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1. Presentació
Em plau presentar-vos el nou Protocol local per a l’abordatge integral de la violència masclista en l’àmbit 
de la parella. Aquest document sorgeix de la necessitat de revisar i ampliar el que ja existia a la nostra ciutat 
des del 2010, ja que, amb el pas del temps, han canviat el marc legal, el mapa de recursos i alguns circuits 
d’intervenció.

Vivim en una societat que encara té fortes tendències heteropatriarcals. Això es tradueix en una discriminació 
laboral, amb menys sou per les mateixes feines, una menor presència en càrrecs directius i dificultats per a la 
conciliació. També ho veiem a través de l’estigmatització, en relació amb el treball domèstic i de cures. I, òbvia-
ment, també es percep a través de la imatge més punyent: la violència masclista. 

Aquesta violència s’expressa moltes vegades de forma explícita, a través de crits, cops, agressions sexuals 
 i assassinats. Cada any maten milers de dones pel simple fet de ser-ho, i en moltes situacions aquests casos 
queden invisibilitzats. Així mateix, aquesta lamentable situació a vegades treu el cap d’una manera més subtil: 
insults, menyspreu, control constant dels nostres moviments...

El present document tècnic dona una resposta unificada, coordinada i adequada a les diferents situacions 
que poden sorgir en l’abordatge de la violència masclista. No obstant això, el protocol va més enllà de definir 
el model d’intervenció i concretar les competències de cada servei: representa la voluntat i la fermesa, la unió 
d’esforços per erradicar la violència masclista de la nostra societat. Per combatre aquesta xacra social és im-
prescindible el treball unitari de l’Administració local, el Govern de la Generalitat, les administracions central  
i provincial, el teixit associatiu i la societat en el seu conjunt.

Es tracta d’un document viu, obert a incorporar-hi millores o noves necessitats que puguin anar sorgint en 
relació amb un fenomen tan complex com és la violència masclista, per la qual cosa l’avaluació periòdica serà 
essencial per garantir-ne l’actualització.

Mireia Ingla i Mas
Alcaldessa
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2. Objectius del protocol
Un protocol d’actuació en casos de violència recull els acords dins i entre institucions i agents socials, per tal de 
garantir l’atenció coordinada i eficaç a les dones, adolescents i infants que estan en situació de violència, tot de-
finint les competències respectives. Així mateix, el protocol ha d’establir les mesures adreçades a la prevenció, 
la detecció de casos i la recuperació de les dones, adolescents i infants, com també la reparació dels aspectes 
danyats per la situació viscuda. 

El protocol implica l’establiment d’un model d’intervenció que afecta els diferents agents i serveis implicats 
en la problemàtica i que constitueix el que anomenem “circuit d’actuació”: un sistema articulat i homogeni en 
el qual cada agent implicat sap què cal fer i qui té les competències per fer-ho. A més, suposa posar en funci-
onament un mètode de treball que permet a cada agent implicat dissenyar o redefinir els procediments i els 
sistemes organitzatius existents o de nova creació, en funció de tot el sistema.

L’elaboració, la revisió i l’aplicació d’un protocol de coordinació, com també el seguiment d’un circuit, han de 
ser el resultat d’un treball en xarxa i d’un procés participatiu i consensuat entre les estructures dels serveis i les 
persones professionals que han d’intervenir-hi. 

D’acord amb el que indica la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, el pro-
tocol té com a finalitat posar en marxa una “intervenció coordinada contra la violència masclista incloent-hi un 
conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i al-
tres agents implicats, que defineixin les formalitats i la successió d’actes que s’han de seguir per a executar-los 
correctament”, per tal de garantir la prevenció, l’atenció eficaç i personalitzada i la recuperació de les dones que 
es troben en risc o en una situació de violència masclista.

Segons el Protocol marc per una intervenció coordinada contra la violència masclista, de la Generalitat de Cata-
lunya, el tractament de la violència contra les dones ha de partir dels criteris següents:

 • Perspectiva estructural i integral 

 • TransversaIitat, coordinació i cooperació institucional 

 • Participació i corresponsabilitat de totes les agències implicades

 • Accessibilitat i proximitat en les intervencions, tenint en compte la diversitat de col·lectius femenins que 
hi ha a la ciutat 

 • Qualitat de la resposta i coneixement de la realitat, per tal de planificar polítiques públiques que tinguin 
un veritable impacte amb relació a la problemàtica 

El treball en xarxa resulta fonamental per dotar d’efectivitat el protocol, complir els objectius de millorar la 
qualitat de la resposta dels serveis públics davant les situacions de violència i evitar les duplicitats inoperants i 
la consegüent victimització secundària de les dones.
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2.1 Objectius generals 

 • Garantir l’atenció coordinada entre les diferents administracions i agents socials implicats, i delimitar els 
àmbits d’actuació que poden intervenir en les diferents situacions de violència masclista.

 • Establir els mecanismes de coordinació i cooperació que permetin una transmissió d’informació continu-
ada i fluida entre els organismes implicats.

 • Aplicar metodologies d’intervenció que evitin la revictimització de les dones.

 • Garantir els recursos necessaris per a l’execució i la continuïtat del protocol.

 • Dissenyar circuits d’atenció adequats a les diferents situacions de violència i les necessitats concretes 
derivades d’aquestes situacions.

 • Establir un model únic i consensuat de recollida de dades per tal de garantir el coneixement de la realitat.

 • Contribuir decisivament a l’erradicació de la violència masclista a partir d’un model d’abordatge consen-
suat i en avaluació i millora constants. 

 • Donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones, adolescents i infants afecta-
des de violència masclista. 

 • Establir una xarxa coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d’un model d’intervenció integral, 
tot minimitzant la victimització secundària i considerant les dones subjectes actius. 

2.2 Objectius específics

 • Generar un llenguatge compartit i fomentar una comprensió i una aproximació comunes al fenomen de la 
violència masclista per part dels diversos agents interdisciplinaris. 

 • Implicar activament totes les institucions, els organismes i els agents socials del territori rellevants per a 
l’abordatge actiu de la violència masclista. 

 • Crear un model ampli d’abordatge de les violències masclistes que prevegi la seva prevenció i detecció i 
l’atenció i recuperació de les víctimes. 

 • Implementar un model que faciliti l’emergència de diversos itineraris d’intervenció adaptats a les necessi-
tats de cada dona i que potenciï la seva autonomia. 

 • Identificar els recursos existents que intervenen en els casos de violència masclista i definir els circuits 
de coordinació i els criteris de derivació, i fer-los públics per al conjunt de la xarxa, tot establint els meca-
nismes de coordinació i cooperació que permetin desplegar actuacions conjuntes i eficaces per part dels 
diversos organismes i agents socials implicats. 

 • Facilitar al conjunt de professionals i entitats una formació específica i diversificada sobre el fenomen de 
la violència masclista i promoure l’intercanviï d’experiències i bones pràctiques. 
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3. Comissió de Seguiment del Protocol
Es tracta d’una comissió tècnica que vetlla pel bon compliment del protocol. Des del setembre del 2018 ha estat 
treballant en la modificació del protocol.

Professionals que han intervingut en l’elaboració del protocol i que formen la Comissió Tècnica: 

Rosa Botella, tècnica del Servei Municipal d’Informació i Atenció a la Dona
Alícia Bragulat, tècnica del Servei Municipal d’Informació i Atenció a la Dona
Francisca Carmona, treballadora social (Serveis Socials Bàsics)
Pilar Marzábal, treballadora social (Serveis Socials de Sant Cugat)
Margarita Español, metgessa (CAP de Sant Cugat)
Olga Pérez, assistent social (CAP de Sant Cugat)
Araceli Serrano, agent de l’Oficina d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra
Eva Fretes, psicopedagoga de l’EAP
Mercedes González, sergent de la Policia Local
Míriam Longo, agent de la Policia Local
Montserrat Pareja, advocada del Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat d’Oportunitats 
(PADI) (Associació Dona i Drets)
Emma Prat, advocada del Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat d’Oportunitats (PADI) (Asso-
ciació Dona i Drets)

Altres professionals que hi han col·laborat:

David Almazor, del Servei d’Atenció als Infants i Adolescents Víctimes de Violència Masclista i Familiar
Anna Gràcia, educadora social (Serveis Socials Bàsics)
Montse Puig, educadora social (Serveis Socials Bàsics)
Elena Barba, advocada (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa)

Amb l’assessorament continuat en tot el procés de:

Maria Ferré, psicòloga (assessora externa)
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4. Marc legal en relació amb la violència vers les dones
Per explicitar el marc legal en relació amb la violència contra les dones i descriure el protocol d’actuació en 
l’àmbit jurídic ens basem en el document elaborat per l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelo-
na, que es detalla a continuació: 

4.1 Àmbit internacional 

La Convenció sobre l’Eliminació de Totes las Formes de Discriminació contra la Dona (coneguda com a CEDAW 
per les seves sigles en anglès), adoptada per l’Organització de les Nacions Unides (en endavant, ONU o Nacions 
Unides) el 1979 i firmada per Espanya el 1980 (i ratificada el 1984), és un tractat internacional vinculant que 
obliga els estats a prendre les mesures necessàries per garantir la igualtat, eliminant totes les discriminacions 
que pateixen les dones en qualsevol àmbit. Suposa una primera carta de drets humans de les dones, on es reco-
neix la desigualtat existent entre homes i dones per raó de sexe, així com les discriminacions directes o indirec-
tes que afecten les dones en totes les esferes de la societat.

En aquesta mateixa línia, la Conferencia Mundial de Drets Humans celebrada a Viena l’any 1993 va suposar 
també un reconeixement dels drets de les dones com a drets humans. Aquell mateix any es va aprovar a l’ONU 
la Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona, en la qual s’afirma que la violència vers les dones 
és un problema universal de la societat i significa un atemptat contra els drets fonamentals. Els articles 1 i 2 de 
la Declaració defineixen la violència vers les dones com “qualsevol acte de violència basat en la pertinença al 
sexe femení que tingui o pugui tenir com a conseqüència dany físic, sexual, psicològic o patiment per a la dona, 
incloent-hi amenaces, coacció o privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en l’àmbit públic com en 
el privat”.

Altres conferències mundials convocades per Nacions Unides han servit per atorgar al problema de la violència 
contra les dones un lloc preeminent en el debat polític i social de la comunitat internacional: Mèxic 1975, Co-
penhaguen 1980, Nairobi 1985, Beijing 1995 i Nova York 2000. També l’any 1995, la Declaració i Plataforma d’Ac-
ció de Beijing (Declaració de Beijing) va ocupar-se de la violència contra les dones: “la violència contra la dona 
és una manifestació de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes, que han conduït a 
la dominació de la dona per l’home, a la discriminació contra la dona i a la interposició d’obstacles contra el seu 
ple desenvolupament”. Així mateix, s’hi assenyala que aquesta violència les afecta “al llarg del seu cicle vital”.

L’examen als cinc anys de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing (Beijing + 5) demanà als Governs que 
adoptessin les mesures oportunes per eliminar la violència i la discriminació contra les dones, comeses per tota 
persona, organització o empresa, i que tipifiquessin com a delicte totes les formes de violència contra les dones 
i les nenes.

La Resolució 61/143 (2006) de l’Assemblea General de Nacions Unides, sobre la intensificació dels esforços 
per eliminar totes les formes de violència contra la dona, adoptada per consens, reiterà tots els compromisos 
internacionals dels estats, entre els quals l’obligació de promoure i protegir tots els drets humans i les llibertats 
fonamentals de la dona i la nena, així com d’actuar amb la diligència deguda per prevenir i investigar actes de 
violència contra la dona i la nena, castigar els culpables i protegir les víctimes. 
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4.2 Àmbit europeu 

El 1986, al Parlament Europeu, es planteja per primera vegada el problema de la violència contra les dones, 
mitjançant la Resolució sobre agressions a la dona. El 1994, el Parlament Europeu adopta la Resolució sobre 
violacions de les llibertats i drets fonamental de les dones. El 1997, s’impulsa la iniciativa Daphne per donar su-
port als països perquè desenvolupin programes d’acció comunitària adreçats a promoure mesures preventives 
per combatre la violència sobre les dones, els/les menors i els/les adolescents.

En l’àmbit europeu, la norma més rellevant en la matèria és el Conveni d’Istanbul, sobre prevenció i lluita con-
tra la violència contra la dona i la violència domèstica, adoptat pel Consell d’Europa l’any 2011 i que va entrar 
en vigor de forma general i per a Espanya l’1 d’agost del 2014.

El Conveni d’Istanbul és un instrument summament important, ja que suposà el primer mecanisme jurídic 
vinculant a Europa per protegir les dones i per prevenir, perseguir i eliminar totes les formes de violència contra 
elles. A més, es pot considerar un dels tractats internacional de major abast per fer front a aquesta greu violació 
dels drets humans, establint una tolerància zero pel que fa a la violència cap a la dona.

El conveni en qüestió reconeix la violència masclista com una violació i vulneració dels drets humans i, per tant, 
es crea una responsabilitat vers els estats membres en cas de no actuar ni respondre de manera adequada 
enfront a aquest tipus de violència. En el Conveni s’estableixen les obligacions dels estats en matèria de pre-
venció, protecció i persecució judicial, i consagra l’obligació internacional dels estats de diligència deguda per 
“prevenir, investigar, castigar els qui cometen el delicte, protegir les víctimes i reparar els danys”.

Els objectius d’aquest conveni s’esmenten en l’article 1 i són els següents:

A) Protegir les dones contra totes les formes de violència i prevenir, perseguir i eliminar la violència contra les 
dones i la violència domèstica.

B) Contribuir a eliminar tota forma de discriminació contra les dones i promoure la igualtat real entre dones 
i homes, també mitjançant l’autonomia de les dones.

C) Concebre un marc global, polítiques i mesures de protecció i assistència a totes les víctimes de violència 
contra les dones i de violència domèstica.

El Conveni entén com a delicte totes les formes de violència contra la dona: la violència física, psicològica i se-
xual (inclosa la violació), la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat, l’assetjament, l’avortament forçat 
i l’esterilització forçada. Això implica que els estats hauran d’introduir en els seus sistemes jurídics aquests 
delictes.

La pràctica totalitat de les conductes incloses en el Conveni són perseguides en l’ordenament jurídic espanyol, 
tot i que no estan incloses ni referenciades al Codi penal com a violències masclistes.
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4.3 Àmbit estatal 

Les referències a la promoció de la igualtat de drets entre homes i dones no apareixen fins a l’aprovació de la 
Constitució Espanyola del 1978. 

Fins al Codi penal del 1983, la relació conjugal en els maltractaments d’un home cap a una dona es considerava 
un atenuant; és en el Codi penal del 1989 que apareix per primer cop el delicte de violència domèstica habitual. 
A partir d’aleshores, i fins avui, la redacció dels delictes i les penes ha experimentat diverses reformes, inclo-
ent-hi la prohibició d’aproximar-se a la víctima, el reconeixement de la violència psicològica i els supòsits en 
que hagi finalitzat el vincle matrimonial o la situació de convivència. A partir d’aquestes reformes comencen a 
desencadenar-se una sèrie d’accions polítiques i propostes legislatives que permetran conèixer una nova pràcti-
ca jurídica en matèria de violència envers les dones. 

L’any 2002, el Consell de Ministres aprova per unanimitat la Carta de drets dels ciutadans davant la justícia, 
que reconeix el dret de la ciutadania a ser defensada de forma immediata i efectiva pels jutjats i tribunals, amb 
especial menció dels casos de violència física o psicològica en l’àmbit familiar. 

El 2003 es produeix una important reforma amb la Llei 27/2003, reguladora de l’ordre de protecció de les 
víctimes de violència domèstica, que atorga a la víctima l’estatut integral de protecció que pot fer valer davant 
l’Administració. Aquesta protecció es duu a terme a través d’un procediment àgil i senzill, davant del tribunal 
d’instrucció, que habilita el jutjat a determinar una sèrie de mesures de naturalesa civil i penal. 

4.3.1 Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere 

Aquesta llei suposa una fita sense precedents en el nostre ordenament jurídic. Entén el reconeixement legal de 
la violència de gènere com un problema social de gran rellevància i fa palès el compromís dels poders públics 
a intervenir de forma coordinada per salvaguardar els drets de les dones que en són víctimes. La llei estableix 
que totes les dones víctimes de violència de gènere han de rebre informació, assessorament i atenció integral 
adequada a la seva situació personal, i s’hi inclou també l’atenció als i les menors que es troben sota la pàtria 
potestat o la guarda i custòdia de la dona agredida. 

La llei estableix que el subjecte passiu és la dona, però estableix la necessitat que es mantingui o s’hagi man-
tingut matrimoni o relació d’anàloga afectivitat, encara que sense convivència. L’ordre de protecció implica el 
reconeixement de la condició de víctima de violència de gènere a tots els efectes i permet a la dona gaudir dels 
drets econòmics, laborals i de prestacions de la Seguretat Social previstos en aquesta llei: 

 • Drets laborals i de prestacions de la Seguretat Social. Dret a la reducció o canvi de jornada, a la mobi-
litat geogràfica, a l’excedència amb reserva de lloc i a l’extinció del contracte sense preavís i per decisió 
de la treballadora, amb subsidi d’atur. Les treballadores per compte propi que cessin en la seva activitat 
per maltractament quedaran dispensades de cotitzar a la Seguretat Social durant sis mesos. Prioritat en 
els programes de formació ocupacional i inserció laboral, i bonificació de quotes de la Seguretat Social. 

 • Drets econòmics. Ajut econòmic de pagament únic quan hi hagi dificultats raonades per a la inserció 
laboral. L’Ordre ASC/342/2008, de 30 de juny, regula el procediment aplicable a la sol·licitud i concessió 
d’aquest ajut de pagament únic establert a l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere. A banda, les víctimes de violència de gènere 
tenen accés a les altres prestacions econòmiques, com la renda activa d’inserció o l’ajut econòmic de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere. A més, accés prioritari a l’habitatge protegit i 
residències públiques per a la gent gran. 

Aquesta llei també estableix el dret de defensa i representació jurídica gratuïta i procurador/a en tots els 
procediments judicials i administratius que tinguin causa directa o indirecta en la violència de gènere, per a les 
dones que acreditin insuficiència de recursos. 
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Amb la Llei orgànica 1/2004 es crea la Delegació Especial del Govern contra la Violència sobre la Dona, 
encarregada de formular les polítiques públiques en relació amb la violència de gènere, i també l’Observatori 
Estatal de Violència sobre la Dona, al qual correspon l’assessorament, avaluació, col·laboració institucional, 
elaboració d’informes i estudis i la presentació de propostes d’actuació en matèria de violència de gènere. A 
més, les forces i cossos de seguretat de l’Estat (i/o de les comunitats autònomes) passen a disposar d’unitats 
especialitzades en la prevenció de la violència de gènere i en el control i execució de les mesures judicials 
adoptades pels jutjats de violència sobre la dona, que es creen també a partir d’aquesta llei.

4.3.2 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Aquesta llei va dirigida a combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indi-
recta, per raó de sexe i a promoure la igualtat real entre dones i homes.

S’hi preveu una especial consideració amb els supòsits de doble discriminació i les singulars dificultats en què 
es troben les dones que presenten especial vulnerabilitat, com són les que pertanyen a minories, les dones 
migrants i les dones amb discapacitat.

4.3.3 Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal

Aquesta llei orgànica introdueix algunes modificacions per reforçar la protecció específica a les víctimes de 
violència masclista i de tràfic d’éssers humans. Incorpora el gènere com a motiu de discriminació en l’agreujant 
de comissió del delicte. Tipifica com a delictes lleus determinades faltes en casos de violència de gènere, com 
ara la falta d’injúria o vexació injusta de caràcter lleu, la falta d’amenaça de caràcter lleu i la falta de coacció 
de caràcter lleu. També introdueix nous tipus penals relacionats amb la violència de gènere, com el delicte de 
fustigació (es castiga la conducta de qui assetja una persona de forma insistent i reiterada), el delicte de cibe-
rassetjament (consistent a difondre, revelar o cedir a tercers imatges o gravacions audiovisuals d’una persona 
sense la seva autorització, obtingudes en un domicili o lloc privat) i el delicte de manipulació del funciona-
ment normal dels dispositius tècnics utilitzats per controlar el compliment de penes, mesures cautelars o de 
seguretat, com a modalitat del delicte de trencament de condemna.

4.3.4 Marc normatiu en relació amb les dones immigrades víctimes de violència de 
gènere: el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril

D’acord amb el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la 
Llei orgànica 2/2009, les dones estrangeres víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d’edat 
que es trobin a Espanya en situació irregular poden obtenir autorització de residència i treball per circums-
tàncies excepcionals.

Amb l’ordre de protecció, dictada per l’autoritat judicial competent en el marc del procés penal, o bé l’informe 
del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere, es concedirà d’ofici una autoritza-
ció provisional de residència i treball. Per a la concessió definitiva de l’autorització de residència temporal per 
circumstàncies excepcionals es requerirà la sentència condemnatòria o resolució judicial de la qual es dedueixi 
que la dona ha estat víctima de violència de gènere i amb la qual conclogui el procediment penal. El permís de 
residència per circumstàncies excepcionals tindrà una durada de 5 anys. En el cas que el procediment penal 
conclogui amb sentència no condemnatòria, es produirà a l’automàtica pèrdua d’eficàcia de l’autorització pro-
visional i, si escau, s’iniciarà o continuarà el procediment sancionador suspès.
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4.3.5 Llei orgànica 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte

Amb aquesta llei, com es recull al preàmbul, el que es pretén es crear una legislació que estableixi l’estatut 
jurídic de la víctima del delicte, així com donar una resposta més àmplia per part dels poders públics a les 
víctimes, amb la finalitat de reparar i minimitzar la victimització secundària. Amb aquest objectiu, s’hi estableix 
un catàleg dels drets processals i extraprocessals de totes les víctimes, prestant expressa atenció a les víctimes 
especialment vulnerables.

Aquesta llei s’elabora i s’aprova com a conseqüència de la necessitat de transposició de la Directiva europea 
2012/29/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes míni-
mes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, i per la qual se substitueix la Decisió marc 
2001/220/JAI del Consell. A les víctimes amb especial vulnerabilitat, es pretén atorgar-los una protecció especial 
en aquest text mitjançant la transposició d’altres directives recents: la Directiva 2011/92/UE del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l’explotació sexual 
dels i les menors i la pornografia infantil, així com la Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 5 abril de 2011, relativa a la prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i a la protecció de les víctimes.

És necessari explicar el concepte de víctima que utilitza la llei en qüestió. L’Estatut de la víctima del delicte 
recull a l’article 2 que s’entén com a víctima “tota persona física que hagi sofert un dany o un perjudici sobre la 
seva persona o patrimoni, en especial lesions físiques o psíquiques, danys emocionals o perjudicis econòmics 
directament causats per la comissió d’un delicte”, un concepte de víctima molt ampli que provoca que la qua-
lificació de víctima sigui extensible als fills i filles de dones que pateixen violència masclista. És a dir, es busca 
visibilitzar com a víctimes els i les menors que es troben en un entorn de violència de gènere, per garantir-los 
l’accés als serveis d’assistència i suport, així com l’adopció de mesures de protecció.

Això implica que tots els drets de protecció, informació, suport, assistència i atenció estan reconeguts i són 
exigibles tant per les dones que han patit violència masclista com pels seus fills i filles.

Cal destacar els drets extraprocessals que preveu la Llei Orgànica 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima 
del delicte, ja que regula mecanismes per facilitar a la víctima l’exercici dels seus drets, agilitzant tràmits i 
informant-la en tot moment. Es preveu també la notificació a la víctima de les resolucions de sobreseïment i ar-
xivament del procés, amb possibilitat d’impugnar-les dins d’un termini de temps suficient des que li hagi estat 
comunicada la resolució. Finalment, entre altres mesures, també impulsa la tasca de les oficines d’assistència a 
les víctimes del delicte. 

4.3.6 Reial decret 1109/2015, d’11 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2015, 
de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte, i es regulen les oficines 
d’assistència a les víctimes del delicte

Cal destacar els drets extraprocessals que preveu la Llei orgànica 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima 
del delicte, ja que regula mecanismes per facilitar a la víctima l’exercici dels seus drets, agilitzant tràmits i infor-
mant en tot moment a la víctima. Es preveu també la notificació a la víctima de les resolucions de sobreseïment 
i arxiu del procés, amb possibilitat d’impugnar-les dins d’un termini de temps suficient des que li hagi estat 
comunicada la resolució. Finalment, entre altres mesures, també impulsa la tasca de les oficines d’assistència a 
les víctimes del delicte.
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4.3.7 Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència

És una llei que modifica el sistema de protecció a la infància i adolescència i que augmenta la consideració vers 
la infància. Té en tot moment un paper central l’interès superior del i de la menor, un concepte que engloba una 
sèrie de criteris que cal mencionar i tenir presents:

 • La satisfacció de les necessitats bàsiques

 • La consideració dels seus desitjos, sentiments i opinions

 • La conveniència que la seva vida i desenvolupament tingui lloc en un entorn familiar adequat i lliure de 
violència

Aquests criteris van correlacionats directament amb l’edat i la maduresa del i de la menor; la necessitat de ga-
rantir la igualtat i no discriminació tenint en compte l’especial vulnerabilitat; i l’estabilitat de les decisions que 
s’adoptin.

A més, la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’ado-
lescència, remarca la importància de les garanties processals cap als i a les menors, en particular al dret a ser 
informats/des i escoltats/des en tot moment, i la intervenció de persones professionals ben formades i qualifi-
cades.

Concretament, el dret del i de la menor a ser escoltat/da fa referència al fet que en tot moment la persona 
menor ha de ser escoltada en l’àmbit familiar, judicial, sense discriminació d’edat, de diversitat funcional o 
qualsevol altra circumstancia. En relació amb això, es considerarà que el/la menor tindrà la maduresa suficient 
a partir dels 12 anys.

Pel que fa als i a les menors i la violència masclista, cal mencionar que aquesta llei modifica certs articles de la 
Llei orgànica 1/2004. El més important que convé destacar és la modificació de l’article 1.2, el qual incorpora 
els fills i filles menors d’edat o menors sota la tutela de dones que han patit violència de gènere com a víctimes 
de la violència de gènere. I, consegüentment, obliga els jutges i jutgesses a pronunciar-se sobre les mesures 
de protecció que afecten els i les menors. També es clarifica el sistema de la suspensió de la pàtria potestat, la 
custòdia i el règim d’estància de l’home inculpat pel delicte de violència de gènere. 

D’altra banda, no és una modificació relacionada amb la violència de gènere tal com l’entén la Llei orgànica 
1/2004 (violència física o psicològica exercida per la parella o exparella) però sí que entraria dins del concepte 
de violència masclista tal com l’entén la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista. S’estableix, doncs, l’obligació de totes les persones que tinguin coneixement d’una situació relaci-
onada amb delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tràfic d’éssers humans o explotació de menors de 
posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal.

4.3.8 Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament 
del pacte d’estat contra la violència de gènere

Desenvolupa la proposició no de llei aprovada per unanimitat el 15 de novembre de 2016 pel Ple del Congrés 
dels Diputats per la qual s’instava el Govern a promoure la subscripció d’un pacte d’estat en matèria de violèn-
cia de gènere, pel Govern de l’Estat, les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, que seguís impulsant polítiques per a l’erradicació de la violència sobre la 
dona com una veritable política d’estat.

Entre altres mesures urgents, planteja la necessitat d’adoptar les modificacions legals oportunes perquè l’Admi-
nistració local pugui dur a terme actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra 
la violència de gènere, ja que es tracta de l’administració més propera a la ciutadania i, per tant, a les víctimes.

En aquest sentit, es planteja que aquestes qüestions han de formar part del catàleg de matèries recollit com 
de competència pròpia dels municipis en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
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del règim local. D’altra banda, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, 
estableix quanties específiques destinades a les entitats locals dirigides a implementar el pacte d’estat contra 
la violència de gènere.

La protecció dels i les menors filles i fills de les dones víctimes de violència de gènere constitueix un dels eixos 
del pacte d’estat que exigeix una resposta més urgent.

a) Acreditació de les situacions de violència de gènere
Una de les modificacions més destacables és l’acreditació de les situacions de violència de gènere per part dels 
serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d’acollida destinats a víctimes de violència de gènere de 
l’Administració pública competent.

Així, l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violèn-
cia de gènere, queda redactat així:

Article 23. Acreditació de les situacions de violència de gènere exercida sobre les treballadores

Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement dels drets regulats en aquest capítol s’acre-
diten amb l’ordre de protecció a favor de la víctima. Excepcionalment, és títol d’acreditació d’aquesta 
situació l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de 
violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció.

b) Modificació de l’article 156 del Codi civil: consentiment d’un progenitor per a atenció psicològica dels i 
les menors
Es preveu que n’hi hagi prou amb el consentiment d’un dels progenitors per a l’atenció i assistència psicològica 
dels fills i filles menors d’edat en els casos en què s’hagi dictat una sentència condemnatòria i mentre no s’ex-
tingeixi la responsabilitat penal o no s’hagi iniciat un procediment penal contra un dels progenitors per atemp-
tar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual dels fills o 
filles comuns menors d’edat, o per atemptar contra l’altre progenitor.

c) Fons destinats al compliment del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, assignats als ajunta-
ments per a programes dirigits a l’erradicació de la violència de gènere

4.4 Àmbit autonòmic

La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, estableix en l’article 
19.1: “Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure 
amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació”. 

La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix a l’article 2.f la finalitat de la 
llei d’abordar, prevenir i erradicar, d’acord amb el que disposa la normativa vigent en la matèria, tot tipus de 
violència masclista contra dones i infants, i reconeix el deure dels poders públics de garantir el seu abordatge 
(article 3.3). 

4.4.1 Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Aquesta llei vol contribuir a fer visibles totes les formes en què s’exerceix la violència masclista i tots els àmbits 
en què es pot produir, tot abordant-la de manera integral. Dona molta importància a la prevenció i estableix no-
ves mesures adreçades a la sensibilització i la detecció precoç, per impulsar els canvis necessaris en la societat. 
Es tracta d’una llei de drets que, alhora, defineix i ordena la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, així com les 
competències dels diferents organismes públics, algunes d’especial interès per al món local i per a la coopera-
ció i coordinació indispensables per a l’abordatge integral que es proposa. 
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Drets de les dones

Totes les dones que es troben en situacions de violència masclista, i també llurs fills i filles dependents, que visquin 
o treballin a Catalunya i amb independència del veïnatge civil, la nacionalitat o la situació administrativa i personal, 
tenen garantits els drets que aquesta llei els reconeix, sens perjudici del que estableix la legislació en matèria d’es-
trangeria i de l’exigència de determinats requisits per a les diferents prestacions i serveis.

Les referències a les dones incloses en aquesta llei s’entén que inclouen també les nenes i les adolescents, 
llevat que s’indiqui altrament.

Aquests drets es concreten en: 

 • Dret a la protecció integral, real i efectiva tant per mitjans tecnològics com per serveis policials o per 
qualsevol altre mitjà. 

 • Dret a l’atenció i a l’assistència jurídiques, que comprèn el dret a rebre tota la informació jurídica re-
lacionada amb la situació de violència a través del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada de la Xarxa 
d’Atenció i Recuperació Integral i els Serveis d’Orientació Jurídica, així com el dret als serveis d’assistència 
lletrada. Per al reconeixement de l’assistència jurídica gratuïta en els supòsits de violència en l’àmbit de la 
parella i l’àmbit familiar, es tenen en compte únicament els recursos i ingressos econòmics personals de 
la dona. L’atenció jurídica es reconeix també als i les menors perjudicats/des per la mort de la mare o per 
altres circumstàncies que impedeixin a la mare exercir les potestats que li són pròpies. 

 • Dret a l’atenció i l’assistència sanitàries, a través de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública i mitjan-
çant un protocol específic per a totes les manifestacions de la violència masclista. 

 • Drets econòmics

 • Accés a l’habitatge, mitjançant la concessió d’ajuts, sempre que s’estigui en situació de precarietat 
econòmica a causa de les violències o quan l’accés a l’habitatge sigui necessari per recuperar-se. 
Trobar-se en situació de violència masclista, acreditada mitjançant sentència, ordre de protecció 
o informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social és una circumstància que serà tinguda en 
compte per a l’accés als habitatges de promoció pública i per a la concessió d’una plaça en una re-
sidència pública per a gent gran. A més, les dones amb discapacitat tenen preferència en les ajudes 
públiques destinades a l’adaptació funcional de la llar. 

 • Renda garantida ciutadana (RGC). Es regeix per la Llei 14/2017, de 20 de juliol, que regula la renda 
garantida de ciutadania, amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i 
unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i llur 
participació activa en la societat.

 • Prestacions d’urgència social, establertes per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, per atendre situa-
cions puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara les relatives a l’alimentació, el vestit i 
l’allotjament. 

 • Prestacions econòmiques extraordinàries, adreçades a pal·liar situacions de necessitat personal 
avaluables i verificables, sempre amb informe previ dels organismes competents. 

 • ndemnitzacions. Són ajuts econòmics de pagament únic per a les dones que pateixin seqüeles, 
lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu. També es reconeixen aquests 
ajuts a favor dels fills i filles de víctimes mortals menors de 26 anys i que en depenguin econòmica-
ment en el moment de la mort de la mare. 

 • Ajuts escolars. Les situacions de violència masclista són un factor qualificat en els ajuts de l’admi-
nistració educativa. A l’efecte de determinar els requisits de necessitat econòmica, s’han de tenir 
en compte únicament les rendes o ingressos personals de la dona. L’administració educativa ga-
rantirà, en tot cas, l’escolarització immediata dels fills i filles en els supòsits de canvi de residència 
derivat d’actes violents. 
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 • Fons de garantia de pensions i prestacions, per a les dones que tenen reconegut judicialment el 
dret a percebre pensions alimentàries i compensatòries, si hi ha constatació judicial d’incompli-
ment i si aquest comporta una situació de precarietat econòmica. 

 • Dones amb discapacitat i dones amb VIH. Les dones en situacions de violència masclista amb un 
grau de discapacitat igual o superior al 33% i les dones amb VIH tenen dret a una millora econòmica 
o temporal dels drets econòmics esmentats. 

 • Dret a l’ocupació i la formació ocupacional, amb caràcter prioritari, per a les dones que pateixen 
o han patit violència masclista, amb l’objectiu d’afavorir la seva formació, inserció o reinserció la-
boral. Comprèn l’establiment de projectes específics per a l’accés a les tecnologies de la informació 
i la comunicació, subvencions a la contractació, signatures de convenis amb empreses i organitza-
cions sindicals per facilitar la reinserció laboral i l’establiment d’ajuts i mesures de suport per a les 
dones que es constitueixin en treballadores autònomes. 

 • Dret a la recuperació social integral. Les dones en situació de violència masclista tenen dret a l’atenció, 
l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació a través dels serveis públics i gratuïts de la Xarxa 
d’Atenció i Recuperació Integral. Mitjançant els serveis de la Xarxa es fa possible que les dones rebin infor-
mació i assessorament sobre les actuacions que poden emprendre i els seus drets; coneguin els serveis 
als quals es poden dirigir; accedeixin als diferents recursos d’allotjament; recuperin la seva salut física i/o 
psicològica; i assoleixin la seva formació, inserció o reinserció laboral al llarg de tot el seu itinerari. El dret 
d’accés a la Xarxa es reconeix també als seus fills i filles dependents.

 • Personació de l’Administració de la Generalitat en els processos penals en casos de mort o lesions 
greus

 • Accions dels poders públics en situacions específiques per facilitar la detecció i prevenció de situa-
cions de violència de gènere

 • Cessió de dades entre les administracions públiques. Les administracions s’han de cedir mútuament 
les dades de caràcter personal necessàries per tal de poder gestionar de forma adequada els serveis a la 
Xarxa.

4.4.2 Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 

Aquesta llei pretén assolir una igualtat efectiva real, des del reconeixement que avui dia encara hi ha una sèrie 
de desigualtats de drets, polítiques, econòmiques i culturals entre homes i dones per raó de sexe. A més, com 
s’assenyala al seu article 1.2.f, una de les finalitats de la norma es “abordar, prevenir i erradicar, d’acord amb el 
que disposa la normativa vigent en la matèria, tot tipus de violència masclista contra dones i infants”, establint 
aquest objectiu com a principi rector de les actuacions dels poders públics.

La llei d’igualtat també recull la voluntat d’impulsar i fomentar accions de prevenció vers la violència masclista. 

Un altra de les mesures que recull aquesta llei es la incorporació obligatòria d’activitats i actuacions dirigides a 
prevenir la violència masclista en l’àmbit educatiu.
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4.5 Àmbit local

La Carta europea per a la igualtat d’homes i dones en la vida local, de l’any 2006, reconeix el paper clau dels go-
verns locals i el seu compromís a instaurar i a reforçar polítiques i accions contra la violència de gènere (article 22).

La Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, reconeix en el seu preàmbul: “Cal re-
conèixer, alhora, la importància històrica i el caràcter innovador i exemplar de les actuacions polítiques dels 
ens locals en l’abordatge del fenomen, des de la responsabilitat pública. Els ens locals i supralocals han estat 
pioners en el desplegament de mesures i serveis d’informació, atenció o suport a les dones en situacions de vio-
lència, han construït espais de coordinació amb el món associatiu i han establert protocols d’actuació conjunta 
que han inspirat bona part dels continguts d’aquest text legal”.

Així mateix, en l’article 64.2 diu: “Els municipis tenen la competència per a crear, programar, prestar i gestionar 
els serveis d’informació i atenció a les dones. També poden prestar i gestionar els serveis de la competència 
de la Generalitat d’acord amb els instruments i en els termes que estableix el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril. Els municipis han d’establir per 
reglament la distribució territorial, el règim de prestació, l’organització i la dotació d’aquests serveis”.

I en l’article 83 assenyala que els municipis tenen les competències següents:

A) Programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones i efectuar la derivació als dife-
rents serveis en els termes que especifica aquesta llei.

B) Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, d’acord amb el que s’esta-
bleixi per mitjà d’un conveni amb l’administració de la Generalitat.

C) Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions que aquesta llei estableix.

D) Complir totes les altres funcions que estableix aquesta llei que, quant a les competències respectives, els 
correspongui assumir amb relació a les dones que pateixen o han patit violència masclista.

E) Complir les altres competències atribuïdes per disposició legal.
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5. Marc teòric. Comprensió del fenomen.  
Model d’intervenció

En aquest apartat es fa una descripció del marc conceptual a partir del document marc de l’Oficina de les Dones 
i LGTBI de la Diputació de Barcelona.

5.1 Introducció

La violència vers les dones és un dels temes més candents a Europa, i especialment significatiu a Espanya, en 
gran part per l’efecte de les constants reivindicacions dels moviments feministes i per l’important paper prota-
gonitzat, des de finals dels anys setanta, pels grups de dones. Actualment, a Espanya, la violència de gènere es 
considera un problema públic de primer ordre, principalment com un problema de drets humans, que involucra 
tota la societat i, de forma especial, l’Estat. Aquesta representació de la violència cap a les dones com un pro-
blema públic és, però, relativament recent i ha viscut una important transformació. 

Durant els anys vuitanta, les noves i cada vegada més diversificades demandes socials situen el tema de la 
violència contra les dones en les agendes polítiques. El Govern central i les administracions autonòmiques i 
locals comencen a donar-hi resposta; s’aproven plans d’igualtat que incorporen mesures contra la violència, es 
creen les cases d’acollida i es promouen campanyes de sensibilització. Però és a finals dels anys noranta quan 
la pressió dels mitjans de comunicació atorga definitivament al tema l’estatus de problema públic. L’any 1998 
s’aprova el primer pla contra la violència domèstica, d’àmbit estatal, a partir del qual es comença a legislar i a 
intervenir més específicament. 

Paral·lelament, les diferents declaracions i resolucions d’organismes internacionals i trobades d’experts i exper-
tes de tot el món han anat evidenciant que les violències que s’exerceixen contra les dones són el resultat d’una 
situació de discriminació encara present en unes societats estructurades sota el desequilibri de les relacions de 
poder entre homes i dones. 

5.1.1 Conceptualització històrica

Durant els anys setanta i vuitanta, el concepte utilitzat pel moviment feminista a l’Estat espanyol va ser el de 
violència masclista, per referir-se a aquelles agressions que molts homes aplicaven contra les dones per tal 
d’expressar el seu domini i exercir el seu poder. Amb aquest terme volien denunciar la permissivitat social i legal 
davant d’aquesta violència. 

En efecte, fins que el fenomen no emergí com a problemàtica pública, els actes de violència contra les dones 
eren considerats “crims passionals” o mesures correctores per evitar que les dones s’allunyessin del rol as-
signat, per “posar-les al seu lloc”. Així, la violència era plenament acceptada per la societat i integrada en els 
costums populars, en les religions i en els valors morals i culturals. En qualsevol cas, era una qüestió privada. 

El fet que aquesta violència s’exercís en l’espai privat, en l’espai domèstic, va comportar que es parlés de 
violència domèstica. A la majoria de països d’Europa, com ara Espanya, fins a l’aprovació de la Llei integral de 
finals del 2004, aquesta ha estat la forma més habitual d’emmarcar el problema, posant-hi l’accent en aquella 
violència que es desencadena durant la convivència, tot i que també inclou la que es dona en les relacions de 
parella i exparella. El tret més significatiu és que l’home i la dona estan, o han estat, units per vincles afectius. 
Sovint es busquen causes individuals per explicar el comportament de l’agressor, com per exemple haver patit 
abusos durant la infància, de manera que el problema el tenen alguns individus patològics. Les dones es pre-
senten com un col·lectiu homogeni i es parla del “perfil de la dona maltractada”. 

De vegades, amb el terme domèstic s’han englobat totes les formes de violència que es poden donar entre els 
membres d’una família, cosa que ha portat a utilitzar indistintament el terme de violència familiar. En aquest 
cas, el tret important és que la víctima és dependent (pot incloure dones, nens i nenes, gent gran i persones 
amb discapacitat) i l’agressor és violent i perillós. Quan es parla de violència domèstica o familiar es reconei-
xen diferents formes en què aquesta s’exerceix (agressions “físiques”, “psíquiques” i “sexuals”) i, a mesura que 
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s’avança en el coneixement de la problemàtica, s’insisteix més en el fet que el maltractament psíquic produeix 
conseqüències tan greus com el físic, i posteriorment s’hi afegeixen altres formes de violència, com l’econòmi-
ca, l’ambiental o la social. 

L’any 1995, en el marc de la IV Conferència Mundial de les Dones de Nacions Unides es consensua una 
definició: la violència contra les dones és “qualsevol acte de violència basat en el gènere que té com a resul-
tat, o és probable que tingui com a resultat, uns danys o patiments físics, sexuals o psicològics per a les dones, 
incloent-hi les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació de la seva llibertat, tant si es produeix en la 
vida pública com en la privada”. 

En aquesta mateixa conferència s’explica que la violència contra les dones prové especialment de pautes cul-
turals, concretament dels efectes perjudicials d’algunes pràctiques tradicionals o consuetudinàries i de tots els 
actes d’extremisme relacionats amb la raça, el sexe, l’idioma o la religió que perpetuen la condició inferior que 
s’assigna a la dona en la família, el lloc de treball, la comunitat i la societat. 

Aquest plantejament incorpora la dimensió de gènere i es parla, doncs, de violència de gènere per posar 
l’accent en el caràcter estructural d’aquesta violència i en la construcció social i cultural dels trets atribuïts als 
homes i les dones, que atorga a les diferències sexuals uns continguts basats en la desigualtat de poder entre 
homes i dones (Sau, 2000).

Aquest és el marc de representació present a la Unió Europea i a Espanya, a partir de l’aprovació de la Llei 
integral. La violència física i la psicològica s’entenen com una forma de discriminació de gènere, com un reflex 
de les relacions de desigualtat que es donen en la família i, de manera més extensa, en la comunitat. Els este-
reotips socials sostenen i perpetuen aquestes relacions de desigualtat i fan que la violència sigui acceptable 
per la societat. D’aquesta definició es desprèn que la violència de gènere pot tenir diverses manifestacions que 
inclouen la vida privada i la vida pública. No obstant això, la legislació espanyola només s’ocupa de la violència 
que té lloc en les relacions de parella. 

5.1.2 Conceptualització segons la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista 

A Catalunya, la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, recupera l’expressió de vio-
lència masclista, entenent que el masclisme és el concepte que, de forma més general, defineix les conductes 
de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones. La llei amplia la concepció del fenomen incor-
porant-hi les diverses formes i àmbits en què s’exerceix, tant en l’àmbit de la parella i de la família com en els 
contextos laboral, social i comunitari. 

La llei assenyala les situacions específiques que poden comportar una major vulnerabilitat per a les dones, 
com són la immigració, la prostitució, el fet de viure en l’àmbit rural, la transsexualitat, la discapacitat, el virus 
d’immunodeficiència humana, les mutilacions genitals, la pertinença a l’ètnia gitana o el fet de trobar-se en 
centres d’execució penal. 

Violència masclista (títol I, article 3)

Es defineix com “la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situa-
ció de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per 
mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a 
resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”. 

Formes de violència masclista (títol I, article 4)

La violència masclista pot manifestar-se a través de formes ben diferents, com a conseqüència del caràcter uni-
versal i múltiple que pot prendre l’exercici de dominació, poder i control dels homes sobre les dones. Amb tot, 
és important tenir presents algunes de les principals formes de violència per poder-les identificar correctament.

El quadre que segueix recull les principals formes de violència contra les dones acceptades per la normativa 
internacional, europea, estatal i autonòmica i per la literatura especialitzada. En una primera aproximació, és 
convenient diferenciar les formes de violència implícites i explícites. Les primeres es tradueixen en desigual-
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tats estructurals i abusos de poder d’ordre simbòlic, sovint intangibles; les segones, en canvi, es tradueixen en 
abusos que tenen lloc en àmbits concrets i en el marc de les relacions personals, sobretot en el de les relacions 
afectives i sexuals.

 • Formes implícites 

 • Violència estructural. Fa referència a les barreres intangibles i invisibles que impedeixen l’accés de 
les dones als drets bàsics. Aquests obstacles es troben arrelats i es reprodueixen diàriament en el 
si del mateix teixit social, com, per exemple, les diferències de poder i les relacions i estructures de 
poder que generen i legitimen la desigualtat que mantenen les dones en una posició de subordina-
ció en els centres educatius, de treball o espais de decisió. 

 • Violència simbòlica. Fa referència als mecanismes d’educació i socialització de la cultura patri-
arcal, pels quals les dones deixen de ser visibles a través de la història, la cultura, la literatura, 
la publicitat, etc., mentre que es reprodueixen els estereotips i rols considerats tradicionalment 
femenins. D’aquesta manera es perpetuen els estereotips dels models de masculinitat i feminitat 
tradicionals i es manté la posició de dominació dels homes sobre les dones.

 • Violència institucional. Es manifesta quan les institucions (educatives, legislatives, judicials, sani-
tàries, assistencials, etc.) no desenvolupen polítiques d’igualtat d’oportunitats o les desenvolupen 
de manera insuficient, quan no s’implementen programes de prevenció de la violència, quan es 
permet la violència i/o no es protegeixen les dones que la pateixen, etc. En aquest sentit, el fet de 
desatendre aquestes problemàtiques és un exercici de violència per part de les mateixes instituci-
ons.

 • Formes explícites

 • Violència física. Comprèn qualsevol acte de força contra el cos d’una dona, així com qualsevol 
omissió de socors, intencional o negligent, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un 
dany. Sol consistir en agressions físiques, com ara fer cops, pegar, tallar, punxar, cremar...; també 
pot incloure la negació d’auxili, la negació d’assistència mèdica en cas de necessitat, la negació 
d’aliments, la negació d’accés a medicines, la conducció temerària, l’exposició a baixes temperatu-
res per la negació de calefacció, la negació d’un llit per descansar, etc. En aquesta forma de violèn-
cia es presenten ocasions de màxim risc per a les dones, en les quals pot perillar la seva integritat 
física i poden patir risc de mort.

 • Violència psicològica. Comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona 
una desvaloració o un patiment per mitjà d’amenaces, d’humiliacions, de vexacions, d’exigències 
d’obediència o submissió, de coercions verbals, d’insults, d’aïllaments o de qualsevol altra limita-
ció del seu àmbit de llibertat.

 • Violència sexual i abusos sexuals. Comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per 
les dones, incloent-hi l’exhibició, l’observació i la imposició (per mitjà de violència, d’intimidació, 
de prevalença o de manipulació emocional) de relacions sexuals, amb independència que la per-
sona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de 
parentiu.

 • Violència econòmica. Consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al ben-
estar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels 
recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.

 • Violència ambiental. Consisteix a atemptar contra objectes o pertinences d’una dona amb el re-
sultat de fer-la patir: destruir objectes personals, amagar pertinences de la dona, matar animals 
domèstics, etc.

 • Violència a través de les TIC. El ciberassetjament o ciberbullying es defineix com l’ús i difusió d’in-
formació, real o fictícia, amb ànim lesiu o difamatori i en format electrònic. Aquesta difusió es pot 
fer a través de diferents mitjans de comunicació digital.
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La violència masclista es pot exercir d’una manera puntual o d’una manera reiterada. 

Àmbits de la violència masclista (títol I, article 5)

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents:

 • Violència en l’àmbit de la parella. Consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica exer-
cida contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o 
hi ha tingut relacions similars d’afectivitat. 

 • Violència en l’àmbit familiar. Consisteix en la violència física, sexual, psicològica o econòmica exercida 
contra les dones i les menors d’edat en el si de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, 
en el marc de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar. No s’hi inclou la violència exercida 
en l’àmbit de la parella, definida en l’apartat primer. 

 • Violència en l’àmbit laboral. Consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en 
el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació 
amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies: 

A) Assetjament per raó de sexe. El constitueix un comportament no desitjat relacionat amb el 
sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, 
l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dig-
nitat de les dones i de crear-los un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 

B) Assetjament sexual. El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat 
d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una 
dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 
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 • Violència en l’àmbit social o comunitari. Comprèn les manifestacions següents:

A) Agressions sexuals. Consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exercida contra les do-
nes i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per a 
demostrar poder i abusar-ne. 

B) Assetjament sexual. El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat 
d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una 
dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

C) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes. El tràfic de dones i nenes amb finalitats d’explota-
ció sexual és un fenomen transnacional que constitueix una greu vulneració dels drets humans i 
una forma de violència contra les dones.

D) Mutilació genital femenina o risc de patir-la. Inclou qualsevol procediment que impliqui o 
pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi produeixi lesions, encara 
que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona. 

E) Matrimonis forçats. Són els que es produeixen sense el consentiment vàlid de, com a mínim, 
una de les persones contraents, per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar (so-
vint els progenitors), que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica 
es produeixi, contravenint els requisits de la institució matrimonial, que, segons la nostra legis-
lació, no existeix sense consentiment ni pot celebrar-se sota condició, termini o mode. És a dir, 
són els matrimonis en què almenys una de les parts no dona el consentiment de manera vàlida 
(es considera que el consentiment es troba viciat quan no es dona de manera lliure i voluntària).

F) Violència derivada de conflictes armats. Inclou totes les formes de violència contra les dones 
que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la violació, l’esclavatge sexual, 
l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització forçada, la infecció intencionada de malal-
ties, la tortura o els abusos sexuals. 

G) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els avortaments selec-
tius i les esterilitzacions forçades. 

 • Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la inte-
gritat o la llibertat de les dones

5.2 Comprensió del fenomen

Les diferents formes de conceptualitzar la violència vers les dones no responen a simples qüestions termi-
nològiques, sinó que són el resultat d’un esforç de comprensió del procés de la violència adreçat, sobretot, a 
dissenyar possibles estratègies des de les quals intervenir. 

El model de comprensió més utilitzat i consensuat per analitzar la violència que té lloc en l’àmbit de la parella i 
la família és el de l’anomenat “cicle de la violència”, a partir del qual pren molta rellevància la idea de procés 
(Leonor Walker, 1989). 

 • Fase d’acumulació de tensió. Relació tensa i distant. Episodis cada cop més freqüents d’amenaces, frecs, 
conflictes saturats d’ansietat i hostilitat. 

 • Fase d’explosió violenta. Descàrrega incontrolada de les tensions acumulades i les hostilitats latents, 
que poden expressar-se en agressions verbals, vexacions, cops, bufetades, pallisses... 

 • Fase de “lluna de mel”. Desapareixen la violència i la tensió. Estadi passatger on l’agressor utilitza la 
manipulació afectiva perquè la dona no l’abandoni, amb expressions de penediment, justificacions, dis-
culpes, regals i promeses de canvi. 
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El cicle es repeteix cada vegada amb més freqüència, amb més gravetat i per motius més insignificants. 

Dins d’aquest procés, la dona experimenta, entre d’altres, tres emocions bàsiques que mantenen el cicle de la 
violència en moviment i dificulten el trencament de la relació: 

 • Amor per la seva parella (la relació passa per bons moments i no tot és dolent)

 • Esperança que tot canviarà, especialment si a l’inici de la relació no hi va haver violència

 • Por a patir conseqüències més greus cap a ella o la seva família

Cal reconèixer les importants aportacions del model del cicle de la violència, el qual permet entendre alguns 
comportaments de les dones que poden resultar aparentment incomprensibles, com és la dificultat per desvin-
cular-se de l’agressor o el retorn amb ell. A més, entendre i tenir present aquest cicle pot possibilitar fer inter-
vencions professionals més planificades i eficaces. 

Val a dir, però, que aquest model explicatiu no dona compte suficientment de la dimensió pública o estructural 
del problema; minimitza la incidència de les macroestructures socioculturals sobre les quals es construeixen les 
relacions interpersonals, en atorgar gairebé tot el protagonisme a la relació agressor-víctima, i l’espai social és 
considerat poc més que l’escenari on ressona i sobre el qual repercuteix la violència interindividual. 

Així mateix, aquesta mirada centrada en les característiques individuals i en la relació de parella sovint ha anat 
acompanyada de la tendència a confondre factors de risc amb causes de la violència. L’alcoholisme, les addicci-
ons i la pobresa són alguns d’aquests factors que actuen com a mites o creences i que assumeixen la funció de 
minimitzar el fenomen i d’invisibilitzar-lo com a problema social però en cap cas en són la causa. 

Per tal de defugir aquestes formes simplificadores d’explicar el fenomen a partir de la recerca d’un factor 
causal, resulta més oportú adoptar una perspectiva multidimensional i circular, com la que proposa el model 
ecològic, segons el qual la realitat familiar, la realitat social i la cultura s’organitzen com un tot, com un sistema 
compost per diferents subsistemes que s’articulen entre si de manera dinàmica.

INICI DE CICLE

ACUMULACIÓ 
DE LA TENSIÓ

DISTANCIAMENT

EXPLOSIÓRECONCILIACIÓ
“LLUNA DE MEL”

 • Reinici del cicle
 • Cada cop cicles més curts, 

amb escalada en la intensitat 
de les agressions

 • Pèrdua de la fase “lluna de mel”

 • Angoixa
 • Ansietat
 • Por
 • Conductes evitatives

 • Soledat
 • Impotència
 • Por
 • Dolor, vergonya
 • Demanda d’ajuda
 • Pressa de decisions

 • Ambivalència en els senti-
ments

 • Es veu el costat positiu de la 
relació

 • Creu que pot canviar
 • Ol·lusió, esperança
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L’ecosistema de la víctima

L’estudi de l’ecosistema de la víctima s’aplica a les violències masclista i domèstica perquè facilita l’anàlisi i 
l’actuació en els contextos culturals, socials i individuals. Evidencia la interrelació dinàmica que s’estableix 
entre aquests contextos, tenint en compte la naturalesa multicausal i multidimensional d’aquesta violència i, 
en conseqüència, permet implantar respostes i eines d’intervenció integrals.

El model està inspirat en la perspectiva ecològica del desenvolupament de la conducta humana del psicòleg 
Urie Bronfenbrenner (La ecología del desarrollo humano, 1987), que relaciona la persona amb el seu ambient i 
els seus entorns.

Des d’aquesta perspectiva, es poden pensar accions de diferents àmbits: 
 • Macrosistema (context cultural). Desarticulant els diferents paradigmes i sistemes de creences que han 

legitimat i perpetuat la violència, l’ús del poder econòmic i polític, i la utilització de la violència i de les 
armes com a instruments per a la imposició i la resolució de conflictes.

 • Exosistema (context social). Actuant contra els dispositius que legitimen la utilització d’aquesta violèn-
cia a través de la impunitat dels qui l’exerceixen individualment, però també contra els sistemes que la 
perpetuen a través de productes culturals difosos pels mitjans de comunicació, així com contra la toleràn-
cia social generalitzada, davant de fets com, per exemple, que les dones que es troben en situacions de 
violència no disposin del suport que es mereixen.

 • Microsistema (context individual). En tant que es facilita l’atenció social i terapèutica necessària per a la 
recuperació de cada dona, no només s’incideix en el seu procés individual de recuperació de les seqüeles 
de la violència, sinó que es fa una prevenció de nous abusos en qualsevol àrea de la seva vida (personal, 
laboral, econòmica, social). A més, és important tenir en compte que treballar individualment amb cada 
dona comporta efectes directes en els infants que tingui o pugui tenir al seu càrrec, en la mesura que 
qüestiona models de relació afectius i socials basats en la jerarquia i el domini, tot potenciant aspectes 
relacionats amb la tolerància i el respecte mutu.

MACROSISTEMA - CULTURAL

Creences i valors 
culturals sobre:
 • Dones
 • Homes
 • Criatures
 • Família

Concepció 
cultural sobre:
 • El poder  

i l’obediència
 • Els rols 

familiars  
i drets

 • L’amor i  
les relacions 
afectives

ECOSISTEMA - SOCIAL

MICROSISTEMA - INDIVIDUAL

 • Legitimació institucional de 
la violència

 • Models violents (mitjans de 
comunicació)

 • Victimització secundaria

 • Història personal
 • Aprenentatge i resolució violenta de conflictes
 • Autoritarisme en les relacions familiars
 • Situació de vulnerabilitat: Aïllament

Factors de risc:
 • Estrès econòmic / Atur
 • Aïllament social
 • Alcoholisme i d’altres 

addiccions
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5.3 Model d’intervenció

5.3.1 Abordatge integral 

La Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i la Llei estatal incideixen en la necessitat 
d’intervenir de forma integral. Per això, cal desenvolupar mesures respecte a la prevenció i la sensibilització so-
cial, de detecció de la violència masclista, així com d’atenció, assistència, protecció i recuperació de les dones. 

Prevenció

La prevenció és el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la problemàtica de la violèn-
cia masclista, per mitjà de la reducció dels factors de risc, impedint-ne així la normalització, i les encaminades 
a sensibilitzar la ciutadania en el sentit que cap forma de violència no és justificable ni tolerable. Aquestes 
actuacions tenen com a objectiu modificar els mites, els models, els prejudicis i les conductes en relació amb 
les dones i la violència masclista, i han de recollir els elements següents: 

 • Presentar el fenomen com a multidimensional.

 • Emmarcar el problema en la distribució desigual de poder entre dones i homes.

 • Visibilitzar els models agressius vinculats a la masculinitat tradicional i les conductes passives o subordi-
nades tradicionalment vinculades a la feminitat.

 • Diferenciar l’origen i les causes de la violència masclista dels problemes afegits que puguin afectar els 
agressors (toxicomanies, alteracions mentals...) i de determinats nivells culturals, l’estatus socioeconòmic 
i la procedència cultural.

 • Presentar les dones que han patit violència com a persones que poden activar els recursos propis i superar 
aquestes situacions.

Temes bàsics que cal abordar en la prevenció

Cal abordar temes com els següents (la llista està basada en els temes que s’esmenten en el Protocol de joven-
tut per a l’abordatge de la violència masclista, 2011): 

 • El gènere com a construcció social: processos de socialització de gènere, identitats, estereotips i rols 
tradicionals associats al gènere, desigualtat i diferència de poder

 • Els diferents models de masculinitat i feminitat, amb perspectiva intercultural, mostrant la diversitat de 
models de masculinitat i feminitat i les diferents formes en cada cultura, per donar compte de l’arrel social 
i cultural de la categoria gènere

 • L’anàlisi dels estereotips de gènere en els mitjans de comunicació, el masclisme i la invisibilització dels 
models de feminitat no tradicionals

 • Les desigualtats i discriminacions en el món del treball: segregació horitzontal i vertical, desigualtat 
salarial, conciliació laboral i familiar, assetjament sexual i per raó de sexe a la feina, prevenció de riscos 
psicosocials

 • Els usos del temps: distribució del temps personal, comunitari, laboral i familiar en tot el cicle vital de les 
dones; reconeixement i valoració del treball reproductiu, domèstic i de cura

 • La coeducació en totes les estratègies que es desenvolupin per tal de desconstruir estereotips i treballar 
per l’equitat de gènere

 • El concepte de l’amor a través de la història: l’amor romàntic i els seus mites
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 • El model LGTBI, treballat des d’una perspectiva d’identitats i expressió de gènere i diversitat d’orientació 
sexual

 • Les relacions de parella igualitàries: foment de l’autoestima, la confiança, l’empatia i el respecte; facili-
tació de models positius; la diversitat d’unions afectives existents

 • Les relacions afectives i sexuals i els rols de gènere: la construcció de relacions lliures i satisfactòries per 
a nois i noies partint de les vivències i experiències diferents generades pels rols de gènere i la relació de 
poder existent, tenint en compte la sexualitat en tot el cicle vital

 • El gènere i les conductes de risc, amb temàtiques, com, per exemple, l’ús del preservatiu o el consum de 
drogues, que poden donar peu a treballar les actituds, els comportaments i el posicionament de noies i 
nois davant de les seves relacions afectives i sexuals

 • La violència masclista: formes, àmbits (tenint en compte la violència en l’espai públic i l’àmbit comunita-
ri) i mites al voltant de la violència masclista

 • Les violències sexuals, sovint ocultes i plenes de mites i tabús, amb les quals cal orientació especialitzada

 • El treball des d’una perspectiva comunitària de les violències heteropatriarcals que afecten a tots i totes

 • Els micromasclismes com a formes de violència masclista encobertes

 • El cicle de la violència masclista (procés i conseqüències)

 • Les eines per a la prevenció i la detecció com una responsabilitat social i individual, oferint estratègies a 
les persones joves, adultes i grans per detectar situacions abusives (tipus i formes diferents)

Detecció

La detecció és la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics que permetin identificar i 
fer visible la problemàtica de la violència masclista, tant si apareix de forma precoç com de forma estable, i que 
permetin també conèixer les situacions en les quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el desenvolupament i 
la cronicitat. En aquest nivell, és bàsic visibilitzar totes les possibles vies d’accés al circuit i disposar d’elements 
per diferenciar els casos urgents i els no urgents. 

En aquests nivells de prevenció i detecció, l’àmbit educatiu pren una rellevància especial, en considerar-se la 
coeducació un instrument clau per construir una societat sense subordinacions culturals i socials entre dones 
i homes. Aquesta acció coeducadora ha de tenir caràcter permanent i transversal en l’acció de govern del 
departament o àrea competent en matèria educativa. Cal incorporar els principis de la coeducació en els llibres 
de text i altres materials curriculars, i és cabdal que les persones professionals de l’educació tinguin formació 
específica en matèria de violència masclista. 

Temes bàsics que cal abordar en la detecció

Les situacions de violència masclista poden expressar-se de maneres ben diferents, ja que, com sabem, no 
responen a un perfil o prototip concret. Alhora, bona part de les situacions de violència masclista es produeixen 
en el si de les relacions de parella, però cal tenir presents la resta d’àmbits (laboral, familiar, comunitari, etc.) en 
què poden tenir lloc aquestes situacions.

A més, sovint les situacions de violència no acostumen a ser identificades per la persona que les pateix ni 
per qui les exerceix com a situacions d’abús, atès que poden quedar justificades o normalitzades dins d’una 
dinàmica abusiva, especialment quan es donen en el si de la parella. També pot ser que com a professionals 
es tinguin dificultats per identificar-les, atès que sovint aquestes conductes són tolerades o justificades per 
patrons culturals i socials. Per això, una qüestió important que caldrà considerar serà el tipus de demanda.
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En la majoria de situacions, és probable que una persona que viu situacions d’abús o violència masclista d’en-
trada no ho reconegui o no ho verbalitzi, perquè li fa por o vergonya o perquè simplement no és conscient de la 
violència que està rebent. Per això cal distingir entre:

 • Demanda implícita. Situacions en què, davant d’una situació determinada, se sospiti que la persona es 
troba en una situació de violència, d’abús o de vulnerabilitat, però ella no la reconeix o bé no ho verbalitza 
de forma oberta.

 • Demanda explícita. Situacions en què la persona reconeix que alguna cosa no va bé i és conscient que 
pateix algun tipus d’abús, o fins i tot demana ajuda obertament. En aquest cas, la situació de violència és 
explícita i està confirmada.

També aquí cal tenir en compte el posicionament de la dona, especialment la seva demanda en relació amb 
el servei, així com la consciència de la situació que estigui vivint i els seus recursos personals i socials per fer-ne 
front. 

També els mitjans de comunicació han d’incorporar criteris orientadors per tal que el tractament i els contin-
guts no incitin a la violència masclista, ni la justifiquin o banalitzin, ni reprodueixin missatges sexistes o misò-
gins. 

Atenció

L’atenció és el conjunt d’accions destinades a aconseguir que una persona pugui superar les situacions i les 
conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, familiar i social, tot garantint-ne la seguretat i facili-
tant-li la informació necessària sobre els recursos i/o els procediments necessaris per resoldre-les. 

Cal vetllar perquè tant les habilitats personals i professionals dels equips com els instruments tècnics impres-
cindibles facilitin una atenció de qualitat i evitin la victimització secundària. Els circuits han d’estar preparats 
per donar resposta no només a les situacions urgents per fets ja consumats sinó també a les situacions en què 
cal intervenir també de forma ràpida o precoç per evitar una situació de violència més greu. 

Els equips professionals han de facilitar una atenció de qualitat que situï les dones en el centre de l’atenció, 
per tal de potenciar les seves habilitats personals i evitar la victimització secundària. 

El circuit s’estructurarà a partir de:

 • La demanda de la dona

 • La delimitació de la urgència o no urgència

 • La valoració del risc i de les característiques de cada cas

Per tal de delimitar la urgència, cal distingir:

 • Atenció urgent, per a les situacions que requereixen una actuació immediata, atesa la gravetat dels fets 
i la situació de la dona i les seves criatures (quan hi hagi un perill per a la integritat física de la dona o els 
seus fills o filles o quan el fet acabi de succeir)

 • Atenció no urgent, per a les situacions que no requereixen una actuació immediata, ja que no s’hi percep 
risc imminent per a la integritat física de la dona ni dels seus fills o filles, però en les quals cal iniciar les 
gestions i les derivacions pertinents segons quines siguin les necessitats identificades (el servei que atén 
una situació no urgent ha d’engegar un procés d’informació, orientació, acompanyament i derivació als 
serveis adients)
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El circuit, en una situació d’urgència, ha de poder garantir: 

 • Serveis sanitaris, que segueixin el protocol del Departament de Salut i puguin expedir, quan sigui neces-
sari, els informes corresponents

 • Serveis policials, que puguin recollir de forma adequada la denúncia, en cas que es decideixi fer-la, que 
ofereixin una atenció de qualitat allà on siguin requerits i que facin la posterior comunicació amb el mà-
xim de detall possible

 • Serveis d’acolliment, en cas que la dona no disposi dels mitjans personals o socials de seguretat i necessiti 
un espai residencial d’urgència, que puguin garantir una atenció especialitzada i amb seguretat

Recuperació i reparació

S’entén per recuperació l’etapa del cicle personal i social que fa una dona que ha viscut situacions de violèn-
cia, en la qual es produeix el restabliment dels àmbits danyats per la situació viscuda. Aquest procés no té una 
durada definida, sinó que està relacionat amb el dany patit, la cronicitat de l’abús, la capacitat de resiliència 
de la persona i altres característiques personals i factors externs que poden facilitar o dificultar el procés de 
recuperació.

La reparació fa referència al conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, laborals, socials, sanitàries, educati-
ves i altres, preses pels diversos organismes i agents implicats en la intervenció, que contribueixen al restabli-
ment dels àmbits danyats per la situació viscuda. 

L’atenció i la recuperació comporten l’accés de les dones a una sèrie de drets i de serveis públics. 

5.3.2 Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral 

Per tal de desenvolupar aquest model d’intervenció integral i donar respostes àgils, properes, coordinades i 
adequades a les necessitats i els processos de les dones, l’article 54 de la Llei 5/2008 defineix la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral i assenyala que està integrada pels serveis següents: 

A) Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 

B) Serveis d’informació i atenció a les dones 

C) Serveis d’atenció i acolliment d’urgències

D) Serveis d’acolliment i recuperació

E) Serveis d’acolliment substitutori de la llar

F) Serveis d’intervenció especialitzada

G) Serveis tècnics de punt de trobada 

H) Serveis d’atenció a la víctima del delicte

I) Serveis d’atenció policial

J) Altres serveis que consideri necessaris el Govern
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Tot i que la major part d’aquests serveis no són de competència municipal, a excepció dels serveis d’informació 
i atenció a les dones i els serveis d’atenció policial local, és important conèixer la seva existència i finalitat per 
tal de poder donar informació i oferir a la dona els recursos que s’adeqüin a les seves necessitats. 

En el municipi, però, són altres els serveis que intervenen directament o indirectament en l’atenció i recupera-
ció de les dones, o en els nivells de prevenció i detecció, i que formen, o haurien de formar, part dels circuits 
d’actuació:

 • Àrea d’igualtat o de dones: personal especialitzat en polítiques d’igualtat de gènere

 • Serveis socials: unitats bàsiques d’atenció primària, serveis socials especialitzats, serveis per a drogode-
pendències, serveis a la infància...

 • Àmbit sanitari: centres d’assistència primària, centres de salut mental (d’adults i infantils), hospitals, ser-
veis relatius a la salut sexual i reproductiva, departament de salut pública... 

 • Cossos policials: Policia Local i Mossos d’Esquadra

 • Àmbit judicial: jutjats, metges i metgesses forenses, fiscalia, col·legi d’advocats i advocades... 

 • Àmbit educatiu: departament d’educació, centres d’educació primària i secundària, centres de recursos 
pedagògics, espais d’educació en el lleure... 

 • Altres àmbits o departaments: promoció econòmica, habitatge, cultura, immigració, mediació cultural... 

Així mateix, sabem que les dones no s’adrecen exclusivament al sector formal per demanar informació o ajut, 
sinó que, sovint, tenen el suport d’associacions o d’altres membres de la comunitat que podrien estar legitima-
des per participar en el circuit o en un procés de protocol·lització. 

5.3.3 Principis orientadors en les intervencions dels poders públics 

Destaquem alguns dels criteris d’actuació assenyalats per la Llei 5/2008 (article 7): 

 • El compromís amb l’efectivitat del dret de no-discriminació de les dones

 • La consideració de tots els danys que les dones i els i les menors pateixen com a conseqüència de la vio-
lència masclista

 • La transversalitat de les mesures, de manera que cada agent de la xarxa ha de definir accions específiques 
des del seu àmbit d’intervenció, d’acord amb models d’intervenció globals

 • La consideració de les particularitats territorials, culturals, religioses, personals, socioeconòmiques i sexu-
als de la diversitat de les dones en situació de violència masclista

 • L’evitació de la victimització secundària de les dones i l’establiment de mesures que impedeixin la repro-
ducció o la perpetuació dels estereotips sexistes

 • El compromís de totes les persones professionals que atenen les dones en situacions de violència de dis-
posar de la deguda capacitació i formació especialitzada

 • El foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques per 
a l’erradicació de la violència masclista

 • El foment dels instruments de participació i col·laboració amb les organitzacions socials, en especial les 
de dones
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 • La necessitat de la celeritat de les intervencions, per tal de possibilitar una adequada atenció i evitar l’in-
crement de la victimització

 • La limitació de qualsevol procés de mediació familiar si hi ha implicada una dona que ha patit o pateix 
qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit de la parella o el familiar

Intervenció òptima
Evitar la victimització secundària 
(o revictimització) de les dones, 

les adolescents i les nenes o dels 
seus fills i filles com a conseqüència 

dels dèficits en les intervencions 
efectuades pels organismes 

responsables o per actuacions 
que no han assolit el nivell de 
coordinació necessari. S’ha de 

perseguir una eficàcia més gran 
dels recursos.

Millora de l’atenció
Detectar els buits i els dèficits 

de l’atenció coordinada per tal 
de millorar la intervenció.

Respecte al dret 
a la intimitat i al secret 

professional
Cedir i demanar només les dades 
mínimes, necessàries i pertinents 

per a cada cas.

Treball en xarxa
El treball en equip, la cooperació 

i la vinculació a les diferents xarxes 
d’intervenció com a principal 

forma de lluita contra la violència 
masclista.

Intercanvi de coneixements 
i bones experiències

Garantir un sistema que permeti 
l’intercanvi d’informació 

i coneixement entre els equips 
professionals, així com una 

derivació eficaç.

Ètica professional
Treballar als diferents espais 

d’atenció des d’una perspectiva 
ètica comuna, discutida 

i consensuada pels òrgans de 
coordinació dels circuits.
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D’altra banda, l’experiència ens indica que la dona que ha patit una situació de violència masclista és també 
una dona supervivent amb habilitats i capacitats preservades que li permeten actuar com a subjecte i dirigir 
la seva vida. Però per poder passar de viure la violència a exercir el control de la seva vida requereix un procés 
previ de reconeixement de la seva situació i de presa de decisions, més o menys lent i difícil, que necessària-
ment ha de recórrer per si mateixa. L’equip professional pot acompanyar-la i proporcionar-li protecció i suport, 
però no pot decidir per ella. 

Si la persona professional veu la dona que viu violència com a víctima, la seva intervenció contribuirà a la per-
petuació d’aquest rol. En canvi, si, a més de reconèixer i entendre les conseqüències de la violència viscuda per 
la dona, identifica les capacitats, habilitats, aptituds i actituds que la poden ajudar a guanyar progressivament 
quotes més grans d’autonomia i control de la seva vida, amb la seva intervenció estarà contribuint a l’apodera-
ment de la dona, és a dir, li estarà donant poder de decisió i control sobre allò que l’afecta. 

De vegades, aquest posicionament és difícil per a la persona professional, ja que suposa respectar les decisions 
de la dona encara que des de la valoració professional es consideri que no són les adequades. Sovint, les deci-
sions d’aquest tipus són viscudes com un fracàs que porta la persona professional a qüestionar-se la seva inter-
venció. D’altra banda, aquest posicionament professional implica respectar el ritme i el temps que cada dona 
necessita en el seu procés de sortida i recuperació de la situació de violència, un procés que acostuma a tenir 
alts i baixos, passos enrere i passos endavant, i que, sovint, és més lent del que desitja la persona professional. 

Des d’aquest enfocament, la intervenció professional s’ha de caracteritzar per: 

 • Escoltar i contenir. 

 • Acompanyar en el procés de presa de decisions. 

 • Activar, sempre que calgui, els recursos existents per a la protecció i per a l’autonomia de la dona en cada 
moment del seu procés. 

 • Protegir, en compliment de la llei: 

 • Obligatorietat d’intervenció i comunicació de totes les persones professionals a què fa referència 
l’article 11 de la Llei 5/2008

 • Quan les decisions o el comportament de la dona vulneren els drets d’altres persones; per exemple, 
dels infants i adolescents

 • Actuant d’ofici quan hi ha prou indicis que la dona pot estar en perill i “sense forces” per buscar 
alternatives o aprofitar les que se li ofereixen

La persona professional ha d’evitar sobreactuar activant recursos i fent derivacions que no es corresponen al 
moment i la decisió de la dona. Aquesta reacció sol ser una resposta a la pròpia angoixa. En aquest sentit, és 
important tenir present que les situacions de violència masclista solen mobilitzar sentiments i vivències que 
dificulten la intervenció, i, a més, la complexitat del problema evidencia que no pot ser abordat en solitari. 

Per això, és cabdal que en la intervenció, a més de disposar d’espais de supervisió externa, es treballi en equip 
i es puguin contrastar amb altres professionals (del mateix servei o d’altres serveis) les actuacions que es fan, 
així com extreure criteris comuns d’intervenció, per garantir una anàlisi interdisciplinària. 
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5.3.4 Treball en xarxa 

Entendre que el treball en xarxa no és una opció, sinó un requisit, és fonamental per abordar la problemàtica de 
la violència masclista. 

Perquè el treball en xarxa sigui veritablement efectiu, cal que la xarxa s’organitzi a partir del lloc central que 
ocupa la persona subjecte de la intervenció. Així, treballar en xarxa suposa alguna cosa més que el que habi-
tualment entenem per coordinació i va més enllà del fet de disposar d’uns bons procediments de derivació, tot i 
que aquests també són necessaris. 

El treball en xarxa exigeix un pacte previ entre els actors implicats sobre la necessitat d’escollir aquest model i el 
compromís d’adoptar una posició ètica davant les dificultats, apostant per abordar-les en lloc d’obviar-les o ne-
gar-les. Tenint en compte la magnitud de la problemàtica amb què es treballa i les implicacions personals que 
aquesta comporta, a les quals ja hem fet referència, la xarxa esdevé l’espai i el mitjà idoni on expressar aquestes 
dificultats i buscar alternatives compartides. El treball en xarxa implica per a les persones professionals l’accep-
tació d’un nou saber compartit. 

La xarxa és, doncs, un espai de coordinació i d’intercanvi interdisciplinari i interinstitucional, que es constitueix 
en el marc des del qual plantejar les accions d’atenció, prevenció, sensibilització, formació, investigació... i totes 
aquelles altres que es considerin oportunes per millorar les estratègies d’abordatge de la violència de gènere 
i donar compliment als objectius establerts en la normativa vigent. La xarxa esdevé el punt de referència per 
a les persones professionals i per a la població en general. En el municipi, aquest treball en xarxa pren normal-
ment forma en les comissions de seguiment del circuit d’actuació. 

Treballar en xarxa ofereix la possibilitat de formar part d’un sistema de relacions on qui participa pot: 

 • Compartir conceptes, informació, experiències, recursos...

 • Delimitar competències i funcions, i sistematitzar l’actuació dels diferents serveis implicats i del conjunt.

 • Crear i estendre pel conjunt del territori canals estables de coordinació.

 • Prendre decisions més fàcilment sobre possibles accions a emprendre i sobre noves línies d’intervenció 
a explorar.

 • Elaborar i compartir eines i metodologies de coordinació, d’intervenció, de seguiment i d’avaluació.

 • Reflexionar conjuntament i generar coneixement.

 • Millorar la seva formació especialitzada.

 • Trencar estereotips i mites respecte a altres professionals, serveis o institucions i fer una revisió crítica de 
la pròpia tasca professional.

 • Donar i rebre suport.

La creació d’una xarxa interdisciplinària ha de permetre a les persones professionals establir un espai de relació 
i d’intercanvi, en un ambient de confiança i de col·laboració mútua. Però, també, treballar en xarxa suposa 
prendre consciència i entrar en contacte amb les dificultats de coordinació, la carència de recursos, els límits de 
la pròpia intervenció, les diferents percepcions de la problemàtica, i totes les qüestions derivades de la comple-
xitat de la problemàtica de la violència de gènere i del seu abordatge. 
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Requeriments de la xarxa de coordinació 

L’activació i bon funcionament de qualsevol circuit d’actuació requereix la coordinació dels recursos dispo-
nibles, però, sobretot, depèn de les persones que formen part de la xarxa i que intervenen des dels diferents 
serveis, de la seva relació flexible amb el circuit i del grau de legitimació per actuar. 

 • Legitimitat institucional i compromís formal. El treball en xarxa per a l’abordatge de la violència de 
gènere i el bon funcionament d’un circuit només és possible si hi ha un reconeixement de la interdepen-
dència entre professionals, serveis i institucions. És important que l’equip professional “s’autoritzi a si 
mateix” a assumir aquest compromís col·lectiu però encara ho és més que s’explicitin la voluntat de co-
operació interdepartamental i interinstitucional i el compromís formal de difondre, conèixer i aplicar el 
protocol, de contribuir al bon funcionament del circuit i d’assumir els acords presos en el marc de la xarxa 
de coordinació. 

 • Voluntat política i assignació de recursos. Cal disposar no només del consentiment institucional per 
part de les persones responsables de la xarxa (personal polític i directiu) sinó també d’una assignació, 
a llarg termini, de recursos que assegurin la continuïtat del projecte. En cas contrari, la perspectiva del 
circuit com a activitat “voluntària i subsidiària” fa que normalment les persones que en formen part siguin 
aquelles que tenen un alt grau de compromís davant la problemàtica de la violència masclista però, alho-
ra, també pot facilitar l’esgotament i l’abandonament desprès d’un cert temps. 

 • Participació i consens. Les propostes de coordinació i els protocols d’actuació han de ser el resultat del 
treball conjunt d’agents i serveis implicats en tots els nivells d’intervenció en violència masclista. Aquests 
agents i serveis han de consensuar la definició tant del marc conceptual i comprensiu del fenomen de la 
violència de gènere com dels criteris unívocs i coherents respecte a la intervenció en la matèria. 

 • Flexibilitat i adaptabilitat. Els protocols i els circuits han de ser entesos com a mapes orientadors que fa-
ciliten itineraris flexibles i adaptables a les diferents situacions. Per això, és necessari reconèixer els límits 
d’aquests instruments i el seu necessari caràcter realista i canviant, tenint en compte tant les diferents 
necessitats com els recursos disponibles. 

 • Compromís per actuar coordinadament i compartir informació. Una bona coordinació exigeix la cre-
ació d’un marc de treball que identifiqui clarament quina és la contribució de cada agent i com aquesta 
contribució repercuteix en l’esquema general de la xarxa o d’un determinat procés de treball. L’existència 
de protocols comuns fa disminuir les comunicacions informals i obre la porta cap a la institucionalització 
de procediments el compliment dels quals és exigible. 

D’altra banda, per poder fer ús dels recursos és imprescindible que la informació relativa als mateixos sigui 
accessible a totes les agències implicades. Pel que fa al traspàs de la informació personal generada a partir de la 
gestió de l’expedient d’una dona, ha de ser regulat mitjançant codis de tractament de la informació com a part 
de l’adopció del protocol. 

Factors que poden dificultar la participació en les xarxes de coordinació 

 • L’estructura complexa d’alguns àmbits o serveis des dels quals es veuen complicats la coordinació d’ac-
tuacions i el traspàs d’informació entre els propis companys i companyes

 • Els criteris d’actuació de cada agent, que poden diferir substancialment (allò que per a algunes instituci-
ons és crucial pot constituir un assumpte de segon ordre per a altres)

 • La mobilitat del personal en alguns àmbits

 • Les dificultats que algunes institucions troben a l’hora d’identificar les persones de referència en la resta 
d’institucions amb què s’han de coordinar

 • La falta de temps per compatibilitzar les tasques relatives a la xarxa amb les del propi lloc de treball
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 • La falta de formació específica o de coneixement expert en matèria d’igualtat i de violència, que pot 
comportar divergències en els plantejaments de les intervencions

 • El desconeixement, en el marc global del sistema, del paper que té el treball propi i la seva incidència 
sobre el treball aliè i sobre la millora de la resposta al problema de la violència masclista

 • Determinats mites sobre el treball: corporativisme, secret professional... 

 • Les susceptibilitats del personal davant d’allò que pot ser vist com una ingerència en la seva manera de 
treballar i tendència a treballar en solitari

 • La pressió per assolir objectius i aconseguir resultats

5.3.5 Protecció de dades 

El capítol 8 del Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, sobre protecció de 
dades personals en els circuits territorials, estableix unes instruccions que permeten i afavoreixen el treball en 
xarxa amb les garanties necessàries per a dones, adolescents i infants, en relació amb el tractament de les seves 
dades personals.

L’actuació dels serveis públics en l’àmbit de la violència masclista s’emmarca, principalment, dins del context 
normatiu següent.

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, disposa en l’article 11.1 que 
la llei obliga “totes les persones professionals, especialment les de la salut, dels serveis socials i de l’educació, 
a intervenir quan tinguin coneixement d’una situació de risc o d’una evidència fonamentada de violència mas-
clista, d’acord amb els protocols específics i en coordinació amb els serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació 
Integral”. 

L’article 78 de la mateixa llei regula que “les administracions públiques competents s’han de cedir mútuament 
les dades de caràcter personal necessàries, amb la finalitat de poder gestionar d’una manera adequada els 
serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral i les prestacions econòmiques establertes per aquesta llei, i 
també d’altres que s’estableixin per llei, relacionades amb la violència masclista”. 

També l’article 85, que regula els protocols per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, con-
cretament en el punt 2.b, recull l’obligació d’“establir els mecanismes de coordinació i cooperació que permetin 
una transmissió d’informació continuada i fluida entre els organismes implicats”. 

S’observa, doncs, que un dels principis d’actuació en matèria de violència masclista és la coordinació entre els 
diversos sistemes de benestar social de les administracions públiques (que inclouen serveis socials, educació, 
salut, serveis policials, justícia, treball i habitatge) amb la finalitat d’establir programes d’actuació conjunts.

En relació amb el tractament de les dades personals que es dugui a terme en el context del Protocol marc i dels 
circuits territorials, cal emmarcar-lo en allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades). Aquesta norma modifica alguns aspectes del règim anterior i conté noves 
obligacions que cada organització ha d’analitzar i aplicar tenint en compte les seves pròpies circumstàncies. 
L’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol al Reglament general de protecció de dades (d’ara endavant, 
RGPD) s’ha dut a terme mitjançant la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals.

Cal tenir en compte que el Protocol marc i els circuits territorials es refereixen a diferents serveis de les adminis-
tracions públiques (serveis socials, cossos policials, salut, educació i altres) que tenen atribuïdes per la nor-
mativa sectorial aplicable unes competències i capacitats d’actuació, i serà en funció d’aquestes (i no d’altres) 
que es podran tractar determinades dades personals de dones en situació de violència masclista o de terceres 
persones que hi estan relacionades.
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En qualsevol cas, cada servei ha de portar un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva 
responsabilitat i determinar les categories de destinataris als quals es comunicaran les dades personals en el 
marc de les actuacions previstes en el Protocol marc.

Comunicació de dades

La comunicació de dades dins del marc de l’article 78 de la Llei 5/2008, quant a la part que intervé i que està 
implicada en la prestació de serveis a les dones en situació de violència masclista, ha de servir per complir les 
seves competències i les funcions determinades per la normativa sectorial corresponent, com a premissa per 
analitzar la resta de variables. Aquest precepte preveu l’habilitació legal necessària per a la cessió de dades 
sense requerir el consentiment de la persona titular només si es justifica que és per a la “gestió adequada” dels 
serveis de la Xarxa; és a dir, sempre que la persona cedent i la cessionària estiguin habilitades per tractar aque-
lla informació personal i necessitin tractar-la ateses les funcions que tenen. A més, l’article 78 especifica que les 
dades que se cedeixen han de ser només les “necessàries” en cada cas.

El model de comunicació de dades per als circuits territorials requereix la definició dels criteris que han de regir 
aquesta cessió que esmenta l’article 78 de la Llei 5/2008:

 • Agents (persones físiques i jurídiques) que intervenen en la comunicació de dades en els circuits 

 • Persones destinatàries d’aquestes dades 

 • Finalitats i funcions d’aquestes comunicacions de dades 

 • Dades concretes que es comunicaran

 • Recomanacions per a la cessió de dades dins la xarxa pública d’intervenció en violència masclista 
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A banda d’aquest quadre explicatiu, que recull la definició dels criteris per cedir les dades dins la Xarxa, cal 
esmentar algunes recomanacions a l’hora de tractar-les:

A) En relació amb les persones que en el seu exercici professional obtenen dades que han de ser sotmeses 
al secret professional d’acord amb els respectius codis deontològics, l’RGPD autoritza el tractament de 
dades si és necessari per a la gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social. 

B) Tal com indiquen la Llei 5/2008 i el Protocol marc, cal entendre que la pràctica professional que s’empra 
en abordar la violència masclista se situa en el marc d’una perspectiva de gènere i d’apoderament. Això 
implica reconèixer que la dona, com a persona adulta de ple dret, és la propietària de la seva informació 
i que, per tant, sempre que sigui possible, s’ha de vetllar perquè sigui ella la que controli la informació 
relativa al seu cas i la transmeti als serveis. 

C) El quadre que configura els criteris per comunicar les dades dins de la mateixa xarxa està pensat per iden-
tificar les dades que es poden cedir en funció de la finalitat de la comunicació, els agents i les persones 
destinatàries. Es recomana, sempre que sigui possible, comunicar a les dones la decisió de la cessió de 
dades abans de fer-ho. 

D) És necessari identificar les comunicacions per la seva finalitat: 

 • Informar: transmetre uns coneixements, una determinada situació als òrgans competents, etc. 

 • Derivar: establir el contacte entre un servei i un altre, amb traspàs d’informació o no.

 • Coordinar: crear un determinat saber o coneixement compartit sobre el cas o la situació.

E) Per poder fer una bona gestió i un bon ús del quadre explicatiu (fluxograma de cessió de dades), s’acon-
sella que la persona professional es pregunti en primer lloc, amb quina finalitat sol·licita o comunica les 
dades, i, a partir d’aquí, la cerqui en el quadre. 

F) Cal que els canals que s’utilitzin per comunicar les dades (qualsevol dels mitjans) siguin segurs i complei-
xin tots els requeriments exigits per l’RGPD. Així mateix, s’ha d’assegurar que la persona destinatària és la 
correcta i l’única, així com comprovar que és qui diu ser. 

G) S’ha d’actuar d’acord amb els protocols establerts, siguin municipals, comarcals o territorials, així com els 
propis de cada departament, servei o organisme.

El procediment per comunicar o demanar dades a la xarxa ha de seguir aquests quatre passos: 

1 Cal seguir el fluxograma de recomanacions presentat. Cal assegurar-se que s’hagin esgotat totes les pos-
sibilitats perquè sigui la mateixa dona la que cedeixi les dades i, sobretot, que els canals, les mediacions 
necessàries, etc., siguin segurs i adequats. 

2 S’ha de consultar la taula d’agents i destinataris del Protocol marc per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista. Cal trobar-hi els dos serveis (tant el cedent de les dades com el receptor), 
que hauran de ser de dos àmbits diferents. 

3 Cal tenir clar amb quina finalitat i funció se cediran les dades, ja que depenent d’aquestes en podrem 
cedir unes o altres. Cal, doncs, seguir el fluxograma de cessió de dades i determinar la finalitat i la funció 
amb què es farà la cessió i en quin espai es durà a terme (entre dos serveis o en comissió). 

4 Tot seguit se n’obtindrà un codi, que ens remetrà a les taules de dades que cal cedir, on s’indiquen les 
dades que són necessàries i pertinents per a aquell cas concret. 

Els agents emissors i receptors responsables de la cessió de dades pertanyen als recursos i serveis públics, tant 
de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral (definida a l’article 54 de la Llei 5/2008) com d’altres recursos impli-
cats en la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les diferents administracions públiques.
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Les persones que faciliten o reben les dades han de ser sempre les referents de cada cas i han d’estar degu-
dament identificades. Aquestes persones treballen en recursos que pertanyen a diferents serveis de diversos 
àmbits funcionals. Els recursos concrets s’han de recollir en els diversos protocols territorials:

 • Serveis específics d’atenció a les dones

 • Serveis de l’àmbit social

 • Serveis sanitaris

 • Serveis de seguretat

 • Serveis d’execució penal

 • Serveis judicials

 • Serveis de l’àmbit educatiu

 • Serveis ocupacionals

Un cop identificats les recomanacions i els agents emissors i destinataris, cal tenir molt clar amb quina finalitat 
i funció se cediran les dades (ja que en funció d’aquests criteris se’n podran cedir unes o altres) i en quin espai 
(entre dos serveis o en comissió). Cal, doncs, seguir el fluxograma de cessió de dades i determinar-ho. 

Al final s’obté un codi que ens remet als quadres de dades que cal cedir, on es concreten quines són les dades 
necessàries i pertinents per a aquell cas.
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Dades a cedir vinculades a la finalitat “Garantir la protecció de dones, adolescents i infants”

Entre dos serveis o recursos d’àmbits 
funcionals diferents

En les comissions de treball de casos 
o entre totes les persones participants

1A

Les que calguin per garantir la integritat  
de les dones i les seves filles i fills

La comunicació es farà com a mínim als 
cossos i forces de seguretat i a l’òrgan judicial.

Es recomana: nom i cognoms, adreça, 
telèfon, valoració de la urgència, demanda 
de la dona, valoració del risc, intervenció 
feta, derivació, si s’ha interposat denúncia 
i si hi ha ordre de protecció.

1B

Les que calguin per garantir la integritat  
de les dones i les seves filles i fills

Es recomana: nom i cognoms, adreça, 
telèfon, valoració de la urgència, demanda 
de la dona, valoració del risc, intervenció 
feta, derivació, si s’ha interposat denúncia 
i si hi ha ordre de protecció.

1C

Nom i cognoms de la dona, 
l’adolescent o l’infant

Nom i cognoms del presumpte 
maltractador

Valoració global del risc

Assistència o vinculació al recurs

Només la valoració d’aquells indicadors de 
risc que siguin rellevants per al cas tractat

1D

Nom i cognoms de la dona, 
l’adolescent o l’infant

Nom i cognoms del presumpte 
maltractador

Valoració global del risc

Assistència o vinculació al recurs

Només la valoració d’aquells indicadors de 
risc que siguin rellevants per al cas tractat

1E

Dades contingudes en el model d’informe  
de comunicació a la Fiscalia del mateix 
centre/servei/protocol

En cas que no n’hi hagi, es proposen unes 
dades mínimes.

S’ha d’informar la dona, l’adolescent o 
l’infant de la comunicació als òrgans judicials. 

No escau.
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Dades a cedir vinculades a la finalitat “Facilitar l’accés als drets d’atenció i reparació”

Entre dos serveis o recursos  
d’àmbits funcionals diferents

En les comissions de treball de casos  
o entre totes les persones participants

2A

Nom i cognoms de la dona, 
l’adolescent o l’infant

Telèfon de contacte

Motiu de la derivació

Intervenció feta

Si ha arribat al recurs o no

2B
Nom i cognoms de la dona, 
l’adolescent o l’infant

Si ha arribat el recurs o no



Protocol local per a l’abordatge integral de la 
violència masclista en l’àmbit de la parella

45

Dades a cedir vinculades a la finalitat “Millorar o mantenir la qualitat de la intervenció”

Entre dos serveis o recursos d’àmbits 
funcionals diferents

En les comissions de treball de casos o 
entre totes les persones participants

3A

Nom i cognoms de la dona, 
l’adolescent o l’infant

Telèfon de contacte

Filles/fills a càrrec

Demanda

Motiu de derivació

Intervenció feta

Professional/s de referència  
del servei derivador

Si caldrà fer un seguiment o 
coordinacions posteriors

No escau.

3B
Nom i cognoms de la dona, 
l’adolescent o l’infant

Intervenció feta per cada un dels serveis
3C

Nom i cognoms de la dona, 
l’adolescent o l’infant

Intervenció feta per cada un dels serveis
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Finalitats i funcions per a la cessió de dades 
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Finalitats i funcions per a la cessió de dades 
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Propostes complementàries a les finalitats 1C i 1D referents a la valoració del risc 
i a la comunicació als òrgans judicials

Proposta de categories sota les quals s’agrupen els indicadors de valoració del risc en 
l’àmbit de la parella

 Si hi ha menors a càrrec. 
 Si hi ha història de conducta violenta del presumpte maltractador. 
 Si s’han produït amenaces i/o abusos greus contra la dona i en quin moment. 
 Si hi ha alguna circumstància agreujant de la seva situació. 
 Si hi ha algun factor clau de vulnerabilitat de la dona. 
 Si la dona ha interposat denúncia. 
 Situació actual de l’agressor: empresonat, en compliment de les 

 mesures penals alternatives o de la mesura de justícia juvenil, 
 al carrer en situació coneguda o desconeguda...

Proposta d’informe de comunicació a òrgans judicials 

 Nom i cognoms de la dona
 Domicili i telèfon. Dia/dies en què s’ha efectuat l’atenció o atencions. Presència 

 de lesions físiques (sí/no). Descripció de les lesions i/o del fet. Estat emocional 
 de la dona. Existència de menors vinculats (sí/no). Denúncies prèvies (sí/no). 

 Si té ordre de protecció. 
 Si hi ha hagut un trencament de l’ordre de protecció. 
 Si disposa de telèfon d’assistència mòbil. 
 Situació actual de l’agressor: empresonat, en compliment de les mesures penals 

 alternatives o de la mesura de justícia juvenil, al carrer en situació coneguda 
 o desconeguda... 

 Factors de protecció
 Tipologia d’atenció feta
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5.3.6 Valoració del risc (RVD-BCN)

RVD-BCN és el nom de l’eina que ajuda les persones professionals que atenen dones que viuen situacions de 
violència masclista a valorar el risc que a curt termini es produeixin actes violents greus per part de la seva 
parella o exparella.

És necessari un instrument de valoració del risc que: 
 • Sigui compartit entre els diferents serveis que intervenen en un cas determinat, de manera que a igual 

informació, igual valoració. 

 • Elimini la subjectivitat professional per valorar el risc, però al mateix temps permeti adequar aquesta va-
loració a la singularitat de determinats casos. 

 • Tingui la reavaluació com una de les seves característiques definitòries. 

 • Incorpori factors de vulnerabilitat i de percepció de la dona. 

 • Incorpori la funció d’alerta davant circumstàncies previsibles que poden augmentar el nivell de risc en el 
futur.

1. Objectiu 

Proporcionar a les persones professionals que atenen dones que viuen situacions de violència masclista una 
eina que els ajudi a valorar el risc que a curt termini es produeixin actes violents greus per part de la seva pare-
lla o exparella. 

2. Característiques 
 • Incorpora factors de risc contrastats i vàlids per valorar la probabilitat i immediatesa del risc que es pro-

dueixin actes violents. 

 • Té un caràcter indicatiu i no pas probatori. Ajuda la persona professional a valorar el risc que es produeixin 
actes violents. 

3. Funcions 

 • Valorar el risc. 

 • Registrar quina actuació es duu a terme en funció de la valoració del risc actual existent. 

 • Alertar sobre possibles circumstàncies previsibles que poden fer augmentar el nivell de risc en el futur. 

4. Quan cal utilitzar l’RVD-BCN 

 • Quan la persona professional té coneixement que la dona viu una situació de violència o ella mateixa ho 
expressa. 

 • Sempre que es modifiquin les circumstàncies de la situació en què es troba la dona i que puguin fer variar 
el risc de violència. 

 • Preventivament, cada tres mesos. 
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5. Quan no cal utilitzar l’RVD-BCN 

 • Quan ja hi ha una valoració actual del risc i no disposem d’informació addicional. (Per exemple: la dona té 
protecció policial les 24 hores per mandat judicial; o ja hi ha un altre servei que ha aplicat el protocol en 
l’últim mes i les circumstàncies no han canviat des d’aleshores). 

 • Quan l’agressor es troba ingressat a presó sense permisos, llevat que: 

 • Hi hagi la possibilitat que pugui induir l’agressió a través de terceres persones (de la família o al-
tres). 

 • Estigui prevista la sortida de la presó (per permisos o sortida definitiva) i calgui activar la funció 
d’alerta de l’RVD-BCN. 

 6. Estructura 

6.1. Valoració del risc 

 • Llista de factors de risc. S’han seleccionat un total de 16 factors de risc amb tres opcions de resposta (“sí”, 
“no” i “es desconeix”). Estan agrupats en cinc categories: 

1. Història de conducta violenta del presumpte maltractador 

2. Amenaces i/o abusos greus contra la dona 

3. Circumstàncies agreujants 

4. Factors de vulnerabilitat de la dona 

5. Percepció de la situació de risc per part de la dona 

La suma de respostes afirmatives indica un nivell de risc segons els intervals definits a l’RVD-BCN: 

1. Risc baix (d’1 a 7 punts) 

2. Risc mitjà (8 o 9 punts) 

3. Alt risc (de 10 a 16 punts) 

 •  Quantitat de factors de risc sobre els quals es disposa d’informació. Aquest protocol és útil si es dis-
posa d’informació de set factors de risc o més. En cas contrari, es recomana no fer valoracions definitives 
fins a completar el nombre mínim de factors de risc esmentats. 

 •  Presència d’altres factors de risc clau per valorar el risc que la persona professional troba a faltar a la 
llista anterior. Hi ha factors de risc que, tot i ser importants, es donen solament en alguns casos, motiu pel 
qual s’ha desestimat incorporar-los a la llista, però sí que cal tenir-los en compte a l’hora de fer la valora-
ció final del risc existent. (Per exemple: està embarassada en el moment de fer aquesta valoració; o hi ha 
indicis que la parella o exparella té intenció de matar-la.)
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6.2. Descripció de l’actuació realitzada en funció del risc 

Breu descripció de la intervenció duta a terme directament vinculada a la valoració del risc. 

6.3. Circumstàncies previsibles que poden augmentar el nivell de risc en el futur (alerta) 

Per exemple: l’agressor surt de la presó (per permisos o sortida definitiva); o l’agressor torna del país d’origen o 
una altra destinació. 

 7. Metodologia

 •  Ha d’emplenar el formulari la persona professional que està atenent la dona. 

 •  Ho ha de fer a partir de la informació que li proporciona la mateixa dona i, si hi té accés, també a partir de 
la informació que li proporcionen altres serveis i la documentació disponible (sentències judicials, etc.). 

 •  Les preguntes no s’han de formular com si es tractés de l’administració d’un qüestionari. Sovint la dona 
proporciona informació útil de manera espontània, o bé és la persona professional qui pregunta a la dona 
d’una manera flexible i en el moment oportú en el context d’una entrevista, o, segons el tipus de servei que 
es tracti i com es trobi la dona, en el decurs de diverses entrevistes. 

 •  El formulari no està dissenyat com un qüestionari que la dona pugui emplenar directament.
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6. La xarxa local de Sant Cugat del Vallès
La xarxa local d’actuació en contra de la violència vers les dones està formada per tots els serveis i instituci-
ons que poden intervenir, en qualsevol dels nivells que operen en l’abordatge integral abans descrit, amb major 
o menor grau d’implicació i que, conjuntament, formen el circuit d’actuació i contribueixen al tractament i la 
prevenció de la violència masclista.

Aquesta xarxa es fa operativa mitjançant una comissió tècnica que representa l’òrgan tècnic responsable de 
dinamitzar la xarxa i de fer el seguiment del funcionament del protocol, així com d’impulsar les millores neces-
sàries perquè tant la xarxa com el protocol s’adaptin a les necessitats i a la realitat canviant del municipi. És, 
doncs, el nucli impulsor i organitzatiu de la xarxa, responsable de mantenir la voluntat de cooperació interde-
partamental i interinstitucional. 

La Comissió Tècnica ha de dur a terme les intervencions següents:

1 Mantenir espais de coordinació periòdics, tenint en compte els recursos disponibles i el diferent grau 
d’implicació de serveis i institucions en el tractament de les situacions de violència masclista. 

2 Complir els acords presos en el marc de la Comissió i contribuir activament a millorar el protocol. 

3 Compartir la informació necessària, i prèviament acordada, que permeti evitar la victimització secundà-
ria de les dones, avaluar el treball dut a terme a la xarxa en l’aplicació del protocol i conèixer la dimensió 
real de la situació al municipi. 

4 Promoure la utilització dels formularis de coordinació consensuats amb aquesta finalitat, a fi de simpli-
ficar la transmissió de la informació entre professionals. 

5 Adquirir la formació específica necessària i promoure la capacitació de les persones professionals dels 
equips per garantir l’òptima aplicació del protocol. 

6 Desenvolupar, en funció de les necessitats detectades, els plans i/o circuits d’atenció específics que com-
plementin aquest protocol. 

La Comissió Tècnica està integrada per serveis sanitaris, serveis educatius, serveis socials, cossos de segure-
tat (Mossos d’Esquadra i Policia Local) i SIAD, pertanyents tots a diferents dependències i administracions. Es 
reuneix mensualment per avaluar el funcionament de la xarxa, l’aplicació del protocol i el seguiment de les 
intervencions conjuntes dutes a terme, com també per revisar la planificació de les actuacions anuals que cal 
desenvolupar des dels diversos serveis que formen la xarxa. És important que a aquestes reunions assisteixi al-
menys una persona representant de cadascun dels serveis i institucions de la xarxa. Així mateix, en funció de les 
temàtiques que s’hagin de tractar, es podrà decidir una participació diferent i/o es podran constituir comissions 
específiques que siguin operatives d’acord amb els objectius establerts.

Pel que fa al seguiment de casos, les reunions les porten a terme, preferentment, les persones professionals 
dels serveis implicats en l’atenció dels casos que s’hagin de treballar a cada sessió. En principi, aquestes reuni-
ons tenen una periodicitat mensual i també sempre que sigui necessari per garantir el treball coordinat i/o per 
donar resposta a situacions d’urgència. 

Els objectius d’aquestes reunions són:

 • Establir una coordinació regular de caràcter pràctic basant-se en casos concrets entre diferents serveis o 
persones implicades en l’atenció i recuperació.

 • Evitar la revictimització de les dones ateses.

 • Crear un espai per canalitzar dubtes i inseguretats relatives a l’actuació de les persones professionals, 
compartir punts de vista i consensuar estratègies i plans de treball conjunts per abordar els casos.

 • Donar-se suport entre les diferents persones professionals que formen la xarxa.
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A cada reunió es farà una acta de la sessió i es presentaran els casos que s’hagin de treballar en xarxa a partir de 
les fitxes de seguiment individual.

La Comissió Técnica està coordinada per la coordinadora del SIAD, que assumeix les funcions següents:

 • Assegurar un espai de trobada idoni i dotat dels recursos necessaris per al bon desenvolupament de les 
reunions. 

 • Gestionar les convocatòries i proposar l’ordre del dia. 

 • Conduir les reunions.

 • Promoure la reflexió sobre la coordinació professional i proposar, si escau, estratègies de millora. 

 • Facilitar informació, recursos i documents de treball que permetin intercanviar coneixements, criteris i 
experiències. 

 • Recollir les propostes de formació i fer propostes en aquest sentit.

 • Donar suport als diferents serveis i vetllar pel bon funcionament de les comissions. 

Pel que fa a l’avaluació del protocol i als diferents projectes o actuacions que es desenvolupin, s’aplicaran un 
seguit d’indicadors quantitatius, alguns dels quals requereixen el compromís de tots els serveis per recollir la 
informació: 

 • Nombre de reunions fetes per la xarxa 

 • Nombre de professionals que han participat en les reunions

 • Nombre d’activitats de sensibilització i prevenció dutes a terme

 • Nombre de víctimes ateses pels serveis

 • Nombre de casos treballats en xarxa

 • Nombre d’activitats de formació realitzades

Caldrà també dissenyar algun indicador qualitatiu que permeti avaluar possibles punts febles de l’aplicació del 
protocol. En una primera fase, aquesta informació es recollirà en forma de text lliure, en les actes de les reu-
nions de seguiment de cassos o de les sessions plenàries. Posteriorment, es pensarà en un possible indicador 
adequat per al tractament d’aquesta informació.

L’avaluació del protocol es farà de forma anual i s’elaborarà una memòria que reculli totes les activitats realitza-
des des de la xarxa, que es presentarà a tots els seus membres.

Anualment, aquesta comissió elevarà a la Comissió Plenària informació de les seves activitats i acords.
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7. Circuit local d’atenció
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7. Circuit local d’atenció
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El circuit d’actuació és la representació gràfica del model d’intervenció consensuat, en aquest cas, el model 
integral. El diagrama de fluxos permet identificar els serveis que intervenen en els diferents nivells o eixos d’ac-
tuació i quina és la successió d’actuacions que cal fer en funció de les possibles situacions que es presentin. 

El circuit fa visible la necessitat de treballar en xarxa, a partir de la suma dels recursos i serveis que hi ha dis-
ponibles en els diferents àmbits. En aquest marc tenen sentit els termes derivació i acompanyament, que han 
de permetre una atenció de qualitat i no victimitzadora com a garant de la possibilitat d’iniciar el procés de 
recuperació. 

Val a dir que les limitacions pròpies d’un diagrama d’aquestes característiques impedeixen mostrar-hi detalla-
dament les intervencions de cada servei, les quals queden descrites en els apartats dels diferents àmbits.

 • La prevenció, situada en primer lloc, esdevé l’eix bàsic d’actuació per intervenir proactivament. Prevenir 
proactivament va més enllà de les recomanacions que es puguin donar com a reacció a una situació de 
violència per tal d’evitar la seva cronicitat. Implica actuar quan encara no s’han manifestat les situacions 
d’abús, mitjançant l’ús d’estratègies de sensibilització i altres accions que permetin reduir els factors de 
risc. 

 • L’eix de la detecció especifica els diversos recursos (incloent-hi les entitats i grups de dones) que tenen o 
poden tenir un paper rellevant com a porta d’entrada al circuit. Els indicadors de risc, adequats als dife-
rents àmbits en què es pot produir la violència masclista, permeten identificar i fer visible tant les situa-
cions consumades de violència masclista com les situacions de risc. Aquest procés d’identificació permet 
iniciar les accions necessàries per tal d’evitar el desenvolupament de la violència o la seva cronicitat. 

 • L’eix de l’atenció reflecteix la resposta que cal donar als casos de fets consumats de violència físi-
ca i/o sexual greus, catalogats com a urgents, però també a tots aquells altres casos que no s’iden-
tifiquen com a situacions de violència o en els quals hi ha una baixa percepció de risc. En tot 
cas, cal reflectir la importància d’aquest tipus d’intervenció a priori “no urgent”, que ha de faci-
litar la identificació de necessitats de les dones en situació de violència o en situació de risc, per 
tal que la demanda d’ajuda implícita esdevingui una demanda explícita, sempre a partir del reco-
neixement i del respecte cap a la presa de decisions de les dones que es troben en aquest procés. 
El diagrama mostra que l’abordatge des de la perspectiva jurídica no és suficient per si mateixa si no va 
acompanyada d’altres intervencions. La denúncia, la comunicació a la Fiscalia i la sol·licitud d’ordre de 
protecció formen part del conjunt d’instruments que es poden utilitzar, però no han de configurar el cen-
tre de les intervencions contra la violència masclista.

 • L’eix de la recuperació inclou tots aquells recursos i serveis que, en nivells i moments diferents, faciliten el 
procés de recuperació de les dones en situació de violència, així com els diversos instruments de reparació 
que s’hi destinen (laborals, socials, jurídics, educatius, etc.). En definitiva, la reparació esdevé la manera 
en què el conjunt d’actors socials contribueix al procés de recuperació de les dones que es troben o s’han 
trobat en situacions de violència. 



Protocol local per a l’abordatge integral de la 
violència masclista en l’àmbit de la parella

57

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 
EN ELS ÀMBITS 
PROFESSIONALS 
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8. Cossos de seguretat

8.1 Mossos d’Esquadra

8.1.1 Introducció 

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, té per objecte “l’erradicació 
de la violència masclista i la remoció de les estructures socials i dels estereotips culturals que la perpetuen, 
amb la finalitat que es reconegui i es garanteixi plenament el dret inalienable de totes les dones a desenvolupar 
la pròpia vida sense cap de les formes i dels àmbits en què aquesta violència es pot manifestar”. 

Aquesta llei “estableix mesures integrals respecte a la prevenció i la detecció de la violència masclista i de sensi-
bilització respecte a aquesta violència, amb la finalitat d’erradicar-la de la societat, i també reconeix els drets de 
les dones que la pateixen a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral”. 

S’entén per violència masclista “la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discrimi-
nació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i 
que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coacci-
ons, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic 
com en el privat”. 

Aquesta violència masclista es pot exercir d’alguna de les formes següents, ja sigui de manera puntual o reitera-
da: violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals, i violència econòmica. 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

 • Violència en l’àmbit de la parella

 • Violència en l’àmbit familiar

 • Violència en l’àmbit laboral 

 • Violència en l’àmbit social o comunitari

 • Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat 
o la llibertat de les dones

L’article 31 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, fa referència a 
les forces i cossos de seguretat i exposa el següent: 

“La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha de vigilar i controlar el compliment exacte de les 
mesures acordades pels òrgans judicials. En el marc de cooperació establert amb les forces i cossos de 
seguretat, les policies locals de Catalunya han de col·laborar per a assegurar el compliment de les mesu-
res acordades pels òrgans judicials. 

Les administracions públiques de Catalunya han de garantir que els cossos de policia autonòmica i local 
prestin l’atenció específica en protecció a les dones que pateixen alguna de les formes de violència que 
aquesta llei recull. 

Les administracions públiques de Catalunya han de garantir que els cossos policials disposin de l’ade-
quada formació bàsica en matèria de violència masclista i de la formació i la capacitació específiques i 
permanents en matèria de prevenció, assistència i protecció de les dones que pateixen violències.”
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Les actuacions de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) no només van orientades als casos 
de violència masclista sinó que també inclouen tot el ventall de víctimes de violència domèstica i altres vícti-
mes vulnerables. Per això, des de la PG-ME es planteja una acció integral per garantir l’emparament i protecció 
de qualssevol d’aquestes víctimes. 

S’entén per violència domèstica aquell tipus de violència que fa referència als actes de maltractament físic, 
psíquic o sexual o altres tractes vexatoris duts a terme per part d’una determinada persona sobre un o més 
membres del seu nucli familiar o de convivència; tant els homes com les dones en poden ser subjectes actius i 
passius. 

Poden ser víctimes de violència domèstica les persones següents: 

1 Qui sigui o hagi estat cònjuge o estigui o hagi estat lligat a la víctima per una anàloga relació d’afectivitat, 
encara que no convisquin junts

2 Ascendents per naturalesa, adopció o afinitat propis o del cònjuge o convivent

3 Descendents per naturalesa, adopció o afinitat propis o del cònjuge o convivent

4 Germans per naturalesa, adopció o afinitat propis o del cònjuge o convivent

5 Menors o persones amb discapacitat que necessitin especial protecció que convisquin amb l’autor o que 
es trobin subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet del cònjuge o convivent

6 Persones emparades en una altra relació que estiguin al nucli de convivència familiar

7 Persones que per la seva especial vulnerabilitat es trobin sotmeses a custòdia o guarda en centres pú-
blics o privats

8.1.2 Àmbits d’actuació policial en l’atenció a les víctimes de violència masclista o 
domèstica 

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra focalitza les seves actuacions de manera transversal, amb 
víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables, des de les vessants de la prevenció, la 
detecció, l’atenció, el seguiment i la protecció d’aquestes víctimes. 

Les actuacions policials comprenen tant el treball preventiu, orientat a aquestes víctimes, com totes aquelles 
accions dutes a terme des del moment en què es té notícia que una persona pot ser o és víctima de violència 
masclista i/o domèstica, fins el moment en què es finalitza el seguiment del seu cas per risc policial no apreciat. 

Prevenció i detecció 

En la cerca d’una major eficàcia en la prevenció i atenció a les víctimes de violència masclista o domèstica, la 
PG-ME realitza una sèrie d’accions preventives amb l’objectiu de detectar les necessitats de les possibles vícti-
mes i donar-hi resposta. 

La PG-ME fa accions de sensibilització a la ciutadania a través de presentacions i xerrades per crear espais de 
reflexió sobre què són les violències masclista i domèstica i com es detecten. Aquestes presentacions estan 
adreçades a la comunitat, amb programes per a joves, col·laboració amb organitzacions i entitats assistencials, 
etc. L’objectiu principal és la sensibilització, per tal de generar canvis i modificacions a l’imaginari social que 
permetin avançar cap a l’erradicació de les violències masclista i domèstica. 

La PG-ME també col·labora i participa en circuits territorials, taules locals i comarcals i comissions específiques 
que tenen com a finalitat establir una intervenció coordinada entre tots els operadors de la xarxa, per mitjà de 
protocols d’actuació i fluxos de comunicació. 
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Atenció a la víctima 

Consisteix a escoltar les víctimes que pateixen violència masclista o domèstica informar-les i assessorar-les 
sobre els drets que tenen i les accions que poden emprendre, així com sobre els organismes on poden acudir 
per exercir els seus drets. 

La PG-ME realitza la instrucció de les diligències policials, la informació de drets de la víctima, la sol·licitud de 
l’ordre de protecció i la tramesa a l’autoritat judicial o fiscalia corresponent. 

Seguiment i protecció 

La PG-ME valora el risc que pateix la víctima en cada cas, per proposar, si escau, mesures policials de protecció. 
Aquestes mesures estan destinades a garantir una protecció eficaç a qualsevol víctima de violència masclista o 
domèstica i s’adapten a les necessitats i circumstàncies de la víctima. També serveixen per mantenir una comu-
nicació, ja sigui esporàdica o bé permanent, amb aquestes persones, poder-les localitzar en cas de necessitat i 
proporcionar-los una atenció i una protecció immediata davant situacions d’emergència. 

Aquestes mesures poden ser determinades d’ofici o mitjançant una interlocutòria judicial o fiscalia. 

En el cas de víctimes de violència masclista o domèstica que necessitin protecció policial (amb independència 
de gaudir o no de mesures judicials de protecció), la PG-ME podrà establir diferents accions de protecció que es 
realitzaran des de les diferents unitats de seguretat ciutadana en funció del nivell de risc que tinguin. 

La PG-ME, mitjançant els grups d’atenció a la víctima (GAV), fa un seguiment a les víctimes de violència masclis-
ta o domèstica, tant si tenen mesures judicials de protecció com si no. Aquest seguiment a les víctimes consis-
teix a fer gestions dirigides a la seva orientació i seguretat. 
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8.1.3 Intervenció policial 

Amb motiu del procés d’atenció a les víctimes de violència masclista o domèstica i altres víctimes vulnerables, 
la PG-ME farà les actuacions policials següents: 

1. Preservarà la integritat física de la víctima i l’acompanyarà a un centre sanitari o en gestionarà l’assistència 
sanitària, quan sigui necessària. 

2. Els grups d’atenció a la víctima (GAV) són les unitats de la PG-ME amb formació especialitzada per fer atenció 
i seguiment a víctimes de violència masclista o domèstica i altres víctimes vulnerables. Fan atenció, informació 
i assessorament a les víctimes sobre els seus drets, sobre les accions que poden emprendre i sobre els orga-
nismes als quals poden acudir per exercir aquests drets. Els funcionaris de la PG-ME adscrits als GAV estan en 
contacte amb les diverses persones professionals del territori que intervenen en l’abordatge del fenomen de les 
violències masclista i domèstica establint protocols d’actuació i fluxos de comunicació per coordinar les inter-
vencions d’una forma integral. Una altra de les tasques que assumeixen els GAV és el contacte amb les víctimes 
i el seguiment dels casos de manera individualitzada per garantir la seva seguretat i el compliment de mesures 
que l’autoritat judicial hagi pogut determinar. 

Els GAV estan especialitzats en l’atenció i seguiment de les víctimes de violència masclista o domèstica i altres 
víctimes vulnerables, a totes les àrees bàsiques policials (ABP) i comissaries de districte de la PG-ME.

3. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és el servei de la PG-ME instal·lat en cada una de les seves comissaries 
i que té com a funció principal recollir totes les denúncies d’àmbit penal presentades per la ciutadania. En 
qualsevol cas, les denúncies relacionades amb les violències masclista i domèstica i altres víctimes vulnerables 
sempre es deriven posteriorment al GAV de referència per al seu assessorament, i a altres serveis, si escau, i se’n 
fa un seguiment individualitzat. 

4. Si la víctima no desitja denunciar els fets, es posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent d’ofici 
i s’informarà a la víctima d’aquest fet i del procediment que se segueix en aquests casos. Cal tenir present que, 
en relació amb determinades tipologies penals, caldrà necessàriament la prèvia denúncia de la víctima, i en 
d’altres es requerirà que la víctima presenti querella. No obstant això, en tots aquests casos, malgrat no hi hagi 
denúncia per part de la víctima, i amb independència que presenti o no querella, la PG-ME dirigirà, així mateix, 
ofici informatiu a l’autoritat judicial competent, amb tota la informació que s’hagi esbrinat. A més a més, es 
faran les diligències o gestions preventives d’assegurament de prova que siguin necessàries. 

5. Quan la víctima estigui en condicions de denunciar els fets, se la informarà dels seus drets, entre els quals 
el dret a sol·licitar assistència jurídica especialitzada, i, si escau, gratuïta (d’acord amb el que preveu la Llei 
1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta), de forma immediata o bé designar un advocat de la seva 
elecció. Si ho sol·licita, es requerirà la presència de l’advocat de torn d’ofici perquè l’assisteixi en la seu policial 
i/o judicial (del torn específic de violència domèstica o de gènere, si en el partit judicial se’n disposa). Final-
ment, se la informarà del dret a sol·licitar una ordre de protecció (d’acord amb l’article 62 de la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i amb l’article 544 
ter de la Llei d’enjudiciament criminal, apartats 1 i 2, que en regulen tant la petició com el tràmit) o altres mesu-
res de protecció.

6. En cas que la víctima sigui estrangera no comunitària i estigui en situació administrativa irregular a Espanya, 
caldrà informar-la dels drets que l’assisteixen d’acord amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

7. La PG-ME acompanyarà, si cal, la dona i llurs filles i fills al lloc d’acolliment d’urgència de referència, sempre 
que ella no disposi de cap altre domicili que pugui garantir la seva seguretat. En hores d’atenció de Serveis Soci-
als, se la derivarà a aquests. 

8. En tots els casos, la víctima serà informada dels altres serveis i recursos assistencials de què disposa per 
adreçar-s’hi. 

9. La PG-ME informarà la víctima de les mesures d’autoprotecció que pot adoptar segons el nivell de risc que 
presenti, sempre després de valorar l’especificitat de cada cas en particular.
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8.2 Policia Local

Actualment, des de la comissaria de la Policia Local, davant d’incidents relacionats amb la violència masclista 
intervenim de la manera següent, tot atenent-nos al nou acord entre el cos de Mossos d’Esquadra de Sant Cugat 
i la Policia Local de Sant Cugat que es va dur a terme l’any 2016: 

 • Es rep la trucada a través de l’operador que hi ha a la sala de comandament central.

 • Es pren nota de les dades de la persona requeridora, la informació facilitada i el lloc dels fets i es crea un 
incident en el sistema de gestió policial intern. A continuació, una patrulla de policia local s’adreça al lloc 
de l’incident per comprovar els fets, ampliar la informació rebuda i actuar de forma inicial. 

 • Si la patrulla detecta i comprova que és un cas de violència masclista, pot detenir l’agressor i iniciar el 
protocol de persona detinguda davant d’un presumpte delicte de violència masclista. 

 • En relació amb la víctima, els agents fan un primer servei assistencial en el qual poden acompanyar la 
víctima a un centre de salut, si és necessari, i a la comissaria de Mossos d’Esquadra per tal que interposi 
denúncia i/o sigui atesa pel departament d’atenció a la víctima dels Mossos d’Esquadra. 

 • Així mateix, intervenim en els casos en què se’ns requereix in situ (sense trucada a l’operador), per exem-
ple quan estem de patrullatge.

En relació amb l’OAC de la Policia Local, els nostres instructors no prenen declaració a la víctima. Si es detec-
ta un cas de violència masclista, els agents proporcionen una primera assistència i després directament es fa 
trasllat a la comissaria de Mossos d’Esquadra perquè siguin ells qui es facin càrrec de la declaració de la víctima 
i de les mesures que cal adoptar. 

Aquest acord verbal es va fer per evitar dobles victimitzacions i perquè els Mossos d’Esquadra puguin fer la ma-
nifestació de la víctima, per posteriorment emplenar el qüestionari i posar en marxa les mesures de protecció 
que en cada cas es derivin.

Recull de bones pràctiques policials en l’atenció a la víctima de violència masclista

A) Oferir atenció personalitzada a la víctima, amb el menor nombre possible d’agents. Han de ser agents 
amb formació especialitzada en aquesta problemàtica, per evitar que emetin missatges poc assertius.

B) Establir un clima professional òptim d’atenció, contenció i assessorament. Prioritzar la recepció i tramita-
ció d’aquest tipus de denúncies per part dels GAV.

C) Permetre l’expressió de sentiments i donar temps a la víctima per reordenar les seves idees.

D) Adequar el llenguatge a la víctima que s’atén i evitar els tecnicismes policials o jurídics.

E) Evitar desorientar la víctima per manca o excés d’informació, i intentar establir un feedback que ens per-
meti confirmar que entén la informació que se li transmet.

F) Transmetre a la víctima la importància de formular una denúncia malgrat que es procedeixi a actuar d’ofici.

G) Evitar comentaris que puguin posar en dubte el relat de la víctima. No s’ha de reinterpretar el que la víc-
tima explica. És important transcriure el que la persona diu, de la manera més ordenada i estructurada 
possible.

H) No tenir pressa a l’hora de recollir la informació. Cal tenir present que els fets relatats poden resultar poc 
clars en primera instància, a causa de l’estat emocional de la víctima.

I) Adaptar-se al ritme de cada persona i portar l’actuació d’una manera modelada segons la situació que es 
dona.
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9. Sanitat

9.1 Procediment d’actuació en casos de violència masclista en l’àmbit de 
l’atenció primària i de l’atenció especialitzada en salut mental de Sant 
Cugat del Vallès 

Objectius específics

1 Identificar i detectar els casos de víctimes de violència que s’atenguin als serveis sanitaris de Sant Cugat.

2 Atendre les necessitats biopsicosocials d’aquestes dones i de les seves filles i fills.

3 Assegurar la formació específica en violència de gènere de totes les persones professionals que formin 
part d’aquest circuit.

4 Impulsar una òptima coordinació entre els diferents serveis sanitaris implicats.

5 Participar en el circuit d’actuació integrat en altres dispositius de la xarxa municipal (serveis socials mu-
nicipals, DonaInformació, Mossos d’Esquadra, serveis educatius, Punt de Trobada, associacions de do-
nes i altres).

6 Participar en espais de coordinació més amplis i en projectes externs al municipi de Sant Cugat.

Passos que cal seguir en el procediment d’actuació

A. Procediment d’actuació (objectiu 1): identificar i detectar casos

Des de qualsevol servei sanitari, però especialment des d’urgències, cal estar atent a una sèrie d’indicadors per 
identificar una dona que pateix violència, mantenir sempre una actitud empàtica i d’escolta i en cap cas qüesti-
onar el relat de la víctima. Es molt important que la pacient se senti compresa i percebi un entorn acollidor.

Indicadors de risc

 • Indicadors de salut

 • Estat emocional de la víctima: símptomes d’ansietat o crisi d’angoixa

 • Intent de suïcidi o antecedents d’intent de suïcidi

 • Discordança entre l’incident que explica i el tipus de lesió que presenta

 • Retard entre la lesió i la petició d’atenció mèdica

 • Hematomes en diferents graus d’evolució i senyals de lesions antigues (cicatrius, fractures mal 
tractades)

 • Lesions bilaterals i especialment freqüents al cap, coll, tòrax i abdomen

 • Lesions que indiquen una postura defensiva 

 • Fractures d’ossos nasals, dents o mandíbula

 • Esquinçament del lòbul de l’orella per arrencament d’arracada o trencament del timpà
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 • Presència de símptomes inespecífics o somatitzacions: cefalees, lumbàlgies, contractures muscu-
lars, dolor abdominal, tensió muscular, excessiu cansament, dificultats de concentració, insomni, 
tristesa, apatia, dissociació cognitiva, pèrdua de memòria, irritabilitat, trastorns gastrointestinals, 
colon irritable

 • Afeccions genitourinàries: disparèunia, vaginisme, anorgàsmia, dolor pelvià, menstruacions irregu-
lars, endometriosi, síndrome premenstrual

 • Interrupcions voluntàries de l’embaràs, ús freqüent de la píndola postcoital, embarassos repetits, 
mal compliment dels controls clínics de la gestació, infeccions de transmissió sexual

 • Lesions durant la gestació o avortaments “espontanis” després de “caigudes accidentals”

 • Ús prolongat de psicofàrmacs o consum de substàncies

 • Trastorn de la conducta alimentària

 • Autolesions

 • Indicadors socials

 • Actitud de la víctima: temorosa, reticent a respondre preguntes o a deixar-se explorar, ansiosa, so-
bresaltada per qualsevol soroll, trista, abstreta...

 • Actitud de l’acompanyant: sobreimplicat (massa amable, parla per ella) o desafectat (no s’implica, 
boicoteja o critica el tractament...)

 • Pacient polifreqüentadora dels serveis sanitaris

 • Pacient incomplidora dels tractaments i amb tendència a l’anul·lació de visites

 • Pacient amb “mal contacte” (no escolta, discuteix, desconfia, no manté el contacte ocular, canvia 
de tema...)

 • Pacient amb tendència a la cronicitat de les malalties, encara que siguin poc greus 

 • Pacient amb escàs o nul suport social

 • Pacient amb dèficits intel·lectuals o fisicosensorials o amb alguna malaltia mental
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B. Procediment d’actuació (objectiu 2): atendre les necessitats biopsicosocials

En cas de sospita o confirmació d’un cas de violència masclista, els passos que cal seguir són els següents: 

1 Oferir l’atenció mèdica corresponent a l’estat clínic que presenti la víctima. En cas que s’hagi de fer 
una exploració física, és important que el/la facultatiu/va vagi acompanyat d’altre personal sanitari que 
pugui actuar de testimoni.

2 Fer una recollida de dades exhaustiva de qualsevol altre tipus de dany o lesió que hagi sofert, respec-
tant la seva intimitat i confidencialitat.

3 Prestar atenció a l’estat psíquic de la víctima i oferir-li suport emocional.

4 Fer un qüestionari bàsic de preguntes relatives a la seva seguretat: 

 • Vol que truquem algú? 

 • Té on passar la nit? (Si no té on passar la nit, caldrà contactar amb els Mossos d’Esquadra o la Po-
licia Municipal.)

 • Vol denunciar? (Si vol denunciar, caldrà contactar amb els Mossos d’Esquadra per tal que recullin 
la denúncia.)

 • Té por? Ha rebut amenaces? Hi ha armes, objectes o animals perillosos a casa? 

 • Té fills o filles? Pensa que poden estar en risc? (Es valorarà el risc i, si cal, es donarà avís als Mossos.)

 • Ha pensat alguna vegada a suïcidar-se? (Es valoraran el risc i els antecedents de suïcidi.)

Es farà una valoració del risc i, si es detecta risc de perill extrem, es contactarà amb els Mossos d’Esquadra.

5 Registrar a l’HCIS el diagnòstic de maltractament amb el codi ICD 995.80 i crear el procés des del di-
agnòstic.

6 Omplir el full de registre de violència i lliurar-lo al referent de la Comissió Sanitària de Violència Mas-
clista del CAP.

7 Elaborar un comunicat per al Jutjat (si cal) i tramitar segons el circuit de cada centre.

 • Fer constar en el full que les lesions presentades són “compatibles” amb una agressió violenta.

 • Incloure literalment la informació sobre els fets que refereix la víctima. 

 • Descriure de manera exhaustiva les lesions: detallar el tipus de lesió, la localització específica i el 
temps d’evolució de cada lesió.

 • Descriure l’estat emocional de la víctima. 

 • Fer constar el lloc de l’agressió, la data i hora, la relació entre la víctima i l’agressor i si la víctima 
refereix tenir por d’una nova agressió.

8 Si la gravetat del cas ho requereix, derivar la víctima per a la seva hospitalització.

9 Derivar la víctima en tots els casos al metge o metgessa de família i al treballador/a social 
del CAP corresponent. En cas que la dona no sigui usuària de l’àrea bàsica de salut, s’informarà al treba-
llador/a social de l’ABS que li correspongui per zona. 

10 Informar la dona dels serveis d’atenció dels quals disposa a Sant Cugat: 
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 • Oficina d’Atenció a la Víctima (Mossos d’Esquadra): 088 / 93 544 19 50

 • Serveis Socials d’Atenció Primària (Casa Mònaco, Ajuntament): 93 565 70 00 

 • Servei DonaInformació (Casa Mònaco, Ajuntament): 93 565 70 00 

 • Policia Local: 93 589 13 28 

 • Línia d’atenció a les dones en situació de violència (24 hores): 900 900 120 

 • Associacions de dones 

 • Servei d’Atenció i Recuperació Terapèutica per a Infants i Adolescents (Far de Colors, Ajuntament) 
93 565 70 00 

 • Servei de Punt de Trobada Familiar de Sant Cugat (Creu Roja, Ajuntament) 93 674 23 83 

11 Derivació a serveis especialitzats. En els casos en què es consideri oportuna una intervenció espe-
cialitzada en salut mental, caldrà fer un full de derivació (document HCIS) on consti el motiu de consulta. 
Al Centre de Salut Mental d’Adults de Sant Cugat es fan teràpies de suport a les dones víctimes de 
violència.

C. Procediment d’actuació (objectiu 3): assegurar la formació específica

Un cop l’any, representants de la comissió fan una sessió amb tot l’equip mèdic i d’infermeria de primària sobre 
el procediment d’actuació en violència masclista als diferents CAP de Sant Cugat. Puntualment, es fan sessions 
en altres serveis a petició dels equips corresponents (CSMA, CAS, Ginecologia o altres). En les sessions clíniques 
dels diferents equips es repassen periòdicament els indicadors bàsics de detecció de violència i s’exposen les 
actualitzacions d’aquest procediment d’actuació.

D. Procediment d’actuació (objectiu 4): impulsar una òptima coordinació entre els diferents serveis sani-
taris implicats

Es fan reunions de coordinació mensualment amb representants dels diferents dispositius, on es revisen els 
protocols d’actuació (dones, menors i gent gran), es planifiquen projectes i estudis d’investigació i s’organitzen 
jornades de formació. 

E. Procediment d’actuació (objectiu 5): participar en el circuit d’actuació integrat en altres dispositius

La nostra comissió treballa en coordinació amb tres comissions més àmplies. En les reunions de coordinació 
amb dispositius no sanitaris, quan es comenten casos, la dona ha d’haver donat prèviament el seu consenti-
ment signant el full de cessió de dades. 

 • Comissió de Seguiment del Protocol per a la Lluita contra els Maltractaments Familiars i la Vi-
olència Domèstica de Sant Cugat. És una comissió que engloba els dispositius de la xarxa municipal: 
serveis socials municipals, DonaInformació, Oficina d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra, Policia 
Local, Servei d’Orientació Jurídica, serveis educatius, associacions de dones i altres. Aquesta comissió es 
reuneix mensualment, i dues vegades l’any es convoca un Ple a l’Ajuntament de Sant Cugat, presidit per 
l’alcaldessa, on participen tots els representants públics del municipi en matèria de violència. En aquestes 
sessions plenàries es difonen informacions rellevants i actualitzades sobre violència de gènere, es revisen 
les lleis d’aplicació, s’aporten les dades d’incidència al municipi i es valoren els projectes i activitats que es 
duran a terme. També, cada any s’organitza un curs de formació per a les persones professionals que par-
ticipen en la Xarxa de Lluita contra els Maltractaments i la Violència Domèstica. Comissió creada el 2001.
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 • Comissió per a l’Erradicació de la Violència de Gènere de MútuaTerrassa. Aquesta comissió 
es reuneix amb una periodicitat trimestral i anualment convoca la Jornada sobre Violència de Gènere de 
MútuaTerrassa. Comissió creada el 2014. 

 • Comissió Comarcal per a l’Abordatge de la Violència Masclista (Comarca del Vallès Occiden-
tal). Aquesta comissió es reuneix amb una periodicitat trimestral per fer el seguiment de les informacions 
rellevants de l’àmbit comarcal. Comissió creada el 2016. 

F. Procediment d’actuació (objectiu 6): participar en espais de coordinació més amplis i en projectes 
externs

La Comissió Sanitària de Violència Masclista col·labora amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gè-
nere, que agrupa més de 100 entitats que lluiten per a l’erradicació de la violència masclista a Catalunya.



Protocol local per a l’abordatge integral de la 
violència masclista en l’àmbit de la parella

71



Protocol local per a l’abordatge integral de la 
violència masclista en l’àmbit de la parella

72

9.2 Detecció de situacions de violència de gènere i atenció a les dones 
víctimes en les consultes d’atenció a la salut sexual i reproductiva

Objectiu general

Garantir la detecció de situacions de violència de gènere i l’atenció a les dones víctimes en les consultes d’aten-
ció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).

Objectius específics

1 Identificar i detectar els casos de víctimes de violència que s’atenguin als serveis d’atenció a la dona. 

2 Protocol·litzar la detecció dels casos de violència contra la dona durant l’atenció a l’embaràs i el postpart. 

3 Atendre les necessitats biopsicosocials d’aquestes dones. 

4 Assegurar la formació específica en violència de gènere de totes les persones professionals que formin 
part d’aquest circuit.

5 Impulsar una òptima coordinació entre els diferents serveis sanitaris implicats. 

6 Participar en el circuit d’actuació integrat en altres dispositius de la xarxa municipal (serveis socials mu-
nicipals, DonaInformació, Mossos d’Esquadra, serveis educatius, associacions de dones i altres).

1. Procediment d’actuació (objectiu 1): identificar i detectar casos

1.1. Aptituds que hem d’assegurar per fer una atenció adequada davant una sospita de violència. 
Aptituds que hem d’assegurar per fer una atenció adequada 

 • Estar a soles amb ella, assegurant-li la confidencialitat. 

 • Observar-ne les actituds i l’estat emocional (a través del llenguatge verbal i no verbal). 

 • Facilitar-li l’expressió de sentiments. 

 • Mantenir-hi una actitud empàtica, que faciliti la comunicació, amb una escolta activa. 

 • Abordar-hi directament el tema de la violència. 

 • Expressar clarament que mai no està justificada la violència en les relacions humanes. 

 • Fer-li sentir que no és culpable de la violència soferta. 

 • Creure-la sense posar en dubte la seva interpretació dels fets, sense emetre judicis, intentant fer-li perdre 
la por per haver revelat l’abús. 

 • Ajudar-la a pensar i a ordenar les idees. 

 • Alertar-la dels riscs i acceptar la seva elecció. 

 • Seguir una seqüència lògica: de preguntes més generals i indirectes a d’altres de més concretes i directes. 

 • No imposar-li criteris o decisions. La dona és qui pren les decisions i qui determina el temps de les seves 
accions. No fer-li creure que tot s’arreglarà fàcilment. 
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 • No donar-li falses esperances. 

 • No criticar-ne l’actitud o l’absència de resposta amb frases com ara: “Per què segueixes amb ell?” 
o “Si volguessis posar-hi fi, se n’aniria”. 

 • No infravalorar la sensació de perill expressada per la dona. 

 • No recomanar-li teràpia de parella ni mediació familiar. 

 • No prescriure-li fàrmacs que li disminueixin la capacitat de reacció. 

 • No adoptar-hi una actitud de paternalisme. 

1.2. Indicadors d’ajuda a la detecció 

Antecedents conductuals de la dona
 • Haver patit o presenciat maltractaments a la infantesa (cal preguntar-li sobre aquest aspecte)

 • Informació sobre situacions de maltractaments passats o presents per part de familiars, amistats o altres 
professionals o institucions

 • Història d’abús de medicació, principalment psicofàrmacs

 • Història de conductes d’evasió: abús d’alcohol i drogues

 • Història d’intents de suïcidi

 • Història d’accidents repetits (domèstics, caigudes, fent esport, etc.)

 • Trastorns de la conducta alimentària

Antecedents ginecoobstètrics
 • Lesions en els genitals, l’abdomen o els pits (principalment durant l’embaràs)

 • Disparèunia, dolor pelvià i infeccions genitals de repetició

 • Absència de control de la fecunditat: embaràs no desitjat o no acceptat

 • Retard en la sol·licitud d’atenció prenatal

 • Història d’avortaments o IVE de repetició

 • VIH+ o sida

Motius de consulta
 • Manca d’un diagnòstic que pugui justificar els símptomes

 • Símptomes somàtics repetitius: principalment dolors crònics, molèsties gastrointestinals

 • Símptomes psicològics repetitius: trastorns del son, crisis de pànic i angoixa, depressió i ansietat

 • Pautes d’utilització dels serveis sanitaris: hiperfreqüentació o alternança d’hiperfreqüentació amb perío-
des de llargues absències, o incompliment de cites i de tractaments

 • Presència constant de la parella o d’alguna persona acompanyant a la consulta
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 • Utilització repetitiva dels serveis d’urgències

 • Hospitalitzacions freqüents sense diagnòstics que ho justifiquin

Presentació de lesions durant la consulta
 • Retard en la demanda d’assistència per lesions físiques

 • Incongruència entre el tipus de lesió i l’explicació del motiu

 • Distribució central de les lesions, o lesions en llocs normalment amagats per les robes

 • Lesions als genitals

 • Hematomes o contusions en zones sospitoses: cara i cap, cara interna dels braços i les cames

 • Lesions en diferents moments de curació (violència al llarg del temps)

 • Lesions per defensa (per exemple, cara interna de l’avantbraç)

 • Lesions de sospita de passivitat extrema: cremades per cigarretes

Actitud i estat de la dona durant la consulta
 • Trets depressius i de desànim amb baixa autoestima i culpabilitat inexplicables

 • Actitud de temor o evasió, dificultat d’explicar-se i incomoditat

 • Vergonya, comunicació difícil i evitació de la mirada

 • Estat d’ansietat o angoixa, indignació fora de context, agressivitat amb la persona professional que l’atén

 • Aïllament: falta de relacions amb altres persones

 • Manca de cura personal

 • Justificació de les lesions o evidència de treure’ls importància

 • Si la parella és present: cerca d’aprovació, temor en les respostes

Actitud de la parella
 • Demanda d’estar present en tota la visita

 • Control sobre tot el que diu la dona: contesta ell o la interromp per precisar o matisar el seu relat

 • Necessitat de demostrar un excés de preocupació o cura

 • Actitud nerviosa i fins i tot hostil o agressiva amb ella o amb la persona professional
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2. Procediment d’actuació (objectiu 2): protocol·litzar la detecció dels casos de violència contra la dona 
durant l’atenció a l’embaràs i el postpart

2.1. Pautes en l’entrevista clínica 

En l’atenció a les dones embarassades, en relació amb l’atenció a la violència masclista, cal tenir en compte el 
següent: 

 • La qüestió de la violència s’ha d’introduir directament, amb empatia i sense jutjar les consideracions de la 
dona, preferiblement en la primera visita de control d’embaràs. 

 • Cal tractar les qüestions sobre la violència de manera individualitzada amb la dona; començar l’anamnesi 
atenent la dona a soles durant els primers minuts de la visita i, a continuació, continuar la visita conjunta-
ment amb la parella o la persona acompanyant. La part de l’anamnesi individualitzada amb la dona garan-
teix la confidencialitat necessària perquè aquesta pugui expressar qüestions que consideri rellevants en 
relació amb la seva salut sexual i reproductiva (com ara avortaments anteriors o antecedents d’ITS), que 
potser no explicaria en presència de terceres persones. En aquest sentit, l’anamnesi a soles amb la dona 
és una oportunitat per introduir qüestions relacionades amb la relació de parella i la violència masclista.

 • Es consensua una pregunta tipus que es farà de forma universal en la primera visita d’embaràs i com a 
mínim en cada trimestre i en la visita de postpart:

Qüestionari PVS (partner violence screen)

Consta de tres preguntes i s’ha de fer un cop per trimestre tot i que no s’identifiquin factors inicialment de risc: 

7 Has estat colpejada per algú, has rebut alguna puntada de peu o cop de puny o has patit alguna altra 
lesió, durant l’últim any? En cas afirmatiu, per part de qui? 

8 Et sents segura en la teva relació actual? 

9 Et sents actualment insegura per alguna relació prèvia? 

2.2. Indicadors d’ajuda en la detecció de situacions de violència masclista que cal tenir en compte 
durant l’embaràs

 • Antecedents d’avortaments (espontanis o per traumatismes)

 • Embarassos no desitjats (antecedents i actual) 

 • Lleu augment del pes matern 

 • Infeccions vaginals o urinàries (antecedents i actual) 

 • Anèmia 

 • Antecedents de problemes menstruals 

 • Disfuncions sexuals: vaginisme, disparèunia, antecedents de desig sexual inhibit 

 • Infeccions de transmissió sexual (antecedents i actual) 

 • Dolor pelvià inespecífic (antecedent i actual) 
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 • Retard del creixement intrauterí 

 • Queixes emocionals: ansietat, dificultats per afrontar les responsabilitats com a mare 

 • Hemorràgies 

 • Avortament espontani de segon trimestre, a conseqüència d’un traumatisme o una ITS 

 • Dinàmica uterina (contraccions) 

 • Ruptura prematura de la bossa (a conseqüència d’una caiguda o una ITS) 

2.3. Indicadors específics en situació de part 

 • Ruptura prematura de membranes 

 • Parts prematurs 

 • Nadó amb baix pes en néixer 

2.4. Indicadors en el postpart 

 • Depressió postpart 

 • Ansietat o estrès posttraumàtic 

 • Abús en el consum de substàncies psicoactives 

 • Signes de falta d’atenció cap al nadó 

3. Procediment d’actuació (objectiu 3): atendre les necessitats biopsicosocials d’aquestes persones

En la dona embarassada, es presenten els plans d’intervenció següents: 

3.1. Dona que presenta indicadors de sospita però manifesta no patir violència

Treball a la consulta (seguiment) 
 • Atenció integral o interdisciplinària. Es pot cercar el suport i l’assessorament especialitzat en el psicòleg 

o psicòloga del centre a través del metge o metgessa de família i treballador/a social i/o derivar a les àrees 
d’atenció a la dona dependents dels serveis socials del municipi.

 • Tractament dels problemes físics, psíquics i emocionals detectats en la dona i atenció a la problemà-
tica social de la dona i altres membres de la família (filles, fills o altres persones al seu càrrec)

 • Atenció al fetus. Si hi ha sospita que el fetus pot quedar afectat per la possible violència que pateixi la 
dona, cal fer les proves corresponents i confirmar o descartar l’afectació fetal. Tant en el cas de sospita 
com en el de confirmació de violència envers la dona embarassada, sempre s’ha de notificar a la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per poder fer-ne el seguiment posterior. 
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 • Seguiment dels indicadors de sospita identificats, tot aprofitant les visites successives de control de 
l’embaràs

 • Assegurar-se de l’assistència de la dona a les visites de seguiment i control de l’embaràs. 

 • Acompanyar la dona en el procés de reconeixement de la situació de violència i en la presa de de-
cisions. 

 • Comunicar-se i coordinar-se amb els serveis de ginecologia i obstetrícia de l’hospital de referència igual 
com es fa a través del protocol d’atenció a la gestant amb risc socioeconòmic.

 • Oferir, si escau, la participació en intervencions grupals (grups de dones en el centre o en altres recur-
sos de la zona, com poden ser els grups d’educació al naixement als diferents ASSIR).

 • Derivar (si es creu necessari i amb el consentiment previ de la dona)

 • Al personal de treball social, si es detecten situacions de risc psicosocial (full de derivació d’emba-
rassades amb risc social). 

 • Als recursos adequats a la situació en la qual es troba la dona: cal posar la dona en contacte amb 
els recursos de la xarxa d’atenció a dones que pateixen violència masclista que es considerin neces-
saris però mai abans que l’equip sanitari hagi fet un pla de treball interdisciplinari, hagi estudiat les 
circumstàncies particulars de la dona i hagi valorat la idoneïtat de cada recurs. Cal gestionar la cita 
del servei a què es deriva i coordinar l’actuació.

 • Actuació amb les persones dependents que conviuen amb la dona

 • Si hi ha fills o filles menors: s’ha d’informar de la situació a la persona professional de pediatria i 
aplicar el protocol d’actuació adreçat a aquesta població (valoració del risc, intervenció, derivació, 
etc.). 

 • Si hi ha altres persones dependents que conviuen amb la dona, intervenir-hi o derivar-les, si es creu 
necessari.

3.2. Dona que afirma patir violència però que no es troba en perill extrem

Treball a la consulta (seguiment) 

 • Atenció integral o interdisciplinària

 • Tractament dels problemes físics, psíquics i emocionals detectats en la dona i atenció a la problemà-
tica social de la dona i altres membres de la família (filles, fills o altres persones al seu càrrec)

 • Atenció al fetus. Derivació a l’obstetre/a de referència i notificació a la DGAIA del cas de violència envers 
la dona embarassada per poder fer-ne el seguiment posterior. Així mateix, si hi ha sospita que el fetus pot 
quedar afectat per la possible violència que pateixi la dona, cal fer les proves corresponents i confirmar o 
descartar l’afectació fetal. 

 • Seguiment de la situació de violència masclista, tot aprofitant les visites successives de control de 
l’embaràs. Cal acompanyar la dona en l’afrontament de la seva situació i en la presa de decisions, de 
manera empàtica.

 • Plantejar i afavorir la presa de decisions per iniciar canvis en la situació. 

 • Assegurar-se de l’assistència de la dona a les visites de seguiment i control de l’embaràs. 
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 • Prevenir nous episodis de violència. 

 • Oferir, si escau, la participació en intervencions grupals (grups de dones en el centre o en altres recur-
sos de la zona, com poden ser els grups d’educació al naixement als diferents ASSIR).

 • Derivar (si es creu necessari i amb el consentiment previ de la dona)

 • Al personal de treball social, si es detecten situacions de risc psicosocial (full de derivació d’emba-
rassades amb risc social).

 • Als recursos adequats a la situació en la qual es troba la dona: cal posar la dona en contacte amb els 
recursos de la xarxa d’atenció a dones que pateixen violència masclista que es considerin necessa-
ris, però mai abans que l’equip sanitari hagi fet un pla de treball interdisciplinari, hagi estudiat les 
circumstàncies particulars de la dona i hagi valorat la idoneïtat de cada recurs. Cal gestionar la cita 
del servei a què es deriva i coordinar l’actuació. 

 • Actuació amb les persones dependents que conviuen amb la dona

 • Si hi ha fills o filles menors: s’ha d’informar de la situació a la persona professional de pediatria i 
aplicar el protocol d’actuació adreçat a aquesta població (valoració del risc, intervenció, derivació, 
etc.)

 • Si hi ha altres persones dependents que conviuen amb la dona, intervenir-hi o derivar-les, si es creu 
necessari.

3.3. Dona que afirma patir violència i es troba en perill extrem

Treball a la consulta (seguiment) 

 • Atenció integral o interdisciplinària

 • Tractament dels problemes físics, psíquics i emocionals detectats en la dona i atenció a la problemà-
tica social de la dona i altres membres de la família (filles, fills o altres persones al seu càrrec)

 • Atenció al fetus. S’ha de notificar a la DGAIA el cas de violència envers la dona embarassada per poder 
fer-ne el seguiment posterior. Així mateix, si hi ha sospita que el fetus pot quedar afectat per la possible 
violència que pateixi la dona, cal fer les proves corresponents i confirmar o descartar l’afectació fetal. 

 • Elaborar un pla de seguiment adaptat a la situació de la dona, en qualsevol dels tres escenaris se-
güents:

1. Si decideix anar-se’n del domicili familiar el mateix dia: 

 • Cal conèixer la situació familiar i els recursos de què disposa la dona: 

 ‒ Situació dels fills i filles: on són i com estan

 ‒ Persones de suport amb qui compta (familiars, amistats, etc.)

 ‒ Documentació i diners que porta

 • Cal activar els serveis d’atenció d’urgències i emergències de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Inte-
gral per a les dones en situacions de violència masclista. 

 • Cal oferir-li suport i seguiment (interès per tornar a veure-la i conèixer les novetats). 
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2. Si decideix tornar al domicili: 

 • Cal concertar una cita per continuar la intervenció que en endavant anirà encaminada a enfortir les 
àrees que dificultin la presa de decisions. 

 • Cal posar en marxa els mecanismes necessaris per a la protecció del fetus i, si escau, dels i les me-
nors. 

 • Cal informar la dona de l’existència d’altres recursos de suport de la Xarxa d’Atenció i Recuperació 
Integral per a les dones en situacions de violència masclista, com ara centres d’informació i asses-
sorament a la dona. 

 • Cal parlar amb ella sobre la necessitat d’estar alerta i de crear un escenari de protecció per a ella i 
el fetus i, si escau, també els i les menors, i sobre les mesures que cal tenir en compte per si hagués 
d’abandonar la llar de manera urgent. 

3. Si ja se’n va anar del domicili i segueix en perill extrem: 

 • Cal informar la dona de l’existència de mesures legals d’allunyament de l’agressor i, si ja les ha sol-
licitat i no són respectades, recomanar-li que ho comuniqui a l’autoritat competent. 

 • Cal redactar un informe en què es relatin els fets per fer-los saber a l’autoritat. 

 • Cal activar els serveis d’atenció d’urgències i emergències, si escau. 

Derivar (si es creu necessari i amb el consentiment previ de la dona)

 • Al personal de treball social, si es detecten situacions de risc psicosocial (full de derivació d’emba-
rassades amb risc social). 

 • Als recursos adequats a la situació en la qual es troba la dona: cal posar la dona en contacte amb els 
recursos de la xarxa d’atenció a dones que pateixen violència masclista que es considerin necessa-
ris, però mai abans que l’equip sanitari hagi fet un pla de treball interdisciplinari, hagi estudiat les 
circumstàncies particulars de la dona i hagi valorat la idoneïtat de cada recurs. Cal gestionar la cita 
del servei a què es deriva i coordinar l’actuació. 

Actuació amb les persones dependents que conviuen amb la dona

 • Si hi ha fills o filles menors: s’ha d’informar de la situació a la persona professional de pediatria i 
aplicar el protocol d’actuació adreçat a aquesta població (valoració del risc, intervenció, derivació, 
etc.). 

 • Si hi ha altres persones dependents que conviuen amb la dona, intervenir-hi o derivar-les, si es creu 
necessari.
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3.4. Atenció a totes les dones davant els casos d’agressió

 • Fer una recollida de dades exhaustiva de qualsevol altre tipus de dany o lesió que hagi sofert, respectant 
la seva intimitat i confidencialitat.

 • Registrar a l’HCIS el diagnòstic de maltractament amb el codi ICD 995.80 i crear el procés des del diagnòstic.

 • Elaborar un comunicat per al Jutjat (document a l’HCIS), si cal, i lliurar-lo al treballador/a social del centre 
(AP o hospital) per al facultatiu o facultativa de referència (metge/essa de família i/o ginecòleg/a) conjun-
tament amb el full de maltractament omplert (vegeu l’annex 8: “Model de mapa anatòmic del Protocol per 
a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya: document operatiu de violència 
sexual”).

 • Fer constar en el full que les lesions presentades són “compatibles” amb una agressió violenta.

 • Incloure literalment la informació sobre els fets que refereix la víctima.

 • Descriure de manera exhaustiva les lesions: detallar el tipus de lesió, la localització específica i el 
temps d’evolució de cada lesió.

 • Descriure l’estat emocional de la víctima.

 • Fer constar el lloc de l’agressió, la data i hora, la relació entre la víctima i l’agressor i si la víctima 
refereix tenir por d’una nova agressió.

 • Si l’agressió és d’índole sexual, es valorarà derivar a Urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per 
fer-hi una exploració i anamnesi única amb metge/essa forense (vegeu el Protocol per a l’abordatge de la 
violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya: document operatiu de violència sexual). És impor-
tant no deixar la dona sola en aquest procés.

 • Derivar el cas al metge/essa de família i al treballador/a social del CAP corresponent.

 • Informar la dona dels serveis d’atenció dels quals disposa a Sant Cugat: 

 • Oficina d’Atenció a la Víctima (Mossos d’Esquadra): 088 / 93 544 19 50

 • Serveis Socials d’Atenció Primària (Casa Mònaco, Ajuntament): 93 565 70 00 

 • Servei DonaInformació (Casa Mònaco, Ajuntament): 93 565 70 00 

 • Policia Local: 93 589 13 28 

 • Línia d’atenció a les dones en situació de violència (24 hores): 900 900 120 

 • Associacions de dones

 • Servei d’Atenció i Recuperació Terapèutica per a Infants i Adolescents (Far de Colors, Ajuntament) 
93 565 70 00 

 • Servei de Punt de Trobada Familiar de Sant Cugat (Creu Roja, Ajuntament) 93 674 23 83

 • Informar els familiars i/o acompanyats de l’estat físic i psicològic de la pacient i demanar explícitament el 
seu suport per resoldre la situació (sempre i quan l’acompanyant no sigui el presumpte agressor).
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4. Procediment d’actuació (objectiu 4): assegurar la formació específica en violència de gènere de totes 
les persones professionals 

Al voltant del 8 de març, cada any s’organitza la Jornada sobre Violència de Gènere de MútuaTerrassa, oberta a 
tot el personal professional sanitari. 

Durant la setmana del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, a tots els CAP i 
consultoris dels municipis dependents en la seva gestió de MútuaTerrassa es munten taules informatives i es 
pengen cartells sensibilitzadors sobre la problemàtica de la violència de gènere.

5. Procediment d’actuació (objectiu 5): impulsar una òptima coordinació entre els diferents serveis sani-
taris implicats

Aquesta coordinació es fa amb representants dels diferents dispositius: Urgències, Atenció Primària (amb repre-
sentants sanitaris dels diferents CAP), programa Salut i Escola, Treball Social, Ginecologia i Salut Mental. En les 
reunions de coordinació es revisen els protocols d’actuació (dones, menors i gent gran), es recullen les dades 
dels nous casos detectats en les consultes, es supervisen els casos de més problemàtica, es planifiquen projec-
tes i estudis d’investigació i s’organitzen jornades de formació. 

6. Procediment d’actuació (objectiu 6): participar en el circuit d’actuació integrat en altres dispositius

El circuit municipal, autoanomenat Comissió de Seguiment del Protocol per a la Lluita contra els Maltrac-
taments Familiars i la Violència Domèstica, es reuneix amb una periodicitat mensual. Dues vegades l’any es 
convoca la Comissió Plenària de Lluita contra els Maltractaments i la Violència Domèstica en un Ple a l’Ajunta-
ment de Terrassa, on participen tots els representants públics del municipi en matèria de violència. En aquestes 
sessions plenàries es difonen informacions rellevants i actualitzades en violència de gènere, es revisen les lleis 
d’aplicació, s’aporten les dades d’incidència al municipi i es valoren els projectes i activitats que es duran a 
terme. També, cada any s’organitza un curs de formació per a les persones professionals que participen en la 
Xarxa de Lluita contra els Maltractaments i la Violència Domèstica.

Circuit de l’Atenció Primària de Serveis Socials

L’acció de l’Atenció Primària de Serveis Socials pot venir determinada per: 

A) Detecció de la possible situació de risc

1. Detecció d’una possible situació de risc per part de l’Atenció Primària de Serveis Socials 

2. Valoració del cas per part del/la treballador/a social i/o l’educador/a social i derivació al treba-
llador/a social del CAP de referència per derivació a l’ASSIR

3. Diagnòstic social 

4. En cas d’inclusió al protocol: elaboració del pla de treball social durant l’embaràs i previsió de 
tractament social postpart, si escau

5. Coordinació amb el/la treballador/a social del CAP corresponent 

6. Alta a la finalització del tractament social 
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B) Derivació a Serveis Socials per part d’altres servei del circuit

1. Coordinació amb el servei derivant 

2. Traspàs d’informació per part del servei derivant 

3. Tractament social, si escau 

4. Alta a la finalització del tractament social 

Si des del SIAD o Serveis Socials es detecta alguna dona amb situació de risc, cal fer la derivació al treballador/a 
social del CAP corresponent per poder-la derivar a l’ASSIR.
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9.3 Actuació en els casos de violència masclista al Servei General 
d’Urgències

Objectiu general

Garantir una assistència integral a la víctima de violència de gènere atesa al Servei General d’Urgències.

Passos que cal seguir en el procediment d’actuació

Aquest procediment descriu l’actuació dels professionals quan una dona sol·licita atenció al Servei General 
d’Urgències i manifesta haver patit una agressió per part de la seva parella.

1 El personal del servei d’admissions farà el full d’entrada de la pacient.

2 La pacient passarà a triatge i després al box d’urgències de traumatologia, on la infermera adjuntarà a la 
documentació de la pacient el full intern de maltractament (M-3218).

3 El traumatòleg o traumatòloga visitarà la pacient, valorarà les lesions i les descriurà a l’informe mèdic 
d’urgències. També emplenarà el comunitat al Jutjat i el full intern de maltractament (M-3218). Si les 
lesions són molt greus, ho comunicarà al metge/essa forense.

4 En horari de presència de treball social:

 • El metge/essa o infermer/a de traumatologia d’urgències avisarà el/la treballador/a social d’urgèn-
cies (TSU) al mòbil 62198.

 • El/la TSU mantindrà una entrevista personal amb la pacient, on li oferirà el suport emocional ne-
cessari. Farà la valoració social i orientarà la dona sobre els recursos existents. Li facilitarà una 
targeta amb tots els números de telèfons d’aquests serveis.

 • Si, a l’alta hospitalària, la víctima no vol, o no pot, tornar al seu domicili, el/la TSU contactarà amb 
el Servei d’Atenció Immediata de Serveis Socials o amb la Policia Municipal per gestionar el recurs 
necessari d’allotjament.

 • Prèvia autorització de la dona, el/la TSU traspassarà la informació al treballador/a social del CAP de 
referència per tal d’oferir a la dona una atenció continuada.

5 En horari sense presència de treball social, la infermera entrevistarà la pacient i li preguntarà:

A) Si té on passar la nit. Si no té cap lloc on anar, avisarà la Policia Local per activar el recurs d’aco-
lliment.

B) Si requereix trucar algú. En aquest cas, li facilitarà la trucada.

C) Si vol denunciar la situació. En aquest cas, l’adreçarà a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra.

El/la supervisor/a de nit o de guàrdia notificarà el nom de la pacient i la informació de què disposi al 
treballador/a social per correu electrònic.

1 El comunicat al Jutjat i el full de maltractament s’enviaran amb el full d’alta al Servei d’Admissions, i des 
d’allà es remetran al Servei de Facturació, que els enviarà al Jutjat de Guàrdia.
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10. Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD): 
DonaInformació

10.1 Descripció del Servei

10.1.1 Servei d’Informació i Atenció a la Dona (DonaInformació)

El Servei d’Informació i Atenció a la Dona de Sant Cugat del Vallès és un servei gratuït adreçat a les dones ma-
jors d’edat, o menors amb autorització, empadronades al municipi. El servei té com a finalitat donar resposta 
a les demandes d’informació i atenció, potenciar els processos d’autonomia personal, contribuir a la superació 
de les situacions de desigualtat de gènere i acompanyar en la recuperació de la violència masclista.

Cal demanar cita prèvia. 

10.1.2. Què ofereix?

10.1.2.1. Informació i orientació personalitzada
 • Sobre els drets de la dona i la manera de defensar-los

 • Amb un espai d’escolta activa per abordar les situacions en la seva complexitat

 • Sobre els recursos dels quals es pot disposar

 • Amb derivació a altres serveis públics, privats i concertats segons les necessitats i amb prèvia coordinació 
entre professionals

10.1.2.2. Atenció psicològica
El SIAD atén de manera personalitzada les dones que presenten situacions de necessitat o crisi derivades de la 
seva condició de dona, especialment les que pateixen o han patit violència masclista.

Les situacions que atén són les següents:
 • Violència masclista

 • Separacions i dols

 • Canvis i crisis en el cicle vital de les dones

 • Conflictes de parella

 • Assetjament a la feina (assetjament laboral, sexual o per raó de sexe)

 • Autoestima i habilitats relacionals

El SIAD no fa tractaments terapèutics de llarga durada sinó intervencions breus que tenen a veure amb situaci-
ons d’especial vulnerabilitat i no amb problemes crònics o trastorns mentals. 
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10.1.2.3. Assessorament jurídic
El SIAD ofereix assessorament jurídic integral a les dones en totes les branques del dret.

Característiques del servei d’assessoria jurídica
 • El servei d’assessorament directe a les dones és gratuït i confidencial.

 • És un servei d’informació i atenció integral per a dones.

 • Fa atenció al circuit d’atenció a dones en situació de violència, sempre en relació amb la defensa i promo-
ció dels drets de les dones.

 • El servei el duen a terme advocades amb coneixements de diverses branques del dret, com ara família, 
violència masclista, dret penal general, dret laboral i seguretat social, dret civil o nacionalitat i estrangeria. 
Es tracta de lletrades amb llarga experiència en l’assessorament jurídic per a dones en diverses poblacions 
(la majoria de les quals, a més de portar a terme la seva activitat professional privada, estan integrades en 
el torn d’ofici dels col·legis d’advocats de Barcelona i de Sabadell) i que treballen en coordinació amb la 
resta de serveis i recursos municipals, a fi de derivar els casos pertinents.

 • El servei d’assessorament jurídic es duu a terme un dia a la setmana, els dijous, en l’horari de 15.30 a 17.30 
h, a les dependències municipals destinades a l’efecte, i amb cita prèvia.

10.1.2.4. Atenció en grup a dones supervivents de violències masclistes
És una acció d’atenció psicològica que es fa en grup, en horari de tarda, de 17.30 a 19.30 h, cada dimarts (es de-
fineix un calendari anual). El grup és obert i les dones poden entrar-hi o donar-se’n de baixa quan ho considerin. 
S’hi treballa corporalment amb estratègies cognitives. Es treballen els efectes de la violència i l’estrès posttrau-
màtic, i es donen eines per recuperar-se. El treball en grup ajuda en aquest procés i resulta més eficaç que el 
treball individual. D’altra banda, fomenta la creació de xarxa entre les dones. L’activitat té el suport d’un espai 
de cura als infants de les dones que assisteixen al grup. Per accedir a aquest grup, cal haver-hi estat derivat des 
del SIAD o Serveis Socials Bàsics (SSB). 

10.1.2.5. Servei d’atenció i recuperació terapèutica per a infants i adolescents víctimes de violència en l’àmbit 
familiar (El Far de Colors)
El Far de Colors és un recurs que neix com una branca més del SIAD, que el complementa i amplia oferint aten-
ció als infants i adolescents que estan vivint o han viscut situacions de violència masclista o familiar. La seva 
finalitat primigènia és intervenir sobre la problemàtica de les violències masclista i familiar atenent els infants i 
adolescents que són víctimes directes o indirectes de la violència dels seus pares o mares o altres familiars, per 
tal de prevenir i tractar les conseqüències d’aquest tipus de maltractament.

Algunes de les tipologies de maltractaments infantils que poden ser ateses són les següents:

 • Violència de gènere

 • Violència filioparental

 • Maltractament físic

 • Maltractament per negligència o abandonament

 • Maltractament psicològic o emocional

 • Maltractament sexual (abús sexual, explotació sexual comercial infantil)

El Far de Colors rep les demandes d’atenció a través de l’equip de valoració, format pels Serveis Psicològics del 
SIAD i de Serveis Socials. Qualsevol servei que actuï dins del municipi (UBASP, EAP, SIAD...) i que vulgui derivar 
un cas a aquest servei pot fer-ho seguint un procediment de derivació. 
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10.1.2.6. Prevenció i sensibilització social
El SIAD desenvolupa diferents accions de prevenció i sensibilització al llarg de l’any, adreçades a diversos col-
lectius. En relació amb els centres educatius, i dins del Pla de Dinamització, s’adreça a les escoles de primària, 
on fa tallers adreçats als infants per tal de fomentar una educació en la igualtat, i als centres de secundària, on 
fa tallers de prevenció de violència masclista adreçats a l’alumnat de 16 anys. 

També fa xerrades per donar a conèixer els seus recursos i fa prevenció al Talleret de Càritas, entre d’altres.

Al llarg de l’any commemora les diades (8 de març i 25 de novembre) amb actes diversos i sempre procurant 
adreçar-se a diferents col·lectius: infants, gent gran, famílies, etc.

10.1.2.7. Assessorament a entitats, associacions, professionals i col·lectius que treballin per la igualtat entre 
dones i homes
Es col·labora amb les entitats i associacions en la commemoració de diades i també fent-los assessorament 
sobre les accions que s’han de fer. S’assessora a les persones professionals que ho sol·liciten en l’àmbit de les 
competències del SIAD.

Es treballa de manera coordinada amb els diferents serveis i recursos per tal d’aconseguir una recuperació 
integral de les víctimes.

Les persones professionals responsables del servei tenen formació especialitzada en l’àmbit.
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10.2 Actuacions del SIAD en relació amb la violència masclista 

10.2.1 Prevenció

El SIAD desenvolupa diferents accions de prevenció i sensibilització al llarg de l’any. Les actuacions preventives 
han de considerar tant els casos en els quals encara no s’han manifestat les situacions d’abús, per tal d’actu-
ar-hi anticipadament, com els casos en els quals ja s’han donat situacions de violència, per evitar-ne la cronici-
tat. Un dels objectius de la prevenció és sensibilitzar la ciutadania per tal que no hi hagi cap forma de violència 
justificada ni tolerada. S’entén la sensibilització com el conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives que 
tenen per objectiu generar canvis i modificacions a l’imaginari social que permetin avançar cap a l’erradicació 
de la violència masclista.

Per a més informació, podeu consultar el III Pla d’igualtat de gènere municipal. Alguns exemples d’accions són:

 • Prevenció primària. Reduir la taxa d’incidència de la violència masclista atacant les seves causes, abans 
que es produeixi, com ara “mantenir l’educació emocional i sexual a les escoles a través de tallers i xerra-
des, dins del Pla de Dinamització Educativa”. 

 • Prevenció secundària. Reduir la taxa de prevalença i assegurar una atenció precoç del problema i una 
intervenció ràpida i eficaç, com ara “mantenir tots els serveis d’informació i orientació, d’atenció psicolò-
gica i d’assessorament jurídic a les dones de Sant Cugat”. 

 • Prevenció terciària. Programes de recuperació i rehabilitació, com ara “mantenir el servei d’atenció a 
infants i adolescents El Far de Colors i el grup de dones en situació de violència masclista per tal de pro-
moure la seva recuperació”.

10.2.2 Detecció

La detecció permet conèixer les situacions de violència masclista en les quals s’ha d’intervenir per tal d’evi-
tar-ne el desenvolupament i la cronicitat.

Aquestes situacions les poden detectar el mateix SIAD, altres serveis i entitats de la xarxa pública o privada o bé 
els amics i amigues o familiars de la víctima. 

Des del SIAD s’organitza anualment una formació per a professionals de la xarxa al voltant d’aquesta temàtica 
per tal de donar-los eines per detectar aquestes situacions i per millorar les intervencions.

Així mateix, el SIAD elabora material divulgatiu respecte al fenomen de la violència masclista, la seva identifica-
ció, els mites, etc. 

10.2.3. Atenció
Entenem per atenció el conjunt d’accions destinades a fer que una persona superi tant les situacions d’abús 
com les seves conseqüències en els contextos personal, familiar i social. S’ha de garantir la seguretat de la 
persona i proporcionar-li informació detallada sobre els recursos i els procediments que faciliten la resolució de 
la seva situació.

10.2.3.1. Origen de la demanda
La demanda pot ser:

 • Directa (o espontània). Quan una dona va al recurs a comunicar la situació de maltractaments que està 
patint, pot accedir a una primera visita d’acollida o a una visita d’assessorament jurídic. Cal lliurar a la 
dona el full de dret d’informació i consentiment de la dona en situació de violència masclista (vegeu l’an-
nex 2). Aquest full és l’específic per utilitzar dins la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral. 
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 • Derivada des d’altres serveis de la xarxa territorial. Tots els serveis municipals que detectin una situació 
de violència masclista poden derivar al SIAD mitjançant el full de derivació, que s’ha d’acompanyar de 
l’eina de valoració del risc (vegeu els annexos).

 • Indirecta. Una tercera persona pot comunicar que algú proper està patint aquesta situació de violència 
(familiars, veïns, etc.). En aquest cas, es pot donar el telèfon d’informació 900 900 120 i també facilitar una 
primera visita d’acollida al SIAD per tal d’assessorar-se.

10.2.3.2. Tipus de demandes
Es poden donar dos casos:

 • Que hi hagi demanda explícita, és a dir, que la dona verbalitzi una situació de violència i faci una deman-
da d’ajut. En aquest cas, cal facilitar-li informació, orientació i assessorament sobre els recursos existents, 
amb un informe de derivació o acompanyament a altres serveis especialitzats.

 • Que no hi hagi demanda explícita, és a dir, que la dona no verbalitzi una situació de violència però hi 
hagi sospites o indicis, o que verbalitzi una situació de violència i no faci cap demanda d’ajut. En aquest 
cas, cal facilitar-li informació, orientació i assessorament per tal de satisfer la identificació de necessitats 
concretes i la formulació de demanda d’ajut. En tot moment s’ha de treballar perquè la dona consideri 
necessària l’atenció i informació.

10.2.3.3. Primera acollida
La dona pot demanar hora directament trucant al telèfon de l’Ajuntament. En cas de derivació, si es creu conve-
nient, el personal tècnic del SIAD també pot trucar a la dona per informar-la i facilitar-li una hora de visita (o bé 
facilitar-li una hora de visita al servei que la deriva). Cal lliurar a la dona el full de dret d’informació i consenti-
ment (vegeu els annexos). Aquest full és l’específic per utilitzar dins la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral. 

10.2.3.4. Avaluació
La valoració de la situació de violència es pot fer mitjançant diferents instruments:

 • RVD-BCN. Aquesta eina determina el risc per a la dona i, per tant, la urgència de la intervenció (vegeu els 
annexos).

 • Entrevista semiestructurada per a víctimes de maltractament domèstic (Echeburúa, Corral, Sarasua, Zu-
bizarreta i Sauca, 1994).

 • Instruments varis: BDI, STAI...

 • Llista d’indicadors de violència (vegeu els annexos)

 • Anàlisi de les característiques de la violència

 • Anàlisi de les necessitats de la dona

10.2.3.5. Planificació de la intervenció
La planificació la farem d’acord amb l’avaluació, segons les necessitats manifestades i detectades i d’acord 
amb la presa de decisions de la dona. No farem mai cap intervenció sense que la usuària hi participi i en sigui 
coneixedora. 

 • Atenció urgent. Es fa en les situacions que requereixen una actuació immediata, tenint en compte la 
gravetat dels fets i la situació de la dona i les seves criatures (quan hi ha un perill per a la integritat física 
de la dona o els seus fills o filles o quan el fet acaba de succeir).

Si es considera que la situació demana una actuació d’urgència, s’ha de valorar si la dona presenta lesi-
ons. En cas afirmatiu, cal adreçar-la al recurs sanitari més proper i fer l’acompanyament si és necessari 
(es demanarà als cossos de seguretat l’acompanyament). La dona té dret a presentar una denúncia en 
les dependències dels Mossos d’Esquadra i a rebre assistència jurídica abans d’iniciar la declaració de 
denúncia. La denúncia donarà pas a l’actuació dels serveis judicials. 
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Atenció del SIAD en cas d’urgència
 • En horari laboral. Entrevista al més aviat possible (per part del SIAD o del servei d’urgències dels 

Serveis Socials Bàsics) i valoració de la situació. 

 • Fora de l’horari laboral, en vacances o quan les tècniques del SIAD no estiguin dis-
ponibles. Contacte amb els Mossos d’Esquadra i/o els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de 
guàrdia i contacte telefònic amb el 900 900 120. Comunicació al SIAD per correu electrònic per po-
der informar de la situació. 

Valoració d’allotjament d’urgència
Per valorar si la dona necessita un recurs residencial d’urgència, cal tenir en compte aspectes com el risc 
que presenta, si l’agressor ha estat detingut o no, si pot anar a casa de familiars o amics, etc. Cal coordi-
nar-se amb els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament. 

 • Atenció no urgent. En les situacions que no requereixen una actuació immediata, ja que no es percep 
risc imminent per a la integritat física de la dona i dels seus fills o filles, l’atenció del SIAD consisteix a do-
nar hora de visita a la dona perquè l’atenguin al més aviat possible. Cal, però, fer les gestions i derivacions 
pertinents en funció de les necessitats identificades. El servei ha d’engegar un procés d’informació, orien-
tació, acompanyament i derivació als serveis adients.

10.2.3 Recuperació

És l’etapa del cicle personal i social on es restableixen els àmbits danyats a causa de les situacions de violència. 
Aquest procés es duu a terme amb l’acompanyament d’una persona o d’un equip professional, i la seva durada 
es relaciona amb el dany patit, la cronicitat de l’abús i la capacitat de resiliència de cada persona afectada.

 • Valoració d’ajuts (de risc i de necessitats). Dins el pla de treball s’ha de tenir en compte si la recuperació 
de la dona exigeix la tramitació d’ajuts econòmics, el servei ATENPRO, serveis d’acolliment d’urgència, de 
llarga o de mitjana estada, o altres. Cal fer la derivació als serveis oportuns. 

 • Valoració d’atenció especialitzada. L’atenció especialitzada comprèn assessorament jurídic (Punt d’As-
sessorament per a Dones sobre Igualtat d’Oportunitats [PADI]), atenció psicològica, grups de dones, servei 
d’atenció als infants i adolescents víctimes de violència masclista i familiar, o altres serveis de la xarxa.

 • Notificació als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Sant Cugat. Si la dona té fills/es, es valorarà 
si aquests/es poden patir els efectes de la situació de violència i, en cas afirmatiu, es notificarà als Serveis 
Socials Bàsics de l’Ajuntament.

 • Coordinació, seguiment i avaluació del pla de treball fins al tancament del cas. Es faran les coordi-
nacions oportunes amb els equips implicats. Es podran prendre les decisions de més responsabilitat de 
forma conjunta. 
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10.3 Recursos 

Recurs Gestió

ATENPRO SIAD i Serveis Socials Bàsics Control d’incidències 
i informe mensual

Acreditació RAI 
(renda activa d’inserció) SIAD i Serveis Socials Bàsics

Casa d’Urgències/CUESB SIAD i Serveis Socials Bàsics
L’activador/a del CUESB 
és el/la cap de servei de 
Serveis Socials.

Casa de llarga estada  
de la Generalitat

SSB de l’Ajuntament, amb la col·laboració del 
SIAD si és coneixedor del cas

Certificat acreditatiu 
de la situació de 
violència masclista

Si intervenen Serveis Socials i el SIAD, 
l’acreditació es fa des del SIAD.
Si només intervé Serveis Socials, l’acreditació 
es fa a partir de protocol, i si el resultat és un 
dels tres riscos (RVD-BCN), cal acreditar la 
situació mitjançant el model unificat. 
Si hi ha una demanda però no hi ha 
seguiment per part de cap servei, es farà 
una acollida des del SIAD.

Certificat acreditatiu per 
als pisos del fons social 
sempre que no hi hagi 
cap document judicial
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11. Serveis Socials

11.1 Origen de la demanda 

La demanda pot ser:
 • Directa (o espontània). Quan una dona va a Serveis Socials a comunicar la situació de maltractaments 

que està patint, pot accedir al servei d’acollida o equip de territori. Cal lliurar a la dona el full de dret d’in-
formació i consentiment de la dona en situació de violència masclista (vegeu els annexos). Aquest full és 
l’específic per utilitzar dins la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral. 

 • Derivada des d’altres serveis de la xarxa territorial. Tots els serveis municipals que detectin una situació 
de violència masclista poden derivar a Serveis Socials mitjançant el full de derivació, que s’ha d’acompa-
nyar de l’eina de valoració del risc (vegeu els annexos).

 • Indirecta. Una tercera persona pot comunicar que algú proper està patint aquesta situació de violència 
(familiars, veïns, etc.). En aquest cas, es pot donar el telèfon d’informació 900 900 120 o bé donar hora 
d’acollida amb els serveis territorials d’atenció a la dona o de Serveis Socials.

La recepció de la demanda es pot produir directament pel servei d’acollida amb cita prèvia o mitjançant la 
intervenció directa dels equips de seguiment de Serveis Socials. 

11.2 Tipus de demanda 

 • Expressa: la dona verbalitza la situació de violència masclista de forma directa. 

 • Inespecífica: la demanda es fa a través de demandes d’ajuts i d’exploració familiar. 

Per valorar la situació de risc cal passar l’eina de valoració del risc (vegeu l’annex 6). 

11.3 Actuacions de Serveis Socials 

Prevenció

L’acció preventiva se centra en les causes que han provocat la situació de violència. La prevenció està lligada 
necessàriament a l’enfocament educatiu de la intervenció. Fer prevenció de la violència implica fer camí per 
desaprendre la violència i modificar les relacions entre les persones. 

La intervenció preventiva es fa amb accions com prevenir l’aïllament o connectar o reconnectar amb la xarxa 
social, entre d’altres. 

Aquest tipus d’intervenció es desenvolupa en dos àmbits: 
 • Individual i familiar: a través de serveis de l’espai d’acollida de Serveis socials i a través dels equips de 

seguiment i tractament, mitjançant plans de millora i seguiment de les actuacions. 

 • Grupal i comunitari (actualment poc desenvolupat): a través d’actuacions de grups i projectes dirigits a la 
infància, el jovent i les famílies. 
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Detecció

Es considera que les situacions de vulnerabilitat són susceptibles de ser estudiades i valorades, i dins d’aquesta 
perspectiva s’incorpora tot el cicle vital de la dona i la seva família. L’abordatge s’ha de fer en el treball conjunt, 
coordinat i en xarxa amb tots els agents implicats, entitats, grups de dona, recursos, etc. La sospita que una 
dona pot patir una situació de violència masclista pot arribar per diverses vies. La detecció es pot produir tant 
en l’espai d’acollida de Serveis Socials com a través dels equips de seguiment i tractament. 

En aquesta fase cal utilitzar el protocol de valoració del risc de violència contra la dona (vegeu els annexos), per 
tal de valorar la situació i decidir si cal o no fer una intervenció, ja sigui immediata o no. Si es valora que cal un 
treball de seguiment, es passa als equips de tractament de Serveis Socials i als serveis especialitzats (SIAD). Per 
a la valoració i la derivació cal utilitzar els documents pertinents (vegeu els annexos). 

Si l’actuació ha de ser immediata, s’actuarà de forma urgent mobilitzant els recursos de què es disposi segons 
la situació:

Recurs Tramitació Observacions

CUESB Urgències a partir de les 15 h

S’activa a través dels activadors 
CUESB.

Annex 4 del protocol específic 
de Serveis Socials 

Quan la dona necessita atenció 
integral.

Pis temporal de Rubí Cal contactar amb un caporal 
dels Mossos d’Esquadra de 
Rubí i amb el SIAD de Rubí.

Annex 5 del protocol específic de 
Serveis Socials (fitxa de contactes 
més conveni i fitxa de sol·licitud)

Quan la dona es troba en una situació 
en què refereix molta por i necessita 
trobar-se amb vigilància les 24 hores.

Aquest recurs s’ubica a les 
dependències policials.

Centre d’acollida Coordinació SIAD/SSB

La derivació es farà 
conjuntament a la casa 
d’acollida de la Generalitat.

Annex 6 del protocol específic 
de Serveis Socials (fitxa de contacte 
més sol·licitud de derivació)

Seguiment i tractament

És la fase on es fa un diagnòstic acurat del cas.

Les etapes fonamentals de l’estudi són: 

 • Recollida d’informació per identificar i analitzar la situació que s’està produint: factors de risc i de fragilitat 
present i potencialitats 

 • Emplenament de l’eina de factors diagnòstics de Serveis Socials

 • Valoració de la situació: tipus de violència, nivell de gravetat, abast de la problemàtica i riscos futurs
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Les actuacions que cal portar a terme són: 

 • Informació

 • Orientació i assessorament

 • Tramitació de recursos ajustats a les demandes i necessitats

 • Acompanyament amb el pla de millora consensuat amb la dona i, si cal, amb el servei especialitzat del 
territori

 • Coordinació amb diferents recursos de la xarxa

 • Valoració continuada

Recuperació

És la fase on s’ha de donar continuïtat i acompanyament acurat a la dona i el seu entorn familiar dins el pla de 
treball establert. Es valoren els ajuts i recursos necessaris per cobrir les seves necessitats bàsiques i millorar la 
seva situació social. 

En aquesta fase cal valorar la idoneïtat de connectar o reconnectar la dona als diferents recursos de la comuni-
tat del territori o propers. 

Alguns dels recursos que hi ha a l’abast s’enumeren a l’annex 7 del protocol específic de Serveis Socials.

Es pot orientar a demanar hora al SIAD per assessorar-s’hi.
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12. Educació 
Quan dins l’àmbit educatiu es detectin o evidenciïn en el si de les famílies problemes de violència masclista en-
tre els adults (separacions difícils, humiliacions, agressions), els centres educatius es podran posar en contacte 
directament amb Serveis Socials o el servei DonaInformació.

Quan la intervenció no sigui d’urgència i el centre educatiu compti amb l’assessorament de l’EAP, es podrà vehi-
cular a través d’aquestes professionals.

L’EAP intervé a tots els centres educatius públics (i puntualment als centres concertats) i pot fer una funció de 
pont entre l’escola o l’IES i serveis més específics.

Actuacions

 • Prevenció 

 • Col·laborar amb programes preventius dins dels centres educatius. Exemple: projecte Escolta’m, 
que es porta a terme en algunes escoles de primària del municipi.

 • Intervenir de manera coordinada amb diversos serveis.

 • Prestar atenció immediata i àgil per evitar demores d’intervenció.

 • Detecció

 • Recollir situacions de risc de violència masclista o de crisi familiar, detectades pels equips docents 
o altres serveis, i contrastar-les amb altres serveis. 

 • Atenció

 • Formar part de la xarxa on es coordinen actuacions entre el centre educatiu i Serveis Socials, CSMIJ, 
SIAD, DAPSI, Sanitat...

 • Acompanyar els tutors i tutores. Si escau, fer acompanyament directe a l’infant o adolescent.

 • Recuperació

 • Compartir els objectius de la intervenció en la xarxa.

En cas de situació de risc, cal seguir el Protocol d’atenció d’infants en situació de risc i el protocol de xarxa del 
municipi.
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13. Servei d’Ocupació Municipal (SOM) 
El SOM pot ser una eina clau perquè les dones víctimes d’una situació de violència que estiguin ja en la fase 
de recuperació, o ja recuperades, puguin trobar feina (si no en tenen) o puguin canviar a una de millor. Aquest 
col·lectiu té preferència a l’hora de rebre els serveis del SOM.

El SOM està format per tècniques amb formació en psicologia i pedagogia per acompanyar les persones en 
recerca de feina.

Hi ha tres àrees:

1 Assessorament

 • L’objectiu és fer una atenció personalitzada per ajudar a definir i a desenvolupar el projecte 
professional.

 ‒ Acompanyament i orientació en la recerca de feina (amb entrevistes individuals i participa-
ció en tallers de grups molt reduïts)

 ‒ Club de la Feina (espai on s’ofereix la infraestructura necessària per a la recerca de feina)

2 Formació

 • L’objectiu és la millora o reciclatge de les capacitats professionals.

 ‒ Cursos de Sant Cugat Feina

 ‒ Suport i col·laboració en formació externa

 ‒ Ajuts a la formació bàsica (Escola d’Adults)

3 Ocupació

 • Borsa de treball. És un servei que posa en contacte, d’una manera àgil, les empreses 
que busquen personal amb les que cerquen feina. Ofereix:

 ‒ Accés a les ofertes laborals de diferents sectors i perfils

 ‒ Plataforma en línia per presentar i gestionar candidatures, fent seguiment 
(www.santcugatfeina.cat/borsa-de-treball/ofertes-de-treball)

 ‒ Informació sobre el mercat de treball i ofertes del territori

 • Plans d’ocupació. Són contractes temporals per ocupar diferents llocs de treball dins de l’Ajun-
tament. Durant el període de contractació reben formació i acompanyament per millorar la seva 
ocupabilitat i afavorir la seva inserció posterior al mercat ordinari.

 • Altres programes específics de foment de l’ocupació

Quan des del SOM es detecta algun cas de violència masclista, se’n fa la derivació al SIAD. Si surten plans d’ocu-
pació, alguns d’específics per a dones en situació d’atur i víctimes de violència de masclista, es fa coordinació 
amb el SIAD i Serveis Socials.

http://www.santcugatfeina.cat/borsa-de-treball/ofertes-de-treball
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14. Àmbit judicial 

14.1 Jutjats de violència contra les dones (VIDO) 

La Llei orgànica 1/2004 exposa en el seu capítol IV la matèria relativa a les mesures judicials de protecció i segu-
retat de la víctima.

La tutela judicial pertany als jutjats de violència sobre la dona (VIDO), però, en tot cas, intervenen en la de-
tecció, l’atenció, l’acompanyament i la derivació diversos subjectes, com ara cossos de policia, organismes o 
entitats assistencials (públics o privats), el Ministeri Fiscal, lletrats/des i altres professionals que puguin tenir un 
paper determinant en l’activació de les mesures de protecció de la víctima.

La creació de jutjats especialitzats és una de les novetats mes destacables de la Llei orgànica 1/2004. Amb 
aquesta mesura, es pretén evitar la descoordinació jurisdiccional civil i penal i, per tant, centralitzar les actuaci-
ons per millorar l’agilitat del procés i garantir la seguretat jurídica de la víctima.

Amb els jutjats de violència sobre la dona es pretén aconseguir, en tots els partits judicials, una atenció adequa-
da davant dels problemes relacionats amb la violència de gènere. En cada partit judicial n’hi haurà un o més 
jutjats de violència. 

El jutjat VIDO que correspon a Sant Cugat està situat als Jutjats de Rubí, on hi ha vuit jutjats de primera instàn-
cia i instrucció; és a dir, que s’hi jutgen tant procediments penals com civils. No són jutjats especialitzats. Així 
mateix, s’hi instrueixen tots els procediments penals que posteriorment són jutjats en els jutjats penals i en 
l’Audiència de Barcelona.

El El Jutjat de Violència contra la Dona de Sant Cugat (jutjat núm. 5 de Rubí) tramita tots els temes de violència i 
tots els processos de separació i divorcis que s’hagin donat amb anterioritat o posterioritat als fets de violència. 
En els casos en què els processos civils s’han portat abans en altres jutjats, aquests jutjats s’inhibeixen a favor 
del jutjat de violència de gènere.

Competències dels jutjats de violència sobre la dona
Els jutjats de violència sobre la dona coneixeran l’ordre de protecció, sens perjudici de les competències atribuï-
des al Jutjat de Guàrdia, i tenen atribuïdes les següents competències civils i penals:

Competències penals 

Els jutjats de violència sobre la dona assumiran aquestes competències sempre que:

A) a) Es tracti de:

 • Determinats delictes, com ara homicidis, avortaments, delictes contra la llibertat, la integritat mo-
ral o la llibertat i indemnitat sexuals, o qualsevol altre delicte contra drets i deures familiars comès 
amb violència o intimidació (article 87 ter de la LOPJ, 1.a i 1.b).

 • Determinats delictes i delictes lleus connexos (els comesos com a mitjà per perpetuar delictes lleus 
o delictes de la seva competència, facilitar la seva execució o procurar impunitat) (article 17 bis de 
la Llei d’enjudiciament criminal).

 • Ordres de protecció

B) b) Hi hagi relació entre l’autor i la víctima.

C) c) Constitueixin expressió de violència de gènere.
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Competències civils

Els jutjats de violència sobre la dona exerceixen les seves competències en matèria civil de forma exclusiva i 
excloent, i en tot cas, de conformitat amb els procediments i recursos previstos a la Llei d’enjudiciament civil, 
quan concorrin simultàniament els següents requisits:

 • Que es tracti de matèries de procediment civil específic.

 • Que hi hagi un procediment penal per violència de gènere.

 • Que víctima i autor siguin parts en el litigi civil.

Serà competent el jutjat de violència sobre la dona segons el domicili de la víctima.

L’ordre de protecció

L’ordre de protecció es l’instrument que reconeix la llei per a la salvaguarda dels drets de les dones que patei-
xen o han patit violència de gènere. És una resolució judicial que, en els casos en què hi hagi indicis fonamen-
tats de la comissió de delictes o faltes de violència de gènere i una situació objectiva de risc per a la víctima, 
ordena la seva protecció mitjançant l’adopció de mesures cautelars penals i civils, a més d’activar una sèrie de 
mesures d’assistència i protecció social.

Confereix a la víctima un estatut integral de protecció que es pot fer valer davant de qualsevol autoritat i ad-
ministració pública; això implica l’obligació dels jutjats de comunicar totes les ordres de protecció a l’Oficina 
d’Atenció a la Víctima.

L’ordre de protecció implica el dret de la víctima a ser informada permanentment sobre la situació processal i 
penitenciària de l’agressor.

Qui la pot demanar?

 • La víctima

 • Qualsevol persona que tingui amb la víctima alguna de les relacions de parentiu descrites a l’article 173 
del Codi penal

 • El Ministeri Fiscal

Els organismes o entitats assistencials (públics o privats) estan obligats a posar en coneixement del jutjat o del 
Ministeri Fiscal els fets que puguin donar lloc a una ordre de protecció, quan tinguin coneixement o indicis que 
la víctima es troba en situació de risc.

On es pot orientar a la víctima?

A la Fiscalia, a les oficines d’atenció a les víctimes, als serveis socials, a les institucions assistencials dependents 
de les administracions públiques i als serveis d’orientació jurídica dels col·legis d’advocats.

On es presenta?

A qualsevol comissaria de policia (en aquest cas anirà acompanyada de l’atestat policial) o al jutjat amb la 
corresponent denúncia.

Els jutjats de violència sobre la dona no actuen de guàrdia. Les diligències i resolucions que conegui aquest 
jutjat hauran de ser practicades durant les hores d’audiència i serà la policia judicial qui faci les citacions en el 
dia hàbil més pròxim.
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Com s’adopta?

Un cop rebuda la sol·licitud, el jutge haurà de convocar les parts a una audiència urgent, que se celebrarà en 
un termini màxim de 72 hores, on seran citats la víctima, l’agressor i el Ministeri Fiscal. La no assistència de 
la víctima o de la persona sol·licitant de l’ordre de protecció no determinarà necessàriament la suspensió de 
l’audiència.

Model de protocol local per a l’abordatge de la violència masclista

 • Audiència de les parts. Es farà mitjançant la declaració separada de víctima i agressor, els fills/es i la 
resta de membres de la família.

 • Resolució. Conclosa l’audiència, el jutge dictarà interlocutòria en què resoldrà el que procedeixi i les me-
sures civils i penals que consideri. En cas que consideri insuficients les diligències practicades, ordenarà 
que el procediment continuï com a diligències prèvies del procediment abreujat.

 • Comunicació i inscripció de l’ordre de protecció. La resolució d’ordre de protecció es comunicarà a:

1. L’agressor

2. La víctima

3. El/la fiscal

4. Les administracions públiques (punt de coordinació)

5. Els cossos i forces de seguretat

L’ordre de protecció serà inscrita en el Registre Central per a la protecció de les víctimes de la violència domèsti-
ca. Si l’ordre de protecció queda sense efecte, també s’haurà de fer constar al Registre Central.

Mesures que es poden adoptar

Mesures penals

Les mesures que preveu la Llei orgànica 1/2004 per adoptar en matèria penal i civil venen regulades segons el 
previst a la Llei d’enjudiciament criminal. Les mesures penals estan recollides a l’article 544 bis de la Llei d’enju-
diciament criminal.

Són mesures de caràcter provisional; la vigència l’establirà el jutge. En principi, es mantindran fins que es dicti 
sentència i, en tot cas, mentre es tramitin els eventuals recursos.

Són les següents:
 • Prohibició de residir en determinats llocs

 • Prohibició d’aproximar-se a determinats llocs

 • Prohibició d’aproximar-se a la víctima o comunicar-se amb ella

 • Suspensió del dret a la tinença i ús d’armes

 • Presó provisional

L’article 37 de la Llei orgànica 1/2004 modifica la redacció de l’article 153 del Codi penal i tipifica el delicte de 
maltractaments, tant físics com psicològics, inclosa la violència ocasional, amb la qual cosa es distingeix de 
l’article 173 del Codi penal, que inclou l’element d’habitualitat.
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Cal tenir en compte també l’article 468 del Codi penal, que estableix els supòsits d’incompliment d’ordres 
d’allunyament, ordres de protecció o mesures de seguretat o cautelars o de la mateixa naturalesa imposades en 
processos criminals relacionats amb la violència domèstica. S’estableix pena de presó o privació de llibertat, de 
6 mesos a 1 any, en el cas de trencament de condemna, i multa durant 12 a 24 mesos en els altres casos.

En el cas d’incompliment de la prohibició d’aproximació i comunicació (article 48 del Codi penal) i en el cas que 
la persona ofesa sigui una de les persones del l’article 173.2, s’imposarà pena de presó de 6 mesos a 1 any.

Mesures civils
Sens perjudici del que estableix l’article 158 del Codi civil relatiu a les mesures de filiació, la Llei orgànica 1/2004 
remet a l’article 544 ter, apartat 7, de la Llei d’enjudiciament criminal, on s’estableixen les mesures de natura-
lesa civil. 

Poden ser les següents:

 • Atribució de l’ús de l’habitatge familiar 

 • Determinació del règim de custòdia i visites i comunicació amb els fills/es

 • Règim de prestació d’aliments

 • Qualsevol altra mesura que es consideri

Aquestes mesures s’han de sol·licitar a instància de part, mai d’ofici. Per aprovar aquestes mesures és impres-
cindible que no hagin estat acordades amb anterioritat per cap òrgan de jurisdicció civil, ja que, amb caràcter 
general, l’ordre penal no pot modificar mesures adoptades en la jurisdicció civil.

Aquestes mesures tenen limitada la vigència a 30 dies. En aquest termini han de ser ratificades, modificades o 
deixades sense efecte pel jutge civil. Si en el termini de 30 dies la víctima no insta un procediment civil, queden 
sense efecte.

Però, si dins d’aquest termini es presenta la demanda, les mesures es poden prorrogar durant 30 dies més, a 
comptar de la presentació de la demanda.

Altres mesures
A més de les mesures penals i civils, l’ordre de protecció permet adoptar les següents:
Sortida obligatòria de l’imputat del domicili on hagi estat convivint amb la víctima o de la residència de la uni-
tat familiar, i prohibició de tornar-hi
Excepcionalment, autorització a la víctima perquè concerti amb una agència o societat pública d’arrendament 
d’habitatges la permuta de l’habitatge familiar per un altre, durant el temps i les condicions que es determinin
Suspensió de l’exercici de la pàtria potestat i/o de la guarda i custòdia de menors
Suspensió del règim de visites o establiment d’un règim de visites vigilat en algun servei especialitzat

Mesures assistencials
Son aquelles mesures que s’atorguen en virtut dels drets que reconeix la Llei orgànica 1/2004, als quals es fa 
referència en aquest document en l’apartat dedicat al marc legal. Són mesures de caràcter assistencial i/o eco-
nòmic per a la víctima.
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14.2 Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) 

L’article 2 de la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta, reconeix el dret d’assistència jurídica gratuïta, amb 
independència de l’existència de recursos per litigar, a les víctimes de violència de gènere, en aquells processos 
que tinguin vinculació amb la seva condició de víctimes o en derivin o en siguin conseqüència, i als i les menors 
d’edat quan siguin víctimes d’abusos o maltractaments. També estableix que l’assistència jurídica es prestarà 
de forma immediata.

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa té com a funció bàsica oferir assessorament jurídic en tot tipus de 
situacions de violència.

El Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) presta els seus serveis en la seu que l’ICATER (Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Terrassa) té a l’edifici del Jutjats de Rubí. A Sant Cugat es presta aquest servei a la seu central de l’Ajunta-
ment. Fora de l’horari establert en aquests espais, es recomana que la víctima s’adreci a la Policia Local o qual-
sevol altre cos de seguretat o directament als Jutjats, on se li prestarà l’auxili necessari, fins que pugui contactar 
l’endemà amb el SOJ.

Les designacions d’urgència fetes des de l’ICATER es faran de forma immediata i directa i s’intentarà que la 
víctima de maltractaments pugui abandonar el SOJ amb les dades de l’advocat que li hagi estat designat, per 
tal que pugui contactar-hi amb la màxima rapidesa.

L’ICATER, a través dels serveis que té, prestarà assessorament jurídic davant les situacions de violència domès-
tica o familiar, tant físiques com psicològiques, en què la víctima s’adreci directament i personalment al SOJ, 
per iniciativa pròpia o per haver estat derivada des d’algun altre servei, i sol·liciti assessorament legal per al 
procediment penal i/o el civil.

Si, després de la informació que li donarà el lletrat del SOJ, de les diferents mesures o alternatives que té al seu 
abast, la víctima sol·licita la designació d’un/a lletrat/da que defensi els seus drets i els seus interessos, l’ICATER 
li designarà de forma immediata i directa un/a advocat/da del torn especial de maltractaments.

Aquest/a lletrat/da haurà d’estar inscrit/a forçosament tant en el torn d’ofici penal com en el matrimonial i li 
prestarà el seu assessorament legal en tots els procediments judicials, tant de l’àmbit penal com de l’àmbit 
civil i matrimonial, que la víctima tingui interposats (denúncies anteriors, mesures cautelars, mesures provisi-
onals...), així com en els que la víctima pugui interposar amb posterioritat a la designació (demanda de separa-
ció, adopció d’altres mesures cautelars, assistència a judici, interposició de recursos, contacte amb la Fiscalia, 
etc.) en matèria penal i/o civil i matrimonial.

L’advocat/da designat/da haurà de tramitar tots els procediments judicials derivats de la situació de violència 
masclista, sense necessitat que la víctima hagi d’adreçar-se al SOJ cada cop que desitgi o necessiti interposar 
un nou procediment. Així mateix, l’advocat/da haurà de prestar tota la cobertura legal a la víctima de maltracta-
ments.

El torn especial de lletrats/des de guàrdia en comissaries i jutjats són advocats/des que assisteixen a víctimes 
de violència masclista en qualsevol moment (fan guàrdia les 24 hores del dia). Aquests/es lletrats/des en la 
assistència a víctimes de violència masclista porten els processos penals relatius a violència i tots els proce-
diments civils (separació, règim de visites, pagament de pensions...) que s’haguessin iniciat anteriorment o es 
puguin iniciar amb posterioritat, i, per tant, tots els procediments s’acumularan en un sol lletrat.
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14.3 Ministeri Fiscal 

Dins de la Fiscalia de Terrassa hi ha una fiscalia especialitzada en violència masclista. Aquesta intervé en tots 
els casos de maltractament.

Les actuacions de la Fiscalia es concreten en:
 • Entrevistes personals amb les víctimes de maltractaments per al seguiment personalitzat de cada cas

 • Petició als Jutjats de mesures de seguretat per a les víctimes, des de mesures d’allunyament fins a presó 
provisional per a l’agressor

 • Peticions d’acumulació de denúncies per faltes, per tal d’incoar les diligències prèvies per perseguir el 
delicte de violència habitual en l’àmbit familiar de l’article 153 del Codi penal

 • Presència del Ministeri Fiscal en tots els judicis de faltes i injúries, quan aquestes es donin entre cònjuges 
o parelles entre les quals hi hagi hagut algun tipus de relació afectiva

 • Preparació d’un registre de les víctimes on s’incorporen totes les denúncies que es van presentant i totes 
les mesures i resolucions judicials que afecten les dones maltractades, per a un millor seguiment de cada 
situació

 • Presència del Ministeri Fiscal en tots els judicis ràpids i diligències urgents que es donin entre cònjuges o 
parelles entre les quals hi hagi hagut algun tipus de relació afectiva

Un dels problemes principals que persisteixen en la lluita contra la violència vers les dones és el silenci de les 
víctimes, que o bé no denuncien o s’aparten immediatament d’un procediment ja iniciat. Per a això, és fona-
mental que la Fiscalia d’Àrea tingui coneixement d’aquells supòsits de maltractaments en l’àmbit familiar que, 
per les especials relacions entre agressor i víctima, no són objecte de denúncia. En aquests casos, els contactes 
amb els serveis socials i les persones professionals de la medicina són fonamentals, ja que una comunicació a 
la Fiscalia d’Àrea permet una inicial investigació a través de les corresponents diligències d’investigació i, si és el 
cas, la interposició de la denúncia, si és procedent.

Són fonamentals la detecció i la prevenció, per evitar que aquestes conductes es perpetuïn o fins i tot es conver-
teixin en situacions més greus. Així, en aquells casos en què la dona es negui a denunciar i el personal sanitari 
tingui fundades sospites de l’existència de maltractaments físics o psíquics (quan no hi ha constatació clara de 
l’origen de les lesions com per poder emetre el corresponent part de lesions), es recomana comunicar a la Fisca-
lia l’esmentada situació, tal com estableix el precepte legal. La Fiscalia decidirà, d’acord amb els indicis que es 
puguin aportar o ampliar, quina és la situació processal adequada. 

14.4 Metges/esses forenses 

Els Jutjats de Rubí disposen d’un equip de metges i metgesses forenses que depenen de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya (IMLC), òrgan tècnic al servei de l’Administració de Justícia, adscrit al Departament de Justí-
cia i dependent de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.

L’IMLC té les funcions següents:

 • Auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials 
mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina 
forense.

 • Fer activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense.

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en 
la disposició addicional segona ordena al Govern i a les comunitats autònomes amb competències en matèria 
de justícia que organitzin en el seu àmbit respectiu els serveis forenses, de manera que disposin d’unitats de 
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valoració forense integral encarregades de dissenyar protocols d’actuació global i integral en casos de violència 
de gènere. 

La valoració que es lliura a la jutgessa o jutge dependrà de la seva demanda i pot incloure: un estudi de la 
víctima, i també de la persona agressora i/o del nucli familiar que pateix una situació de violència; els rols i les 
interaccions de les persones implicades; i la intensitat i la recurrència de la violència i de les seves seqüeles. 
Això permet adequar molt més les mesures al cas concret, afavorir les actuacions que calgui executar i actuar 
no només de manera reparadora dels danys causats, sinó també de manera preventiva.

Els aspectes bàsics d’exploració s’han de centrar a fer una descripció detallada de les lesions (tipus, localització, 
nombre, aspecte, dimensions...) i establir el nexe causal de la lesió en funció de la compatibilitat amb la decla-
ració feta a les actuacions judicials. 

De vegades és interessant obtenir imatges de la lesió, amb el consentiment previ per escrit de la dona, o bé fer-
ne esquemes o dibuixos. 

En qualsevol cas, cal tenir presents sempre tant les lesions físiques com la situació psicològica de les dones. 

14.5 Equips tècnics del Departament de Justícia 

14.5.1 Assessorament tècnic penal 

L’assessorament tècnic penal dona resposta a les demandes oficiades pels òrgans judicials d’aquesta jurisdicció 
i els facilita la presa de decisions mitjançant l’elaboració d’informes, en els quals, a banda de la informació per-
tinent, es fan constar valoracions, conclusions i/o propostes tècniques amb relació als encausats, les víctimes i 
els testimonis implicats en un procediment penal.

Els equips d’assessorament tècnic penal, distribuïts territorialment, estan formats per professionals de la psi-
cologia i del treball social especialitzats en l’àmbit judicial, concretament en la realització de pericials psicològi-
ques, socials i psicosocials.

Què ofereixen?

 • Programa de suport a l’exploració judicial. Adreçat a menors i testimonis especialment vulnerables per 
les seves condicions físiques o psíquiques, que requereixen el suport de personal especialitzat per efec-
tuar la declaració judicial. Es pretén que la gravació de l’exploració esdevingui una prova preconstituïda 
perquè la persona no hagi de tornar a declarar en el moment del judici oral.

 • Programa d’assessorament tècnic oficiat sobre víctimes. Aporta informació significativa sobre les víc-
times, respecte de la seva credibilitat, afectacions cognitives, seqüeles psicosocials i l’adequació de me-
sures de protecció, d’acord amb la demanda oficial.

 • Programa d’assessorament tècnic oficiat sobre testimonis. Aporta informació significativa sobre els 
testimonis implicats respecte de la seva credibilitat i afectacions cognitives, entre d’altres, d’acord amb la 
demanda oficial.

Com treballen?

Cada programa té una metodologia i un procés d’intervenció específics, adequats als seus objectius. De manera 
general, quan arriba un ofici, s’estudia la demanda i s’assigna el cas a la persona professional experta en aquell 
àmbit (en casos de sumari, se n’hi assignen dues). 

Aquesta persona professional fa les actuacions preliminars d’estudi de la informació judicial i de l’expedient ad-
ministratiu (si hi ha antecedents d’intervenció); planifica les intervencions que cal fer; duu a terme l’entrevista o 
entrevistes (exploració, en el suport judicial); s’ocupa que es passin les proves diagnòstiques (si escau); gestio-
na les coordinacions externes necessàries; i redacta l’informe que es lliura a l’òrgan judicial sol·licitant.
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Les intervencions es regeixen per les pautes següents: 
 • Imparcialitat, objectivitat i equitat, així com pel principi d’intervenció mínima necessària. 

 • La persona que ha de ser objecte d’intervenció tècnica decideix la seva participació d’acord amb la seva 
responsabilitat. En cas que no comparegui, s’informa el jutjat corresponent. 

 • S’informa a les persones de la intervenció que es durà a terme abans d’iniciar-la. 

 • La informació que s’obté de la intervenció no està subjecta al secret professional atès que té lloc en el 
context judicial. 

 • De cada intervenció s’elabora un informe que dona resposta a la demanda oficiada, el qual té caràcter 
facultatiu i no vinculant per a la decisió judicial que es deriva del procediment.

Qui pot sol·licitar l’assessorament tècnic penal?

Jutges/esses i magistrats/des dels jutjats d’instrucció, jutjats penals, seccions penals de les audiències provinci-
als i Ministeri Fiscal (assessorament tècnic oficiat). 

14.5.2 Assessorament tècnic en l’àmbit de la família 

L’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família el formen professionals de la psicologia i el treball social 
especialitzats en l’àmbit judicial i en el treball amb famílies.

Treballa per als jutjats de primera instància i de família d’arreu de Catalunya i realitza informes que van dirigits 
als jutges i jutgesses i que serveixen per facilitar una decisió judicial ajustada a les característiques particulars 
de cada família, sempre en benefici dels i les menors implicats/des.

Ofereix un espai on les famílies poden reflexionar sobre les dificultats que implica una reorganització familiar 
després de la separació. Així mateix, ofereix espais on les famílies poden optimitzar el seu funcionament quant 
a les relacions familiars i el règim de visites.

L’equip professional planifica la intervenció tècnica d’acord amb el tipus de conflicte que manifesta la família i 
les preguntes que formula el jutge o jutgessa.

L’eina principal d’aquesta intervenció és l’entrevista psicosocial en el context judicial, tot i que l’equip disposa 
d’altres eines que pot aplicar segons els criteris establerts en els protocols d’actuacions interns.

Totes les intervencions es regeixen pels principis d’imparcialitat, objectivitat i equitat.

Quan els jutges/esses sol·liciten un informe, l’equip cita les famílies, les quals decideixen assistir al servei 
d’acord amb la seva responsabilitat. En cas de no comparèixer-hi, s’informa al jutjat corresponent.

L’equip professional informa les famílies de les característiques de la intervenció tècnica que es durà a terme.

La informació que s’obté d’aquesta intervenció tècnica no està subjecta al secret professional, atès que té lloc 
dins d’un context judicial.

Les entrevistes que es duen a terme suposen la participació dels membres de la família que formen part del 
procediment judicial i, a criteri tècnic, d’aquells que es considera que són significatius en la vida de la persona 
menor.

Després s’elabora un informe, amb caràcter facultatiu i no vinculant, que dona resposta a la demanda del jutge 
o jutgessa, que és qui pren l’última decisió.
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14.6 Oficines d’atenció a la víctima del delicte 

Són un servei gratuït que ofereix atenció, suport i orientació a les víctimes i persones perjudicades per un de-
licte o falta, i punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere 
que adopten els òrgans judicials a Catalunya.

Aquestes oficines depenen de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i tenen 
com a finalitat oferir a les víctimes informació i suport perquè puguin exercir els drets que els reconeix la legisla-
ció vigent, així com una atenció integral per potenciar la recuperació personal i reduir la victimització.

Amb aquest servei es pretén:
 • Promoure els drets de les víctimes i potenciar l’aplicació i el desenvolupament del marc normatiu.

 • Fer de pont entre les víctimes i les instàncies judicials que intervenen en el procés.

 • Prestar una atenció integral que eviti la revictimització, minimitzi les seqüeles i potenciï la recuperació 
psicosocial.

Informació i assessorament 

 • Assessoren sobre els drets des d’abans de la interposició de denúncia fins a la resolució judicial.

 • Informen sobre el dret d’assistència jurídica gratuïta i el torn d’ofici.

 • Assessoren sobre el procés judicial.

 • Informen sobre com sol·licitar una ordre de protecció i del que això significa.

 • Informen sobre els ajuts econòmics als quals es pot tenir dret pel fet d’haver patit determinats delictes.

 • Ofereixen informació i atenció integral, tal com preveu la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixe-
ment i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

 • Fan acompanyament al llarg de tot el procediment judicial, i en particular: 

 • Preparació per a l’acte de judici oral

 • Sol·licitud de les mesures de protecció necessàries que garanteixin la intimitat i seguretat (princi-
palment en agressions sexuals i violència domèstica o de gènere)

 • Assistència, si és necessari, als actes judicials

 • Informació de les ordres de protecció, el contingut i durada de les mesures adoptades, i la situació 
penitenciària de la persona imputada

Suport emocional i atenció psicològica 

 • Ofereixen ajuda per definir i resoldre amb autonomia la situació personal.

 • Ofereixen ajuda en el procés de recuperació, oferint orientació i atenció psicològica per pal·liar les seqüe-
les del delicte.

Derivació i coordinació amb els serveis de la xarxa comunitària 

 • Ofereixen ajuda per contactar amb els serveis de la xarxa social i/o assistencial i els recursos especialitzats.
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14.6.1 Servei d’acompanyament a les víctimes del delicte en seu judicial

El servei d’acompanyament a les víctimes del delicte en seu judicial del Departament de Justícia té com a 
objectiu informar, assessorar, donar suport i atendre, tot realitzant, si escau, un treball de contenció i suport 
emocional, a les víctimes de qualsevol delicte en el moment de l’acte de judici oral i també a les víctimes de 
violència de gènere en el moment de la compareixença davant dels jutjats de violència sobre la dona. 

Aquest servei s’adreça a les persones víctimes d’un delicte de violència de gènere en el moment de la comparei-
xença davant dels jutjats de violència sobre la dona (o els jutjats d’instrucció especialitzats)

Aquest servei comporta la presència d’un equip de 46 professionals especialitzats en l’àmbit de la psicologia, 
la criminologia, l’educació social i el treball social, distribuïts/des pel territori de Catalunya, que garanteixen la 
cobertura i la prestació del servei als 49 partits judicials d’arreu de Catalunya.

Tal com determinen la Llei 4/2015, de 21 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte, i la Llei orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, l’objectiu del servei és oferir 
acompanyament físic a les víctimes especialment vulnerables o que el necessitin en el moment del judici, tot 
donant suport psicològic i emocional abans, durant i després de la vista oral o de la compareixença davant els 
jutjats de violència sobre la dona, així com vetllar perquè s’apliquin els elements físics de protecció visual, com 
ara la col·locació de mampares o que la víctima i l’agressor utilitzin circuits alternatius en els jutjats per tal que 
no es puguin trobar. 

L’accés de les víctimes al servei d’acompanyament per a aquesta atenció es pot produir per: 
 • Derivació dels òrgans judicials

 • Derivació de cossos i forces de seguretat (Mossos d’Esquadra, Policia Local, etc.)

 • Derivació de serveis especialitzats de la xarxa o de l’àmbit d’execució penal

 • Sol·licitud de la pròpia víctima o del seu lletrat/da

 • Detecció de la necessitat per part de les oficines d’atenció a les víctimes del delicte

14.6.2 Servei d’informació i orientació telemàtica a les víctimes del delicte 

El servei d’informació i orientació a persones víctimes d’un delicte (SIOVD) és un servei gratuït que funciona de 
dilluns a divendres, de 8 a 22 hores. S’hi pot accedir a través de:

 • Telèfon: 900 12 18 84 

 • Correu electrònic: infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat

L’objectiu d’aquest servei és informar, assessorar, orientar, derivar i, si escau, dur a terme un treball de con-
tenció i suport emocional a les persones que es consideren víctimes d’un delicte, tant abans com després del 
procés penal, tal com determina la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte.

Atén i orienta les demandes d’informació i assessorament de qualsevol persona que hagi estat o se senti vícti-
ma d’un delicte, i, si escau, les deriva directament a les oficines d’atenció a les víctimes del delicte o als equips 
de justícia restaurativa del Departament de Justícia.

Les persones que accedeixen al servei es poden expressar en diferents llengües, com ara català, castellà, anglès, 
francès, alemany i àrab.

mailto:infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606
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Aquest servei informa sobre:

 • Les mesures d’assistència i suport disponibles, ja siguin de caire mèdic, psicològic o material

 • El dret a denunciar (i, si escau, el procediment per presentar una denúncia) i del dret a facilitar els ele-
ments de prova a les autoritats encarregades de la investigació

 • El procediment per obtenir assessorament i defensa jurídica i, si escau, les condicions en què es pot obte-
nir gratuïtament

 • La possibilitat de sol·licitar mesures de protecció

 • Les indemnitzacions a què es pugui tenir dret

 • Els serveis d’interpretació i traducció disponibles

 • Les ajudes i serveis auxiliars per a la comunicació disponibles

 • El procediment que cal seguir perquè la víctima pugui exercir els seus drets si resideix fora de l’Estat es-
panyol

 • Els recursos que es poden interposar contra les resolucions que es considerin contràries als seus drets

 • Les dades de contacte de l’autoritat encarregada de la tramitació del procediment i els canals per comu-
nicar-s’hi

 • Els supòsits en els quals es pot obtenir el reemborsament de les despeses judicials

 • El dret que se li notifiquin les resolucions a les quals es refereix l’article 7 de la Llei de l’Estatut de la víctima 
del delicte, si la víctima ho sol·licita (en concret, se l’informarà del procediment per sol·licitar-ho i se la 
derivarà a l’oficina d’atenció a la víctima del delicte corresponent)

 • Els serveis de l’entorn més propers a què pot acudir: serveis socials, sanitaris, policials i judicials
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14.7 Punts de trobada 

Els punts de trobada són un recurs gratuït del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de 
visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per al supòsit d’exercici 
de la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció dels i les menors.

Objectius

 • Facilitar la trobada dels infants amb el progenitor no custodi o amb altres familiars en un espai adient.

 • Afavorir que les visites o el moment del lliurament i la recollida dels infants es desenvolupi en un entorn 
de protecció.

 • Preservar la vinculació dels infants amb els seus progenitors o altres familiars.

 • Tractar d’evitar la irrupció de la conflictivitat familiar durant les visites o, en cas que es doni, pal·liar-ne les 
conseqüències.

Destinataris

 • Progenitors implicats en processos de nul·litat, separació o divorci, o bé per ruptura o manca de convivèn-
cia entre els progenitors, i que presentin dificultats o limitacions en alguna àrea de la capacitat parental, 
derivades de les circumstàncies familiars o d’alguna problemàtica personal i/o social, que fan recomana-
ble que el compliment del règim de visites es faci en un entorn supervisat i neutral.

 • Avis i/o àvies (o altres familiars) a qui hagi estat atorgat un dret de visita en una resolució judicial cautelar 
o ferma i que no tinguin la possibilitat de concretar-se en un entorn de caire normalitzat, per les particu-
laritats de la situació, en els casos en què els/les menors estiguin sota la guarda i custòdia de dones en 
situació de violència masclista i s’hagi acordat judicialment l’allunyament respecte la dona.
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15. Recursos de fora del municipi 

15.1 Serveis del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) 

És un servei gratuït i confidencial que es presta per telèfon, per correu electrònic o presencialment a les nostre 
oficines del Consell Comarcal o en itinerància als municipis de menys de 20.000 habitants.

El SIAD vol garantir l’atenció a les dones víctimes de violència masclista del Vallès Occidental i donar suport als 
ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) per donar resposta a les necessitats de les dones de la 
comarca relacionades amb els àmbits laboral, social, familiar i de parella.

El servei s’estructura en un servei bàsic d’informació i orientació que fa les funcions d’acollida, informació, segui-
ment, acompanyament i derivació a altres serveis i dos serveis especialitzats de suport psicològic i suport jurídic. 
També s’hi fa assessorament tècnic per a personal de l’administració local de la comarca sobre temes relatius a 
la incorporació de la perspectiva de gènere i accions en favor de l’erradicació de la violència masclista.

Som promotors de la Comissió Experta en Violència Masclista del Vallès Occidental, en el marc de la qual s’ha 
elaborat el Protocol d’actuació comarcal. 

“Piula contra la violència masclista”

En el context de les accions de sensibilització contra la violència masclista que se celebren el 25 de novembre, 
el 2013 es va iniciar una campanya de sensibilització a través de les xarxes socials (Twitter i Facebook) amb la 
implementació del concurs “Piula contra la violència masclista”, dirigit a joves que resideixen o estudien a la co-
marca, amb la finalitat de promoure el diàleg participatiu i fer visible la importància de les relacions igualitàries.

El concurs consisteix a crear un eslògan o frase curta d’un màxim de 140 caràcters imaginant que ha de servir 
com a missatge clau d’una campanya contra la violència masclista i aprofitar les xarxes socials per divulgar-lo. 
Els eslògans s’envien a través del formulari inclòs al web del Consell Comarcal del Vallès Occidental (www.
ccvoc.cat), des d’on se’n fa difusió via Twitter. Finalment, els membres del jurat, segons els criteris recollits a les 
bases concurs, trien les frases (eslògans) guanyadores. 

15.2 Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE)

El Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE), situat al Baix Llobregat, és un servei especialitzat, ambulatori, 
públic i gratuït, que forma part de la xarxa de recursos de la Generalitat de Catalunya. Funciona de dilluns a 
divendres de 9.30 a 14 h i de 16 a 19.30 h.

L’àmbit territorial és la comarca del Baix Llobregat i té dues línies d’actuació.

1 Oferir a les dones i llurs filles i fills que han patit o pateixen violència masclista atenció integral, informa-
ció i recursos, en el seu procés de recuperació i reparació. 

2 Incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària i col·laborar i donar suport i assesso-
rament als municipis, entitats i professionals implicats/des. 

Disposa d’un equip multidisciplinari format per professionals del treball social, l’educació social, la psicologia i 
el dret. Concretament, està format per dues treballadores socials i una educadora social que habitualment són 
les professionals que actuen com a referents de les dones durant el seu procés en el SIE, una psicòloga i una 
jurista. Quant a l’atenció als fills/es, el SIE té un educador social i una psicòloga infantil.

Sota el paraigua de la intervenció sistèmica es desenvolupa un model d’atenció integral i interdisciplinària ade-
quat a cadascun dels casos, així com de treball en xarxa amb altres serveis i professionals de la comarca.

http://www.ccvoc.cat
http://www.ccvoc.cat
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L’accés al SIE pot ser directe per demanda de la dona o bé per derivació de qualsevol altre servei. 

El seu protocol d’actuació general (es té en compte que les diferents casuístiques generen modificacions en la 
dinàmica habitual d’intervenció és) el següent:

 • 1a fase: derivació, acollida i valoració

Aquesta primera fase s’inicia quan el SIE rep la derivació per part d’un altre servei o bé la dona fa la 
demanda d’atenció.

Un cop arriba aquesta derivació o aquesta demanda directa de la dona, se li assigna una professional 
referent, que serà la mateixa durant tot el seu procés en el SIE. Per norma, és una treballadora social o 
educadora social. Aquest primer procés d’acollida i valoració generalment el fa la professional que ha 
estat assignada com a referent, tot i que quan es detecta que l’àmbit jurídic està molt actiu és freqüent 
que la jurista també estigui present en alguna de les sessions. 

La primera visita que es fa al SIE és la d’acollida, per tal que la dona conegui el servei i per saber quina és 
la demanda i en quina situació global es troba la dona, no només en relació amb l’agressor i la violèn-
cia sinó també pel que fa a l’àmbit laboral, els assumptes jurídics, la seva xarxa familiar, els recursos 
econòmics... Aquesta valoració pot durar una o diverses visites (en general, entre una i tres visites). La 
fase acaba quan s’elabora, conjuntament amb la dona, el pla d’intervenció individual, on es recullen els 
objectius que cal treballar, les persones professionals que intervindran, si s’ha de treballar també amb 
els fills/es o no, etc.

 • 2a fase: intervenció multidisciplinària

Un cop avaluada la situació de la dona i recollida la seva demanda, entren en el procés la resta de pro-
fessionals del centre (psicòloga, jurista...) per tal de donar una atenció integral. Quan hi ha menors i es 
considera que també han de rebre atenció, la valoració generalment la fa l’educador/a social referent 
d’infància, i si es detecta presència de simptomatologia, s’integra a l’equip també la psicòloga infantil.

Paral·lelament, es treballa amb altres professionals de la xarxa, per tal de fer una mirada el més àmplia i 
integral possible al cas.

 • 3a fase: alta i seguiment postalta

Un cop assolits els objectius proposats, finalitzat el procés de recuperació i de millora de la dona i dels 
fills/es, es tanca amb la dona el seu procés en el SIE, tot i que en determinats casos es pot establir un 
seguiment postalta que garanteixi la continuïtat de la recuperació assolida. 

En treballar per àrees d’intervenció i de manera multidisciplinària, els tancaments es poden anar donant 
de manera parcial en una o diverses àrees: cada professional tanca amb la dona la seva part del procés 
fins arribar al tancament final per part de la referent del cas.

El model d’intervenció es basa en el model sistèmic. Sota aquesta mirada, les sessions, durant la intervenció, 
poden ser tant individuals com amb diferents membres de la unitat familiar (generalment, mare i fills/es, tot i 
que en alguns casos també s’hi pot incloure algun membre de la família extensa, com avi i àvia, si així ho consi-
dera la persona professional).

Paral·lelament, es treballa amb teràpia de grups. Els grups que funcionen de manera estable en el SIE són: els 
grups terapèutics de dones, els grups de fills/es, els grups de mares i fills/es i els grups multifamiliars (on poden 
intervenir diferents membres de la família). Des de fa dues temporades també funciona el grup “xarxa”, integrat 
i liderat per dones que han fet tot el seu procés terapèutic en el SIE i que volen donar continuïtat al vincle que 
han establert amb el grup.

Respecte a la segona línia d’actuació, dedicada a la prevenció i la sensibilització, es desgrana en diferents grups 
d’actuacions, algunes de les quals funcionen de manera regular i d’altres segons la demanda.
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Disposem d’un catàleg de formacions principalment destinat a professionals de la xarxa, amb formacions que 
es poden desenvolupar tant en les instal·lacions del SIE com en els diferents municipis del territori. Aquest 
catàleg també inclou formació a la carta: els ajuntaments poden fer una demanda concreta de formació sobre 
els temes que els puguin interessar.

També fem tallers de prevenció destinats a instituts de secundària, en els quals es treballen sobretot l’assetja-
ment escolar i la seva relació amb la violència masclista.

Durant l’any ens sumem a altres demandes i iniciatives, que poden venir des dels municipis o bé des d’altres 
serveis de la xarxa, ja siguin xerrades, participació en actes i activitats, revisió o creació de protocols, etc.
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15.3 Recurs d’urgències per a curta estada: el Centre d’Urgències 
i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)

El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona ofereix un servei d’atenció psicosocial permanent, 
que atén qualsevol situació d’urgència i d’emergència social a la ciutat, les 24 hores dels dia, els 365 dies de 
l’any.

L’equip està format per psicòlegs/òlogues, treballadors/es socials i tècnics/ques, especialitzats/des en l’atenció 
a persones en situació de crisi social greu, com es el cas de les dones víctimes de violència de gènere.

En situacions d’emergència social, atenem les persones afectades proporcionant-los l’ajuda necessària perquè 
puguin tornar a la normalitat al més aviat possible. Aquesta ajuda pot consistir a cobrir les seves necessitats 
bàsiques (menjar, allotjament, roba, medicació...) o bé a proporcionar suport psicològic i acompanyament. 
Actuem en coordinació amb altres serveis: Bombers, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Servei d’Emergències 
Mèdiques (061), etc.

15.4 Serveis i oficines d’informació i atenció a les dones 

Les dones de Catalunya disposen de diversos serveis d’informació i atenció, que funcionen coordinadament 
arreu del territori. Les oficines d’informació de l’Institut Català de les Dones i els serveis d’informació i atenció a 
les dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, informen sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, 
habitatge, serveis i recursos per a les dones, i, si escau, deriven cap a les entitats i organismes que en són res-
ponsables.

D’altra banda, els serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista (SIE), del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, ofereixen informació, atenció i recuperació a les dones que es troben en situacions de 
violència masclista i a les seves filles i fills.

Mapa dels SIAD i SIE de Catalunya:
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/atencio_dones/mapa_siad

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/atencio_dones/mapa_siad/
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16. Servei d’Intervenció en Crisis Greus 
En casos de crisis greus (o extremes) generades en l’àmbit de la violència masclista, cal oferir a la dona i al seu 
entorn més immediat, especialment filles i fills, un suport ràpid i eficaç per tal de tractar el dany psicològic 
ocasionat. Alhora, la comunitat on s’ha produït la crisi també queda afectada per l’impacte de la situació de 
violència i això és especialment greu si el resultat és de mort o si ha tingut lloc en nuclis de població petits, on el 
grau de coneixença i de relació entre les persones és més alt.

Amb la voluntat de garantir una atenció immediata i especialitzada a les persones directament afectades per un 
acte greu de violència masclista i facilitar el treball comunitari de prevenció d’aquest problema, l’Institut Català 
de les Dones posa a disposició de tots els ens locals de Catalunya aquest servei, que hauria de ser activat de 
forma complementària a les actuacions iniciades pels recursos més propers. 

En què consisteix aquesta intervenció?

La intervenció consisteix en una assistència psicològica immediata i d’una durada limitada. Les persones pro-
fessionals es desplacen fins al lloc de l’incident, on es trobi la víctima amb llurs fills/es, en el termini més breu 
possible, atès que el factor temporal és determinant en aquestes situacions.

L’objectiu és mobilitzar els recursos de les persones afectades per influir positivament en el funcionament psi-
cològic durant els períodes de crisi, de dol i de patiment extrem.

A qui va adreçada?

 • A les dones víctimes d’actes greus de violència masclista

 • A les filles i fills i a l’entorn familiar de la víctima

 • A les persones professionals implicades en l’ajuda a aquestes víctimes

Què permet la intervenció?

 • Atenuar l’esdeveniment estressant i alleugerir l’impacte immediat mitjançant una primera ajuda emoci-
onal.

 • Limitar els trastorns psicològics, especialment l’estrès posttraumàtic.

 • Enfortir els recursos naturals de les persones per fer front al que ha succeït, activant les seves capacitats 
manifestes i latents.

Quines altres intervencions inclou?

Aquest servei també inclou l’oferiment de xerrades i altres intervencions comunitàries amb entitats i associa-
cions del municipi o comarca, per actuar en la prevenció de la violència masclista a través de la sensibilització 
social.
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Com funciona el servei?

 • Està destinat a alleugerir el dolor i el patiment de les filles i fills i altres familiars, així com el de les persones 
professionals que han estat implicades en l’ajuda a la víctima.

 • Està enfocat a facilitar un procés de reparació de les conseqüències traumàtiques del que ha succeït.

 • Ofereix suport i recursos professionals immediats a fi de facilitar la resolució de la crisi de la forma més 
constructiva possible.

Totes les intervencions es desenvolupen en coordinació amb els recursos professionals que ja existeixen a la 
localitat de les persones afectades, és a dir, en col·laboració amb l’ajuntament i/o el consell comarcal correspo-
nent.

Cada intervenció inclou una avaluació de les necessitats de derivació del cas als serveis corresponents i un 
acompanyament a mitjà termini, quan cal.

L’equip del servei està format per psicòlogues i psicòlegs amb experiència en situacions de crisi i en mètodes de 
reparació de les seqüeles greus de la violència en les víctimes i el seu entorn familiar i social.

Qui pot demanar el servei?

Qualsevol ajuntament i consell comarcal, previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar.

Com es pot demanar el servei?

A través de la línia d’atenció a les dones en situació de violència: 900 900 120.
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17. Serveis per a homes que exerceixen violència 
L’objectiu principal d’aquests serveis és facilitar la derivació dels homes que sol·licitin ajut als serveis especialit-
zats, així com afavorir la seguretat de la víctima. 

Programa d’atenció a homes (SAH)
C. Garcilaso, 23-27 - Barcelona
Tel.: 93 349 16 10
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/canal/serveis-datencio-homes-sah

Conexus
C. Consell de Cent, 419 - 08009 Barcelona
Tel.: 93 217 16 46
www.conexus.cat

Fundació IRES
C. Àlaba, 61 - 08005 Barcelona
Tel.: 93 486 47 50
http://fundacioires.org

Fundació AGI
C. Pau Claris, 138 - 08009 Barcelona
Tel.: 93 488 08 45
www.fundacioagi.org

Homes Igualitaris
C. Vilamarí, 31, baixos - Barcelona
Tel.: 93 424 68 70
www.homesigualitaris.cat

Associació Benestar i Desenvolupament
C. Quevedo, 2 - Barcelona
Tel.: 93 289 05 30
www.abd-ong.org

http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/canal/serveis-datencio-homes-sah
http://www.conexus.cat
http://fundacioires.org
http://www.fundacioagi.org
http://www.homesigualitaris.cat
http://www.abd-ong.org
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18. Directori de serveis 

Servei Dades de contacte i horaris

SSB Xalet Negre
Pl. d’en Coll, 4 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 603 05 29
Dl a dv: 9 a 14 h

SSB Casa Mònaco
Av. Gràcia, 50 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 565 70 00
Dl a dv: 9 a 14 h

SSB Centre Social i Sanitari 
la Floresta

C. Pearson, 36 - 08198 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 565 70 00
Dl a dv: 9 a 14 h

SSB Casal les Planes
Pl. Coll de la Creu d’en Blau, 7 - 08196 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 565 70 00
Dl: 10 a 14 h

SSB EMD Valldoreix
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 185 - 08197 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 565 70 00
Dt: 9 a 14 h

SSB Can Mates
Ctra. Vallvidrera, 38 - 08173 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 561 80 80
Dl a dv: 9 a 14 h

CAP Sant Cugat
C. Mina, 2 - 08173 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 378 63 00
Dl a dv: 8-20 h

CAP Valldoreix
Pg. Olabarria, 145 - 08173 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 378 63 00
Dl a dv: 8-20 h

CAP Turó de Can Mates
Ctra. Vallvidrera, 38 - 08173 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 378 63 00
Dl a dv: 8-20 h

Consultori les Planes
Pl. Coll de la Creu d’en Blau, 7 - 08196 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 583 64 35
Dl, dc i dv: 9 a 14 h; dt i dj: 15.30 a 20 h

Consultori la Floresta
C. Pearson, 36 - 08198 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 674 76 15
Dl, dc i dv: 9 a 13 h i 15 a 17 h; dm i dj: 8 a 13 h i 15 a 17 h

CSMA  
(Centre de Salut Mental d’Adults)

C. Mina, 7 - 08173 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 589 32 04
Dl i dj: 8.30 a 14 h i 15 a 16.30 h; dv: 8 a 15 h

CSMIJ (Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil)

C. Mina, 7 - 08173 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 589 32 04
Dl i dj: 8.30 a 14 h i 15 a 16.30 h; dv: 8 a 15 h
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Servei Dades de contacte i horaris

CAS (Centre d’Atenció i Seguiment  
a les Drogodependències)

C. Mina, 2, 08190 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 581 61 03 
Dl.: de 8.20 a 14 h i de 15 a 17 h; dt: 16 a 20 h;  
dc i dv: 8.30 a 15 h; dj: tancat

EAP C. Esperanto, 2 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 589 85 34

SIAD Av. Gràcia, 50 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Dl a dv: 9 a 14 h

El Far de Colors Pl. d’en Coll, 4 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 603 05 29

Línia d’atenció contra  
la violència masclista

Tel.: 900 900 120
Atenció les 24 h els 365 dies de l’any

Policia Local
Pl. Vila, 2 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 092 / 93 589 13 28
Atenció les 24 h els 365 dies de l’any

Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra: Grup d’Atenció a la 
Víctima (GAV)

C. Alfons d’Aragó, 3 - 08174 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 088 / 93 544 19 50

SOJ Rubí
C. Espoz y Mina, 4 - 08191 Rubí
Tel.: 93 588 11 57
Dl a dv: 11 a 13 h; àmbit laboral: dv de 9 a 12 h; agost: tancat

ICATER C. Gabriel Querol, 21 - 08221 Terrassa
Tel.: 93 780 13 66

Punt de Trobada

C. Sant Juli, 2 - 08173 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 674 23 83
Entrevistes pare/mare: dt de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Horari del servei: dv de 17 a 20 h; ds de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; 
dg de 18 a 20 h

Institut Català de la Dona
Pl. Pere Coromines, 1 - 08001 Barcelona
Tel.: 93 495 16 00
Dl a dv: 9 a 14 h

Oficina de les Dones i LGTBI 
(Diputació de Barcelona)

Espai Francesca Bonnemaison
C. Sant Pere Més Baix, 7 - 08003 Barcelona
Tel.: 93 404 90 95

Servei d’Intervenció Especialitzada 
(SIE)

C. Pou de Sant Pere, 8 - Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 93 685 99 34

Oficina d’Atenció a la Víctima  
del Delicte

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici P, 5a planta  
(Ciutat de la Justícia) - Barcelona
Tel.: 93 554 87 00 / 900 121 884
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Entitats de dones que treballen amb dones que han patit violència

Noestasola
És una entitat de dones supervivents de la violència de gènere. Nascuda el novembre del 2009, té com a línies 
de treball l’acompanyament a dones en situacions similars, la derivació als serveis municipals i la sensibilització 
a la resta de la ciutadania (amb paradetes informatives, teatre social, xerrades...).
noestasola@hotmail.com

Grup de Dones de la Creu d’en Blau
Fa reunions dos cops a la setmana, on es fan diferents activitats manuals proposades mitjançant l’intercanvi 
d’experiències. Funciona com un grup de teràpia on les dones s’expliquen i comenten els seus problemes. Si 
n’hi ha cap que necessita ajut professional, se la deriva, aconsella i acompanya. Organitza tallers i xerrades con-
tra la violència de gènere i participa i col·labora en els diferents grups del Consell del Barri (seguretat, mobilitat, 
etc.) on dona el seu punt de vista per millorar el servei a les dones del barri.
gdcreudenblau@hotmail.com

Hora Bruixa
Es defineix com un col·lectiu feminista i revolucionari, on l’objectiu principal és la lluita contra el sistema patri-
arcal mitjançant la creació d’un espai de formació i empoderament per tal que les dones aprenguin a ser elles 
mateixes sense prejudicis ni judicis, alhora que vol visibilitzar totes les opressions i violències que les dones 
pateixen en la nostra societat. Funciona de forma assembleària i crea xarxa amb altres dones i col·lectius de 
Sant Cugat i d’arreu. Treballa al voltant del tema de la violència masclista a través de formacions, campanyes i 
tallers (sobre la violència en les relacions sexuals i afectives, les agressions i espai públic, etc.) i participa de la 
creació de la campanya contra agressions masclistes de la Festa Major Alternativa. Aquest treball és continu, 
amb variacions depenent del context.
horabruixa.stc@gmail.com

Associació de Dones Immigrants de Sant Cugat
Fa actes de divulgació i xerrades, participa en estudis i sovint col·labora amb les activitats que organitza el 
Servei de la Dona.
blandonmariae@gmail.com

mailto:noestasola@hotmail.com
mailto:gdcreudenblau@hotmail.com
mailto:blandonmariae@gmail.com
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Altres entitats de dones que participen en accions de sensibilització 

Casa de la Dona
Va néixer amb l’objectiu de gaudir d’un local obert a totes les dones, siguin de l’associació o no. És una asso-
ciació feminista que reivindica els drets de les dones i lluita per la igualtat i contra la violència masclista. Fa 
activitats de sensibilització amb formacions i tallers i actes reivindicatius de rebuig a la violència masclista; per 
exemple, amb una concentració cada primer dijous de mes.
solomary46@hotmail.com

Grup de Dones de la Floresta
És una comissió de barri que va sorgir a partir del Consell de Barri. Està desenvolupant una guia d’actuació con-
tra les violències masclistes i sexistes en espais de socialització (entitats, comerços i locals del barri). L’aplicació 
d’aquesta guia comporta una sensibilització d’àmbit comunitari sobre les violències de gènere.
gemmatadeolopez@gmail.com

Associació de Dones Empresàries (ADE)
Agrupa més de 60 empresàries i directives del Vallès. Treballa cada dia per visibilitzar i apoderar les dones. El 
seu objectiu és la recerca d’una igualtat real que transformi la nostra societat des de les arrels mateixes.
info@adevalles.cat; monika@mdevents.es

Dones amb Iniciativa
És un espai feminista autoorganitzat que promou l’afirmació, la comunicació, l’intercanvi, la suma de sinèrgies 
i la solidaritat entre dones. És un espai de lluita per l’avenç de les dones i de contribució a un projecte social 
que tingui com a trets fonamentals l’equitat entre dones i homes i la diferència sexual com a enriquiment per a 
tota la societat. El seu principal eix d’actuació és l’acció política del pensament feminista. El debat, la reflexió i 
les idees són el mitjà a través del qual organitza campanyes, actes, projectes, mocions i propostes. Les princi-
pals temàtiques són: drets de les dones, economia verda amb perspectiva de gènere, violència masclista, drets 
laborals, feminització de la pobresa, salut sexual i reproductiva, treball sexual, dones migrades, dones grans i 
diversitats.
saratespa@gmail.com

El Hilo Rojo
Entre els seus projectes hi ha la sensibilització contra la violència de gènere. El centre de la seva feina és la 
prevenció de la violència de gènere mitjançant el treball directe amb les dones. Treballa diferents aspectes del 
femení des de la transversalitat i la co-acció. Construeix espais de resiliència, de creació de suports a través del 
treball en xarxa. Inclou l’acompanyament a mares i menors que viuen en entorns violents.
rojo.elhilo@gmail.com

Xarxa de Dones Emprenedores de Sant Cugat
El seu objectiu és visibilitzar la dona emprenedora. Actualment fa activitats adreçades a totes les dones empre-
nedores i dona suport a les associades. També vol crear un servei d’atenció a la dona emprenedora. 
info@xarxaemprenedoressc.cat

ADA (Dones Artistes)
Són dones. I són artistes. Han dedicat tota la seva vida a crear, essent les figures de referència de l’art femení 
català que massa cops ha passat desapercebut. Es reivindiquen per la igualtat.

mailto:solomary46@hotmail.com
mailto:gemmatadeolopez@gmail.com
mailto:saratespa@gmail.com
mailto:rojo.elhilo@gmail.com
mailto:info@xarxaemprenedoressc.cat
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Annex 1. Referències estadístiques

Per consultar les dades actualitzades es pot accedir a diferents bases de dades: 

Línia 900 900 120, d’atenció a les dones en situació de violència masclista
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/estadistiques/index.html

Departament d’Interior 
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/ 
estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm

Estadística judicial 
www.poderjudicial.es/cgpj/ca/Temes/Violencia-domestica-i-de-Genere/ 
L-Observatori-contra-la-violencia-domestica-i-de-genere/

Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat
www.elbaixllobregat.net/analisi/indexN.asp?id_menu=566

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/estadistiques/index.html
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm
http://www.poderjudicial.es/cgpj/ca/Temes/Violencia-domestica-i-de-Genere/L-Observatori-contra-la-violencia-domestica-i-de-genere/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/ca/Temes/Violencia-domestica-i-de-Genere/L-Observatori-contra-la-violencia-domestica-i-de-genere/
http://www.elbaixllobregat.net/analisi/indexN.asp?id_menu=566
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Annex 2. Sol·licitud de tractament de dades per al Servei d’Informació i 
Atenció a la Dona (SIAD) de Sant Cugat del Vallès

NOM:

COGNOMS:

DNI:

Informació bàsica sobre protecció de dades (més informació al revers)

Us informem que les vostres dades seran incorporades al P278 Dona, responsabilitat de l’Ajuntament 
de Sant de Cugat de Vallès, per portar a terme l’autorització indicada. Les vostres dades seran 
conservades com a part dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les vostres dades no 
seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord 
amb la legislació vigent. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant un escrit dirigit a Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, a Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, 
indicant-hi “Ref.: Protecció de dades” o bé podeu exercir aquest dret a través del tràmit de la seu 
electrònica “Gestió dels drets de dades personals”. Per a més informació, consulteu la pàgina web 
www.santcugat.cat/web/proteccio-de-dades.

Abans de signar aquest formulari, llegiu la informació detallada que s’ofereix al revers.

Sant Cugat del Vallès, ............ de/d’ ........................................................ de 20.........

Signatura

http://www.santcugat.cat/web/proteccio-de-dades
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Qui és responsable del tractament de les vostres dades? 
Identitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Adreça postal: plaça de la Vila, 1 - 08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 565 70 00
Contacte del delegat de protecció de dades (DPD): dpd@santcugat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Al SIAD tractem la informació que ens faciliten les dones interessades amb la finalitat de fer les gestions ade-
quades a les seves sol·licituds, per tal que puguin superar les situacions i les conseqüències generades per la 
violència masclista, contribuir al restabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda i facilitar-los la 
informació necessària sobre els recursos i els procediments perquè puguin resoldre la situació.
Amb aquesta informació no elaborarem perfils ni es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest 
perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat d’atenció psicològica, i 
durant un període de 3 anys posteriors al finiment de la intervenció per atendre possibles requeriments legals i 
judicials.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és donar compliment a les obligacions establertes per la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquesta llei atribueix diverses 
competències al Govern de la Generalitat en matèria d’abordatge de la violència masclista; entre d’altres, des-
taca la d’ordenar totes les actuacions en matèria de prevenció, de detecció, d’atenció, d’assistència, de protec-
ció, de recuperació i de reparació de les dones que pateixen violència masclista, i també dels recursos que les 
integren (article 79.b).
Si el tractament és sobre les vostres dades de categories especials, la base legal és el vostre consentiment explí-
cit, que podeu retirar en qualsevol moment.

A quines persones destinatàries es comunicaran les vostres dades?
Les vostres dades es comunicaran a les administracions públiques competents dels serveis d’atenció i recupe-
ració integral, d’acord amb les necessitats de les dones en situació de violència masclista.

Aquestes serveis són: servei d’atenció telefònica especialitzada, servei d’intervenció especialitzada, servei 
tècnic de punt de trobada, servei d’atenció a la víctima del delicte, cossos de seguretat. També es poden comu-
nicar, d’acord amb l’atenció requerida per la dona sol·licitant, a les prestacions econòmiques establertes per la 
Llei 5/2008, i també d’altres que s’estableixin per llei, relacionades amb la violència masclista.

Només es comunicaran les dades necessàries per poder gestionar d’una manera adequada les vostres sol·lici-
tuds, d’acord amb el que estableix l’article 78 de la Llei 5/2008.
Les vostres dades personals no es transferiran fora de la Unió Europea.

mailto:dpd%40santcugat.cat?subject=
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Quins són els vostres drets?
 • Qualsevol dona té dret a obtenir confirmació sobre si al SIAD estem tractant dades personals que la con-

cerneixen.

 • Les dones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectifica-
ció de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no 
siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, les dones interessades poden sol·licitar la 
limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defen-
sar reclamacions o atendre requeriments judicials.

 • Les dones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, 
incloent-hi l’elaboració de perfils. El SIAD deixarà de tractar-ne les dades, tret que el tractament sigui ne-
cessari per complir una obligació legal aplicable a l’Institut Català de les Dones (ICD) o per exercir o defen-
sar possibles reclamacions.

 • En virtut del dret a la portabilitat, les dones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en 
un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a una altre responsable.

Com podeu exercir els drets?
Podeu dirigir un escrit indicant-hi quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat 
de les dades), identificant-vos presencialment o per mitjà de correu ordinari a l’Ajuntament de Sant Cugat, 
Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant-hi “Ref.: Protecció de dades” i apor-
tant en aquest cas còpia del document identificador, o bé per correu electrònic a dpd@santcugat.cat. 

Quines vies de reclamació hi ha?
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compli-
ment de la legislació de protecció de dades a l’Administració pública catalana; si considereu que l’Ajuntament 
ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, us hi podeu dirigir per tal d’interposar una 
reclamació.

mailto:dpd%40santcugat.cat?subject=
http://www.apdcat.cat
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Annex 3. Fitxa de recollida de dades 

SERVEI QUE EMPLENA EL REGISTRE

DATA D’ATENCIÓ

DERIVADA DE/D’

DERIVO A 

DATA DE NAIXEMENT

BARRI DE RESIDÈNCIA

ESTAT CIVIL 

CONVIU AMB 

NOMBRE DE FILLS/ES

EDATS DELS FILLS/ES

NIVELL D’ESTUDIS

PAÍS D’ORIGEN

RELACIÓ AMB L’AGRESSOR

TIPUS DE MALTRACTAMENT

INICI DEL MALTRACTAMENT 

VALORACIÓ DEL RISC 
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Annex 4. Full de derivació: derivació de dones ateses dins la xarxa de violència 
o entre serveis de la localitat

DADES DE LA DONA
NOM I COGNOMS       EDAT
DOMICILI         TELÈFON
NOMS DELS FILLS/ES  
EDATS DELS FILLS/ES      
CENTRES EDUCATIUS
TREBALL       ESTUDIS
PROBLEMÀTICA: VIOLÈNCIA MASCLISTA   SÍ  NO

SERVEI DERIVANT SERVEI RECEPTOR

ÀREA BÀSICA DE SALUT ÀREA BÀSICA DE SALUT

CENTRES EDUCATIUS CENTRES EDUCATIUS

CSMA CSMA

CSMIJ CSMIJ

DAPSI DAPSI

EAP EAP

EAIA EAIA

ENTITATS DE DONES ENTITATS DE DONES

MOSSOS D’ESQUADRA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL

SERVEIS SOCIALS SERVEIS SOCIALS

SIAD SIAD

URGÈNCIES CAP URGÈNCIES CAP

ALTRES SERVEIS ALTRES SERVEIS

MOTIU DE CONSULTA O DERIVACIÓ

ALTRES DADES QUE ES CONSIDERIN D’INTERÈS

DADES DE LA PERSONA DERIVANT
NOM        SERVEI
TELÈFON I EXTENSIÓ      HORARI DE CONTACTE
ADREÇA ELECTRÒNICA
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Annex 5. Model comú per acreditar una situació de violència de gènere, 
adoptat en compliment del que preveu el paràgraf segon de l’article 23 de 
la LO 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere

Sr./Sra. .......................... en qualitat de ...................1 del .......................2 de la comunitat autònoma / ciutat autò-
noma / entitat local .......................
Organisme/servei/recurs inclòs a aquest efecte en el llistat adoptat per Acord de la conferència sectorial d’igual-
tat del 3 d’abril de 2019 i, per això, amb capacitat per acreditar situacions de violència de gènere a l’empara 
del que es preveu a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra de la violència de gènere

ACREDITA

Que la Sra. ......................... amb DNI/NIE .............................. té la condició de víctima de violència de gènere, a 
l’efecte dels drets laborals i prestacions de la Seguretat Social regulats en el capítol II del títol II de la Llei orgà-
nica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i d’acord amb 
l’article 23 d’aquesta llei.

I per deixar-ne constància en la seva presentació davant .....................3 per a la sol·licitud de...............4 s’expedeix 
la present acreditació, en el lloc i data indicats.

A .................., el/l’ ............... de/d’ .................. de ...................

Signatura i segell de l’entitat que acredita

1 Càrrec que té.
2 Organisme, serveis socials, serveis especialitzats o serveis d’acolliment destinats a víctimes de violència 
   de gènere de l’Administració pública competent que acredita/en.
3 Organisme o dependència davant la qual es presenta la sol·licitud de dret o prestació.
4 Dret o prestació que se sol·licita.
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Annex 6. RVD-BCN. Protocol de valoració del risc de violència de parella 
contra la dona
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Annex 7. Indicadors de violència

A tots els àmbits de la vida quotidiana podem trobar indicadors de violència contra les dones: a la llar, al carrer i 
als espais públics, a les relacions familiars, a les relacions socials... Aquesta violència es relaciona amb la sexua-
litat, la formació, l’àmbit laboral, la imatge i la vàlua personals, l’economia, els antecedents de parella... Caldria 
tenir presents alguns ítems d’identificació:

A la llar

 • Resol els conflictes amb hostilitat, intimidant o sent agressiu.

 • T’amenaça i intimida com a mitjà de control o abús (amenaces de pallisses, de matar-te, et calumnia, et 
restringeix la llibertat, revela secrets teus, et deixa sense amics o diners, t’abandona, t’indueix a suïci-
dar-te).

 • Trenca coses en atacs d’ira, moltes vegades objectes significatius per a tu o amb un contingut simbòlic (la 
foto de la boda, records, joies...).

 • Ignora o ridiculitza els teus sentiments, creences i opinions.

 • Contínuament et critica, insulta, humilia o crida.

 • Maltracta els animals domèstics.

 • Fa conductes expressament per molestar-te (posa el volum de la televisió molt alt quan dorms, dona cops 
de porta...).

 • Desconnecta o espatlla els aparells perquè no els puguis utilitzar quan ell no hi és (telèfon, televisió...).

 • Embruta i desendreça allò que acabes d’ordenar.

 • Acostuma a culpar-te dels seus errors i no admet la responsabilitat de les seves accions.

 • Té reaccions violentes si considera que no tens cura de la llar o si l’ambient familiar no és del seu gust.

Al carrer i als espais públics

 • Et persegueix o et vigila.

 • Et posa en evidència davant de persones desconegudes.

 • Es mostra obertament interessat per altres dones davant teu.

 • Munta “espectacles” o et deixa plantada.

 • T’escridassa, colpeja o maltracta físicament.

 • Justifica la violència d’altres homes, quan un observador sensat la desaprovaria.
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Relacions familiars

 • Castiga o priva d’atencions els fills/es quan s’enfada.

 • T’amenaça amb prendre’t els fills/es. 

 • Intenta implicar els teus familiars o les teves amistats en una campanya per recuperar la relació, en cas 
de separació.

 • Et limita les visites als teus familiars.

 • Es nega a participar en les celebracions familiars (esdeveniments com casaments, aniversaris, festes...) i 
que tu hi participis.

 • Desqualifica les accions i opinions de la teva família.

 • Et menysprea davant la família i els fills/es.

Relacions socials

 • T’humilia, es burla de tu o t’avergonyeix davant les amistats.

 • Rebutja relacionar-se socialment en la teva companyia.

 • T’allunya del teu cercle d’amistats.

 • Creu que les persones que t’envolten estan en contra seu i que t’animen a deixar-lo.

 • És gelós de qualsevol persona o activitat que li prengui a ell el control sobre tu, i et demana explicacions 
de tot allò que fas.

 • Boicoteja les trobades socials (reunions d’amistats, aniversaris...).

 • Es fa la víctima davant d’altres persones declarant que tu el maltractes o que la convivència amb tu suposa 
un gran esforç. 

Sexualitat

 • T’exigeix tenir relacions sense tenir en compte els teus desigs.

 • No respecta ni satisfà les teves necessitats o gustos.

 • No accepta negatives o pren represàlies si no mantens relacions sexuals.

 • T’insulta o menysprea durant l’acte sexual.

 • T’obliga a realitzar actes que per a tu són humiliants.

 • Et compara amb altres dones.

 • T’obliga a mantenir relacions davant altres persones.

 • T’obliga a veure o copiar models de pornografia.

 • T’utilitza com a descàrrega sexual hostil després d’una contrarietat.

 • Ridiculitza o insulta les dones com a grup.
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Formació 

 • No et permet accedir a una formació.

 • T’obliga a abandonar els estudis.

 • Et priva del temps de dedicació necessària per estudiar.

 • Menysprea, ridiculitza i posa en dubte els teus coneixements.

 • Es mostra gelós dels teus companys. 

Àmbit laboral

 • No et permet treballar.

 • T’obliga a carregar amb el pes econòmic de la família i la llar.

 • Controla la relació amb els companys de feina masculins.

 • T’espera a la sortida de la feina i controla el teu horari.

 • Et truca o visita a la feina constantment per tal de controlar-te.

 • Provoca que t’acomiadin.

Imatge i vàlua personal

 • T’impedeix vestir al teu gust o t’obliga a portar determinades peces de roba.

 • T’obliga a portar una determinada imatge personal amb la qual et sents incòmoda.

 • Et diu que una bona part de la teva vàlua o identitat es deriva del fet que ell és la teva parella (marit, 
amant, promès...).

 • Menysprea o desqualifica els teus èxits personals.

 • Compara contínuament la teva imatge amb la d’altres dones.

 • T’obliga a sotmetre’t a tractaments o operacions estètiques amb les quals no estàs d’acord.

Economia

 • Utilitza els diners per controlar les teves activitats, les compres que fas i la teva conducta.

 • Et limita el maneig dels diners.

 • Es reserva les dades bancàries.

 • No dona explicacions sobre els seus ingressos i despeses.

 • Nega diners per a necessitats vitals (medicaments, menjar...).

 • Es juga els diners familiars.

 • No permet que gestionis els teus béns o guanys o se n’apodera il·legalment.
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 • Ven les teves pertinences sense el teu consentiment.

 • T’obliga a fer gestions econòmiques sense que hi estiguis d’acord (sol·licitar préstecs, ajuts, endeutar-te 
amb familiars).

 • Et revisa el moneder i els documents bancaris contínuament, sense el teu permís.

 • Et desqualifica com a administradora de la llar.

 • En cas de divorci, no compleix les pensions alimentàries.

Antecedents de la parella

 • Al començament de la relació et va pressionar per tal d’accelerar-ne el compromís, viure junts o casar-vos.

 • Ha maltractat altres persones anteriorment (familiars, altres dones...).

 • Pren alcohol o drogues amb efectes facilitadors de la violència (pèrdues de memòria, accessos d’ira, pro-
funda suspicàcia, actes de crueltat...).

 • Assegura que l’alcohol o les drogues són la causa del seu comportament violent (amb excuses com “no 
era jo qui va fer-ho”).

 • Ha estat arrestat anteriorment per amenaces, coaccions, maltractaments, delictes de lesions o similars.

 • Hi ha hagut més d’un incident de conducta violenta.

 • Pateix canvis sobtats en el seu estat d’ànim o bé acostuma a estar depressiu.

 • Va viure de nen en un ambient de violència.

 • No accepta el rebuig.

 • Treu importància als incidents d’abús i violència.

 • Li agrada sentir-se poderós i dominador i, de vegades, utilitza armes per imposar por als altres.

 • És una persona rígida en la seva manera de pensar i no vol adquirir cap compromís que li suposi canviar.

 • Utilitza els “ privilegis de ser home” com una justificació de la seva conducta.
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Annex 8. Informe mèdic i mapa anatòmic

CENTRE ASSISTENCIAL........................................................................................................................................................................................................

DATA.......................................... HORA.......................................... ACOMPANYANT SÍ NO Qui és?..........................................

COGNOMS........................................................................................................................................................................  NOM....................................................................................

DATA DE NAIXEMENT..........................................  EDAT..........................................  DNI....................................................................................

DOMICILI..............................................................................................................................   POBLACIÓ....................................................................................

DADES DE L’AGRESSIÓ

LLOC    Domicili        Carrer      Lloc públic............................................................................................................................................................................................

DATA..........................................  HORA ..........................................   TESTIMONIS   SÍ    NO DENÚNCIA  SÍ  NO

AGRESSIONS PRÈVIES  SÍ    NO    DENÚNCIES PRÈVIES    SÍ   NO 

MECANISMES D’AGRESSIÓ  Cops amb objecte contundent   Cops de puny  
Arma blanca     Arma de foc       Altres 
AGRESSIÓ SEXUAL    SÍ   NO

DADES ASSISTENCIALS 

DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS (1)

EXPLORACIÓ FÍSICA ............................................................................................................................................................................................................................................................

ESTAT PSÍQUIC ACTUAL Ansietat Depressió Agressivitat 

Altres ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANTECEDENTS: Patològics ...........................................................................................................................................................................................................................................

Psiquiàtrics .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ginecològics ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Toxicològics:    Alcohol  sí  no        Drogues  sí    no
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
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DIAGNÒSTIC

TRACTAMENT ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

REVISIÓ I SEGUIMENT ......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PLA D’ACTUACIONS I OBSERVACIONS 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DERIVACIONS

CAP           Salut Mental                 Hospital          CAS     
Serveis Socials     Serveis jurídics                  Comunicat judicial       sí    no     

INFORMACIONS

Serveis              Pla de seguretat       Díptics         Adreces

DADES DEL FACULTATIU 

NOM                                                                COGNOMS

Número col·legial

Signatura 

(1) Tipus de lesions (contusions superficials, profundes, complexes, vessaments, erosions, mossegades, 
ferides simples, profundes, contuses, per armes de foc o arma blanca, cremades, fractures, lesions genitals 
o anals...), localització anatòmica, forma (instrument, objecte...), disposició (diagonal, longitudinal...), 
longitud relativa, aspecte, color (segons la data), si està cicatritzada, si sagna...
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Annex 9. Pla de seguretat per a les dones víctimes de violència de gènere

Quan conviu amb la parella

Per augmentar la seguretat en les relacions de parella
 Tenir a mà números de telèfon importants per a mi i per als meus fills/es.
 Puc explicar als meus veïns i veïnes ............................................................................................................ el que em passa i demanar-los 

 que truquin a la policia si senten sorolls estranys a casa meva.
 Si me’n vaig, puc anar a (anoteu una llista de llocs............................................................................................................

 Puc deixar diners extra, còpia de les claus, roba i còpia de documents importants a: 
 ........................................................................................................................................................................................................................

 Si me’n vaig, m’emportaré: ........................................................................................................................................................................................................................

 Per a la meva seguretat i independència: portaré telèfon mòbil per fer trucades en qualsevol moment, 
 obriré el meu propi compte d’estalvis, prepararé la ruta per al dia que me’n vagi amb els meus fills/es 
 i revisaré el meu pla de seguretat per tenir-ho tot al dia.

Llista de coses per guardar o fer-ne còpia

 Carnet d’identitat – Passaport – Carnet de la Seguretat Social – Certificats de naixement
 Permisos de treball o residència, si escau – Documents de divorci, ordres d’allunyament
 Permisos de treball o residència, si escau – Documents de divorci, ordres d’allunyament
 Certificats mèdics, receptes i medicines – Certificats d’educació – Contractes de lloguer, factures
 Diners, cartilles de bancs, targetes de crèdit, talonaris
 Claus: de casa, cotxe, oficina – Carnet de conduir, assegurança del cotxe – Llibre 

 d’adreces, agenda – Fotos, joies, joguines preferides dels infants – Roba de recanvi – 
 Altres objectes indispensables

Números de telèfon importants

 Policia
 Telèfon d’ajut
 Amics/amigues
 Veïns/veïnes

Quan ja no conviu amb la parella

 Puc canviar el pany de la porta (quan hi hagi sentència o mesures cautelars), instal·lar una porta de 
 seguretat i una alarma, detectors de fum i llum.

 Informaré ......................................................... i ......................................................... que el meu company ja no viu amb mi i els demanaré 
 que truquin a la policia si el veuen a prop de casa, de mi o dels meus fills/es.

 Diré a les persones que tenen cura dels meus fills/es qui té permís per recollir-los/les. 
 Les persones que tenen permís són: ..................................................................................................................

 Puc explicar a .................................................................................. en el treball quina és la meva situació i demanar-li que controli 
 les trucades que rebo.

 Evitaré botigues, bancs i ......................................................... que utilitzava habitualment amb o sense la meva parella.
 Obtindré una ordre d’allunyament del jutjat de ......................................................... que sempre portaré a sobre 

 i en deixaré una còpia a .........................................................

 Si em sento decaiguda i torno a caure en una relació abusiva trucaré a .........................................................

 perquè em doni suport i força per relacionar-me amb altres persones.
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Llista de coses per guardar o fer-ne còpia

 Carnet d’identitat
 Passaport
 Carnet de la Seguretat Social
 Certificats de naixement
 Permisos de treball o residència, si escau
 Documents de divorci, ordres d’allunyament
 Certificats mèdics, receptes i medicines – Certificats d’educació – Contractes de lloguer, factures
 Diners, cartilles de bancs, targes de crèdit, talonaris
 Claus: de casa, cotxe, oficina, carnet de conduit, assegurança del cotxe, llibre d’adreces, agenda, fotos, 

 joies, joguines preferides dels infants, roba de recanvi, altres objectes indispensables.

Números de telèfon importants

 Policia
 Telèfon d’ajut
 Amics/amigues
 Veïns/veïnes

També cal revisar els fullets elaborats pel Departament d’Interior:

Mesures d’autoprotecció per a dones 
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domesti-
ca/materials_sobre_violencia_masclista_i_domestica/documentacio_per_a_professionals/documentacio_so-
bre_violencia_masclista_i_domestica_per_a_professionals/mesures_d_autoproteccio_per_a_dones_que_pa-
teixen_violencia_masclista/pdf/ca_MESURES_AUTOPROTECCIO_DONES.pdf

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/materials_sobre_violencia_masclista_i_domestica/documentacio_per_a_professionals/documentacio_sobre_violencia_masclista_i_domestica_per_a_professionals/mesures_d_autoproteccio_per_a_dones_que_pateixen_violencia_masclista/pdf/ca_MESURES_AUTOPROTECCIO_DONES.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/materials_sobre_violencia_masclista_i_domestica/documentacio_per_a_professionals/documentacio_sobre_violencia_masclista_i_domestica_per_a_professionals/mesures_d_autoproteccio_per_a_dones_que_pateixen_violencia_masclista/pdf/ca_MESURES_AUTOPROTECCIO_DONES.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/materials_sobre_violencia_masclista_i_domestica/documentacio_per_a_professionals/documentacio_sobre_violencia_masclista_i_domestica_per_a_professionals/mesures_d_autoproteccio_per_a_dones_que_pateixen_violencia_masclista/pdf/ca_MESURES_AUTOPROTECCIO_DONES.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/materials_sobre_violencia_masclista_i_domestica/documentacio_per_a_professionals/documentacio_sobre_violencia_masclista_i_domestica_per_a_professionals/mesures_d_autoproteccio_per_a_dones_que_pateixen_violencia_masclista/pdf/ca_MESURES_AUTOPROTECCIO_DONES.pdf
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Annex 10. Fitxa de derivació al SIAD

Servei que deriva el cas

Nom del servei:
Adreça: 
Telèfon: 

Nom de la persona professional: 
Càrrec: 
Telèfon de contacte: 
Correu electrònic: 

Dades de la usuària

Nom i cognoms:
Data de naixement:
Telèfon de contacte:
Té fills/es menors d’edat?

Derivació

Motiu de la derivació:

Demanda de la persona professional:

Valoració de la persona professional:

Intervencions realitzades:
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Annex 11. Full de derivació al SIE

Nom del municipi: 
Data: 
Nom del servei: 
Adreça: 
Telèfon: 

Professional 
Nom: 
Càrrec: 
Telèfon de contacte: 
Adreça electrònica: 

Dades personals de la usuària 
Nom: 
Edat: 
Adreça: 
Telèfon de contacte: 
DNI/NIE: 
Nombre de fills/es i edats: 

RESUM DE LA SITUACIÓ I HISTÒRIA DE LA USUÀRIA

INTERVENCIONS REALITZADES

DEMANDA

De la usuària: 

De la persona professional:

Atenció que sol·licita: 
 Psicològica  Jurídica  Social  Educativa  Laboral



Protocol local per a l’abordatge integral de la 
violència masclista en l’àmbit de la parella

142

OBSERVACIONS

Acompanyada de fills/es menors, edats: 

Altres: 

Informació important: un cop acceptada la idoneïtat del cas us ho comunicarem i ens posarem en 
contacte amb la dona per tal de donar-li cita al nostre servei.

INFORMACIÓ CONFIDENCIAL: Aquest document pot contenir dades personals que afectin la intimitat de 
les persones i, per tant, només el destinatari està autoritzat a fer-ne ús. La Llei orgànica 15/1999 preveu 
sancions penals en cas d’utilització no autoritzada de les dades de caràcter personals.
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Annex 12. Comunicat a la Fiscalia
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Annex 13. Informe social per sol·licitar un servei d’acolliment

DADES IDENTIFICATIVES

Dades de l’emissor (SSAP)

Servei: 

Nom de la persona professional: 

Telèfon de contacte: 

Segon telèfon de contacte: 

Adreça electrònica: 

Fax: 

Data: 

Dades personals i familiars 

Dades de la dona

Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Data de naixement:
DNI/NIE/passaport:
Estat civil: casada, soltera, separada, divorciada
País d’origen:

Dades dels fills/es

Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Data de naixement:
País d’origen:
Sexe:
Nacionalitat: 
Permís de residència: 
Afectació del servei: 
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DADES DE LA SITUACIÓ

Situació formativa 

Sense estudis
Estudis primaris
Estudis secundaris
Estudis universitaris
Altres 

Explicació:

En cas de les dones estrangeres, coneixement del català i/o castellà

Coneixement del català

Oral
L’entén correctament.
Té dificultats per entendre’l.
Desconeix l’idioma.

Parlat
El parla correctament.
Té dificultats per parlar-lo.
No el parla.

Coneixement del castellà

Oral
L’entén correctament.
Té dificultats per entendre’l.
Desconeix l’idioma.

Parlat
El parla correctament.
Té dificultats per parlar-lo.
No el parla.

Quin idioma o dialecte parla?

Situació laboral de la dona 

En actiu
Baixa
Atur

Explicació:

Situació econòmica 

Treball
Atur
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Ajut familiar
PIRMI
RAI
PNC
Prestació econòmica
Mesures de protecció integral
Pensió d’aliments
Pensió compensatòria
Economia submergida
Sense prestacions
Deutes pendents
Altres:

Explicació:

Habitatge

Lloguer
Propietat
No en té

Explicació:

Estat de salut

Sense problemes de salut
Malalties físiques 
Trastorn mental
Discapacitat 
Consum tòxics 

Malalties físiques

Especifiqueu malalties actuals:

Segueix cap tractament?

Observacions:

Trastorn mental diagnosticat 

Especifiqueu-ne diagnòstic:
Segueix cap tractament?

Observacions:

Discapacitat

Especifiqueu-ne el tipus:

Té reconegut el grau de disminució?

Observacions:
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Consum de tòxics 

Especifiqueu a quines substàncies:

Segueix cap tractament?

Observacions:

Situació judicial 

Procediments oberts    Sí     No
Penal
Civil

Ordre de protecció    Sí       No

Justícia gratuïta tramitada 
Dades de l’advocat/da
Règim de visites dels fills/es

Explicació:

En cas de dones estrangeres, situació legal a l’Estat espanyol

Permís de residència 
Permís de residència i treball
Sense permís de residència i treball
Indocumentades 

Explicació:
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DADES DE LA VALORACIÓ

Història familiar 

Exploració sobre la situació de violència

Tipus 

Violència psicofísica
Violència psicològica
Violència sexual
Abús econòmic
Aïllament social

Durada 

Menys d’1 any
Entre 1 i 2 anys
Entre 2 i 5 anys
Entre 5 i 10 anys
Més de 10 anys

Explicació de la situació de violència:

Valoració del risc

Xarxa social i familiar de suport

Situació dels fills/es

Com ha viscut la situació de violència?

Escolarització:

Altres serveis que hi intervenen:

Salut 
Sense problemes de salut
Malalties físiques 
Trastorn mental
Discapacitat 

Explicació:
Altres:



Protocol local per a l’abordatge integral de la 
violència masclista en l’àmbit de la parella

150

Valoració de la relació maternofilial 

Intervencions realitzades des del servei que deriva 

Intervencions realitzades per altres serveis 

Valoració de l’ingrés al Servei d’Acolliment

Necessitat de llunyania del Servei d’Acolliment:

Sí 
No 

Per què?

Possibilitat de retornar al territori

Sí 
No

Per què?

Proposta de treball 



Protocol local per a l’abordatge integral de la 
violència masclista en l’àmbit de la parella

151

Annex 14: Webs

Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol_marc/

Protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella RVD-BCN
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91572/1/10771.pdf

Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista. Guia pràctica per a professionals de 
Joventut per orientar l’actuació en violència masclista amb persones joves
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/conviure/genere/recursos_per_a_professionals/pro-
tocol_joventut_abordatge_violencia_masclista_jovecat.pdf

Departament de Salut. Abordatge de la violència masclista
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/serveis_sanitaris/altres_models_atencio_sa-
nitaria/abordatge_de_la_violencia_masclista/

Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya. Document marc
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/violencia-masclista/recursos-per-a-professionals/proto-
col-per-a-labordatge-de-la-violencia-masclista-en-lambit-de-la-salut-a-catalunya/

Document operatiu de mutilació genital femenina
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-mo-
dels-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/ab_muti.pdf

Document operatiu de violència sexual
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-mo-
dels-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/operatiu_violencia_sexual.pdf

Document operatiu d’immigració
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-mo-
dels-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/abord_immigra.pdf

Programa per a l’abordatge de la violència contra la parella a la xarxa d’atenció a les drogodependències 
(XAD)
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-mo-
dels-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/ab_drogo.pdf

Guia de recomanacions per a la detecció de violència masclista en homes. Circuit Barcelona contra la vio-
lència vers les dones. Comissió de treball sobre homes que exerceixen violència masclista
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/guia-deteccio-homes_defi-
nitiva.pdf

Capítol 8 sobre la protecció de dades personals en els circuits territorials. Protocol marc per a una inter-
venció coordinada contra la violència masclista
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_protocol_marc.pdf

Revisió de la Guia d’avaluació del testimoni en violència de gènere (GAT-VIG-R)
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/guia_avaluacio_testimoni_violencia__genere.pdf

Guia EATP
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/guia_avaluacio_testimoni_violencia__genere.pdf

CAS i VM 
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/tractament/col_lectius_amb_nec_es-
pecifiques/prog_drogues_i_violencia/pdf/00_84_GUIA_VCP_PROFESSIONALS_OK.pdf

Protocol de dol de ciutat contra les violències masclistes
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/protocol-dol-ciutat-con-
tra-violencies-masclistes.pdf

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/coordinacio/protocol_marc/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/91572/1/10771.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/conviure/genere/recursos_per_a_professionals/protocol_joventut_abordatge_violencia_masclista_jovecat.pdf
http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/conviure/genere/recursos_per_a_professionals/protocol_joventut_abordatge_violencia_masclista_jovecat.pdf
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/serveis_sanitaris/altres_models_atencio_sanitaria/abordatge_de_la_violencia_masclista/
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/serveis_sanitaris/altres_models_atencio_sanitaria/abordatge_de_la_violencia_masclista/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/violencia-masclista/recursos-per-a-professionals/protocol-per-a-labordatge-de-la-violencia-masclista-en-lambit-de-la-salut-a-catalunya/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/violencia-masclista/recursos-per-a-professionals/protocol-per-a-labordatge-de-la-violencia-masclista-en-lambit-de-la-salut-a-catalunya/
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/operatiu_violencia_sexual.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/operatiu_violencia_sexual.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/abord_immigra.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/abord_immigra.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/ab_drogo.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-masclista/arxius/ab_drogo.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/guia-deteccio-homes_definitiva.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/guia-deteccio-homes_definitiva.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_protocol_marc.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/guia_avaluacio_testimoni_violencia__genere.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/guia_avaluacio_testimoni_violencia__genere.pdf
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/tractament/col_lectius_amb_nec_especifiques/prog_drogues_i_violencia/pdf/00_84_GUIA_VCP_PROFESSIONALS_OK.pdf
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/tractament/col_lectius_amb_nec_especifiques/prog_drogues_i_violencia/pdf/00_84_GUIA_VCP_PROFESSIONALS_OK.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/protocol-dol-ciutat-contra-violencies-masclistes.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/protocol-dol-ciutat-contra-violencies-masclistes.pdf
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Annex 15. Glossari de violència masclista

A

abús Acció de mofar-se o de perjudicar alguna persona que ens ha donat afecte i/o confiança. Un denominador 
comú de totes les formes d’abús són el poder i l’autoritat. L’abús es dona quan una persona més forta i podero-
sa aprofita l’avantatge que té sobre una altra. La relació d’abús implica imposició i inducció, ja sigui en l’aspecte 
físic, l’emocional, el sexual o el moral.

abús en la parella Conjunt de lesions físiques i/o psíquiques resultants de les agressions reiterades d’una per-
sona envers la parella a la qual està o ha estat unida afectivament.

acció positiva Estratègia destinada a establir la igualtat d’oportunitats de les dones mitjançant mesures con-
cretes i puntuals, dirigides a un grup determinat, que permetin corregir les discriminacions que són el resultat 
de determinades pràctiques o sistemes socials. 

addicció Dependència que una persona té d’un producte o una conducta de què no és capaç d’alliberar-se 
encara que la perjudiqui.

agressió Conjunt de patrons d’activitat que poden manifestar-se amb intensitat variable, incloent des de la 
baralla física fins a gestos o expressions verbals. És un atac a una altra persona (víctima) per causar-li danys. 
L’agressió pot ser física o psíquica i suposa emprar intencionadament la violència per fer mal.

agressió sexual Tota relació no consentida, aconseguida per violació i intimidació; implica un ús de la violència 
física i sexual determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per demostrar el poder i abusar. L’agressió 
es considera una violació si hi ha un accés corporal per via vaginal, anal o bucal o introducció de membres cor-
porals o objectes per alguna d’aquestes vies.

amenaça Acció de donar a entendre a algú la intenció de fer-li mal o anunciar un perill, un càstig, etc., si fa 
alguna cosa en concret. 

androcentrisme Conjunt de valors dominants basats en una percepció centrada en normes masculines.

ansietat (o angoixa) Emoció que apareix per fer front a una situació que la persona percep com una amenaça 
per a la seva seguretat, o la dels seus, i intenta reduir les conseqüències negatives que pot produir. Es caracterit-
za pel desconcert, la incertesa i la por, acompanyats de símptomes com ara palpitacions, pal·lidesa, dificultat 
respiratòria, suor, tremolors, etc.

apoderament (o empoderament). Procés pel qual una persona o un grup social aconsegueix la força o els 
mitjans necessaris per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics, socials o laborals. Porta implícit 
un procés de capacitació cap a l’emancipació. En un primer terme, aquest concepte va ser utilitzat per referir-se 
a l’augment de la participació de les dones en els processos de presa de decisions i accés al poder però actu-
alment també té la dimensió de la presa de consciència del poder que tenen les dones individualment i com a 
col·lectiu i que alhora té a veure amb la recuperació de la dignitat de les dones com a persones.

assertivitat Actitud d’autoafirmació i defensa dels drets personals propis, que inclou l’expressió dels senti-
ments, preferències, necessitats i opinions adequadament, tot respectant, al mateix temps, els dels altres.

assetjament laboral (o mobbing) Conducta abusiva dirigida a degradar psicològicament una persona en el tre-
ball, minvant-li l’autoestima i la moral mitjançant una fustigació i una situació de violència psicològica continu-
ada, que arriba a produir una lesió de la dignitat i de la integritat.

assetjament per raó de sexe Comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona, que es dona 
en ocasions com ara l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball o la formació, i que té com a 
propòsit, o produeix, l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les dones i crear un entorn intimidador, hostil, 
degradant, humiliant o ofensiu.
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assetjament psicològic Forma de violència que inclou moltes modalitats d’agressió intel·lectual i moral i que 
consisteix en una hostilitat reiterada, verbal o no verbal, que perjudica de manera directa o indirecta l’estabili-
tat emocional de la persona que la pateix.

assetjament sexual Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat i en contra de la voluntat 
d’una persona, d’índole sexual, que té com a propòsit, o produeix, l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les 
dones i crear un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

atenció Conjunt d’accions destinades a fer que una persona pugui superar les situacions i conseqüències gene-
rades per l’abús en els àmbits personal, familiar i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació 
necessària sobre els recursos i els procediments adients per resoldre la situació.

atenció a la víctima Servei d’informació i orientació adreçat a les persones víctimes d’un delicte. L’objectiu 
d’aquest servei és informar, assessorar, orientar, derivar i, si escau, dur a terme un treball de contenció i suport 
emocional a les persones que es consideren víctimes d’un delicte, tant abans com després del procés penal.

autoestima Sentiment subjectiu del propi jo que acompanya la valoració global que una persona fa d’ella ma-
teixa. Implica una actitud positiva que consisteix a habituar-se a pensar, sentir i actuar de la manera més sana i 
satisfactòria possible, tenint en compte el present i el futur. 

B

bretxa salarial Diferència entre el salari laboral mitjà dels homes i el de les dones.

C

coeducació Acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot 
l’alumnat, independentment del seu sexe, i que potencia així la igualtat real d’oportunitats. Proporciona, tant 
a l’alumnat com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de 
poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i que, per tant, esdevenen veritables agents de 
transformació.

conciliació de la vida personal i la laboral Possibilitat d’una persona de fer compatibles l’espai personal i el 
familiar, el laboral i el social, i de poder desenvolupar-se en els diferents àmbits. Exemple: flexibilitat de la jor-
nada laboral, com ara tenint la possibilitat de combinar feina a distància (teletreball) i feina presencial. És una 
manera de treballar que facilita una gestió del temps adaptada a les necessitats individuals. 

conflicte Situació de desacord o no concordança entre dues o més idees, actituds o comportaments, d’una 
persona (conflicte intern) o de diferents persones o grups.

control Domini sobre alguna cosa o alguna persona amb intenció de modificar algun aspecte o conducta de la 
persona dominada. 

corresponsabilitat Distribució equitativa de responsabilitats domèstiques entre les persones membres de la 
llar. 

culpa Emoció normal que experimentem quan hem actuat de manera incorrecta o hem dit alguna cosa que ha 
fet mal a algú. Genera remordiments i apareix el penediment pel que s’ha fet, s’ha deixat de fer o s’ha dit. Pel fet 
de sentir-nos culpables reconeixem que no hem actuat correctament i busquem la reparació d’aquesta actua-
ció. D’altra banda, també pot ser una emoció induïda utilitzada com a xantatge emocional, que crea submissió i 
dominació de la persona en qüestió.
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D

demanda explícita Situació en què una persona que pateix algun tipus d’abús (situació de violència explícita i 
confirmada) reconeix que alguna cosa no va bé i és conscient de l’abús o demana ajuda obertament.

demanda implícita Situació en què hi ha sospita que una persona pateix algun tipus d’abús, violència o vulne-
rabilitat però aquesta no ho reconeix o no ho explicita obertament.

denúncia Document en què es deixa constància d’un fet sancionable, que serveix per notificar-ho a l’autor del 
fet i a l’autoritat.

dependència emocional Dependència interpersonal que consisteix en la necessitat extrema d’afectivitat que 
una persona sent envers la seva parella. 

desigualtat de tracte Manca d’igualtat en el tracte de manera arbitrària i sistemàtica, de manera que afavoreix 
un col·lectiu per damunt d’un altre o altres. 

detecció Posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics que permetin identificar i fer visible 
el problema de la violència masclista, tant si apareix de manera precoç com si es tracta d’una violència crònica. 
La detecció permet conèixer les situacions en les quals s’ha d’intervenir per evitar-ne el desenvolupament i la 
cronicitat.

discriminació Infravaloració d’una persona o un col·lectiu per part d’un altra persona o col·lectiu. La discrimi-
nació no és només el fet de diferenciar sinó que també inclou donar un tracte d’inferioritat. Pot estar motivada 
per factors molt diversos, com ara l’origen ètnic, el gènere, les creences culturals o religioses, la posició social o 
econòmica, la salut física o mental, etc.

doble presència Suma de la jornada laboral remunerada i una jornada dedicada principalment a les tasques 
de la llar i a la cura de persones dependents (que són portades a terme, majoritàriament, en més o menys me-
sura, segons la classe social i el suport familiar, per les dones).

E

empoderament Vegeu apoderament.

equitat de gènere Principi ètic i de justícia social fonamental per a la convivència entre homes i dones que té 
com a objectiu proporcionar un tracte que faciliti la igualtat d’oportunitats a totes les persones independent-
ment del seu sexe. Es diferencia de la igualtat en el fet que cerca garantir les condicions d’igualtat d’oportuni-
tats per a tothom, siguin quines siguin les diferències.

estereotips de gènere Expectatives compartides socialment respecte a les idees, creences i opinions sobre 
com han de ser i de comportar-se tant els homes com les dones, que han sobreviscut al llarg dels anys i actuen 
com si es tractés d’una profecia que s’autocompleix.

F

feminisme Moviment social i polític que promou i defensa la igualtat de drets i deures entre homes i dones 
amb la finalitat d’erradicar tota la discriminació social per motius de gènere. El valor que guia aquest moviment 
social és la igualtat entre sexes i no la superioritat d’un respecte a l’altre.
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G

gènere Construcció social i cultural basada en les diferències biològiques entre els sexes que assigna diferents 
característiques emocionals, intel·lectuals i comportamentals a dones i homes, variables segons la societat i 
l’època històrica. A partir d’aquestes diferències biològiques, el gènere configura les relacions socials i de poder 
entre homes i dones. 

H

habilitats socials Conjunt de conductes observables, però també de pensaments i emocions, que ens ajuden a 
mantenir relacions interpersonals satisfactòries i a procurar que les altres persones respectin els nostres drets i 
no ens impedeixin aconseguir els nostres objectius. 

I

igualtat de gènere Condició de ser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i 
en la capacitat de prendre decisions, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de 
dones i d’homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

indefensió Situació o estat de la persona que no té la defensa, ajuda o protecció que necessita.

indefensió apresa Indefensió que es dona quan una persona és exposada a una situació aversiva incontrolable 
o a perills físics i no se l’adverteix o se l’ajuda a evitar-los. Provoca una sensació d’absència de control sobre les 
conseqüències de la pròpia conducta, derivada d’una experiència continuada de fracàs, i afecta l’autoconcepte 
i l’autoestima. 

intel·ligència emocional Habilitat per comprendre i abordar de la manera més convenient i satisfactòria les 
pròpies emocions i les de qui ens envolta. Es basa en la capacitat per comunicar-nos eficaçment amb nosaltres 
mateixos i amb els altres.

ira Emoció primària negativa que es desencadena davant de situacions que són valorades com a injustes o que 
atempten contra els valors morals i la llibertat personal; situacions que exerceixen un control extern o coacció 
sobre el nostre comportament; persones que ens afecten amb abusos verbals o físics; i situacions en les quals 
considerem que es produeixen tractaments injustos i el bloqueig de metes. 
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M

masclisme Actitud de prepotència dels homes respecte a les dones. Es tracta d’un conjunt d’actituds, pràcti-
ques i comportaments que resulten ofensius contra el gènere femení: atribueixen superioritat a l’home i rebai-
xen la dignitat de les dones per raó de sexe, sense cap altra justificació.

masculinitats alternatives Vegeu noves masculinitats.

matrimoni forçat Matrimoni que es produeix sense el consentiment vàlid de com a mínim un dels contraents 
per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar (sovint els progenitors), que s’atorguen la facultat de 
decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi.

micromasclisme Qualsevol dels comportaments interpersonals, comentaris verbals i actituds exercides tant 
per homes com per dones que contribueixen a la dominació dels homes sobre les dones i a la violència contra 
aquestes en la vida quotidiana. Són pràctiques subtils que reflecteixen i fomenten la desigualtat entre homes i 
dones i que són generalment legitimades per l’entorn social. 

mobbing Vegeu assetjament laboral.

mutilació genital femenina Qualsevol dels procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, 
alteren o lesionen els òrgans genitals femenins. Pot consistir en una eliminació total o parcial dels genitals 
femenins o a produir-hi lesions, fins i tot havent-hi consentiment exprés o tàcit de la dona.

N

noves masculinitats (o masculinitats alternatives) Masculinitats que es mostren diferents al model de mas-
culinitat tradicional hegemònica en les societats androcèntriques i patriarcals.

P

pacte social entre homes i dones Proposta que reivindica un nou contracte social entre dones i homes que 
comporti un repartiment i una participació igualitària en el treball productiu, el treball reproductiu i el poder 
social. 

patriarcat Forma d’organització política, econòmica, religiosa i social basada en la idea d’autoritat i lideratge 
de l’home, en la qual hi ha predomini dels homes sobre les dones, del marit sobre la muller, del pare sobre la 
mare i els fills i filles, i de la línia de descendència paterna sobre la materna.

perspectiva de gènere Punt de vista que intenta aconseguir la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre do-
nes i homes en la societat, prenent en consideració de manera sistemàtica les diferències entre homes i dones 
en qualsevol activitat o àmbit i qüestionant el valor i els rols socialment atribuïts a cada sexe. Analitza sistemà-
ticament les estructures i mecanismes que contribueixen a perpetuar aquestes relacions de desigualtat entre 
dones i homes per tal d’introduir canvis cap a una major equitat.

pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes Conjunt d’estratègies destinades a assolir la igualtat real 
entre dones i homes, eliminant els estereotips, les actituds i els obstacles en qualsevol àmbit. 

polítiques de gènere Polítiques que busquen reconstruir els imaginaris col·lectius i individuals sobre la realitat 
i contribuir a generar els canvis necessaris entre la població que permetin aconseguir una igualtat real i efectiva 
entre dones i homes, en tots els àmbits de la seva vida.

por Emoció primària negativa que s’activa per la percepció d’un perill present o imminent. És un senyal emoci-
onal d’advertència que s’aproxima a un dany físic o psicològic. La por implica inseguretat respecte a la pròpia 
capacitat per suportar o abordar una situació d’amenaça. La intensitat de la resposta emocional de por depèn 
de la incertesa sobre els resultats. La por és una de les emocions més intenses i desagradables; genera apren-
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sió, desassossec i malestar. La seva característica principal és la sensació de tensió nerviosa, de preocupació i 
recel per la pròpia seguretat o per la salut, seguida de la sensació de pèrdua de control.

precarietat econòmica Situació de carestia de rendes econòmiques o de riquesa, en general, pròpia d’un grup 
de convivència per satisfer les necessitats personals i les requerides per a una integració socialment acceptable.

prevenció Conjunt d’accions encaminades a evitar o minimitzar la incidència del fenomen de la violència 
masclista mitjançant la reducció dels factors de risc (cosa que n’impedeix la normalització) i a sensibilitzar la 
ciutadania, especialment les dones, en el sentit que cap forma de violència no és justificable ni tolerable.

promoció de la no violència de gènere Conjunt d’accions educatives destinades a promoure la igualtat i pre-
venir la violència de gènere. Fomenta l’adquisició de coneixements i el desenvolupament d’actituds i conductes 
envers la igualtat de tracte i d’oportunitats entre ambdós sexes, així com la conscienciació i el desenvolupa-
ment d’una actitud analítica davant la violència de gènere. 

R

ràbia Estat emocional primari que varia en intensitat i qualitat des de lleu, passant per la irritació i l’enuig, fins 
arribar a la còlera i la ira. Aquesta resposta energitza i modifica al nostre organisme mobilitzant els propis recur-
sos segons la situació ambiental en què haguem de respondre. Instintivament, la ràbia es dona davant d’estí-
muls que l’organisme interpreta com amenaces per a la supervivència psíquica o física, o per salvar obstacles 
que dificulten la satisfacció d’una necessitat. 

recuperació En el cicle personal i social d’una dona que ha viscut situacions de violència, etapa en què es pro-
dueix el restabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda.

reparació Conjunt de mesures preses pels diversos organismes i agents responsables de la intervenció en 
l’àmbit de la violència masclista (jurídiques, econòmiques, socials, laborals, sanitàries, educatives, etc.) que 
contribueixen al restabliment de tots els àmbits malmesos per la situació viscuda.

resiliència Capacitat que té una persona o un grup per recuperar-se de les adversitats per seguir projectant el 
futur. 

responsabilitat Capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir el compliment d’una tasca o deure, de do-
nar-ne raó, etc.

rol de gènere Model de comportament, normes, funcions, expectatives i espais socials que, en una societat 
determinada, s’assigna a les persones de manera diferenciada segons siguin homes o dones.
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S

sensibilització Conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives que tenen per objectiu generar en l’imaginari 
social canvis que permetin avançar cap a l’erradicació de la violència masclista.

sexe Conjunt de característiques biològiques, especialment de tipus genètic, orgànic i hormonal, sobre la base 
de les quals s’estableix la distinció entre homes i dones.

sexisme Qualsevol conducta o actitud que valora les persones segons el seu sexe. El sexisme es fonamenta en 
una cultura que diferencia els sexes i els jerarquitza, que discrimina negativament les nenes i les dones. Les 
conductes sexistes són difícils de detectar perquè encara ara estan molt arrelades en la societat i es donen de 
manera “natural” en la vida quotidiana. El primer pas per evidenciar-les i erradicar-les és la identificació. Es pot 
donar sexisme individualment o com a pràctica social; també hi ha sexisme encobert, que es posa de manifest 
amb la sobreprotecció, i sexisme hostil i violent, el més fàcilment identificable.

T

tolerància Actitud respectuosa cap a les opinions, els sentiments o els actes d’altres persones, encara que no 
coincideixin amb els propis.

tolerància zero Rebuig absolut a qualsevol manifestació de violència envers les dones.

transversalització de gènere Estratègia a llarg termini que incorpora la perspectiva de gènere i la igualtat 
d’oportunitats de les dones en totes les polítiques i actuacions d’un govern. La transversalització de gènere im-
plica incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions per tenir en compte les necessitats 
i els interessos tant de les dones com dels homes.

trauma Resultat de l’exposició a un esdeveniment estressant inevitable, que sobrepassa els mecanismes 
d’afrontament de la persona. Quan passa això, les persones se senten sobrepassades per les seves emocions, 
de manera que els records no poden transformar-se en experiències narratives neutres i el procés d’assimilació 
resulta més llarg i costós, fins arribar a interferir en la vida de la persona. 
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V

víctima Persona que, de manera individual o col·lectiva, ha patit algun dany, incloent-hi lesions físiques o men-
tals, patiment emocional, pèrdua financera o un detriment substancial de drets fonamentals com a conseqüèn-
cia d’accions u omissions.

victimització Procés d’utilització de la violència física i/o psicològica contra un individu per causar dolor o 
lesions. 

victimització primària Procés pel qual una persona pateix, de manera directa o indirecta, danys físics, econò-
mics, psicològics o socials derivats d’un fet delictiu o un esdeveniment traumàtic. 

victimització secundària Atenció inadequada que rep una víctima per part del sistema penal i les institucions 
de la salut, a causa de les repetides situacions per les quals ha de passar després d’haver estat afectada per mal-
tractament i que la perjudiquen psicològicament i emocionalment d’una manera més profunda i traumàtica.

violència Acte d’abús d’una persona cap a una altra; qualsevol acte que comporta un atemptat per a la vida, la 
integritat física o psíquica o la llibertat d’una persona, o que compromet greument el desenvolupament de la 
seva personalitat.

violència domèstica Violència que fa referència als actes de maltractament físic, psíquic o sexual i/o a altres 
tractes vexatoris duts a terme per una persona sobre un o més membres del seu nucli familiar i/o de convivèn-
cia. El concepte de violència domèstica està determinat pel lloc on succeeixen els fets delictius, en el si de la 
família o espai domèstic com és la llar. 

violència econòmica Privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d’una 
dona i, si escau, de llurs filles o fills, i limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit 
familiar o de parella.

violència física Qualsevol acte de força contra el cos d’una dona, així com qualsevol omissió de socors, intenci-
onal o negligent, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.

violència masclista Violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la 
situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produï-
da per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, té com a 
resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

violència psicològica Qualsevol conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració 
o un patiment per mitjà d’amenaces, d’humiliacions, de vexacions, d’exigències d’obediència o submissió, de 
coercions verbals, d’insults, d’aïllaments o de qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.

violència sexual Qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, incloent-hi l’exhibició, l’ob-
servació i la imposició (per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional) de 
relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació 
conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

violència simbòlica Mecanismes d’imposició i de manteniment de poder que operen i emanen de les estructu-
res i les disposicions socials asimètriques i que es manifesten a través dels actes de simbolització per tal de ser 
reconeguts com a tals mecanismes. Aquesta violència és inseparable de l’idea de poder simbòlic. 
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Annex 16. Sigles utilitzades en aquest protocol

ABP àrea bàsica policial

ABS àrea bàsica de salut

ABSS Àrea Bàsica de Serveis Socials

AP atenció primària

ASSIR atenció a la salut sexual i reproductiva

CAP centre d’atenció primària

CAS centre d’atenció i seguiment a les drogodependències

CEDAW Convenció sobre l’Eliminació de Totes las Formes de Discriminació contra la Dona

CSMA centre de salut mental d’adults 

CSMIJ centre de salut mental infantil i juvenil

CUESB Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona

DGAIA Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 

EAIA equip d’atenció a la infància i l’adolescència

EAP equip d’assessorament i orientació psicopedagògica

EATP equip d’assessorament tècnic penal

GAV grup d’atenció a la víctima

HCIS HealthCare Information System

ICATER Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa

ICD Institut Català de les Dones

IMLC Institut de Medicina Legal de Catalunya

LO llei orgànica

LOPJ Llei orgànica del poder judicial

ME Mossos d’Esquadra 
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OAC Oficina d’Atenció al Ciutadà

PADI Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat d’Oportunitats

PG-ME Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

PIRMI Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció

PNC pensió no contributiva

PVS partner violence screen

RAI renda activa d’inserció

RGC renda garantida ciutadana 

RGPD Reglament general de protecció de dades

SIAD Servei d’Informació i Atenció a la Dona

SIE Servei d’Intervenció Especialitzada

SIOVD servei d’informació i orientació a persones víctimes d’un delicte

SOJ Servei d’Orientació Jurídica

SOM Servei d’Ocupació Municipal

SSB Serveis Socials Bàsics

TSU treballador/a social d’urgències

UBASP unitat bàsica d’atenció social primària

VIDO jutjats de violència contra les dones

XAD xarxa d’atenció a les drogodependències
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