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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN CON MOTIVO DO DÍA 25 DE NOVEMBRO, DÍA 

INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER. 

 

 

Cada 25 de novembro, o PSdeG-PSOE súmase á conmemoración do Día Internacional 

contra a Violencia contra as Mulleres. Compartimos a dor de tantas mulleres que sofren 

violencia, das súas fillas e fillos, nais, pais, familiares e amizades. A elas diriximos todo o 

noso apoio, a convicción de que loitamos pola máis xusta das causas e o noso compromiso 

de non deixar de avanzar ata erradicar a violencia machista. Sabemos que o camiño será 

longo, pero iso só fai máis urxente que apuremos o paso e que sigamos avanzando.  

 

Desde 2003 foron asasinadas no Estado 1.117 mulleres e 44 nenas e nenos. Desde 2019 

interpuxéronse 1.743.680 denuncias por violencia de xénero e 452.095 ordes de 

protección. Ademais, 652.795 mulleres recibiron apoio dos Corpos e Forzas de Seguridade 

a través do Sistema de Seguimento Integral nos casos de Violencia de Xénero VIOGEN. 

Segundo a macroenquisa de violencia contra a muller, o 34,2% das mulleres sufriron 

violencia por parte das súas parellas ou exparellas e o 47,2% nin denunciou nin empregou 

servizos públicos de axuda e, en moita maior medida, no caso de mulleres novas.  

 

En Galicia, cada día se incoan nos xulgados 17 novos procedementos penais por violencia 

contra a muller. Estes xulgados recibiron no segundo trimestre deste ano 1.649 denuncias 

por violencia machista, un 10,4 % máis que no mesmo período do ano pasado. Tamén con 

respecto a 2020 existiu un incremento do 9,6% no número de mulleres que son recoñecidas 

como vítimas, sendo a 30 de xuño de 2021 un total de 1.636. O primeiro Informe sobre a 

Violencia contra a Muller 2015-2019 apunta ademais que cerca da metade das infraccións 

penais cometidas contra mulleres en Galicia responden a violencia psíquica, a máis 

invisible das violencias machistas. 

 

Non podemos resignarnos a que se asuma como normalidade a traxedia dolorosamente 

cotiá da violencia machista porque non é un destino escrito en pedra senón o resultado, tal 

e como sinala Nacións Unidas, “dunhas relacións de poder desiguais entre mulleres e 

homes que persiste como unha crise silenciosa”. 

 

Como cada 25 de novembro, as e os socialistas alzamos a voz contra ese silencio. 

Sumamos a nosa palabra á de millóns de mulleres e homes que en todo o planeta din basta 

e reafirmamos ese compromiso tamén con feitos. Desde o Partido Socialista impulsamos o 

Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, a Lei Orgánica 1/2004 de Medidas de 

Protección Integral contra a Violencia de Xénero, que supuxo o recoñecemento de que 

existe un tipo específico de violencia: a que se exerce contra as mulleres polo feito de ser 

mulleres e supuxo un cambio completo de perspectiva amplamente demandada polo 

movemento feminista.  



 

 
 
 

Grupo Provincial Socialista 
Rúa Progreso, 32 – 2º andar 

32003 Ourense 
Tlf. 988 385 203 Tlf/Fax. 988 385 178 

CIF: G32244345 
 

  
www.psdegpsoeourense.es 
socialistaourense@gmail.com 
     PSdeGdeOurense 
 

 

Co Real Decreto-Lei de Medidas Urxentes para o Desenvolvemento do Pacto de Estado 

Contra a Violencia de Xénero abordáronse os cambios lexislativos para ampliar a 

protección das vítimas e as súas fillas e fillos, e durante a crise da COVID-19 puxéronse a 

disposición das administracións fondos contra esta violencia. Tamén a igualdade é un dos 

catro eixos fundamentais do ‘Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia’ que 

lidera o Goberno de España e a loita contra a violencia machista terá un papel prioritario 

neste proceso.  

 

O Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero cumprirá a súa vixencia o próximo ano e 

consideramos que é momento de coñecer o seu impacto. Hai que avaliar, renovar e 

actualizar o compromiso contra a violencia machista, volvendo sumar o maior consenso 

posible para que a violencia de xénero siga a ser unha cuestión de estado, que atinxe a 

todos os partidos. É momento de mellorar a coordinación das administracións na loita 

contra a violencia de xénero, así como de dotar esta tarefa co financiamento axeitado a 

través das comunidades autónomas e concellos, pero tamén a través das organizacións 

feministas da sociedade civil. 

 

En cumprimento co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, o PSOE considera que 

os diferentes tipos de violencia que sofren as mulleres, requiren de leis específicas e 

integrais para adecuar a necesidade de intervención e de protección. É urxente a 

aprobación da Lei Orgánica de Garantía da Libertad Sexual –coñecida como Lei do Só Si é 

Si– para que o consentimento da muller sexa o aspecto fundamental sobre o que se 

configuran os delitos contra a liberdade sexual.  

 

Consideramos que se debe avanzar cara a un novo marco lexislativo orientado á abolición 

da prostitución. A trata con fins de explotación sexual non pode desligarse da prostitución, 

a forma máis terrible de violencia contra as mulleres. Son dúas caras dunha mesma 

realidade, xa que a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual existe porque 

hai demanda de mulleres e nenas para a prostitución. O Partido Socialista desexa unha 

sociedade onde as mulleres e as nenas non sexan prostituídas, nas que os corpos de 

mulleres e nenas non sexan obxectos de consumo. O noso modelo de sociedade é un no 

que homes e mulleres son iguais e libres e esa idea é incompatible coa prostitución e la 

trata de seres humanos.  

 

Non podemos esquecer que a prostitución non é un problema das mulleres, senón de 

calidade democrática. Garantir a liberdade, a seguridade e a vida das mulleres e protexer as 

vítimas non é unha opción, é unha obriga. A violencia machista interpélanos e as 

administracións locais debemos combatela con todos os medios ao noso alcance.  

 

No ámbito das nosas competencias, desenvolvemos un papel fundamental na prevención, 

así como na información, asesoramento, protección e acompañamento ás mulleres vítimas 

e aos seus fillos e fillas. 
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Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

1. Ratificar o compromiso da Deputación Provincial de Ourense cos dereitos das 

mulleres; coa a erradicación de calquera tipo de violencia machista; e para 

combater e condenar calquera discurso negacionista e posicionamento político que 

negue a violencia de xénero ou rexeite as políticas públicas enfocadas á súa total 

erradicación. 

 

2. Instar á Deputación Provincial de Ourense a impulsar medidas contidas na Lei 

Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a 

Violencia de Xénero e no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, no marco 

das súas competencias. 

 

3. Instar á Deputación Provincial de Ourense a impulsar, no marco das súas 

competencias, que as políticas públicas en materia de servizos sociais, promoción 

da sanidade e igualdade teñan tamén como obxectivo a abolición da prostitución. 

 

4. Instar á Deputación Provincial de Ourense a colaborar coas asociacións da 

sociedade civil que loitan contra a violencia machista e traballan pola igualdade de 

homes e mulleres. 

 

5. Instar ao Goberno de España á actualización e renovación do Pacto de Estado 

contra a Violencia de Xénero nas Cortes Xerais, para buscar o maior consenso 

político e social e á mellora da coordinación institucional co fin de garantir que os 

fondos do pacto se implementen da maneira máis óptima. 

 

6. Instar ao Goberno de España a impulsar un marco normativo orientado á abolición 

da prostitución.  

 

 

En Ourense, 10 de novembro de 2021. 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 
 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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