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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias das 

deputadas María do Carme Adán Villamarín, Ana Belén Pontón Mondeo, Tereixa Paz 

Franco e Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno.  

 

 

Exposición de motivos: 

 

A violencia machista é unha realidade que vivimos na nosa sociedade. Nas últimas 

décadas, a violencia contra as mulleres, grazas ao constante traballo dos movementos de 

mulleres, deixou de ser un asunto invisíbel e naturalizado do ámbito do fogar para pasar 

a formar parte da axenda política das administracións.  

Nacións Unidas recoñece a “violencia contra as mulleres” como unha 

manifestación das relacións de poder historicamente desiguais entre os sexos que, de 

feito, impide a igualdade plena das mulleres, sendo a violencia un dos mecanismos 

sociais para manter a súa situación de subordinación. Co obxectivo de remover as 

estruturas que causan e perpetúan esta situación na actualidade están vixentes a Lei 

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

Violencia de Xénero e a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e 

tratamento integral da violencia de xénero. 

Despois de anos da súa aplicación, insuficiente nalgúns casos por falta de recursos 

e orzamentos, sentimos rabia e impotencia ante os asasinatos de mulleres e nenas que 

nas últimas semanas e meses lembran que a violencia machista enchoupa a toda a 

sociedade. O machismo, nas súas diferentes formas, segue presente no día a día das 

mulleres. 
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Por iso consideramos necesario eloxiar a importancia que supuxo dotármonos 

destas leis no noso ordenamento xurídico, ao mesmo tempo, que tamén consideramos 

que é o momento de dar pasos adiante que melloren os textos co obxectivo de mellorar 

as vidas das mulleres que sofren violencia e realizar un labor preventivo e educativo 

maior. Neste sentido queremos destacar e elevar ao debate político varios aspectos. 

En primeiro lugar, os movementos de mulleres consideran necesario introducir 

termos amplos que reflictan todas as dimensións do problema, como por exemplo o de 

Feminicidio. Termo este que ten que ten dúas dimensións claras. Por unha banda, unha 

dimensión política que presenta o asasinato e morte de mulleres como un dos ataques 

máis graves contra os dereitos humanos a súa integridade moral e liberdade e, por outra, 

unha dimensión social que sinala aos factores de discriminación social que conflúen nas 

mulleres converténdoas en especialmente vulnerábeis aos ataques contra a vida. 

En segundo lugar, ante a gravidade e magnitude do problema consideramos 

necesario que a inclusión do termo Feminicidio como forma de terror propia que sofren 

as mulleres só por cuestión de xénero serva de base para a elaboración dun Estatuto de 

vítima de Feminicidio. 

Terceiro, dado que constatamos que a resposta fundamentalmente penal móstrase 

insuficiente á hora de eliminar a violencia machista. A necesidade dun acompañamento 

efectivo ás mulleres debe mudar a óptica e incidir na dimensión social do problema e 

nos mecanismos que a nivel psicolóxico, económico e social poden acompañar á unha 

muller que sofre violencia machista. Con este obxectivo consideramos necesario a 

modificación a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección 

Integral contra a Violencia de Xénero para incluír un título propio no que se defina as 

formas para acreditar a situación de violencia eliminando o artigo 23 e aqueles para os 

que este serve de base que acreditan as situacións de violencia parcialmente e 

condicionando todos os dereitos á acreditación da condición a través dunha orde de 

protección ou un informe do Ministerio fiscal. 
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Por todo isto, formulamos a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en 

Pleno: 

 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 

 

1. Trasladar ao Goberno do Estado a necesidade de modificar a Lei Orgánica 

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

Xénero nos seguintes termos: 

1.1. Introdución do termo Feminicidio e inicio dos traballos necesarios para o 

desenvolvemento dun Estatuto de vítima de Feminicidio. 

1.2. Introducir no articulado da Lei un novo Título que defina a acreditación da 

situación de violencia machista nos seguintes termos: 

a) Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou 

copia autenticada pola secretaria ou polo secretario xudicial da propia orde de 

protección ou da medida cautelar.  

b) Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu 

violencia en calquera das modalidades definidas nesta lei.  

c) Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da 

Administración pública autonómica ou local.  

d) Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou 

local.  

e) Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social.  

f) Calquera outra que se estableza regulamentariamente.  
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2. Iniciar os traballos para modificar da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a 

prevención e tratamento integral da violencia de xénero para incluír o termo Feminicio 

así como as consideracións necesarias ao respecto.”  

 

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2015 

 

Asdo. María do Carme Adán Villamarín 

Deputada GP BNG 

Asdo. María Tereixa Paz Franco 

Deputada GP BNG 

Asdo. Montserrat Prado Cores 

Deputada GP BNG 

Asdo. Ana Belén Ponton Mondelo 

Portavoz adxunta e Deputada GP BNG 
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