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Para  que serve esta guía?

Este documento explica os servizos de emerxencia social 
que podes encontrar nas cidades de:

Vigo 

Pontevedra 
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Os servizos de emerxencia social  
son concellos e asociacións  
que axudan ás persoas que teñen problemas graves  
e que necesitan axuda urxente. 
Estas persoas están en situación de emerxencia social.

As persoas en situación de emerxencia social  
poden ser por exemplo:

•	 Persoas que teñen poucos cartos para vivir e para comer.
•	 Persoas que sofren discriminación.  

Unha persoa sofre discriminación  
cando a tratan peor por ter discapacidade,  
por ser doutro país ou por pensar diferente.

•	 Persoas que consumen algunha droga.
•	 Mulleres vítimas de violencia de xénero.

As persoas en situación de emerxencia social  
necesitan axuda urxente  
por exemplo para comer,  
para ter tratamento contra as drogas  
ou para ter un sitio onde durmir.



7

Case todos os servizos de emerxencia social son gratis  
pero algúns servizos costan poucos cartos.

Todas as persoas poden usar  
os servizos de emerxencia social  
cando os necesitan.

Para utilizar os servizos de emerxencia social  
as persoas necesitan saber  
onde están estes servizos e como funcionan.

Algunhas persoas con discapacidade intelectual  
ou do desenvolvemento  
poden necesitar os servizos de emerxencia social. 

Por iso, este documento está escrito en lectura fácil.   
A lectura fácil é unha forma de escribir textos  
para que sexan máis fáciles de entender.

Esta guía está dividida en 2 partes.  
En cada parte da guía 
recollemos os servizos de emerxencia social  
de Pontevedra e de Vigo.
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Por cada cidade 
explicamos os diferentes tipos de servizos de emerxencia social 
que podes encontrar.

Cada servizo ten unha cor diferente.

Oficinas de información 

Lugares para durmir

Axudas para comer

Roupeiros
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Axudas para o aseo

Axudas para as persoas  
que consumen drogas

Axudas para mulleres  

Oficinas de axudas para 
persoas doutro país
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Como podes pedir 
un servizo de emerxencia social?

Para pedir un servizo de emerxencia social
durante a pandemia do coronavirus 
tes que seguir os seguintes pasos:

Paso 1:
Pensa ben a axuda que queres pedir.
Tes que explicar ben a axuda que necesitas 
ás persoas do servizo de emerxencia social.

Paso 2:
Chama por teléfono
ao servizo de emerxencia social que necesitas
para pedir unha cita.

O servizo de emerxencia pode tardar en contestarche 
porque moitas persoas necesitan axuda.

Algúns servizos de emerxencia social  
poden estar pechados polo coronavirus.PECHADO
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Paso 3:  
Vai ó servizo de emerxencia social 
o día e a hora da túa cita.

Tes que levar posta unha máscara 
e cumprir a normas de hixiene polo coronavirus.

Tamén tes que levar o teu DNI,  
o teu NIE ou o teu pasaporte. 
O NIE é o DNI para persoas doutros países.

Paso 4:  
Nalgúns servizos de emerxencia social
faranche unha entrevista                       
para preguntarche pola túa situación.

Tamén poden pedirche outros documentos 
por exemplo a cartilla do paro ou a declaración da renda.

DNI
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Pontevedra
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Oficinas de información 
 
Nas oficinas de información explícanche
os pasos que tes que dar 
para pedir as axudas de emerxencia social.

Os concellos teñen estas oficinas de información.
As traballadoras e traballadores sociais dos concellos 
son as persoas que che dan a información
sobre as axudas de emerxencia social.

Moitas asociacións tamén dan información 
sobre estas axudas 
por exemplo Cáritas ou Cruz Vermella.

15

Pontevedra
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Oficinas de información

Servizos Sociais do Concello  
de Pontevedra 

Chalé de Fontoira.  
Rúa Xofre de Tenorio, s/n.  

986 850 398 

Horario:
Luns a venres  
de 8:30 da mañá a 1:30 da tarde

Rede Axuda 
Concello de Pontevedra  
Casa Azul

Rúa Sor Lucía, 2, 2º andar.  

986 804 300 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde
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P o n t e v e d r a

Asociación Boa Vida Inclusión Activa 
Rúa da Seca, 3. 

698 124 762 

Horario:
Luns a venres  
de 10:00 da mañá a 2:00 da tarde.

Cáritas Interparroquial 
Rúa Joaquín Costa, 64 baixo.  

986 852 417 

Horario:
Luns a xoves  
de 10:00 da mañá a 1:00 da tarde

Cruz Vermella Pontevedra 
Rúa Cruz Vermella, 26.  

986 852 115  
986 861 991 

Horario:
Luns a venres  
de 8:00 da mañá a 3:00 da tarde
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Lugares para durmir
 
Son unha axuda para as persoas 
que non teñen onde vivir.
Neles podes durmir, almorzar 
e cear durante uns días.
Tamén podes lavarte e lavar a túa roupa.
Os lugares para durmir poden ser:

Albergues:
Podes ir ao albergue o día que o necesites.
Algúns albergues pídenche un certificado médico 
para poder entrar.

Fogares e residencias:
Para entrar nos fogares e residencias
as profesionais destes servizos
valoran a túa situación 
e deciden se che dan unha praza.

Cada lugar decide o número de días que podes estar nel.

19

Pontevedra
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Lugares para durmir

Albergue San Javier  
de Cáritas Interparroquial 

Rúa Irlanda, bloque H, baixo. 
Monteporreiro.  

986 896 208 

Horario:
Luns a domingo  
de 7:00 da tarde a 8:00 da mañá
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P o n t e v e d r a

Calor y Café 
Albergue San Vicente de Paul 

Rúa Casimiro Gómez, 21 baixo.  

986 107 472 
691 392 978 

Horario:
Luns a domingo  
de 8:00 a 9:00 da mañá  
e de 8:30 a 10:00 da noite
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Axudas para comer
 
As axudas para comer son:

• Comedores:
 Podes ir a buscar comida ós comedores 
 pola maña ou a mediodía.
 Agora non podes comer no comedor,
 na maioría tes que comer fóra.

• Reparto de bebida quente e comida:
 Algunhas asociacións dan bebida quente e algo de comer 
 polas mañas e polas tardes.
 Tes que ir á asociación e pedir a bebida e a comida.

• Reparto de alimentos:
 Algunhas asociacións reparten alimentos sen preparar 
 cada 15 ou 20 días.
 Tes que ir á asociación e anotarte 
 para recibir os alimentos.
 Algunha asociación vaiche pedir algún documento 
 para anotarte.
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Axudas para comer
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Comedor San Francisco 
Rúa Cobian Roffignac, 5  
Convento de San Francisco

986 851 113 

Horario:
Luns a sábado,  
de 12:30 a 2:30 do mediodía

Asociación Rexurdir Provincial 
Rúa Cruceiro, 17A baixo. 

986 858 254 

Horario:
Luns a sábado,  
almorzos  
de 10:00 a 11:30 da mañá

Luns a venres,  
merendas  
de 4:00 a 6:30 da tarde
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P o n t e v e d r a

Club de Leones 
Rúa Santa Margarida, 8 baixo.  

986 842 619 

Horario:
Luns  
de 9:30 a 12:30 da mañá
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Roupeiros
 
Os roupeiros son lugares que reparten roupa gratis.

Algunhas asociacións danche a ti as prendas de roupa.

Noutras asociacións danche un vale 
para cambialo por roupa nas súas tendas 
por exemplo Cáritas.

27
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Roupeiros
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Cáritas Interparroquial 
Rúa Joaquín Costa, 64 baixo.  

986 852 417 

Horario:
Xoves de 10:00 da mañá  
a 12:00 do mediodía
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P o n t e v e d r a

Asociación Rexurdir Provincial 
Rúa Cruceiro, 17A baixo.  
 

986 858 254 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá  
a 6:30 da tarde

Sábados, domingos e festivos  
de 10:00 da mañá  
a 2:00 da tarde
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Axudas para o aseo
 
Algunhas asociacións teñen duchas,  
produtos de aseo  
e lavandaría para lavar a roupa.

Outras asociacións tamén reparten preservativos 
ou cambian xiringas usadas por xiringas novas.

Estas axudas son sobre todo 
para persoas que viven na rúa.

31
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Axudas para o aseo
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Asociación Rexurdir Provincial 
Rúa Cruceiro, 17A baixo.  
  

986 858 254 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 6:30 da tarde

Sábados, domingos e festivos  
de 10:00 da mañá a 2:00 da tarde

P o n t e v e d r a
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Algunhas asociacións axudan  
ás persoas que consumen drogas  
a deixar as drogas.

Outras asociacións axudan a estas persoas  
a buscar traballo, facer cursos 
ou a solucionar os seus problemas coa xustiza.

Axudas para as persoas que consumen drogas

35
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Persoas que consumen drogas
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Unidade Asistencial  
Drogodependencias 

Praza Valentín García Escudero, 1.  

986 858 609 

Horario:
Luns a venres  
de 8:30 da mañá a 2:30 da tarde

Asociación Rexurdir Provincial 
Rúa Cruceiro, 17A baixo.  

986 858 254 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 6:30 da tarde

Sábados, domingos e festivos  
de 10:00 da mañá a 2:00 da tarde
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P o n t e v e d r a

Alcohólicos Anónimos  
Rúa Sor Lucia, 2. 3º andar.  

646 645 119 

Horario:
Luns e xoves  
de 8:00 a 9:30 da noite
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As axudas 
para as mulleres que sofren violencia de xénero son:

• Información e apoio para pedir axudas económicas.

• Acompañamento a poñer unha denuncia na policía,  
nos xuízos ou para ir ós médicos.

• Casas de acollida para vivir.

Axudas para mulleres

39
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Axudas para mulleres
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P o n t e v e d r a

Centro de Información á Muller
Praza José Martí, 3º andar.  

900 119 741 
986 864 825 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde
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Estas oficinas axudan ás persoas doutros países a:

• Conseguir un NIE.
 O NIE é un DNI para persoas doutros países.

• Facer cursos para poder traballar.

• Buscar traballo.

• Conseguir unha vivenda.

Tamén axudan ás persoas que escapan do seu país 

e piden protección a Galicia.

Oficinas de axudas para persoas doutro país

43
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Persoas doutro país
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P o n t e v e d r a

Cruz Vermella Pontevedra 
Rúa Cruz Vermella, 26.  

986 852 115 
986 861 991 

Horario:
Luns a venres  
de 8:00 da mañá a 3.00 da tarde

Asociación Boa Vida Inclusión Activa 
Rúa da Seca, 3. 

689 124 762 

Horario:
Luns a venres  
de 10:00 da mañá a 2:00 da tarde.
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Oficinas de información 
 
Nas oficinas de información explícanche
os pasos que tes que dar 
para pedir as axudas de emerxencia social.

Os concellos teñen estas oficinas de información.
As traballadoras e traballadores sociais dos concellos 
son as persoas que che dan a información
sobre as axudas de emerxencia social.

Moitas asociacións tamén dan información 
sobre estas axudas 
por exemplo Cáritas ou Cruz Vermella.

49
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Oficinas de información

Centro Municipal Servizos Sociais 
Concello

Praza do Rei, 2.  
 

986 810 288 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 1:00 da tarde

Centro Municipal Servizos Sociais 
Princesa 

Praza da Princesa, 7 baixo.  

986 438 492 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 1:00 da tarde
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V i g o

Centro Municipal Servizos Sociais Coia
Rúa Quintela, 31 baixo.  

986 298 118 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 1:00 da tarde

Centro Municipal Servizos Sociais 
Rivera Atienza 

Avenida Martínez Garrido, 21 interior.  

986 280 301 
986 264 216  

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 1:00 da tarde
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Oficinas de información

Centro Municipal Servizos Sociais Teis 
Rúa Doutor Corbal, 21 baixo.  

986 273 606 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 1:00 da tarde

Cruz Vermella Vigo 
Rúa Teófilo Llorente, 8.  

986 423 666 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde
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V i g o

Cáritas Diocesana Tui-Vigo
Avenida García Barbón, 104.  
 

900 701 072 
986 443 310 

Horario:
Luns a venres  
de 8:00 da mañá a 3:00 da tarde

Fundación EMAUS 
Rúa Ronda de Don Bosco, 9 interior.  

986 220 284 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde.

Martes, mércores e xoves,  
de 4:30 a 7:30 da tarde
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Lugares para durmir
 
Son unha axuda para as persoas 
que non teñen onde vivir.
Neles podes durmir, almorzar 
e cear durante uns días.
Tamén podes lavarte e lavar a túa roupa.
Os lugares para durmir poden ser:

Albergues:
Podes ir ao albergue o día que o necesites.
Algúns albergues pídenche un certificado médico 
para poder entrar.

Fogares e residencias:
Para entrar nos fogares e residencias
as profesionais destes servizos
valoran a túa situación 
e deciden se che dan unha praza.

Cada lugar decide o número de días que podes estar nel.

55
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Lugares para durmir

Centro Integral de Inclusión  
e Emerxencia Social CIIES 

Rúa Marqués de Valterra, 6.  
 

986 294 280 

Horario:
Luns a domingo  
de 8:00 da noite a 9:30 da mañá

Centro de acollida e Albergue  
Nosa Señora da Saúde 

Avenida Galicia, 160.  
Teis 

986 451 885 

Horario:
Luns a domingo  
de 5:00 da tarde  
a 9:00 da mañá

Provivienda 
Rúa Sanjurjo Badía, 103 Entrechán Dereita  
 

986 519 106 

Horario:
Luns a domingo  
de 9:00 da mañá a 6:00 da tarde
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V i g o

Albergue Dignidad 
Rúa Toledo, 9 baixo.  
O Calvario 

674 386 369

Horario de solicitude de praza:
luns a venres  
de 9:00 da mañá  
a 12:00 do mediodía

Horario de entrada:
luns a domingo  
de 8:00 a 10:00 da noite

Horario de Saída:
de 7:30 a 9:00 da mañá

Fogar Materno Santa Isabel 
Rúa Doctor Corbal, 33.  
Teis

986 376 427 

Horario:
Luns a venres  
Consultar horarios
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Axudas para comer
 
As axudas para comer son:

• Comedores:
 Podes ir a buscar comida ós comedores 
 pola maña ou a mediodía.
 Agora non podes comer no comedor,
 na maioría tes que comer fóra.

• Reparto de bebida quente e comida:
 Algunhas asociacións dan bebida quente e algo de comer 
 polas mañas e polas tardes.
 Tes que ir á asociación e pedir a bebida e a comida.

• Reparto de alimentos:
 Algunhas asociacións reparten alimentos sen preparar 
 cada 15 ou 20 días.
 Tes que ir á asociación e anotarte 
 para recibir os alimentos.
 Algunha asociación vaiche pedir algún documento 
 para anotarte.
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Axudas para comer
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Centro Integral de Inclusión  
e Emerxencia Social CIIES 

Rúa Marqués de Valterra, 6.  
 

986 294 280 

Horario:
Luns a domingo  
de 12:30 a 3:00 do mediodía

Asociación Benéfica  
La Sal de la Tierra

Rúa Manuel de Castro, 9.  
Balaídos 

986 290 162  
616 958 374 

Horario:
Luns a venres  
de 1:00 a 1:30 do mediodía
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Comedor Social Vida Digna 
Rúa Purificación Saavedra, 52.  
Teis

986 417 931 

Horario:
Sábados e domingos  
de 12:00 e 2:00 do mediodía

Distribución gratuita de alimentos 
Vida Digna 

Rúa Brasil, 54 baixo.  
 

986 417 931 

Horario:
Luns, mércores e venres  
de 10:00 da mañá a 1:00 da tarde.  
Tes que pedir cita previa  
neste horario

As persoas sen casa e sen fillos 
poden recoller a comida 
os xoves de 11:00 da mañá 
a 1:00 do mediodía

V i g o



Axudas para comer

6262

Comedor de la Esperanza 
Rúa San Francisco, 69.  
O Berbés

986 436 369 
986 436 352  

Horario:
Luns a domingo 
de 12:30 a 1:30 do mediodía

Comedor Social  
Misioneras del Silencio 

Rúa de Urzaiz, 39.  

986 436 997

Horario:
Luns a domingo  
de 12:30 a 1:30 do mediodía

Asociación AFAN 
Rúa Pastora, 44.  
Freixeiro

986 413 890 
986 098 944

Horario:
Luns a xoves  
de 8:30 a 11:30 da mañá
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Asociación San Cayetano  
e Damas de la Providencia 

Rúa Vázquez Varela, 54. 1º esquerda.  

986 435 176 

Horario:
Luns, mércores e venres  
de 5:30 a 7:30 da tarde

La mano que ayuda
Rúa San Salvador, 10.  

986 373 971 

Horario:
Consultar horarios

V i g o
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Roupeiros
 
Os roupeiros son lugares que reparten roupa gratis.

Algunhas asociacións danche a ti as prendas de roupa.

Noutras asociacións danche un vale 
para cambialo por roupa nas súas tendas 
por exemplo Cáritas.

65
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Roupeiros
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Roupeiro Social Vida Digna
Rúa Brasil, 54 baixo.  

986 417 931

Horario:
Mércores  
de 10:30 da mañá a 1:00 da tarde 
e xoves  
de 5:00 a 7:00 da tarde
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Asociación San Cayetano  
e Damas de la Providencia 

Rúa Vázquez Varela, 54. 1º esquerda.  

986 435 176 

Horario:
Luns, mércores e venres  
de 5:30 a 7:30 da tarde

Rastrillo de la Caridad 
Rúa Palencia, 22 baixo.  

986 262 843 

Horario:
Luns a venres  
de 10:00 da mañá  
a 12:00 do mediodía

V i g o
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Axudas para o aseo
 
Algunhas asociacións teñen duchas,  
produtos de aseo  
e lavandaría para lavar a roupa.

Outras asociacións tamén reparten preservativos 
ou cambian xiringas usadas por xiringas novas.

Estas axudas son sobre todo 
para persoas que viven na rúa.
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Axudas para o aseo
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Centro Integral de Inclusión  
e Emerxencia Social CIIES 

Rúa Marqués de Valterra, 6.  

986 294 280 

Horario:
Luns a venres  
Duchas:
de 3:00 a 5:15 da tarde 

Lavandaría:
Luns a venres  
de 10:00 da mañá a 1:00 da tarde 
e de 4:30 a 7:30 da tarde

Casa da Caridade 
Rúa San Francisco, 69.  
O Berbés 

986 436 369 
986 436 352 

Horario:
Luns a venres  
de 10:00 da mañá  
a 12:00 do mediodía
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Fundación Érguete  
Programa Sísifo

Avenida Emilio Martínez Garrido, 21 
interior. 

986 253 176 
678 119 803 

Horario:
Na fundación Érguete,  
luns a venres  
de 8:00 a 9:30 da mañá

Na furgoneta  
da fundación Érguete 
na Rúa Jacinto Benavente:  
luns, mércores e venres  
de 10:00 da mañá  
a 12:30 do mediodía

Médicos do Mundo 
Rúa Illas Baleares, 15 baixo.  

986 484 301 

Horario:
Luns, martes, mércores e venres  
de 9:00 da mañá  
a 12:00 do mediodía

V i g o
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Algunhas asociacións axudan  
ás persoas que consumen drogas  
a deixar as drogas.

Outras asociacións axudan a estas persoas  
a buscar traballo, facer cursos 
ou a solucionar os seus problemas coa xustiza.

Axudas para as persoas que consumen drogas

73

Vigo



Persoas que consumen drogas
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CEDRO 
Rúa Pintor Colmeiro, 9.  

986 482 750 

Horario:
Luns a venres  
de 8:30 da mañá a 2:00 da tarde  
e de 3:30 a 8:30 da tarde

Asociación Alborada 
Rúa Isaac Peral, 8 baixo.  

986 224 848 

Horario:
Luns a venres  
de 8:00 da mañá a 7:00 da tarde
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Asociación Érguete 
Avenida Emilio Martínez Garrido, 21 
interior. 

986 250 240 
986 252 580 

Horario:
Luns a venres  
de 8:30 da mañá a 3:30 da tarde

Proxecto Home Vigo 
Avenida Ramón Nieto, 245.  
 

986 374 646 
986 374 488 

Horario:
Luns a venres  
de 9:30 da mañá a 1:30 da tarde

V i g o



Persoas que consumen drogas
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Narcóticos anónimos 
Rúa Vázquez Varela, 13. 1º andar.  

682 311 830 

Horario:
Luns e mércores  
de 8:00 a 9:30 da noite

Venres  
de 7:30 da tarde a 9:00 da noite
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ASVIDAL 
Rúa Escultor Gregorio Fernández, 8 
baixo. 

986 226 269 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde

V i g o
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As axudas 
para as mulleres que sofren violencia de xénero son:

• Información e apoio para pedir axudas económicas.

• Acompañamento a poñer unha denuncia na policía,  
nos xuízos ou para ir ós médicos.

• Casas de acollida para vivir.

Axudas para mulleres
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Axudas para mulleres

8080

Centro Municipal de Información  
dos Dereitos da Muller 

Rúa Romil, 20.  

Teléfono da Muller 
986 293 963 
Podes chamar a calquera hora 

Horario:
Luns a venres  
de 10:00 da mañá  
a 2:00 da tarde

Os xoves  
de 3:00 a 6:00 da tarde
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V i g o

Rede de mulleres veciñais  
contra os Malos Tratos 

Rúa Oliva, 12.  

Teléfono da Oficina:  
986 222 328

Teléfono de atención ás  
Vítimas de violencia de xénero:  
606 929 137 

Horario:
Consultar horarios

Asociación Faraxa 
Ronda de Don Bosco, 18. 1º andar.  

986 132 068 
622 335 266. Podes chamar  
a este teléfono a calquera hora 

Horario:
Luns a xoves  
de 10:00 da mañá  
a 3:00 da tarde

Xoves  
de 5:00 a 7:00 da tarde
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Estas oficinas axudan ás persoas doutros países a:

• Conseguir un NIE.
 O NIE é un DNI para persoas doutros países.

• Facer cursos para poder traballar.

• Buscar traballo.

• Conseguir unha vivenda.

Tamén axudan ás persoas que escapan do seu país 

e piden protección a Galicia.

Oficinas de axudas para persoas doutro país
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Persoas doutro país

8484

Diversidades Acolle 
Avenida García Barbón, 36 3º  
Oficina 1. 

886 117 990 
604 028 247 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde  
e de 4:00 a 7:00 da tarde

Fundación Juan Soñador  
Programa Teranga

Rúa Pilar, 6 baixo.  

886 116 485 
677 924 668 

Horario:
Luns a xoves  
de 10:00 da mañá a 1:00 da tarde. 
Luns  
de 5:00 a 7:30 da tarde
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Accem 
Rúa Conde de Torrecedeira, 74 baixo.  

886 906 798 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá a 2:00 da tarde  
e de 3:00 a 5:30 da tarde

Provivienda 
Rúa Sanjurjo Badía, 103  
Entrechán Dereita 

986 519 106 

Horario:
Luns a venres  
de 9:00 da mañá  
a 6:00 da tarde

V i g o
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Esta guía fíxose desde o programa de Collendo impulso cara a inclusión 
de FADEMGA Plena inclusión Galicia.

FADEMGA Plena inclusión Galicia é unha federación que apoia 
a persoas con discapacidade intelectual e ás súas familias.

O programa de Collendo impulso quere axudar 
ás persoas con discapacidade intelectual 
que están en risco de exclusión social.
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FADEMGA Plena inclusión Galicia
Vía Pasteur, 53. Polígono do Tambre.  
Santiago de Compostela

981 519 650

Horario: De luns a venres 
De 9:00 da mañá a 2:00 da tarde e de 4:00 a 7:00 da tarde

FADEMGA Plena inclusión Galicia  
Vigo

Rúa Oliva, 12, Vigo

986 37 36 12

Horario: De luns a venres
De 9:00 da mañá a 2:00 da tarde e de 4:00 a 7:00 da tarde
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