
SINATURAS PARA QUE O MINISTERIO DE XUSTIZA 
SUBSTITÚA O TITULAR DO XULGADO ESPECÍFICO DE 

VIOLENCIA CONTRA A MULLER CANDO SEXA NECESARIO 

As persoas que abaixo asinamos: 
1. Estamos en contra da decisión do Ministerio de Xustiza do Estado Español 

de non substituír o xuíz titular de Violencia sobre a Muller da Coruña nas 
súas vacacións por falta de orzamento porque supón abandonar as vítimas 
de violencia de xénero deixando que os seus casos sexan levados por unha 
xuíza ou xuíz de garda –sen de formación específica en materia de 
violencia machista- que ten que compatibilizar as súas tarefas habituais 
coas do xulgado específico de Violencia sobre a Muller, como propón o 
Ministerio. 

2. Denunciamos a indiferenza do Ministerio de Xustiza, e do Partido Popular 
en particular, diante da violencia machista que na súa vertente máis 
cruenta, a dos asasinatos, xa se cobrou 18 vítimas no Estado Español no 
que vai de verán. Non se pode falar dun Pacto de Estado Contra a Violencia 
Machista en Madrid e logo alegar falta de orzamentos para substituír o xuíz 
titular de Violencia sobre a Muller da Coruña nas súas vacacións. 

3. Solicitamos que a Xunta de Galiza realice as xestións oportunas e exixa 
que o Ministerio de Xustiza garanta a substitución dos e das profesionais 
da xustiza nos xulgados específicos Violencia sobre a Muller cando sexa 
preciso e que reforce os xulgados específicos de Violencia sobre a Muller 
para garantir a atención xudicial en igualdade de condicións para as 
vítimas de violencia machista independentemente do seu lugar de 
residencia e época do ano. 
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