
QUE FACER NO CASO DE ESTAR 
NUNHA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO?

Unha guía sobre recursos de axuda en Galicia



A quenda de garda social permanente é un servizo de 
acompañamento social especializado en situacións de urxencia para 
as mulleres, os seus fillos ou fillas e persoas a cargo en situación de 
violencia de xénero (incluídos delitos sexuais). 

Xorde dunha iniciativa do Colexio Oficial de Traballo Social e a 
Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. 

A tA través da Quenda detéctanse as necesidades sociais das mulleres 
para facilitar a súa cobertura e infórmase sobre os recursos e 
itinerarios de axuda existentes na comunidade. Ofrece un apoio 
tanxible e cobre as necesidades prácticas durante situacións de 
especial vulnerabilidade nas familias.

A Quenda pode A Quenda pode ser activada por Forzas e corpos de Seguridade do 
Estado radicados en Galicia, Policía Autonómica e Policía Local de 
Galicia e/ou Xulgados con competencias en materia de violencia de 
xénero.







Se te atopas en perigo CHAMA AO 112! Os Corpos de Seguridade acudirán de inme-
diato e porán en marcha as medidas de protección adecuadas ao teu caso.

Se tes lesións físicas ou psíquicas ou sospeitas que podes telas, acude a un CENTRO 
DE SAÚDE ou HOSPITAL e explica o orixe das lesións. Pide unha copia do informe mé-
dico sempre.

Se queres trasladar o teu caso de xeito CONFIDENCIAL, tes dúbidas sobre se o que 
che sucede é violencia ou queres asesorarte, chama ao TELÉFONO DA MULLER 
900 400 273 (Servizo gratuíto e 24h os 365 días do ano). Neste servizo asesorarante, 
escoitarante e informarante sobre todos os dereitos e servizos a túa disposición. Ase-
made, podes chamar o 016, teléfono gratuíto de información e asesoramento xurídico.

Se queres trasladar o teu caso a profesionais de xeito PRESENCIAL, acude a calquera 
Centro de Información ás Mulleres (CIMs) mais preto da túa localidade. Este Servizo 
ofrece asesoramento xurídico e atención psicolóxica. En Galicia existen 84 CIMs:
29 A Coruña, 11 Lugo, 17 Ourense, 27 Pontevedra son públicos e gratuítos

Asemade, podes pedir cita nos SERVIZOS  SOCIAIS  de base  do teu  Concello, onde 
te orientarán sobre todos os recursos e servizos dos que tes dereito, ademais de 
apoiarte, favorecer o teu empoderamento, asesoramento psicosocial, apoio finan- 
ceiro, información en situacións de crise, aloxamento seguro, servizos xurídicos e de 
promoción, apoio para atopar unha vivenda e un emprego, etc.

Que facer se estás a sufrir violencia 
contra as mulleres ou o sospeitas?



Oficinas de Atención ás Vítimas (OAV)
Ofrecen atención e asistencia xurídica, psicolóxica e 
social. Informan sobre como efectuar e interpoñer a 
denuncia. Son de carácter público e gratuíto. En 
Santiago, A Coruña, Ferrol, Vigo, Lugo e Ourense.










