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Os espazos das festas son lugares de relación, diversión 
e alegría dun xeito distinto ao ámbito diario e 
ordinario. Lamentablemente, as mulleres, como suxeitos 
historicamente dominados, aínda hoxe poden sufrir 
violencias machistas nestes contextos. 

A Organización Mundial da Saúde (OMS) establece 
a seguinte definición de violencia sexual: «Todo acto 
sexual, a tentativa de consumar un acto sexual, os comentarios 
ou insinuacións sexuais non desexados, ou as accións 
para comercializar ou utilizar de calquera outro xeito 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» (2011). 
Considéranse violencias sexuais para a OMS o acoso 
verbal, a presión social, a intimidación, a forza física e a 
penetración (2013).

A definición teórica da violencia sexual e os actos que 
se asocian a ela non sempre atopan respostas no marco 
xurídico vixente. Por este motivo, neste protocolo 
indicamos as formas de agresión sexual constitutivas de 
delito, pero tamén sinalamos as que, sen selo, supoñen 
intromisións ilexítimas na liberdade sexual das mulleres.

No marco legal español, as violencias sexuais atópanse 
principalmente tipificadas no Código penal, así como 
nas lexislacións en materia de igualdade e nas leis de 
regulación das relacións laborais. A continuación, 
expoñemos só as tipificadas no Código penal:

A agresión sexual defínese no artigo 178 como os actos 
que atentan contra a liberdade sexual, mediante o uso da 
violencia ou da intimidación.

A violación (artigo 179 do Código penal) descríbese como 
unha agresión sexual agravada que consiste no acceso 
carnal por vía vaxinal, anal ou bucal, ou a introdución 
de membros corporais ou obxectos por algunha das dúas 
primeiras vías.
O abuso sexual (artigos 181 e 182 do Código penal) 
son comportamentos contra a integridade sexual 
realizados sen o uso da forza ou a intimidación e sen o 
consentimento da vítima. Tamén se consideran abusos 
sexuais non consentidos os actos de natureza sexual 
executados en maiores de 13 anos e menores de 16 
mediante engano, en persoas que están privadas de 
sentido, abusando do seu trastorno mental ou os que se 
cometen anulando a vontade da vítima mediante o uso de 
fármacos, drogas ou substancias análogas.
Como condutas que atentan contra a dignidade das persoas:
O acoso sexual (artigo 184 do Código penal) comprende 
os actos de contido sexual dirixidos a danar a integridade 
e a dignidade da vítima, no contexto dunha relación 
laboral, educativa ou mercantil.
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Este procedemento fundaméntase na importancia do 
público como terceiro actor nos casos de acoso sexual, 
ademáis do acosador e a vítima. As humillacións do 
acosador só adquiren sentido se hai unha audiencia que 
as aplaude ou non as frea.  Incrementar a conciencia do 
papel dos espectadores podería atallar un potencial caso 
de acoso. Por todo elo, recoméndase:
• Prevención e atención a mulleres que se atopan 

en condicións de falta de consciencia por posible 
intoxicación etílica ou estupefaciente, que poña en 
risco a súa vulnerabilidade física. 

• Intentar avisar os seus amigos e amigas e asegurarse 
de que non queda soa.

• Prevención e atención cando se observen discusións 
de parellas.

• Protección e atención prioritaria á persoa agredida 
ou ameazada. 

• Procurar que non quede soa nunca, a non ser que  
o pida. 

• Respecto ás decisións e aos desexos da persoa 
agredida (aínda que non os compartamos) e 
respecto aos seus tempos e necesidades. Gardarase 
confidencialidade.

• Informar rigorosamente e asesorar correctamente a 
persoa agredida.

• Actitude de rexeitamento claro ao agresor.
• Durante a atención, a prioridade é a atención á vítima 

e non a persecución do delito.
• Habilitar un espazo que cumpra as garantías de 

tranquilidade e de illamento necesarias para atender 
as mulleres acosadas ou agredidas que o requiran. 

• Preguntarlle á persoa agredida se ten algunha 
amizade na festa para que a acompañe durante a 
atención ou se desexa chamar algunha outra persoa 
ou familiar.

• Asegurarse de que non marcha soa da festa e 
aconsellarlle que vaia con alguén de confianza. Se 
o desexa, facilitarlle un taxi e intentar que suba ao 
vehículo con algún amigo ou amiga.

Estratexias de actuación



COIDADO!  
Son síntomas de 
violencia e poden 
aumentar

ALERTA!  
Estás vivindo unha vida 
con violencia

URXENTE! NECESITAS 
AXUDA
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1. Media e baixa intensidade: violencia verbal, miradas 
e comportamentos que incomodan, tocamentos corporais 
sen permiso, control, celos, ameazas, chantaxes... 
Comentarios ofensivos e degradantes, abusos verbais, 
insultos, burlas, comentarios despectivos sobre a persoa, 
«piropos» non desexables que teñen por obxecto 
ridiculizar unha persoa ou un grupo. Xeitos non 
aceptados de contacto físico, tocamentos non desexados 
que incomodan, violentan ou non agradan a persoa que 
os padece. Exhibición de símbolos sexistas ofensivos.
• Pregúntalle á persoa acosada se está cómoda na festa. 
• Se está incómoda pola actitude insistente ou acosadora 

doutra persoa, advírtese o presunto acosador. Ao 
segundo aviso, infórmanse os seus amigos para que 
o controlen; e ao terceiro aviso, expulsarase da festa 
(cómpre avisar o resto das voluntarias). 

• Promover a expulsión do agresor do recinto festivo, 
pedirlle que se vaia. Se non fai caso, cómpre intentar 
reunir a maior xente posible para que se vaia. Avisarase 
en megafonía para que pare a música mentres esa 
persoa non abandone a festa. 

2. Alta intensidade: golpes, malleiras, intento de 
violación, violación e asasinato. Abuso sexual e acoso 
sexual con vulnerabilidade química.
 A persoa non se atopa en condicións de outorgar un 
consentimento válido; por iso, trátase do caso máis 
delicado. Achégate á persoa afectada e se ten unha falta 
grave de consciencia, avisa os seus amigos e amigas: 
asegúrate de que non queda soa nin marcha soa da festa.

Tipos de agresións

Policía Local de Vigo  
986 810 101

Polícia Local 
092

Polícía Nacional 
091

Garda Civil 
062

Emerxencias Sanitarias 
061

  Emerxencias 
112

Consultas sobre Violencia 
de Xénero 

    060 

Violencia de Xénero 
Xunta de Galicia 

  016 

Policía local Ourense 
988391118

 Urxencias sanitarias 
Ourense 

988 385 500 
Rúa Saez Díez, 15 

32003

Policía local Pontevedra 
986 833 080

Urxencias sanitarias 
Pontevedra 

986 800 000 
Loureiro Crespo, 2 

36002 

igualdade.xunta.gal/es/area-de-violencia-de-xenero



1. Tanto se deciden denunciar coma se non, as persoas 
agredidas teñen dereito a recibir apoio e atención 
psicolóxica e médica para enfocar, da forma que elas 
decidan, a agresión que sufriron.

2. É importante acudir a un centro médico canto antes 
para recibir apoio emocional polo dano causado pola 
agresión e rexistrar as probas da agresión. As primeiras 
horas logo da agresión sexual son cruciais para obter 
indicios que garantan o resultado óptimo da investigación. 
E se sospeitas que o agresor che subministrou algunha 
droga ou tóxico, faranche as probas pertinentes. Nos 
casos de violación e de agresións sexuais, as únicas probas 
obxectivas son as mostras de ADN. No caso de abuso 
sexual mediante submisión química, as primeiras horas 
son clave para detectar determinadas substancias no corpo 
da vítima. Por iso, recomendamos que a vítima non se lave, 
duche ou cambie de roupa e que, no caso de violación por 
vía bucal, non inxira alimentos nin bebidas antes de acudir 
a un centro médico.

3. O servizo médico de urxencias de referencia na 
cidade de Vigo é o Hospital Álvaro Cunqueiro.

4. Se ides ao hospital e a vítima decide denuncialo, 
o mesmo hospital responsabilizarase de enviarlle o 
parte de lesións ao xulgado de garda correspondente 
e encargarase de avisar a policía e o médico ou 

médica forense. Tamén se pode presentar a denuncia 
directamente na comisaría da policía máis próxima ou 
no xulgado de garda. Neste último caso, deberase levar o 
informe médico.

5. Se estades no hospital e non quere denunciar, o 
propio hospital está obrigado a informar as autoridades 
xudiciais de calquera agresión sexual, co seu 
consentimento ou sen el, pero iso non implica o inicio 
dun procedemento xudicial.

6. Só a denuncia implicará o inicio dun procedemento 
penal contra o agresor. O procedemento penal pode ser 
duro e non asegura unha condena «xusta» para o agresor, 
pero é a única forma de combatelo e de evitar a súa 
impunidade.

7. Á hora de interpoñer a denuncia, débeselle recordar 
á vítima que ten dereito a recibir asistencia letrada nas 
dependencias policiais e xudiciais. Recoméndase que 
a solicite para que un avogado ou avogada vele polo bo 
funcionamento do proceso. Dispós, tamén, de entidades 
xurídicas e servizos especializados.

8. Se a vítima se atopa en situación administrativa 
irregular, tamén ten dereito a acceder de forma gratuíta 
aos servizos sanitarios de urxencia, a dispoñer dun ou 
dunha intérprete e, se decide, a denunciar tamén.

Oito puntos que debes coñecer

Servizo de Urxencias 
986 811 111

Web do Concello 
hoxe.vigo.org/movemonos/muller 

Teléfono da Muller do Concello de Vigo (24 horas) 
986 293 963
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Folla de rexistro
Puntos morados

Data: 
Hora: Nome da persoa voluntaria: 

 Descrición dos feitos: 

Idade da vítima: 

Xénero:

Modo de acceso á información: 

Zona/Lugar da agresión: 

Hora da agresión: 

Derivación posterior: 

Número de agresores: 

Idade(s) estimada do(s) agresor(es): 

O agresor é coñecido da vítima? 

Tipo de agresión:

Muller

Home

Trans

Non binario

Outros  

Violencia sexual 

Violencia física

Violencia verbal 

Acoso/Persecución 

Violencia de xénero 

Violencia contra o colectivo LGTB 

Outros 








