do teu mesmo sexo
 (Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012).

COMO formalizar unha DENUNCIA

6.
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CONSECUENCIAS
DA VIOLENCIA

A agresión sexual é unha experiencia moi traumática que ameaza a integridade física e psíquica da persoa 
agredida. 

Durante as primeiras semanas pódense experimentar sensacións propias dunha experiencia traumática como: 

Lembranzas desagradables e recorrentes da agresión sexual, incluíndo imaxes, 
pensamentos ou percepcións.

Sentimentos que aparecen como se estivese sucedendo de novo.

Malestar psicolóxico intenso cando a vítima se expón a algún estímulo interno ou externo 
que lembra algún aspecto da agresión.

Prodúcese unha evitación continuada dos estímulos asociados co trauma :

Esforzos para evitar sentimentos ou conversas asociadas coa agresión.

Sensación de distanciamento coas demais persoas, sensación de irrealidade.

Limitación da capacidade afectiva.

Diminución do interese de participar en actividades cotiás.

Medo e ansiedade- que tes que saber que son un mecanismo de defensa que o noso corpo 
activa ante unha ameaza.

Vivir en estado permanente de alerta. Tras unha agresión o sistema de autoprotección do 
organismo actívase e permanece activado como se isto puidese suceder de novo en 
calquera momento.

Sentimentos de culpabilidade e vergoña. Lembra sempre que a culpa non é túa, é do agresor, 
sentirse culpable é responsabilizarse do que outro fixo. A veces a culpa pode ser entendida 
como un intento para recuperar a sensación de control, imaxinar que poderíamos telo feito 
mellor é máis tolerable que ver a realidade de estar totalmente indefensa.

7.
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Síntomas continuados de hiperactivación:

Dificultades para conciliar e manter o sono.

Dificultade de concentración.

Irritabilidade e explosións de ira.

A duración destes síntomas é de aproximadamente un mes. A maior parte das vítimas afirman que lles provoca 
unha sensación xeralizada de malestar e conduta desorganizada tanto nos 3 primeiros meses como en períodos 
superiores, presentando na maioría dos casos un trastorno de estrés postraumático e numerosos problemas 
psicolóxicos como depresión, ansiedade, fobias, múltiples enfermidades xinecolóxicas.

Rodéate dun entorno seguro e agradable.

Establece un plan de autocoidado, horas de sono, alimentación, deporte… 

Busca apoio , se o precisas fala con outras persoas do ocorrido, 
o afecto e a compaña de persoas que te queren axudarán a sobrelevar esta situación.

Se pasado un tempo non es capaz de recuperar a túa actividade cotiá 
deberás pensar en solicitar axuda psicolóxica  

que será clave para previr a aparición dun Trastorno de estrés pos traumático.

Agora ben, 
que podemos facer para recuperarnos?

CONSECUENCIAS
DA VIOLENCIA7.

Hai  recursos especializados, consulta no teu CIM.
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NOVOS ESCENARIOS DA VIOLENCIA SEXUAL. 
VIOLENCIA SEXUAL DIXITAL

Internet, as redes sociais, os blogs e a mensaxería rápida cambiárono todo:

O concepto de intimidade: anúnciase absolutamente todo, estados de ánimo…
O concepto de sexualidade.
E o de comunicación tamén.

Segundo a análise de máis de 400 estudos realizados no ano 2010 pola UE arredor ao uso das RRSS:

compartiron
información 

privada.

veu 
pornografía.

contidos
violentos.

ciberbullying.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Neste estudo ante a pregunta: 
enviaches fotos ou información 

co fin de molestar, ferir ou desagradar a alguén? 

As mulleres maioritariamente responderon ser vítimas deste comportamento, 
mentres que os homes responderon maioritariamente ser perpetradores .

8.

A violencia contra as mulleres estase transformando non últimos anos.  Atopámonos na era da comunicación 
onde o uso das redes sociais, das novas formas de comunicación están dando lugar a novos xeitos de sexismo.
O uso das novas tecnoloxías posibilita unha socialización sen fronteiras que permite ver sen que o outro ou outra 
interlocutor ou interlocutora vexa, xerándose deste xeito identidades á carta e incluso transformacións da  
propia intimidade.
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Deste xeito, todas estas ferramentas convertéronse nun novo xeito de violencia coñecida como ciberviolencia 
que presenta moitas facianas:

NOVOS ESCENARIOS DA VIOLENCIA SEXUAL. 
VIOLENCIA SEXUAL DIXITAL

Grooming:

Pornovinganza:

Sexting:

Ciberacoso:

Sextorsión:

Cibercontrol:

é un acoso exercido 
por unha persoa adulta 

cara un/ unha menor. 
Son accións realizadas 
deliberadamente para 

establecer unha 
relación e control sobre 

un neno/a ou 
adolescente co fin de 

concluír cun abuso 
sexual implícito ou 

explícito. 

publicar imaxes íntimas 
ou pornográficas sen o 

consentimento da 
outra persoa, 

usualmente para 
facerlle dano unha vez 
que finaliza a relación.

consiste no envío de 
contidos de tipo sexual 

(principalmente 
fotografías e/ou 

vídeos) producidos 
xeralmente polo/a 

propio/a remitente e 
enviado a unha terceira 

persoa a través de 
dispositivos móviles. 

Pode derivar en 
ciberbulling.

intento de contacto 
insistente sen o 

consentimento da 
vítima que pode 

conlevar ameazas, 
chantaxes ou 

humillacións públicas.

Explotación sexual na 
cal se chantaxea a unha 

persoa por medio 
dunha imaxe 

compartida a través de 
internet.

vixilancia de amizades, 
comentarios, fotos, 
xeolocalización etc.. 
por parte da parella.

8.
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RECURSOS DE ASESORAMENTO
E INFORMACIÓN

este é un servizo telefónico de información e asesoramento xurídico en materia 
de violencia de xénero que no deixa sinal ( non aparece na factura telefónica) e 
ofrece información sobre que facer, recursos e dereitos que che corresponden.  
Podes facer as consultas  por correo electrónico ao servicio 016 online:
016-online@mscbs.es

INFORMACIÓN OU AXUDA TELEFÓNICA

Servizos que ofrece o 016:

Teléfono de texto (DTS) a través do número 900 116 016
Servicio Telesor a través da propia páxina web Telesor. Neste caso 
precísase conexión a Internet.  https://www.telesor.es
Servicio de videointerpretación SVIsual a través da páxina
 http://www.svisual.org

Se tes discapacidade auditiva ou da fala podes comunicar do seguinte xeito: 

Atención gratuíta e profesional
Atención 24 horas do día os 365 días do ano
Derivación de chamadas de emerxencia ao 112
Coordinación de servicios similares das Comunidades Autónomas
Asesoramento xurídico especializado, de 8 a 22 horas, de luns a 
Domingo.
Atención telefónica en 52 idiomas e outros 38 idiomas a través de 
servicio de tele-tradución.

Chama o 016:

é un servizo de emerxencia gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día e 
está formado por unha equipa de atención multidisciplinar coordinado con 
diferentes profesionais de toda Galicia. Teléfono:  900400273

Teléfono da muller:

9.
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RECURSOS DE ASESORAMENTO
E INFORMACIÓN

 Agresión OFF é unha App institucional da Xunta de Galicia, con información útil 
para saber onde dirixirse e información no caso de sufrir unha agresión sexual.

 Aplicación da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia en colaboración 
có CPEIG que ten como obxectivo proporcionar información de utilidade ás 
mulleres que se encontran nunha situación de violencia de xénero.

RECURSOS WEB

app de agresión off

esApp

Esta App discurre a través de 6 items:

 1. Primeiras sinais do maltrato.
2.  Que facer: consellos e indicacións de cómo proceder tanto se a muller é  a 
vítima de violencia ou ben proporcionar pautas de cómo actuar para calquera 
persoa que teña coñecemento dunha situación deste tipo.
3. Tips para a túa seguridade: ofrece pautas de actuación a quen viva situacións 
de violencia, tanto se abandonou dita situación ou non. 
4. Preguntas frecuentes e respostas.
5. Preto de min: Activa a través de xeoposicionamento  o directorio de recursos 
existente en Galicia: CIMs, comisarias, hospitais, xulgados específicos etc.
6. Directorio: Figuran os datos completos da totalidade dos recursos existentes 
en Galicia (direccións  e teléfonos).
7. Chama  e infórmate: Só con pulsar esta opción, establece chamada directa có  
016 ou  900400273.
8. Galería audiovisual: enlaza có canal que a Secretaría Xeral de Igualdade ten 
activo en youtube dos diferente produtos audiovisuais que se elaboran en 
diferentes proxectos. 

A Secretaría Xeral da Igualdade pon en marcha este servizo on-line para 
proporcionar, de maneira gratuíta, información e asesoramento xurídico sobre 
diversas cuestións, entre as que se encontran os diferentes tipos de violencia de 
xénero: agresións, abusos sexuais, acoso sexual… 
http://igualdade.xunta.gal/es/content/asesoramiento-juridico-line

asesoramento xurídico
On-line

9.
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RECURSOS DE ASESORAMENTO
E INFORMACIÓN

Proporcionaranche información de todos os pasos a seguir,  facilitándoche  
asesoramento xurídico e atención psicolóxica. 

Horario de atención: Luns a venres de 9 a 14 h. 
Asesoramento xurídico: Luns a venres de 13:00 a 15:00 (previa cita). 
Asesoramento psicolóxico (previa cita)
 
Correo: igualdade@concellopontevedra.es
 Teléfono: 900119741- 986 864 825 
 Enderezo : Praza de José Martí, s/n 3º andar
                        36002 Pontevedra

Horario de atención ao público: 24 horas

Enderezo: Rúa Alexandre Bóveda s/n
Teléfono contacto: 092. -   986833080
 Correo: policialocal@pontevedra.eu          

Atención policial no propio Concello os días de festa. 

Enderezo: Rúa Michelena, nº 30. 
36071- Pontevedra.

PODES ACUDIR A

CIM do
Concello de Pontevedra

Policía Local de Pontevedra

Concello de Pontevedra

9.
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RECURSOS DE ASESORAMENTO
E INFORMACIÓN

Desenvolvido a partir da colaboración da Xunta de Galicia coa Fundación 
Meniños e  dirixido ás mulleres vítimas de abuso e violencia sexual, que sofren 
desaxustes físicos, emocionais, conductuais e relacionais como consecuencia 
da situación vivida. Tamén poden ser usuarios os seus familiares ou persoas, 
baixo o consentimento da vítima, que cumpran un papel imprescindible na súa 
recuperación. 
O programa está aberto para profesionais que traballan coas vítimas da 
violencia: profesionais dos centros de acollida, profesionais de servizos 
sanitarios, etc. 
Obxectivos:
 -Desenvolver un contexto de seguridade e prevención de novas 
situacións traumáticas.
 -Acompañar ás mulleres na adquisición de información e habilidades 
para afrontar as consecuencias do abuso.
 -Elaboración dunha narrativa adecuada do trauma.
 -Promover a súa integridade da identidade e benestar bio-psico-social.

Teléfono de contacto: 981 269 955/ 607 116642
Correo electrónico: centropsicoterapia@meninos.org

O seu obxectivo é prestar unha asistencia integral, coordinada e especializada 
como consecuencia dun delito e dar respostas ás necesidades específicas no 
ámbito xurídico, psicolóxico e social durante todo o proceso. Nos xulgados 
encóntranse estas oficinas.

Para consultar a ubicación das Oficinas de Asistencia ás Vítimas accede ao 
seguinte enlace:
https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=busca
dorPorProvinciasForm&tipo=ATV

PROGRAMAS

Programa de 
Intervención Terapeútica

con mulleres que sufriron
violencia sexual

Oficinas de 
Asistencia ás Vítimas 

de delito

9.



21

 GALEGA:
Ÿ  Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e hombres. 
Ÿ  Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención eo tratamento integral da violencia de xénero. 
Ÿ  VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020.

ANEXOS

LEXISLACIÓN QUE PODE RESULTAR DE INTERESE:

ESTATAL:
Ÿ Lei 35/1995, de 11 de decembro, de axuda e asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade 

sexual. 
Ÿ RD 429/2003, de 11 de abril, polo que se modifica o RD 738/1997 de 23 de maio, polo que se aproba o 

regulamento de axudas ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual. 
Ÿ Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección integral contra a Violencia de Xénero. 
Ÿ Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. 
Ÿ Ley 4/2015, de 27 de abril, do Estatuto da vítima do delito. 

 EUROPEA:
Ÿ  Directiva 2011/99/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 13 de decembro de 2011 sobre a orde 

europea de protección.
Ÿ  Convenio do Consello de Europa sobre a prevención e loita contra a violencia contra as mulleres e a 

violencia doméstica. 2011.
Ÿ  Directiva 2012/29/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 25 de outubro de 2012 polo que se 

establecen normas mínimas sobre os dereitos, apoio e a protección das vítimas de delitos, e pola que se 
sustitúe a decisión marco 2001/220/JAI do Consello.

Ÿ  Real Decreto 1109/2015, do 11 de decembro, polo que se desenvolve a Ley 4/2015, de 27 de abril, do 
Estatuto da vítima do delito e se regulan as Oficinas de Asistencia ás Vítimas do Delito.

10.
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ANEXOS

CÓDIGO PENAL:

DELITOS CONTRA A LIBERDADE E INDEMNIDADE SEXUAIS 
 

CAPÍTULO 1. DAS AGRESIÓNS SEXUAIS 
 ART.178
 O que atentare contra a liberdade sexual doutra persoa, empregando violencia ou intimidación, 
será castigado como responsable de agresión sexual coa pena de prisión de un a cinco anos.
 ART. 179.
 Cando a agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaxinal, anal ou bucal, ou introdución de 
membros corporais ou obxectos por algunha das dúas primeiras vías, o responsable será castigado como 
reo de violación coa pena de prisión de seis a doce anos.
 ART.180.
 As anteriores condutas serán castigadas coas penas de cadea de cinco a dez anos para as agresións 
do artigo 178, e de doce a quince anos para as do artigo 179, cando concorra algunha das seguintes 
circunstancias: 
  1.Cando a violencia ou intimidación exercidas revistan un carácter particularmente 
degradante ou vexatorio.  
  2.Cando os feitos se cometan pola actuación conxunta de dúas ou máis persoas. 
  3. Cando a vítima sexa especialmente vulnerable, por razón da súa idade, enfermidade ou 
situación, salvo o disposto no artigo 183. 
  4. Cando, para a execución do delito, o responsable se teña valido dunha relación de 
superioridade ou parentesco, por ser ascendente, descendente ou irmán, por natureza ou adopción, ou 
afíns coa vítima. 
  5. Cando o autor faga uso de armas ou outros medios igualmente perigosos, susceptibles 
de producir a morte ou algunha das lesións previstas nos artigos 149 e 150 deste Código, sen prexuízo da 
pena que puidese corresponder pola morte ou lesións causadas. 
  6. Se concorresen dúas ou máis das anteriores circunstancias, as penas previstas  neste 
artigo imporanse na súa metade superior. 

10.
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ANEXOS

CAPÍTULO 2.  DOS ABUSOS SEXUAIS.
 ART. 181. 
  1. O que , sen violencia ou intimidación e sen que medie consentimento, realizase actos que 
atenten contra a liberdade ou indemnidade sexual doutra persoa, será́ castigado, como responsable de 
abuso sexual, coa pena de prisión de un a tres anos ou multa de dezaoito a vinte catro meses. s. 
  2. A efectos do apartado anterior,  considéranse abusos sexuais non consentidos os que se 
executen sobre persoas que se atopen privadas de sentido ou de cuxo trastorno mental se abuse, así como 
os que se cometan anulando a vontade da vítima mediante o uso de fármacos, drogas ou calquera outra 
sustancia natural ou química idónea a tal efecto. 
  3. A mesma pena imporase cando o consentimento se obteña prevaléndose o responsable 
dunha situación de superioridade manifesta que coarte a liberdade da vítima. 
  4. En tódolos casos anteriores, cando o abuso sexual consista en acceso carnal por vía 
vaxinal, anal ou bucal, ou introdución de membros corporais oºu obxectos por algunha das dúas primeiras 
vías,  o responsable será́ castigado coa pena de prisión de catro a dez anos. 
  5. As penas sinaladas neste artigo imporanse na súa metade superior se concorrese a 
circunstancia 3a ou a 4a, das previstas no apartado 1 do  artigo 180 deste Código. 
 ART. 182. 
  1. O que, intervindo engano ou abusando dunha posición recoñecida de confianza, 
autoridade ou influencia sobre a vítima, realice actos de carácter sexual con persoa maior de dezaseis anos 
e menor de dezaoito , será castigado coa pena de prisión de un a tres anos.
  2. Cando os actos consistan en acceso carnal por vía vaxinal, anal ou bucal, ou introdución 
de membros corporais ou obxectos por algunha das dúas primeiras vías, a pena será de prisión de dous 
meses a seis anos . A pena imporase na súa metade superior se concorresen a circunstancia 3a, ou a 4a, 
previstas no artigo 180.1 deste Código.

CAPÍTULO II bis DOS ABUSOS E AGRESIÓNS SEXUAIS A MENORES DE DEZASEIS ANOS.
 ART. 183
  1. O que realizase actos de carácter sexual con un menor de dezaseis anos, será castigado 
como responsable de abuso sexual a un menor coa pena de prisión de dous a seis anos.
  2. Cando os feitos se cometan empregando violencia ou intimidación, o responsable será 
castigado polo delito de agresión sexual a un menor coa pena de cinco a dez anos de prisión. As mesmas 
penas imporanse cando mediante violencia ou intimidación compelera a un menor de dezaseis anos a 
participar en actos de natureza sexual cun terceiro ou a realizalos sobre si mesmo.
  3. Cando o ataque consista en acceso carnal por vía vaxinal, anal ou bucal, ou introdución 
de membros corporais ou obxectos por algunha das dúas primeiras vías, o responsable será castigado coa 
pena de prisión de oito a doce anos, no caso do apartado 1, e coa pena de doce a quince anos, no caso do 
apartado 2.

10.
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ANEXOS

  4. As conductas previstas nos tres apartados anteriores serán castigadas coa pena de 
prisión correspondente a súa metade superior cando concorra algunha das seguintes circunstancias:
   a) Cando o escaso desenvolvemento intelectual ou físico da vítima, ou o feito de 
ter un trastorno mental, a tivese colocado nunha situación de total indefensión e en todo caso, cando sexa 
menor de catro anos.
   b) Cando os feitos se cometan pola actuación conxunta de dúas ou máis persoas.
   c) Cando a violencia ou intimidación exercidas revistan un carácter 
particularmente degradante ou vexatorio.
   d) Cando, para a execución do delito, o responsable se prevaleza dunha relación 
de superioridade ou parentesco, por ser ascendente ou irmán, por natureza ou adopción, ou afíns coa 
vítima.
   e) Cando o culpable tivera posto en perigo, de xeito doloso ou por imprudencia 
grave, a vida ou saúde da vítima.
   f) Cando a infracción se cometese no seo dunha organización ou dun grupo 
criminal que se dedicase á realización de tales actividades.
  5. En todos os casos previstos neste artigo, cando o culpable se tivese prevalecido da súa 
condición de autoridade, axente desta ou funcionario público, imporáselle, ademais, a pena de 
inhabilitación absoluta de seis a doce anos.
 ART. 183 bis
 O que, con fins sexuais, determine a un menor de dezaseis anos a participar nun comportamento 
de natureza sexual ou que lle faga presenciar actos de carácter sexual, aínda que o autor non participe  
neles, será castigado cunha pena de prisión de seis meses a dous anos.
 Se lle tivese feito presenciar abusos sexuais, aínda que o autor non tivese participado neles, 
imporáselle unha pena de prisión de un a tres anos.

 ART. 183  Ter
  1. O que a través de internet, do teléfono ou de calquera outra tecnoloxía da información e 
da comunicación contacte cun menor de dezaseis anos e propoña concertar un encontro co mesmo a fin de 
cometer calquera dos delitos descritos nos artigos 183 e 189, sempre que tal proposta se acompañe de 
actos materiais encamiñados ao acercamento, será castigado coa pena de un a tres anos de prisión ou multa 
de doce a vinte catro meses, sen prexuízo das penas correspondentes polos delitos no seu caso cometidos.  
As penas imporanse na súa metade superior cando o achegamento se obteña mediante coacción, 
intimidación ou engano.
  2. O que a través de internet, do teléfono ou calquera outra tecnoloxía da información e da 
comunicación contacte cun menor de dezaseis anos e realice actos dirixidos a engano para que lle facilite 
material pornográfico ou lle mostre imaxes pornográficas nas que se represente ou apareza un menor, será 
castigado cunha pena de prisión de seis a doce anos.

10.
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ANEXOS

 ART. 183 quater
 O consentimento libre do menor de dezaseis anos excluirá a responsabilidade penal polos delitos 
previstos neste Capítulo, cando o autor sexa unha persoa próxima ao menor por grao de desenvolvemento ou 
madurez.

CAPÍTULO 3 DO ACOSO SEXUAL
 ART. 184
  1. O que solicite favores de natureza sexual, para si ou para un terceiro, no ámbito dunha 
relación laboral, docente ou de prestación de servizos, continuada ou habitual, e con tal comportamento 
provoque á vítima unha situación obxectiva e gravemente intimidatoria, hostil ou humillante, será castigado, 
como autor de acoso sexual, coa pena de prisión de tres a cinco meses ou multa de seis a dez meses.
  2. Se o culpable do acoso sexual tivese cometido o feito prevaléndose dunha situación de 
superioridade laboral, docente, xerárquica, ou co anuncio expreso ou tácito de causar á vítima un mal 
relacionado coas lexítimas expectativas que aquela poida ter no eido da indicada relación, a pena de prisión 
será de cinco a sete meses ou multa de 10 a 14 meses.
  3. Cando a vítima sexa especialmente vulnerable, por razón da súa idade, enfermidade ou 
situación, a pena será de prisión de cinco a sete meses ou multa de 10 de 14 meses nos supostos previstos no 
apartado 1, e de prisión de seis meses a un ano nos supostos previstos no apartado 2 do presente artigo.

LEI 4/2015, DE 27 DE ABRIL, DO ESTATUTO DA VÍTIMA DO DELITO.

 A finalidade de elaborar unha lei constitutiva do estatuto xurídico da vítima do delito é ofrecer desde 
os poderes públicos unha resposta o máis ampla posible, non só xurídica senón tamén social, ás vítimas, non 
só reparadora do dano no marco dun proceso penal, senón tamén minimizadora doutros efectos traumáticos 
no moral que a súa condición pode xerar, todo iso con independencia da súa situación procesual. 
 Por iso, este estatuto, en liña coa normativa europea na materia e coas demandas que expón a nosa 
sociedade, pretende, partindo do recoñecemento da dignidade das vítimas, a defensa dos seus bens 
materiais e morais e, con iso, os do conxunto da sociedade. 
 O presente Estatuto da vítima do delito ten a vocación de ser o catálogo xeral dos dereitos, 
procesuais e extraprocesuais, de todas as vítimas de delitos, malia as remisións á normativa especial en 
materia de vítimas con especiais necesidades ou con especial vulnerabilidade. Por iso, é unha obriga que, 
cando se trate de menores, o interese superior do menor actúe a modo de guía para calquera medida e 
decisión que se tome en relación cunha menor vítima dun delito durante o proceso penal. Neste sentido, a 
adopción das medidas de protección do título III, e especialmente a súa non adopción, deben estar 
fundamentadas no interese superior do menor. 

10.
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 As actuacións deben estar sempre orientadas á persoa, o que exixe unha avaliación e un trato 
individualizado de toda vítima, sen prexuízo do trato especializado que exixen certos tipos de vítimas. 
 Como xa se indicou, o recoñecemento, a protección e o apoio á vítima non se limitan aos aspectos 
materiais e á reparación económica, senón que tamén se estenden á súa dimensión moral. 
 
 A continuación achegámosche unha selección dos artigos que consideramos podan resultar de 
maior interese:

TÍTULO I  DEREITOS BÁSICOS

 Artigo 4. Dereito a entender e ser entendida. 
 Toda vítima ten o dereito a entender e ser entendida en calquera actuación que deba levar a cabo 
desde a interposición dunha denuncia e durante o proceso penal, incluída a información previa á interposición 
dunha denuncia. 
 Para tal fin: 
  a) Todas as comunicacións coas vítimas, orais ou escritas, faranse nunha linguaxe clara, 
sinxela e accesible, dun modo que teña en conta as súas características persoais e, especialmente, as 
necesidades das persoas con discapacidade sensorial, intelectual ou mental ou a súa minoría de idade. Se a 
vítima é menor, ou ten a capacidade xudicialmente modificada, as comunicacións faranse ao seu 
representante ou á persoa que a asista. 
  b) Facilitaránselle á vítima, desde o seu primeiro contacto coas autoridades ou coas oficinas 
de asistencia ás vítimas, a asistencia ou os apoios necesarios para que se poida facer entender ante elas, o que 
incluirá a interpretación nas linguas de signos recoñecidas legalmente e os medios de apoio á comunicación 
oral de persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas. 
  c) A vítima poderá estar acompañada dunha persoa da súa elección desde o primeiro 
contacto coas autoridades e funcionarios. 
 Artigo 5. Dereito á información desde o primeiro contacto coas autoridades competentes. 
  1. Toda vítima ten dereito, desde o primeiro contacto coas autoridades e funcionarios, 
incluíndo o momento previo á presentación da denuncia, a recibir, sen atrasos innecesarios, información 
adaptada ás súas circunstancias e condicións persoais e á natureza do delito cometido e dos danos e perdas 
sufridos, sobre as seguintes cuestións: 
   a) Medidas de asistencia e apoio dispoñibles, sexan médicas, psicolóxicas ou 
materiais, e procedemento para obtelas. Dentro destas últimas incluirase, cando resulte oportuno, 
información sobre as posibilidades de obter un aloxamento alternativo. 
   b) Dereito a denunciar e, de ser o caso, o procedemento para interpor a denuncia e 
dereito a facilitar elementos de proba ás autoridades encargadas da investigación. 
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   c) Procedemento para obter asesoramento e defensa xurídica e, de ser o caso, 
condicións en que se poida obter gratuitamente. 
   d) Posibilidade de solicitar medidas de protección e, de ser o caso, procedemento 
para facelo. 
   e) Indemnizacións a que poida ter dereito e, de ser o caso, procedemento para 
reclamalas.
   f) Servizos de interpretación e tradución dispoñibles.
   g) Axudas e servizos auxiliares para a comunicación dispoñibles.
   h) Procedemento por medio do cal a vítima poida exercer os seus dereitos no caso 
de que resida fóra de España.
   i) Recursos que pode interpor contra as resolucións que considere contrarias aos 
seus dereitos.
   j) Datos de contacto da autoridade encargada da tramitación do procedemento e 
canles para comunicarse con ela.
   k) Servizos de xustiza restaurativa dispoñibles, nos casos en que sexa legalmente 
posible.
   l) Supostos nos cales poida obter o reembolso dos gastos xudiciais e, de ser o caso, 
procedemento para reclamalo.
   m) Dereito a efectuar unha solicitude para que se lle notifiquen as resolucións a que 
se refire o artigo 7. Para estes efectos, a vítima designará na súa solicitude un enderezo de correo electrónico 
e, na súa falta, un enderezo postal ou domicilio, ao cal serán remitidas as comunicacións e notificacións pola 
autoridade. 
 Artigo 6. Dereitos da vítima como denunciante.
 Toda vítima ten, no momento de presentar a súa denuncia, os seguintes dereitos: 
  1. a)  A obter unha copia da denuncia, debidamente certificada. 
  2. b)  Á asistencia lingüística gratuíta e á tradución escrita da copia da denuncia presentada, 
cando non entenda ou non fale ningunha das linguas que teñan carácter oficial no lugar en que se presenta a 
denuncia. 
 Artigo 13. Participación da vítima na execución. 
  1. As vítimas que solicitasen, conforme a alínea m) do artigo 5.1, que lles sexan notificadas as 
resolucións seguintes, poderán impugnalas de acordo co establecido na Lei de axuizamento criminal, aínda 
que non comparecesen na causa: 
   a) O auto polo cal o xuíz de vixilancia penitenciaria autoriza, conforme o previsto no 
parágrafo terceiro do artigo 36.2 do Código penal, a posible clasificación do penado en terceiro grao antes de 
que se extinga a metade da condena, cando a vítima o fose dalgún dos seguintes delitos: 
    1. 1.o  Delitos de homicidio. 
    2. 2.o  Delitos de aborto do artigo 144 do Código penal. 
    3. 3.o  Delitos de lesións.  
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    4. 4.o  Delitos contra a liberdade. 
    5. 5.o  Delitos de tortura e contra a integridade moral. 
    6. 6.o  Delitos contra a liberdade e indemnidade sexual. 
    7. 7.o  Delitos de roubo cometidos con violencia ou intimidación. 
    8. 8.o  Delitos de terrorismo. 
    9. 9.o  Delitos de trata de seres humanos. 
   b) O auto polo cal o xuíz de vixilancia penitenciaria acorde, conforme o previsto no 
artigo 78.3 do Código penal, que os beneficios penais, os permisos de saída, a clasificación en terceiro grao e o 
cómputo de tempo para a liberdade condicional se refiran ao límite de cumprimento de condena, e non á 
suma das penas impostas, cando a vítima o fose dalgún dos delitos a que se refire a alínea a) deste punto ou 
dun delito cometido no seo dun grupo ou organización criminal. 
   c) O auto polo cal se lle conceda ao penado a liberdade condicional, cando se trate 
dalgún dos delitos a que se refire o parágrafo segundo do artigo 36.2 do Código penal ou dalgún dos delitos a 
que se refire a alínea a) deste punto, sempre que se impuxese unha pena de máis de cinco anos de prisión. 
 A vítima deberalle anunciar ao secretario xudicial competente a súa vontade de interpor recurso 
dentro do prazo máximo de cinco días contados a partir do momento en que se notificase, conforme o 
disposto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 7.1, e interpor o recurso dentro do prazo de quince días 
desde a dita notificación. 
Para o anuncio da presentación do recurso non será necesaria a asistencia de avogado.
  2. As vítimas estarán tamén lexitimadas para: 
   a) Solicitar que se impoñan ao liberado condicional as medidas ou regras de 
conduta previstas pola lei que consideren necesarias para garantir a súa seguridade, cando aquel fose 
condenado por feitos dos cales poida derivar razoablemente unha situación de perigo para a vítima; 
   b) Facilitarlle ao xuíz ou tribunal calquera información que resulte relevante para 
resolver sobre a execución da pena imposta, as responsabilidades civís derivadas do delito ou o comiso que 
fose acordado. 
  3. Antes de que o xuíz de vixilancia penitenciaria teña que ditar algunha das resolucións 
indicadas no número 1 deste artigo, dará traslado á vítima para que no prazo de cinco días formule as súas 
alegacións, sempre que esta efectuase a solicitude a que se refire a alínea m) do número 1 do artigo 5 desta lei. 

TÍTULO III PROTECCIÓN DAS VÍTIMAS

 Artigo 19. Dereito das vítimas á protección. 
 As autoridades e os funcionarios encargados da investigación, persecución e axuizamento dos 
delitos adoptarán as medidas necesarias, de acordo co establecido na Lei de axuizamento criminal, para 
garantir a vida da vítima e dos seus familiares, a súa integridade física e psíquica, liberdade, seguridade, 
liberdade e indemnidade sexuais, así como para protexer adecuadamente a súa intimidade e a súa dignidade,
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particularmente cando se lles reciba declaración ou deban testificar en xuízo, e para evitar o risco da súa 
vitimización secundaria ou reiterada. 
 No caso das vítimas menores de idade, a Fiscalía velará especialmente polo cumprimento deste 
dereito de protección adoptando as medidas adecuadas ao seu interese superior cando resulte necesario 
para impedir ou reducir os prexuízos que para eles poidan derivar do desenvolvemento do proceso.  
 Artigo 20. Dereito a que se evite o contacto entre vítima e infractor. 
 As dependencias en que se desenvolvan os actos do procedemento penal, incluída a fase de 
investigación, estarán dispostas de modo que se evite o contacto directo entre as vítimas e os seus familiares, 
dunha parte, e o sospeitoso da infracción ou acusado, doutra, conforme a Lei de axuizamento criminal e sen 
prexuízo do disposto nos artigos seguintes.   
 Artigo 21. Protección da vítima durante a investigación penal.
 As autoridades e os funcionarios encargados da investigación penal velarán para que, na medida en 
que iso non prexudique a eficacia do proceso: 
  a) Se reciba declaración ás vítimas, cando resulte necesario, sen dilacións inxustificadas. 
  b) Se reciba declaración ás vítimas o menor número de veces posible e unicamente cando 
resulte estritamente necesario para os fins da investigación penal. 
  c) As vítimas poidan estar acompañadas, ademais de polo seu representante procesual e, de 
ser o caso, polo representante legal, por unha persoa da súa elección, durante a práctica daquelas dilixencias 
en que deban intervir, salvo que motivadamente resolva o contrario o funcionario ou a autoridade 
encargados da práctica da dilixencia para garantir o seu correcto desenvolvemento. 
  d) Os recoñecementos médicos das vítimas soamente se leven a cabo cando resulten 
imprescindibles para os fins do proceso penal e se reduza ao mínimo o seu número. 
 Artigo 22. Dereito á protección da intimidade. 
 Os xuíces, tribunais, fiscais e as demais autoridades e funcionarios encargados da investigación 
penal, así como todos aqueles que de calquera modo interveñan ou participen no proceso adoptarán, de 
acordo co disposto na lei, as medidas necesarias para protexer a intimidade de todas as vítimas e dos seus 
familiares e, en particular, para impedir a difusión de calquera información que poida facilitar a identificación 
das vítimas menores de idade ou de vítimas con discapacidade necesitadas de especial protección. 
 Artigo 25. Medidas de protección.
  1. Durante a fase de investigación poderanse adoptar as seguintes medidas para a 
protección das vítimas: 
   a) Que lles reciban declaración en dependencias especialmente concibidas ou 
adaptadas para tal fin. 
   b) Que lles reciban declaración profesionais que recibisen unha formación especial 
para reducir ou limitar prexuízos á vítima, ou coa súa axuda. 
   c) Que todas as tomas de declaración a unha mesma vítima lle sexan realizadas pola 
mesma persoa, salvo que iso poida prexudicar de forma relevante o desenvolvemento do proceso ou deba 
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tomar a declaración directamente un xuíz ou un fiscal.   
   d) Que a toma de declaración, cando se trate dalgunha das vítimas ás cales se 
refiren os ordinais 3.o e 4.o da alínea b) do número 2 do artigo 23 e as vítimas de trata con fins de explotación 
sexual, a leve a cabo unha persoa do mesmo sexo que a vítima cando esta así o solicite, salvo que iso poida 
prexudicar de forma relevante o desenvolvemento do proceso ou cando deba tomar a declaración 
directamente un xuíz ou fiscal. 
  2. Durante a fase de axuizamento poderanse adoptar, conforme o disposto na Lei de 
axuizamento criminal, as seguintes medidas para a protección das vítimas: 
   a) Medidas que eviten o contacto visual entre a vítima e o suposto autor dos feitos, 
mesmo durante a práctica da proba, para o cal se poderá facer uso de tecnoloxías da comunicación. 
   b) Medidas para garantir que a vítima poida ser oída sen estar presente na sala de 
vistas, mediante a utilización de tecnoloxías da comunicación adecuadas. 
   c) Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas á vida privada da vítima 
que non teñan relevancia co feito delituoso axuizado, salvo que o xuíz ou tribunal consideren 
excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente os feitos ou a credibilidade da 
declaración da vítima. 
   d) Celebración da vista oral sen presenza de público. Nestes casos, o xuíz ou o 
presidente do tribunal poderán autorizar, porén, a presenza de persoas que acrediten un especial interese na 
causa. 
 As medidas a que se refiren as líneas a) e c) tamén poderán ser adoptadas durante a fase de 
investigación.
  3. Así mesmo, tamén se poderá acordar, para a protección das vítimas, a adopción dalgunha 
ou dalgunhas das medidas de protección a que se refire o artigo 2 da Lei orgánica 19/1994, do 23 de decembro, 
de protección a testemuñas e peritos en causas criminais. 
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