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1. INTRODUCCIÓ 
 
Històricament, la violència contra les dones ha estat tan arrelada en la nostra societat 
que, a hores d’ara, encara ens costa identificar-la. Quan finalment en prenem 
consciència, es passa a denominar problema social, entès com aquell que pateix de 
manera sistemàtica un tipus de col·lectiu. L’existència dels grups feministes ha ajudat a 
assenyalar aquesta nova realitat i, juntament amb altres agents socials, mitjans de 
comunicació, associacions de defensa dels drets humans, etc., s’ha identificat aquest 
greu problema. 
 
La violència contra les dones és un fet estructural de les societats patriarcals derivat de 
la desigualtat entre homes i dones i de la necessitat de fer mantenir la situació 
d’inferioritat de la dona envers l’home. Constitueix un aspecte estructural de 
l’organització del sistema social, ja que es dóna en totes les classes socials i en les 
diverses etapes de la vida. Des d’aquesta concepció de la violència, la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (aprovada el 16 d’abril 
de 2008 pel Parlament de Catalunya, DOGC núm. 5123, 2-5-2008), utilitza l’expressió 
violència masclista perquè: “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 i 
que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per gran part de 
la societat com a superior”. Aquesta Llei estableix com a pilars fonamentals: 
 

1. La centralitat de les dones. Fa un reconeixement de les dones com a subjectes de 
dret, obvia el concepte assistencial i defuig de presentar les dones com a éssers 
vulnerables. 

2. La deguda diligència dels poders públics. Estableix l’obligació dels poders 
públics de condemnar la violència contra les dones i aplicar polítiques amb 
aquesta finalitat. 

3. La restitució del projecte de vida de les dones amb la creació d’un conjunt 
coordinat de recursos i serveis públics per a l’atenció, l’assistència, la protecció, 
la recuperació i la reparació de les dones en situació de violència masclista. 

 
La Llei recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la 
violència masclista. Entre aquestes actuacions, per part de l’administració local, 
s’estableix la creació de protocols per a una intervenció coordinada envers la violència 
masclista. Aquests protocols han d’establir la concreció i el procediment de les 
actuacions, així com de les responsabilitats dels sectors implicats en el tractament 
d’aquesta forma de violència, amb l’objectiu de garantir la prevenció, l’atenció eficaç i 
personalitzada, i la recuperació de les dones que es troben en situació de risc o que en 
són víctimes. Amb el present Protocol, l’Ajuntament de Mataró mostra una clara 
sensibilitat i un fort compromís en la lluita contra la violència masclista. 
15 
L’any 2003, es va elaborar el Protocol d’atenció i derivació a la dona víctima de 
violència com a resposta de la voluntat ciutadana de trobar una solució eficaç i ràpida a 
la problemàtica dels maltractaments a les dones en l’àmbit de la parella. Les necessitats 
de visualitzar aquest greu problema i de coordinar els esforços de totes les persones 
professionals que hi treballaven, van portar també a la creació d’una comissió tècnica i 
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permanent de seguiment del protocol, integrada per professionals dels àmbits policial, 
sanitari, judicial, associatiu i de l’administració local. 
 
L’any 2010, a conseqüència dels canvis legislatius i socials- creació de nous serveis i 
recursos a la ciutat- la comissió es va plantejar la necessitat de revisar i adequar el 
protocol, d’acord amb les directrius del Protocol marc per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista,  de la Generalitat  de Catalunya que delimita la forma de 
vinculació als circuits locals, els àmbits de la sanitat i dels cossos policials. 
  
 
Fruit d’aquest treball és el Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista, 
que incorpora les transformacions ja esmentades i també noves metodologies de treball, 
com ara els indicadors de violència masclista. 
 
Aquesta comissió continuarà essent l’encarregada de la revisió i adequació del Protocol, 
tant per corregir les disfuncions i desajustaments que es puguin produir en la seva 
implementació, com per continuar propiciant el treball en xarxa i transversal des de tots 
els àmbits d’actuació. Aquesta tasca transversal és la que ens permetrà poder incidir en 
la prevenció i detecció precoç de la violència masclista a la nostra ciutat. 
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2. PRINCIPIS ORIENTADORS 
 
Aquest Protocol pretén la contemplació de criteris que possibilitin la consecució de les 
finalitats de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. 
 
Des d’aquest plantejament, s’estableixen com a principis orientadors d’aquest treball: 
 
• La consideració del caràcter estructural i la naturalesa multidimensional de la 
violència masclista, en especial pel que fa a la implicació de tots els sistemes d’atenció i 
reparació. 
 
• La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en compte la 
totalitat dels danys que les dones pateixen com a conseqüència de la violència masclista, 
tant els danys socials i econòmics, com els efectes d’aquesta violència en la comunitat. 
 
• La transversalitat de les mesures, de manera que cada institució, servei o entitat 
implicada 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 i 
socioeconòmiques de les dones en situació de violència masclista, així com les seves 
necessitats específiques, amb el benentès que cap particularitat no justifica la vulneració 
dels drets fonamentals de les dones. 
 
• El compromís que tots els i les professionals que intervenen, disposin de la deguda 
capacitació i formació especialitzada. 
 
• La minimització de la victimització secundària de les dones i l’establiment de mesures 
que impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips que sustenten la 
violència masclista. 
 
• La necessitat d’agilitzar les intervencions en el temps, per tal de possibilitar una 
atenció adequada i evitar l’increment de la victimització. 
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3. OBJECTIUS 
 
3.1. OBJECTIU GENERAL 
 
Garantir l’atenció coordinada dels serveis sanitaris, socials i altres específics de 
l’Administració, dels serveis jurídics i de protecció, i dels moviments associatius per tal 
de donar resposta a les necessitats específiques de les dones que pateixen la violència 
masclista. 
 
  
3.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
• Millorar la definició dels serveis, la seva forma d’intervenció i les seves relacions. 
 
• Promoure la creació d’un circuit d’actuació comú i consensuat que possibiliti una 
assistència coordinada, integral, àgil i eficaç, així com l’optimització de recursos. 
 
• Facilitar un circuit d’intervenció en situacions d’urgència fora dels horaris habituals 
dels serveis, per a les dones que es troben en situacions de violència i que necessiten 
una resposta immediata. 
 
• Propiciar que els i les professionals que formen part d’aquest circuit assoleixin la 
formació adient per treballar amb aquest col·lectiu i les seves necessitats específiques. 
 
• Potenciar l’establiment de mecanismes de revisió, avaluació del Protocol i seguiment 
(grau d’eficàcia i introducció de mesures de millora). 
 
• Promoure l’impuls d’un marc d’actuacions que permeti pal·liar l’abast d’aquest 
fenomen en l’àmbit comunitari. 
Marc legislatiu 
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4. MARC LEGISLATIU 
 
 
4.1. INTERNACIONAL 
 
La inclusió del concepte de violència contra les dones en l’àmbit de les Nacions Unides 
i de la Unió Europea i, per tant, en la legislació internacional, ha transformat la forma 
d’entendre el problema tant en el terreny internacional com en l’estatal, ja que obliga els 
Estats firmants a adequar els seus ordenaments interns. Aquest fet ha propiciat que la 
violència contra les dones continuï sent un dels temes més tractats en els fòrums 
internacionals sobre drets humans i drets de les dones. 
 
La protecció dels drets de les dones a l’ordenament jurídic internacional es va iniciar 
amb la Declaració Universal dels Drets Humans, de 10 de desembre de 1948, que 
estableix la no discriminació per raó de sexe en matèria de drets i llibertats com, entre 
altres, el dret a la vida, la llibertat i la seguretat, la prohibició de la tortura i els tractes 
inhumans, cruels i degradants, el dret a la igualtat davant la llei i a la protecció contra 
qualsevol discriminació, el dret a contraure matrimoni i la igualtat de drets 
dins del matrimoni i la família. 
 
L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’any 1975 com l’Any 
Internacional de la Dona. A partir d’aquest moment, es van incloure els temes relatius a 
les dones en els programes de l’ONU. Les Nacions Unides van començar l’aprovació de 
diversos instruments internacionals per garantir els drets de les dones. Entre els més 
importants cal destacar la Convenció per a l’eliminació de totes les formes de 
discriminació contra la dona de 1979 (CEDAW), vinculant per a tots els països signants 
i que Espanya va ratificar el 1984. Aquesta convenció, que ha esdevingut actualment la 
peça clau per eradicar la violència de gènere, afirma que aquest tipus de violència està 
inclosa en el concepte de discriminació contra les dones i, en el seu article primer, 
aporta una important definició de discriminació contra la dona: “En la present 
convenció, l’expressió discriminació contra la dona denotarà tota distinció, exclusió o 
restricció basada en el sexe que tingui per objecte o resultat disminuir o anul·lar el 
reconeixement, el gaudi o l’exercici per part de la dona, independentment del seu estat 
civil, sobre la base de la igualtat de l’home i la dona, dels drets humans i de les llibertats 
fonamentals en l’àmbit polític, econòmic, social, cultural i civil o en qualsevol altre 
àmbit”. 
 
En la I Conferència Mundial sobre la Dona celebrada a Mèxic el 1975, es va remarcar 
d’una forma específica el problema de la violència domèstica i es va aprovar un Pla 
d’acció per al decenni 1975-1985. També es van celebrar conferències mundials sobre 
la dona a Copenhaguen (1980), a Nairobi (1985) i a Pequín (1995). En aquesta última, 
la Plataforma d’acció recull la violència contra les dones com una àrea específica 
d’actuació. 
 
La Convenció de les Nacions Unides per a l’eliminació de totes les formes de 
discriminació contra la dona (CEDAW), en la recomanació general 19, de 1992, 
estableix: “Les actituds tradicionals segons les quals es considera la dona com a 
subordinada o se li atribueixen funcions estereotipades perpetuen la difusió de 
pràctiques que impliquen violència o coacció, com són la violència i els maltractaments 
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a la família, els matrimonis forçosos, l’assassinat per presentar dots insuficients, els 
atacs amb àcid i la circumcisió femenina”. 
 
L’Assemblea General de les Nacions Unides del 20 de desembre de 1993 va reconèixer, 
per primera vegada, els drets humans de les dones com a part dels drets humans 
universals, va definir la violència contra les dones i va proclamar la Declaració sobre 
l’eliminació de la violència contra la dona, en la qual es recomana als Estats membres 
que adoptin mesures per eradicar aquest tipus de violència. En aquesta assemblea, 
també es va encarregar a la Comissió de la Condició Jurídica i Social la preparació d’un 
Protocol facultatiu a la convenció per crear un mecanisme per a la presentació i 
tramitació de denúncies. A més, el 1994, la Comissió de Drets Humans de Nacions 
Unides va nomenar una relatora especial per investigar la violència contra les dones 
que, des de llavors, ha desenvolupat tasques molt importants amb els seus informes. 
 
La IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre la dona celebrada a Beijing 
l’any 1995 consolida el compromís d’analitzar i eliminar la violència de gènere i declara 
que “la violència contra les dones és el resultat de les històriques relacions de poder 
desigual entre homes i dones”. En ella va quedar patent que la violència contra les dones 
suposa un gran obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau, que impedeix que 
les dones gaudeixin dels seus drets humans i les seves llibertats fonamentals. 
 
El 1997, l’ONU va acordar elaborar un Pla d’acció contra la violència de gènere. 
 
Aquest mateix any, la Comissió Europea va incloure la violència domèstica en el 
programa polític de la Unió Europea. També va posar en marxa una campanya de 
conscienciació per mobilitzar l’opinió pública a favor d’una actitud de “tolerància zero” 
i va aprovar resolucions i documents dirigits als països membres, a fi de fomentar 
mesures preventives i millorar la protecció que s’ofereix a les víctimes. 
 
El 1997, es va crear l’Observatori Europeu de Violència contra les Dones, que serveix 
d’enllaç entre els països i proposa principis guia de bones pràctiques en funció de les 
diferents experiències que es van desenvolupant. 
 
L’any 1999 es va declarar Any Europeu de Lluita contra la Violència de Gènere. La 
Resolució del Consell d’Europa, de 17 de juliol de 2002, insta els Estats a elaborar 
estratègies d’intervenció col·lectiva en l’àmbit local, de forma que hi hagi una 
coordinació entre les diverses institucions i es mobilitzin els recursos humans i 
financers per combatre la violència domèstica. 
 
L’any 2000, va sorgir la Marxa Mundial contra la pobresa i la violència contra les 
dones, com a conseqüència de la Marxa de les Dones contra la pobresa que es va 
realitzar al Quebec l’any 1975, iniciada per la Federació de Dones del Quebec. La 
marxa va mobilitzar el conjunt del moviment feminista i va guanyar el suport de 
diferents sectors de la població. 
 
La Decisió 803/2004 adoptada pel Parlament Europeu el 21 d’abril de 2004 per la qual 
s’aprova el programa Daphne II (2004-2008) d’acció comunitària per prevenir i 
combatre la violència exercida sobre infants, joves i dones, parteix del fet que els 
efectes de la violència física, sexual o psicològica exercida sobre qualsevol d’aquests 
tres grups estan tan estesos en la comunitat que constitueixen una autèntica xacra 
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sanitària i un obstacle per al gaudiment d’una ciutadania en condicions de seguretat, 
llibertat i justícia. Segons aquest text, “és important i necessari reconèixer les greus 
repercussions de la violència, tant en termes immediats com a llarg termini, per a la 
salut, el desenvolupament psicològic i social i la igualtat d’oportunitats dels afectats”, 
així com “l’elevat cost social i econòmic que suposa per a tota la societat”. 
 
La Unió Europea, mitjançant el Tractat d’Amsterdam, consagra com a objectiu de la 
Unió el principi d’igualtat entre ambdós sexes (art. 2, TCEE), i incorpora la perspectiva 
de gènere en totes les seves actuacions comunitàries. Des del 1982, ha posat en marxa 
cinc programes d’acció comunitària per a la igualtat d’oportunitats, i, actualment, 
desenvolupa un Pla de treball per a la igualtat entre les dones i els homes (2006-2010). 
 
 
4.2. ESTATAL 
 
Espanya ha ratificat aquests tractats internacionals i, a partir de la Constitució 
Espanyola de 1978, es recullen els principis d’igualtat i no discriminació per raó de 
sexe. La Constitució estableix que Espanya es constitueix com un Estat social i 
democràtic de dret. Entre els seus valors, propugna la igualtat i l’obligació dels poders 
públics de promoure les condicions per a la llibertat i la igualtat de l’individu. Estableix 
com a drets fonamentals: la igualtat davant de la llei de totes les persones sense que 
pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició, circumstància personal o social, i el dret a la vida, a la 
integritat física i moral, i la prohibició de la tortura i les penes o tractes inhumans o 
degradants. 
 
A continuació, es detallen altres dades rellevants sobre aquest tema en l’àmbit estatal: 
Entre 1960 i 1970, van aparèixer els primers moviments de potenciació de la societat 
civil, entre els quals hi havia els moviments feministes, on es parla del tema de la 
violència de gènere. 
 
Als anys vuitanta, creix la preocupació pels drets de les dones i es produeix la Reforma 
del Codi Civil de 1981. 
 
El 1984, es creen les primeres cases d’acollida a l’Estat. 
 
El 1985, es reconeix de manera implícita que la violència contra les dones és el crim 
encobert més freqüent al món. 
 
El 1986, se celebra una Ponència de drets humans sobre investigació de maltractaments 
a les dones i, l’any 1989, el Senat espanyol n’emet un informe. 
 
Als anys noranta, hi ha respostes específiques al problema de la violència gràcies, en 
gran part, als mitjans de comunicació, ja que aquests la presenten de manera dramàtica i 
evident, fets que provoquen una reacció social, legal i assistencial incipient, però 
imparable. 
 
El 1990, es considera la violència de gènere com una vulneració dels drets humans. 
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El 1997, se celebra una conferència sectorial extraordinària sobre la violència contra les 
dones i s’elabora un Pla d’acció en l’àmbit interministerial i interautonòmic. 
 
El 1999, s’aprova la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la 
vida familiar i laboral de les persones treballadores. 
 
El 2003, s’aproven: la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de reforma del Codi 
penal; la Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes 
de violència domèstica (que suposa la regulació de mesures cautelars especialíssimes 
sense cap antecedent en l’ordenament jurídic penal espanyol, mesures que han de 
permetre als poders públics l’accés a la detecció de conductes antisocials per eradicar la 
violència domèstica en totes les seves manifestacions i davant totes les víctimes, 
directes o indirectes); la Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de seguretat 
ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers; la Llei orgànica 
15/2003, de 25 de novembre, de reforma del Codi penal; i el Reial decret 355/2004, de 4 
de març, pel qual es crea un registre central per a la protecció de les víctimes de la 
violència domèstica. Totes tres normes han complementat amb posterioritat la Llei 
27/2003. 
 
El 2004, s’aprova la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere que, en l’exposició de motius, defineix la 
violència de gènere com aquella que “es dirigeix sobre les dones pel fet de ser-ne, per 
ser considerades, pels seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, respecte i 
capacitat de decisió”. 
 
Aquesta Llei és d’aplicació a les dones víctimes de violència exercida pels qui són o han 
estat els seus cònjuges o pels qui estan o hagin estat lligats a elles per relacions 
d’afectivitat, encara que no hi hagi convivència. Parteix de la base que la violència de 
gènere s’ha de tractar transversalment, ja que afecta tots els sectors de la societat i 
necessita solucions que incideixin en la multiplicitat de les seves causes i efectes. Per 
aquest motiu, la resposta institucional vol ser global per tal d’establir mesures de 
sensibilització, prevenció i detecció en l’àmbit educatiu, de la publicitat i dels mitjans 
de comunicació, i en l’àmbit sanitari. Estableix el dret a la informació, a l’assistència 
social integral, a l’assistència jurídica, els drets laborals i les prestacions de la Seguretat 
Social, els drets de les funcionàries i els drets econòmics, així com la tutela 
institucional, penal i judicial, dins de la qual destaca la creació dels nous jutjats de 
violència. Aquesta Llei adopta les pautes de la IV Conferència de les Nacions Unides, 
celebrada a Beijing el mes de setembre de 1995, on es reconeix que la violència contra 
les dones és un obstacle per aconseguir els objectius d’igualtat, desenvolupament i pau, 
i viola i perjudica l’exercici dels drets humans i llibertats fonamentals. 
 
Així mateix, atén les recomanacions internacionals referides a la Resolució WHA49.25 
de l’Assemblea Mundial de la Salut,  així com la Decisió 803/2004CE del Parlament 
Europeu, per la qual s’aprova el programa Daphne II (2004-2008). 
 
També constitueix un fet important la creació de l’Observatori Estatal de Violència 
sobre la Dona (OEVM), com una de les novetats de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que s’ocupa 
de l’assessorament, l’avaluació, la col·laboració institucional, l’elaboració d’informes, 
estudis i propostes d’actuació en matèria de violència de gènere. 
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En l’àmbit executiu, en les darreres dècades s’han creat diferents organismes mitjançant 
els quals es desenvolupen les polítiques públiques d’igualtat. 
 
El 27 de desembre de 2007, el Consell de Ministres va aprovar el Pla estratègic 
d’igualtat d’oportunitats 2008-2011, els principis rectors del qual són la redefinició del 
model de ciutadania, l’apoderament de les dones, la transversalitat de la perspectiva de 
gènere i l’accés de les dones a la innovació científica i tecnològica. 
 
 
4.3. AUTONÒMIC 
 
La Llei 11/1989, de 10 de juliol, modificada per la Llei 11/2005, de 7 de juliol, crea 
l’Institut Català de les Dones, per mitjà del qual s’han desenvolupat diversos plans per a 
la igualtat d’oportunitats per a les dones i de prevenció de la violència masclista, i el Pla 
integral de prevenció de la violència de gènere i d’atenció a les dones que la pateixen 
(2002-2004), el primer d’aquestes característiques en l’àmbit territorial de Catalunya. 
També cal citar el primer Protocol interdepartamental d’atenció a la dona maltractada en 
l’àmbit de la llar (1998), que va ser un intent d’establir unes pautes per facilitar la 
intervenció en l’àmbit de la violència contra les dones. 
 
L’any 2003 s’aprova la Resolució JUI/3338/2003 del Departament de Justícia i Interior, 
de 30 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya, de 21 d’octubre de 2003, que disposa que les Oficines d’Atenció a les 
Víctimes del Delicte del Departament de Justícia constitueixin els punts de coordinació 
de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica. 
 
Més recentment, l’any 2006, la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, estableix en el títol preliminar que els poders 
públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la 
igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de 
gènere i el desenvolupament sostenible. L’article 19.1 fa referència als drets de les 
dones i estableix: “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”. 
 
A l’article 41.3, s’estableix: “Les polítiques públiques han de garantir que s’afrontin de 
manera integral totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter 
sexista i discriminatori”. Finalment també cal destacar l’article 153.c, en què s’afirma: 
“La Generalitat té competència exclusiva per a la regulació de les mesures i els 
instruments per a la sensibilització envers la violència de gènere i per detectar-la i 
prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos destinats a aconseguir una 
protecció integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència”. 
 
Entre els anys 2005 i 2007, es constitueix el Pla d’acció i desenvolupament de les 
polítiques de dones a Catalunya 2005-2007. 
 
El sisè eix d’aquest Pla configura el Programa per a l’abordatge integral de les 
violències contra les dones, que parteix de la premissa que per afrontar aquesta 
problemàtica no es pot obviar el sistema que la sosté i legitima, la qual cosa obliga a 
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situar les accions contra la violència masclista en el marc general de les intervencions 
adreçades a totes les dones. També l’any 2007, apareix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials, que ha d’adreçar els serveis socials cap a la universalització dels 
serveis i ha de garantir-los a tota la població. 
 
L’any 2008, s’aprova la Llei 5/2008 dels drets de les dones per a l’eradicació de la 
violència masclista. Estableix com a instruments d’abordatge contra la violència 
masclista l’Institut Català de les Dones, instrument vertebrador i impulsor de protocols 
d’actuació, la Comissió nacional per a una intervenció coordinada envers la violència 
masclista com a òrgan específic de coordinació institucional per a l’impuls, el 
seguiment, el control i l’avaluació de les actuacions en tractament integral d’aquesta 
violència, la creació de programes d’intervenció integral envers la violència masclista, 
la creació de protocols per a una intervenció coordinada, la delimitació de competències 
entre l’Administració autonòmica i l’Administració local, així com la col·laboració amb 
l’Administració de l’Estat i amb les comunitats autònomes i la participació de les 
entitats i associacions de dones. 
 
El 2008, es crea també el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 2008-2011. A l’eix 6 d’intervenció integral contra la violència masclista, 
l’objectiu general és “Desenvolupar les estructures de coordinació i cooperació que 
permetin una intervenció integral” (punt 6.2), i entre les actuacions es preveuen el 
seguiment del desenvolupament de la Comissió nacional per a una intervenció 
coordinada contra la violència masclista, l’aprovació i la implementació del Protocol 
marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, així com 
l’elaboració de propostes per a l’establiment d’un model únic i consensuat de recollida 
de dades vinculat a l’esmenta’t protocol marc. 
 
 
4.4.  ALTRES DOCUMENTS DE REFERÈNCIA  
 
Els Jutjats de Violència sobre la Dona (JVD) tenen competència objectiva i funcional 
per instruir els processos per delictes i per jutjar les faltes relacionades amb la violència 
de gènere. Aquest tipus de violència ha de tenir com a autor un home i com a víctima 
una dona i entre ambdós ha d’existir, o haver existit, una relació matrimonial o relació 
similar d’afectivitat, amb convivència o sense. També inclou la violència contra la 
descendència de l’autor o de l’esposa o dona unida per relació similar d’afectivitat i les 
persones menors o incapacitades que visquin amb l’autor o que n’estiguin sotmesos a la 
potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet de la seva esposa o convivent, 
sempre que també s’hagi produït un acte de violència de gènere contra la dona. 
 
 
En aquests casos, es poden adoptar les següents mesures cautelars penals i civils 
generals: 
 
Penals: 

• La protecció d’ofesos o perjudicats pel delicte (article 13 de la LECr). 
• La detenció (articles del 489 al 501 de la LECr). 
• La presó provisional (articles 503 i 504 de la LECr). 
• La llibertat provisional amb fiança o sense (articles 529 i 530 de la LECr). 
• La retirada d’armes (article 13 de la LECr). 
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• La prohibició de residir o d’acudir i la prohibició de comunicació i aproximació 
(article 544 bis LECr). 

• L’ordre de protecció (article 544 ter LECr). 
 
Civils: 

• La protecció dels fills i filles (article 134 del CF). 
• Les mesures de nul·litat, separació i divorci: ús de l’habitatge familiar, aliments, 

guarda i custòdia dels fills i filles (articles 771 i 773 de la LEC). 
• L’internament per raó de trastorn psíquic (article 763 de la LEC). 
• La sortida obligatòria de l’agressor del domicili (article 64.1 LIVG). 
• La suspensió de la potestat de fer de pare o guarda i custòdia de menors (article 

65 LIVG). 
 
També es poden adoptar les mesures penals i civils que es preveuen a l’anomenada 
Ordre de Protecció per a les víctimes de violència domèstica (OP) de l’article 544 ter 
LECr. 
 
L’ordre de protecció és una resolució judicial que, en els casos en què existeixin indicis 
fonamentats de la comissió de delictes o faltes de violència domèstica (i, per tant, també 
de violència domèstica en la parella) i existeixi una situació objectiva de risc per a la 
víctima, ordena la seva protecció mitjançant l’adopció de mesures cautelars penals o 
civils, a més d’activar una sèrie de mesures d’assistència i protecció social. 
 
Pot sol·licitar l’ordre de protecció la víctima, qualsevol persona que tingui amb la 
víctima alguna de les relacions de parentiu indicades a l’article 173 CP i el Ministeri 
Fiscal. 
 
L’ordre de protecció es pot sol·licitar a qualsevol comissaria de policia, al jutjat, a la 
fiscalia, a les oficines d’atenció a la víctima, als serveis socials, a les institucions 
assistencials dependents de les administracions públiques i als serveis d’orientació 
jurídica dels col·legis d’advocats. 
 
L’ordre de protecció confereix a la víctima un estatut integral de protecció que ha de 
comprendre les mesures civils, penals i assistencials i de protecció social establertes en 
l’ordenament jurídic i pot fer-se valer davant qualsevol autoritat i administració pública. 
Això explica l’obligació dels jutjats de comunicar totes les ordres de protecció a 
l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. 
 
L’ordre de protecció implica el dret de la víctima a ser informada permanentment sobre 
la situació processal de l’agressor i la seva situació penitenciària. 
 
Les mesures que pot adoptar el jutge són: 
 
• Mesures penals: es poden adoptar qualsevol de les mesures previstes en la legislació 
processal penal vistes en l’apartat anterior de mesures cautelars judicials generals 
(privatives de llibertat, presentacions personals davant del jutjat, ordre d’allunyament, 
prohibició de comunicació, prohibició de tornar al lloc del delicte o residència de la 
víctima, prohibició de tinença i retirada d’armes i altres objectes perillosos). 
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• Mesures civils: atribució de l’ús de l’habitatge familiar, determinació del règim de 
custòdia, visites i comunicació amb els fills/es, règim de prestació d’aliments, així com 
qualsevol disposició que es consideri oportuna a fi d’apartar el menor d’un perill o 
d’evitar-li perjudicis. 
 
Aquestes mesures només les pot sol·licitar la víctima o la persona que la representi 
legalment, i el Ministeri Fiscal quan existeixin fills/es menors o incapaços. 
 
A més, l’ordre de protecció comporta una sèrie de mesures assistencials i de protecció 
social, com ara la protecció policial, l’assistència sanitària, l’assistència psicològica, la 
renda d’inserció, l’ingrés en cases d’acollida, etc., que pot adoptar, si escau, 
l’administració corresponent. 
 
A més de les previstes anteriorment, l’ordre de protecció permet adoptar les següents 
mesures: 

• Sortida obligatòria de l’agressor del domicili en el qual hagi estat convivint amb 
la víctima o d’on tingui la seva residència la unitat familiar, així com la 
prohibició de tornar-hi (article 64.1 LIVG). 

• Excepcionalment, el jutge podrà autoritzar la persona protegida a fi que concerti, 
amb una agència o societat pública on n’hi hagi i que inclogui dintre de les seves 
activitats la de l’arrendament d’habitatges, la permuta de l’ús atribuït de 
l’habitatge familiar de la qual siguin copropietaris per a l’ús d’un altre habitatge, 
durant el temps i en les condicions que es determinin (article 64.2 LIVG). 

• Prohibir a l’agressor aproximar-se a la persona protegida a qualsevol lloc on 
aquesta es trobi, així com apropar-se al seu domicili, lloc de treball o qualsevol 
altre que freqüenti. Podrà acordar-se la utilització d’instruments amb la 
tecnologia adequada per verificar d’immediat el seu incompliment (article 64.3 
LIVG). 

• Prohibir a l’agressor qualsevol classe de comunicació amb la persona o persones 
que s’indiquin (article 64.5 LIVG). 

• Suspendre l’agressor de l’exercici de la potestat de fer de pare o de la guarda i 
custòdia de menors (article 65 LIGV). 

• Suspendre el règim de visites de l’agressor amb els seus descendents (article 66 
LIVG). 

• Suspendre el dret a tenir, portar o fer ús d’armes (article 67 LIVG). 
• Protegir la intimitat de les víctimes, tant pel que fa a les dades personals com 

respecte a la possibilitat de desenvolupar les vistes a porta tancada (article 63 
LIVG). 

 
Aquestes mesures es podran mantenir després de la sentència i mentre es tramiten els 
eventuals recursos contra aquesta, sempre que en la sentència es faci constar el 
manteniment d’aquestes mesures (article 69 LIVG). Un cop ferma la sentència, només 
podran continuar aquestes mesures si són imposades en la sentència com a pena 
principal o accessòria. 
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Un cop fet el judici i si l’acusat és declarat culpable, en la sentència es disposaran les 
penes i les mesures de seguretat contra el condemnat que es considerin adients. Les 
podríem resumir en les següents:espoen l’àmbit legal 

• Penes i mesures de seguretat (en sentència definitiva). 
• Pena de presó (articles 153 i 173.2 del CP, i d’altres). 
• Prohibició d’acostament (articles 48.2 i 57.2 CP). 
• Privació del dret a residir en determinats llocs o d’acudir-hi (articles 48.1 i 57.1 

CP). 
• Prohibició de comunicació (article 48.3 CP). 
• Privació del dret a tenir armes o a portar-ne (article 47 CP). 
• Inhabilitació especial per a l’exercici de la potestat de fer de pare, tutela, 

curatela, guarda o acolliment (article 46 CP). 
• Mesures de seguretat en supòsits d’anomalia o alteració física, alcoholisme o 

drogoaddicció (articles 95 i següents CP). 
• Treballs en benefici de la comunitat (article 49 CP). 
• Suspensió de l’execució de la pena (articles 80 i següents CP). 
• Substitució de la pena (article 88 CP). 
• Llibertat condicional (article 90.2 CP). 
• Programes específics en l’execució de la pena privativa de llibertat (article 42 

LIVG). 
 
En els casos de violència domèstica i de gènere, quan concorrin tots els requisits 
previstos legalment i constitucionalment, es poden adoptar les següents mesures de 
seguretat: 
 

• Prohibir a l’agressor acostar-se a la víctima o a aquells familiars seus o a d’altres 
persones que determini el jutge o tribunal, la qual cosa impedeix a l’agressor 
acostar-s’hi, en qualsevol lloc que es trobin, així com acostar-se a llur domicili, 
als seus llocs de treball i a qualsevol altre lloc que freqüentin; i ha de quedar en 
suspens, respecte dels fills/es, el règim de visites, comunicació i estada que 
pogués estar reconegut en sentència civil (article 48.2 CP). Aquesta pena s’ha 
d’aplicar sempre en els supòsits de delictes de violència domèstica (article 57.2 
CP). També es pot aplicar a les faltes dels articles 617 i 620 CP per un període 
màxim de sis mesos. 

• Privar l’agressor del dret a residir en determinats llocs o d’acudir-hi (article 48.1 
CP amb relació a l’article 57.1 CP). Aquesta pena també es pot aplicar a les 
faltes dels articles 617 i 620 CP per un període màxim de sis mesos. 

• Prohibir a l’agressor comunicar-se amb la víctima, o amb aquells familiars seus 
o altres persones que determini el jutge o tribunal, per qualsevol mitjà de 
comunicació o mitjà informàtic o telemàtic, contacte escrit, verbal o visual 
(article 48.3 CP). Aquesta pena també es pot aplicar a les faltes dels articles 617 
i 620 CP per un període màxim de sis mesos. 

• Privar del dret a tenir armes i portar-ne (article 47 CP, prevista, per exemple, en 
els delictes tipificats en els articles 153 i 173 CP). 

• Inhabilitació especial per a l’exercici de la potestat de fer de pare, tutela, 
curatela, guarda o acolliment (article 46 CP, prevista, per exemple, en els 
delictes tipificats en els articles 153 i 173 CP). 

• Mesures de seguretat en els supòsits d’eximents complets o incomplets per 
anomalia o alteració psíquica, alcoholisme o drogoaddicció (articles 20.1, 2 i 3 
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CP i article 21.1 CP amb relació als anteriors i al 21.2 CP). En aquests casos, és 
necessari un control especial, tant del compliment de les mesures de seguretat 
privatives de llibertat (articles del 101 al 104 CP), com de les no privatives de 
llibertat que s’hagin imposat o que substitueixin les anteriors, així com instar, si 
escau, l’aplicació de l’article 105 C. 

 
Tot seguit, es detallen altres mesures de protecció establertes per la LO 1/2004, de 28 de 
desembre, en l’àmbit laboral: 
 

• Àmbit laboral, article 23: definició del que es considera víctima de violència de 
gènere. 

• Àmbit funcionarial, article 26: remissió a l’article 23. 
• Àmbit de la Seguretat Social, article 23. 
• Mesures de foment de l’ocupació. Article 21.3: Remissió a la condició de 

víctima de violència de gènere. 
• Les mesures concretes que anualment s’aproven, quan fan referència al concepte 

de víctima de violència de gènere, s’ha d’entendre que remeten a aquesta Llei. 
• Mesures de suport econòmic. Article 27.3: Remissió expressa a l’article 23. 

 
 
4.4.1 ACREDITACIÓ DE CONDICIÓ DE VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE 
 

• Ordre de protecció a favor de la víctima (art. 544 ter LECr). 
• Informe del Ministeri Fiscal (Instrucció 2/2005 de la Fiscalia General de l’Estat): 

és un supòsit excepcional quan no hi ha encara ordre de protecció dictada pel 
Jutjat de violència sobre la dona. 

 
En tot cas, l’espai temporal entre aquest moment i el que es tingui l’ordre de protecció 
serà curt, ja que segons l’article 544 ter, paràgraf 4, LECr, un cop rebuda la sol·licitud 
d’ordre de protecció, el jutge/ssa celebrarà l’audiència per decidir les mesures a adoptar 
en un termini de 72 hores. No obstant això, hi poden haver causes que retardin l’ordre 
de protecció, bé perquè no es pugui celebrar la compareixença en el termini de 72 hores, 
per la impossibilitat justificada d’assistència d’alguna de les parts o perquè no s’hagi 
pogut citar el denunciat. 
 
Requisits: 

1. Sol·licitud prèvia de l’ordre de protecció i existència d’un procés penal. 
2. Indicis de comissió de determinats fets delictius que no siguin simples sospites i 

que s’acreditin amb la instrucció d’un procés penal (si no hi ha investigació 
penal no s’actua). 

3. Víctima d’actes de violència de gènere. 
 
 
4.4.2 MESURES CONCRETES: 
 
Mesures en l’àmbit laboral: disposició addicional setena LO 1/2004. 
 

• Reducció de la jornada de treball: article 37.7 ET. L’article 37 ET regula el 
descans setmanal, les festes i els permisos, i s’estableix, després dels permisos 
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per lactància i de la reducció de jornada per aquest motiu, un apartat (7) que 
preveu la possibilitat de reduir la jornada de treball, sense límit mínim, amb 
reducció proporcional del salari. 

• Càlcul de la indemnització en els casos de reducció de jornada: la LO 3/07 per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, disposició addicional onzena, vint-i-u, 
introdueix la nova disposició addicional divuitena ET: càlcul de la 
indemnització amb salari totalitzat a jornada completa, sempre que s’estigui dins 
del termini màxim de reducció. 

• Reordenació del temps de treball: article 37.7, a través de l’adaptació de l’horari, 
de l’aplicació d’un horari flexible o altres formes d’ordenació del temps de 
treball que s’utilitzin a l’empresa, com pot ser la incidència en el treball nocturn 
o en el treball a torns. 

• Negociació col·lectiva. 
• Acord individual. 
• Canvi de centre de treball: precepte art. 40.3 bis ET. 
• L’article 40 ET regula la mobilitat geogràfica i s’hi afegeix un apartat 3.bis que 

preveu el dret preferent a ocupar un lloc de treball, del mateix grup professional 
o categoria equivalent, que l’empresa tingui vacant en qualsevol altre dels seus 
centres de treball. Per garantir aquest dret, l’empresa ha d’informar la 
treballadora de les vacants existents o de les que es puguin produir en el futur. El 
període inicial és de sis mesos, durant el qual es manté el dret a la reserva del 
lloc de treball. Si es prorroga, decau el dret, és a dir, no se li manté la reserva. 

• Suspensió del contracte de treball: preceptes art. 45.1.n i 48.6 ET. A l’article 45 
es regulen les causes i els efectes de la suspensió del contracte de treball, i a 
l’article 48, les suspensions que porten implícita la reserva del lloc de treball. 
Així, s’incorpora una lletra n) a les causes de suspensió en què s’estableix la 
suspensió per decisió unilateral de la treballadora quan sigui víctima de 
violència de gènere, i s’afegeix un núm. (6) a les situacions de suspensió del 
contracte de treball amb reserva del lloc de treball. Destaquem que la suspensió 
es produeix per decisió unilateral de la treballadora, i s’ha d’entendre sense 
preavís concret, la qual cosa donarà lloc a la percepció de les prestacions d’atur, 
tal com exposarem més endavant. El termini inicial és de sis mesos prorrogables 
fins a divuit, en períodes de tres mesos, si l’autoritat judicial així ho considera. 

• Extinció del contracte de treball (activa): art. 49.1.m ET. És la treballadora qui fa 
l’opció, sense preavís, doncs és definitiva. 

• Extinció del contracte de treball (passiva). Acomiadament objectiu: art. 21.4 LO 
1/2004. Es modifica el paràgraf segon de la lletra b) de l’article 52 ET, on es 
regulen les causes d’acomiadament objectiu i, en aquest sentit, s’exclouen les 
faltes d’assistència al treball, quan s’acreditin pels serveis socials d’atenció a la 
dona o pels serveis de salut, en el còmput de faltes d’assistència als efectes de 
l’índex d’absentisme per poder acomiadar la treballadora. 

• Extinció del contracte de treball (passiva). Acomiadament objectiu: la LO 3/07 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, disposició addicional onzena, dotze, 
modifica l’art. 53.4 ET, on es regulen els efectes de l’acomiadament objectiu; i 
la disposició addicional tretzena, dos, modifica l’art. 122.2 LPL, que regula el 
contingut de la sentència en els casos d’acomiadament objectiu. En les dues 
normes es preveu l’acomiadament nul en el supòsit de “treballadores víctimes de 
violència de gènere per l’exercici dels drets de reducció o reordenació del seu 
temps de treball, de mobilitat geogràfica, de canvi de centre de treball o de 
suspensió de la relació laboral”. 
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• Extinció del contracte de treball (passiva). Acomiadament disciplinari: art. 55.b 
ET. Es modifica l’apartat 5.b) de l’article 55 ET en el sentit que es considera 
l’acomiadament nul, és a dir, amb l’única opció per a la reincorporació, en el 
supòsit de “treballadores víctimes de violència de gènere per l’exercici dels drets 
de reducció o reordenació del seu temps de treball, de mobilitat geogràfica, de 
canvi de centre de treball o de suspensió de la relació laboral”. 

• Discrepàncies en matèria de conciliació: la LO 3/07 per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, disposició addicional onzena, vint, introdueix la nova disposició 
addicional dissetena ET: discrepàncies amb relació a “l’exercici dels drets de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral reconeguts legalment o 
convencionalment”; correspon anar al procediment de l’article 138 bis LPL, on 
es preveu un procediment sumari, sense necessitat de conciliació prèvia, amb 
l’obligació de citar a judici en els cinc dies des de l’admissió de la demanda i de 
dictar sentència en tres dies, sense recurs. No s’ha modificat la LPL en aquest 
apartat. 

 
Mesures en l’àmbit de la Seguretat Social: disposició addicional vuitena LO 1/2004. 
 

• Prestacions d’atur: art. 208, apartats 1.1.e i 1.2 LGSS. 
• Extinció de la relació laboral. En el cas d’extinció de la relació laboral per 

decisió de la treballadora, aquesta es considera en situació legal d’atur. 
• Suspensió de la relació laboral. També en aquest cas es té dret a les prestacions 

d’atur, amb la diferència que es considera com a ocupació cotitzada als efectes 
de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort o supervivència 
(orfandat i viduïtat), maternitat i atur, durant el període d’aquesta situació, però 
amb reserva de lloc de treball. No s’inclouen les prestacions d’incapacitat 
temporal, risc per embaràs i risc durant la lactància (nova prestació creada per la 
Llei per a la igualtat de dones i homes). 

• Cotitzacions no computades per un període anterior: art. 210.2 LGSS. Per 
reconèixer un període d’atur es computen els períodes d’ocupació cotitzats en 
els sis darrers anys, i si s’ha estat cobrant les prestacions per aquest motiu, es 
considera com a cotitzat. 

• Compromís d’activitat: art. 231.2 LGSS. Requisit per accedir a les prestacions 
d’atur, segons el qual el treballador/a adquireix el compromís de buscar 
activament una ocupació, acceptar una col·locació adequada i participar en 
accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió 
o inserció professional. Quan la treballadora accedeix a les prestacions d’atur i 
és víctima de violència de gènere, aquest compromís ha de ser “temperat” pel 
Servei Públic d’Ocupació (INEM). 

• Acreditació de la situació legal d’atur: disposició addicional 42a LGSS, amb la 
comunicació de l’empresari i l’ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal. 

• Bonificació de les quotes de la Seguretat Social. S’estableix des de dues 
vessants: la de la contractació de treballadores víctimes de violència de gènere 
com a mesura de foment de l’ocupació –en aquest cas, ens hem de remetre a la 
Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació 
(BOE 30.12.06)- i la de la contractació de personal amb contracte d’interinitat 
per cobrir les vacants en casos de trasllat o suspensió de la relació laboral amb 
reserva de lloc de treball. Aquestes mesures no són aplicables en les relacions 
laborals especials. 
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• Contractació indefinida: en aquest cas, la mesura és una bonificació econòmica 
mensual, en un període màxim de quatre anys. Hi ha especificacions per als 
contractes a temps parcial. 

• Contractació temporal: bonificació econòmica mensual durant la vigència del 
contracte. Hi ha especialitats en els contractes a temps parcial. 

• Contractes d’interinitat: quan s’hagi de contractar una persona per substituir una 
treballadora víctima de violència de gènere, amb reserva de lloc de treball, 
l’empresariat té dret a una bonificació del 100% de la quota empresarial. 

• Pensions de viduïtat i orfandat: disposició addicional primera LO 1/2004: 
• Qui resulti condemnat per sentència ferma per la comissió d’un delicte dolós 

d’homicidi o de lesions, quan l’orfenesa sigui la cònjuge o ex-cònjuge, perdrà el 
dret a la pensió de viduïtat, si no hi ha reconciliació. 

• El mateix respecte a la pensió d’orfandat. En aquest cas, el progenitor 
condemnat no tindrà dret a rebre la pensió. 

 
 
Mesures per a les treballadores autònomes: art. 21.5 LO 1/2004, quan cessin la seva 
activitat per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social. 
 

• Suspensió de l’obligació de cotitzar. 
• Sis mesos. 
• Període d’ocupació efectiva: tenint en compte la mitjana de les bases dels sis 

darrers mesos a la suspensió. 
• Situació assimilada a l’alta. 

 
Mesures en l’àmbit funcionarial: disposició addicional novena LO 1/2004. Actualment 
regulat a la Llei 7/07, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 

• Mobilitat geogràfica: art. 82. Apartat de mobilitat per raó de violència de gènere. 
Dret preferent a ocupar un altre lloc de treball del mateix cos, escala o categoria 
professional, encara que no sigui una vacant de cobertura necessària. 

• Excedència: art. 89.5. Regula l’excedència del personal funcionari. Es preveu la 
situació d’excedència, sense límit previ o de durada, però durant sis mesos té 
reserva del lloc de treball. Ara bé, es pot prorrogar el dret a la reserva del lloc de 
treball per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit, computables a 
efectes d’antiguitat i de drets del règim de la Seguretat Social. Durant els dos 
primers mesos, amb dret a retribució íntegra. 

• Permisos (faltes d’assistència total o parcial): art. 49. Tenen la consideració de 
justificades pel temps i en les condicions que determinin els serveis socials 
d’atenció o de salut.  

• Reducció de jornada: art. 49. 
• Reordenació del temps de treball: art. 49. 
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La LO 1/2004 també contempla mesures d’ajut econòmic. 
 
1. Ajut econòmic de pagament únic: art. 27 LO 1/2004, desenvolupat pel RD 1452/05, 
de 02.10.05 (BOE 17.12.05). 
 

a) Requisits: 
 

a.1) Ingressos: no ha de tenir rendes mensuals superiors al 75% del SMI, 
exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. 

 
a.2) Tenir especials dificultats per obtenir ocupació, que s’acredita amb 
l’informe SPEE. La Llei diu “sempre que es presumeixi”, presumpció 
relativa al fet que per l’edat, la falta de preparació general o 
especialitzada i per circumstàncies socials, la víctima tindrà especials 
dificultats per trobar feina i, per aquest motiu, no participarà en els 
programes d’ocupació establerts per a la seva inserció professional. 

 
b) Quantia: sis mesos de subsidi d’ocupació, que és el 80% de l’Indicador Públic 
de Renda d’Efectes Múltiples. 

 
b.1) Si té responsabilitats familiars: 12 mesos, amb un familiar o menor. 
18 mesos, si en té més. 
 
b.2) Si la víctima té una incapacitat superior al 33%: 12 mesos, sense 
responsabilitats familiars. 18 mesos, amb un familiar o menor. 24 mesos, 
amb dos o més. 

 
b.3) Familiar o menor amb discapacitat superior al 33%: 18 mesos, si és 
un, 24 mesos, si és més d’un. 
 
b.4) Tota persona amb més del 65% de discapacitat: 24 mesos. 
 
b.5) Víctima i familiar amb una discapacitat superior al 33 %: 24 mesos. 

 
c) Informe del Servei Públic d’Ocupació. 

 
d) Compatibilitat amb els ajuts previstos a la Llei 35/1995 d’ajuts i assistència a 
les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual. 

 
2. Renda Activa d’Inserció: RD 1369/06, de 24.11.06 (BOE 05.12.06). 
 

a) Autorització legislativa: disposició addicional cinquena LGSS. Autoritza el 
Govern perquè reguli, dins de l’acció protectora de l’atur, la Renda Activa 
d’Inserció (RAI) que té com a beneficiaris les persones en situació d’atur amb 
especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar ocupació, si adquireixen 
el compromís de fer actuacions que afavoreixin la seva inserció laboral. 
 
b) Requisits: 

 
b.1) Cal inscriure’s com a demandant d’ocupació. 
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b.2) No tenir dret a atur. 
b.3) No tenir rendes superiors al 75% del SMI. 
b.4) Sol·licitar la inclusió en el programa: per a les treballadores víctimes 
de violència de gènere no és aplicable la limitació de no haver estat 
beneficiària del programa l’any anterior. 
b.5) Compromís d’activitat: ”temperar” el compromís. 

 
c) Quantia: 80% IPREM. 

 
d) Durada: 11 mesos. 
 
e) Incompatibilitat: és incompatible amb les ajudes que poden rebre les víctimes 
de violència de gènere que no poden participar en programes d’ocupació. 
 
f) Ajut suplementari per canvi de residència: disposició transitòria primera. Tres 
mesos de renda per a les dones que s’hagin vist obligades a efectuar un canvi de 
residència en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud d’admissió al programa i 
l’acreditin. 
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4.4.3 LEGISLACIÓ AUTONÒMICA: LLEI 5/2008, DE 24 D’ABRIL, DEL 
DRET DE LES DONES A ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
La Llei vol contribuir a fer inviable la violència masclista tot abordant de manera 
integral totes les formes en què s’exerceix i tots els àmbits en què es pot produir. Dóna 
molta importància a la prevenció i estableix noves mesures adreçades a la 
sensibilització, prevenció i detecció precoç, per impulsar els canvis necessaris en 
l’imaginari social que permetin l’eradicació definitiva d’aquesta problemàtica. 
 
Es tracta d’una llei que no només s’adreça a les dones en situació de violència masclista, 
sinó que estableix mesures adreçades a tota la població a partir de la sensibilització 
social. 
 
La nova Llei defineix el model d’atenció que ha de posar en el centre les necessitats de 
cada dona i considerar-la com a subjecte actiu del seu procés de recuperació i, a tal 
efecte, regula la Xarxa d’atenció a les dones en situacions de violència masclista. 
Defineix cada servei, les funcions que ha de desenvolupar, quina administració en té la 
competència i quines han de ser les beneficiàries. Aquest model prioritza i reforça la 
xarxa social. 
 
La Llei parteix de la base que la violència masclista és una greu vulneració dels drets 
humans i les llibertats fonamentals, així com un impediment per assolir la plena 
ciutadania de les dones, la seva autonomia i llibertat. 
 
Aquesta Llei conceptualitza la violència masclista, descriu les formes d’exercir-la i els 
àmbits en què es pot produir, i té en compte situacions específiques.3 
 
Segons la Llei, per violència masclista s’entén aquella que s’exerceix contra les dones 
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, 
intimidacions o 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. 
 
La Llei fa una descripció de totes les formes d’exercir la violència masclista: física, 
psicològica, econòmica, sexual i abusos sexuals a dones i menors. 
 
També especifica els àmbits en què es pot produir: l’àmbit de la parella, el familiar, el 
laboral o el social o comunitari (agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i 
explotació sexual de dones i nenes, mutilació genital femenina o risc de patir-la, 
matrimonis forçats, violència derivada dels conflictes armats, violència contra els drets 
sexuals i reproductius de les dones). 
 
El text conté mesures per donar respostes a col·lectius que poden tenir dificultats 
d’accés als recursos: immigrades, dones en situació de prostitució, dones del món rural, 
dones grans, transsexuals, dones amb discapacitats, dones amb el VIH, l’ètnia gitana, 
recluses i nenes exposades a mutilacions genitals femenines. 
 
El títol I recull les disposicions generals de la Llei, en què es defineixen les qüestions 
bàsiques sobre la violència masclista; l’objecte, les finalitats i l’àmbit d’aplicació de la 
Llei, el concepte, les formes d’exercici i els àmbits de manifestació de la violència 
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masclista, tant en l’espai públic com en el privat. Aquest títol estableix els principis que 
han d’orientar les intervencions dels poders públics per eradicar aquesta violència i que 
han regit l’elaboració de l’articulat, que són, entre altres, la integralitat, la transversalitat 
i el compromís de tots els poders públics implicats amb la finalitat de donar una 
resposta ferma i contundent i garantir un tractament adequat i efectiu del dret de les 
dones a no ésser discriminades i a viure amb autonomia i llibertat, trencant la visió 
purament assistencialista. 
 
El títol II regula la prevenció, la detecció i l’eradicació de la violència masclista. El 
capítol 1 configura la recerca com a eina bàsica d’actuació, que obliga el Govern de la 
Generalitat a garantir la suficiència de mitjans per a assegurar que es dugui a terme en 
tots els àmbits relacionats amb la violència masclista. La promoció d’aquesta recerca ha 
d’ésser liderada i impulsada transversalment per l’Institut Català de les Dones. 
 
Pel que fa a la sensibilització social, el capítol 2 determina les actuacions que cal 
impulsar periòdicament per optimitzar el conjunt de mesures i recursos que estableix la 
Llei; el capítol 3 recull l’obligació dels poders públics de desenvolupar les accions 
necessàries per detectar i identificar les situacions de risc, i també per intervenir per 
mitjà dels protocols específics d’actuació. En aquest àmbit de la detecció, 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 masclista, d’acord amb els protocols específics i en 
coordinació amb els serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral. El capítol 4 
regula l’actuació de les polítiques públiques en l’àmbit educatiu, incorporant-hi la 
coeducació com a element fonamental en la prevenció de la violència masclista. El 
capítol 5 defineix la formació i la capacitació obligatòries de les figures professionals 
que intervenen directament i indirectament en processos de violència, i obliga les 
administracions públiques de Catalunya a dissenyar programes de formació amb 
aquesta finalitat. 
 
El capítol 6 conté les mesures específiques destinades als mitjans de comunicació, que 
en el camp de la publicitat han de seguir l’obligació de respectar la dignitat de les dones 
i la prohibició de generar i difondre continguts que justifiquin o banalitzin la violència 
masclista o incitin a practicar-la, tant si s’exhibeixen en mitjans públics com en privats. 
 
El títol III regula tots els drets de les dones a la prevenció, l’atenció, l’assistència, la 
protecció, la recuperació i la reparació integral, que esdevenen el nucli central dels drets 
de les dones en situacions de violència masclista. El capítol 1 determina el dret a la 
protecció efectiva, que el vincula als cossos de policia autonòmica i local, els quals han 
de vigilar i controlar el compliment exacte de les mesures acordades pels òrgans 
judicials. En l’àmbit sanitari, el capítol 2 reconeix el dret a l’atenció i l’assistència 
sanitàries especialitzades per mitjà de la xarxa d’utilització pública, i també l’aplicació 
d’un protocol d’atenció i assistència en els diferents nivells i serveis, que ha de contenir 
un protocol específic per a les dones que han patit una agressió sexual. El capítol 3 
recull els drets d’atenció i de reparació en diferents àmbits, d’habitatge, d’ocupació i 
formació ocupacional, d’assistència jurídica i de prestacions econòmiques. Cal ressaltar 
els mecanismes previstos per possibilitar l’accés als drets de reparació establerts en 
aquest capítol. Diversos estudis han demostrat que moltes dones que pateixen aquesta 
violència no poden exercir plenament llurs drets sense passar per l’acreditació penal de 
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la violència. Per aquesta raó, el text amplia el ventall de possibilitats d’identificació de 
la violència masclista. 
 
El capítol 4 d’aquest títol III obliga el Govern de la Generalitat a desenvolupar models 
d’intervenció integral a tot el territori de Catalunya, per mitjà d’una xarxa de serveis de 
qualitat en tots els àmbits, que sigui capaç de donar respostes adequades, àgils, properes 
i coordinades a les necessitats de les dones que estan en situacions de violència 
masclista. 
 
Aquest capítol, doncs, regula la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en 
situacions de violència masclista, i estableix els recursos i els serveis que l’han 
d’integrar i les persones a les quals es destinen, en funció de l’especificitat de la 
violència masclista. Tots els recursos i els serveis públics recollits en l’article 54.2 tenen 
caràcter gratuït. El capítol 5 recull les accions dels poders públics en situacions 
específiques. D’aquesta manera la Llei pretén eliminar les barreres que dificulten 
l’accés als serveis i les prestacions a les dones que es troben en aquestes situacions. 
S’assenyalen, doncs, mesures específiques per a les dones en diverses situacions o 
àmbits: immigració, prostitució, món rural, vellesa, transsexualitat, discapacitat, virus 
d’immunodeficiència humana, ètnia gitana i centres d’execució penal. 
 
El títol IV, sota la rúbrica «De les competències, l’organització i la intervenció integral 
contra la violència masclista», delimita en el capítol 1 les disposicions generals sobre el 
règim competencial i la coordinació i la col·laboració interadministratives, i en el capítol 
2 concreta les competències de l’Administració autonòmica i l’Administració local. 
Alhora, la Llei determina que l’Institut Català de les Dones, a més de complir totes les 
funcions que té atribuïdes per la legislació vigent, és l’instrument vertebrador per 
afrontar la violència masclista. Aquest institut ha de liderar, per tant, les polítiques del 
Govern contra la violència masclista; les ha de dissenyar i les ha d’impulsar amb la resta 
de departaments implicats i, en resum, ha de vetllar per l’adequació dels plans i els 
programes que es duguin a terme, coordinant i garantint el treball transversal en tots els 
àmbits. En aquest sentit, es crea el Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista, com un òrgan dependent de l’Institut Català de les Dones, que es 
configura com una eina permanent d’estudis i de recerca sobre la violència masclista i 
de formació i capacitació de professionals. Es crea també la Comissió nacional per a 
una intervenció coordinada contra la violència masclista, com un òrgan específic de 
coordinació institucional, d’impuls, de seguiment, de control i d’avaluació de les 
actuacions en l’abordatge de la violència masclista. 
 
En consonància amb l’article 41.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix, 
com a principi rector de l’activitat dels poders públics de Catalunya, la necessitat de 
garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones, 
el capítol 3 de la Llei estableix que l’Institut Català de les Dones elabori els programes 
d’intervenció integral contra la violència masclista com a instruments de planificació 
que recullen el conjunt d’objectius i mesures que el Govern ha d’implantar en 
l’eradicació d’aquesta violència i que s’han d’incloure en el marc general de les 
polítiques de dones. Aquests programes han d’ésser aprovats pel Govern amb una 
vigència de quatre anys. Les administracions locals i les entitats de dones han de 
participar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació dels programes. En aquest sentit, 
els protocols per a una intervenció coordinada contra la violència masclista esdevenen 
mecanismes de suport i coordinació de les institucions i agents que intervenen en 
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aquesta matèria. Finalment, es recullen les especificitats pel que fa a la participació i el 
foment dels ens locals i els consells i les associacions de dones. 
 
Les disposicions addicionals recullen les diverses modificacions de preceptes de lleis 
vigents necessàries per a acomodar-los a les exigències i disposicions de la present Llei, 
i també la revisió dels currículums educatius en el marc de l’acció coeducadora, 
establerta per la Llei. Juntament amb aquestes modificacions de l’ordenament, 
s’inclouen també regulacions específiques relatives a la responsabilitat de 
l’Administració de la Generalitat de garantir els recursos necessaris per donar el 
compliment adequat a l’ordenació i la provisió de les accions i dels serveis que estableix 
aquesta Llei, i dotar un fons econòmic específic anual a favor dels ens locals. 
 
Les disposicions transitòries estableixen que s’ha d’avaluar l’impacte social de la Llei, i 
també la potestat del Govern de la Generalitat d’actualitzar els serveis de la Xarxa. 
 
Les disposicions finals habiliten per al desenvolupament reglamentari dels preceptes de 
la Llei i estableixen que el Govern ha de desenvolupar i regular el Fons de garantia de 
pensions i prestacions per cobrir l’impagament de pensions alimentàries i 
compensatòries, i que ha d’efectuar les previsions pressupostàries necessàries per 
atendre les prestacions econòmiques i les prestacions de serveis reconeguts i, finalment, 
l’entrada en vigor de la Llei. 
 
 
4.4.4 ALTRES LLEIS ESTATALS A CONSIDERAR EN EL CAS DELS DRETS 
ESPECÍFICS DE LES DONES ESTRANGERES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE 
 

1. Les dones estrangeres víctimes de violència de gènere, si són titulars d’una 
autorització de residència per reagrupació familiar vinculada al permís de 
residència del seu cònjuge agressor, podran demanar i obtenir una autorització 
de residència temporal independent, una vegada s’hagi dictat a favor seu una 
ordre de protecció. 

 
2. Si es troben irregularment en territori espanyol, i sempre que s’hagi dictat 

sentència per la comissió d’un delicte de violència de gènere en la qual s’acrediti 
la seva condició de víctimes, se’ls podrà concedir una autorització de residència 
temporal per raons humanitàries. 

 
Ens trobem amb una previsió legislativa que requereix, per a la concessió 
d’una autorització de residència per circumstàncies excepcionals de 
caràcter humanitari, la concurrència d’uns requisits de compliment 
obligatori, segons el que estableix l’art. 31.3 i 4. de la L.O.4/2000 i els art. 
45 i 46 del seu Reglament: 
 

• No tenir antecedents penals a Espanya ni al seu país d’origen o 
d’anterior residència per delictes existents en l’ordenament espanyol. 
 

• No tenir prohibida l’entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable 
en l’espai territorial dels Estats membres de l’espai Schengem. 
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• Absència de mala fe en el sol·licitant de l’autorització de residència.  

 
• Tenir, alternativament, la condició de víctima, entre altres, de 

delictes per conductes violentes exercides a l’entorn familiar, segons 
el que estableix la Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de 
l’ordre de protecció de les víctimes de violència domèstica, sempre 
que s’hagi dictat sentència condemnatòria. 

 
A més, podran presentar la sol·licitud d’autorització de residència des del 
moment en què s’hagi dictat, a favor seu, una ordre judicial de protecció, 
deixant en suspens, si escau, el procediment administratiu sancionador que 
pogués estar tramitant en relació amb aquesta situació irregular. En cas 
d’obtenir alguna mesura de protecció i haver obtingut l’autorització 
temporal de residència es formularà proposta de resolució que substituirà 
la d’expulsió per la de multa; la quantia serà la inferior de les assenyalades 
com a possibles per la Llei per a la infracció comesa. 

 
3. En cas de renovació de les autoritzacions de residència i treball de les víctimes 

de violència de gènere que no han tingut prèviament un període d’activitat 
laboral mínim, si es pot comprovar que és precisament per la seva situació com a 
víctimes que no han pogut arribar a aquest període mínim d’activitat, se’ls 
renovarà l’autorització de treball sempre que hagin tingut un període d’activitat 
de, com a mínim, tres mesos per any. 

 
També es renovarà l’autorització de residència i treball si la treballadora 
víctima de violència de gènere es troba en alguna de les situacions 
previstes en l’art. 38.3 b) i c) de la LO 4/2000, és a dir, com a perceptora 
d’una prestació contributiva per desocupació o d’una prestació econòmica 
assistencial de caràcter públic destinada a aconseguir la seva inserció 
social o laboral, entre d’altres, les rebudes per una víctima de violència de 
gènere en forma de prestació única els 24 mesos anteriors a la sol·licitud 
de renovació d’autorització de residència i treball per compte d’altri. 
 
Així mateix, l’art. 21.5 de la LO 1/2004 estableix que a les treballadores 
per compte propi víctimes de violència de gènere que cessin la seva 
activitat per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assistència social 
integral, se’ls suspendrà l’obligació de cotització durant un període de sis 
mesos, que seran considerats com de cotització efectiva i la seva situació 
serà considerada com assimilada a l’alta. Això s’ha de tenir en compte en 
l’aplicació de l’art. 62 del Reglament de LO 4/2000, relatiu a la renovació 
de l’autorització de residència i treball. 
 

4. Podran obtenir la condició de refugiades les dones estrangeres que fugin del seu 
país d’origen a causa d’un temor fundat a patir persecució per motius de gènere. 
 

5. Les dones estrangeres víctimes de violència de gènere que no tinguin 
autorització de treball i es trobin legalment a Espanya, poden adreçar-se a 
l’Oficina d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació que els correspongui on 
rebran informació sobre els seus drets a inscriure’s com a demandants 
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d’ocupació i tenir accés a les accions de formació i d’intermediació laboral, així 
com a la Renda Activa d’Inserció. 
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5. MARC CONCEPTUAL 
 
5.1. DEFINICIÓ 
 
Violència masclista: “La 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, produïda per mitjans físics, econòmics o 
psicològics, incloent-hi 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.”. 
 
S’ha optat per emprar aquesta denominació a partir de la Llei 5/2008 perquè el 
masclisme és el concepte que defineix de manera més general les conductes de domini, 
control i abús de poder dels homes sobre les dones. 
 
 
5.2  FORMES DE VIOLÈNCIA I TIPOLOGIA DE MALTRACTAMENTS 
 
5.2.1. VIOLÈNCIA FÍSICA 
 
Es considera violència física qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, 
amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. 
 
Exemples de formes d’abús físic: 
 

• Apropar-se de manera intimidadora, acusar-la amb el dit davant els ulls. 
• Perseguir-la o assetjar-la. 
• Terroritzar-la o amenaçar-la amb objectes o armes. 
• Fer-li la traveta amb el peu perquè caigui. 
• Donar-li cops de puny i de peu. 
• Prémer, retorçar o pessigar-la fort. 
• Estirar-la o arrossegar-la pels cabells. 
• Aixafar-li la cara contra el plat del menjar. 
• Tallar-la, ferir-la o punxar-la amb ganivets o altres objectes. 
• Llançar-li objectes contra el cos o pegar-li amb aquests. 
• Immobilitzar-la contra la paret, els mobles o el terra. 
• Donar-li empentes o sacsejar-la. 
• Arrossegar-la pel terra, llançar-la per les escales. 
• Pegar-li o donar-li puntades de peu al ventre, sobretot durant l’embaràs. 
• Ferir-la als genitals o als pits. 
• Colpejar-li el cap contra la paret o el terra. 
• Lligar-la o encadenar-la, cremar-la amb cigarrets, submergir- li el cap a l’aigua, 

etc. 
• Qualsevol contacte físic no desitjat per ella. 
• Tancar-la a la cambra de bany o al dormitori, deixant-la a les fosques. 
• Tancar-la a casa. 
• Obligar-la a prendre medicaments, psicofàrmacs, alcohol, drogues, etc. 
• Fer-li menjar o empassar a la força aliments, escombraries, papers o altres 

elements. 
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• Embrutar-li el cos. 
• Arrancar-li o estripar-li la roba. 
• Despertar-la a cada moment per no deixar-la dormir. 
• Fer-la fora de casa a la força. 
• Llançar-li substàncies tòxiques, menjar o líquids al cos o la cara. 
• Provocar-li cremades amb combustibles o amb objectes calents. 
• Desfigurar-la perquè no pugui sortir de casa. 
• Llançar-la des del cotxe. 
• Abandonar-la en llocs desconeguts. 
• Intentar estrangular-la o asfixiar-la. 
• Assassinar-la. 

 
Quan els abusos físics es van reiterant al llarg del temps es parla de situacions de 
maltractament físic. 
El fenomen de la violència en l’àmbit de la parella 
54 
5.2.2 VIOLÈNCIA PSICOLÒGICA 
 
Es considera violència psicològica tota conducta o omissió intencional que produeixi en 
una dona desvaloració o patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexacions, 
d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament, o 
qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. 
 
Exemples de formes d’abús psicològic emocional: 
 

• Li manifesta menyspreu per ser dona. 
• La insulta, l’anomena amb sobrenoms o adjectius degradants. 
• La fa sentir ximple, inútil, feble, ignorant i incompetent. 
• La ignora, no li contesta, no li parla, fa com si no existís. 
• La mira amb menyspreu, amb sorna, amb burla. 
• Critica i troba defectes en tot el que fa o diu. 
• Profereix humiliacions, burles o bromes feridores. 
• Ridiculitza sempre els seus gustos, opinions o sentiments. 
• La humilia o l’avergonyeix davant d’altres persones. 
• Es mostra cínic, prepotent i insolent amb ella i les criatures. 
• La rebaixa recordant-li successos del passat. 
• Fa comentaris sobre la seva aparença o característiques físiques. 
• L’escridassa i li dóna ordres. 
• L’obliga a fer coses sota amenaça. 
• La culpa de tot el que passa i també de coses absurdes. 
• Desconfia de forma evident de tot el que fa o diu. 
• Exigeix que endevini el seu pensament, desitjos o necessitats. 
• Exigeix submissió i obediència. 
• Li exigeix atenció constant i competeix amb la resta de la família. 
• Li exigeix que mantingui el rol d’esposa i mare que ell imposa. 
• La fa obeir amb gestos, mirades, senyals amb el cap o sorolls. 
• La té ocupada contínuament, no li deixa temps per a ella. 
• Tergiversa les paraules o fets en contra d’ella. 
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• La deixa amb la paraula a la boca quan ella li parla. 
• Es nega a discutir els problemes. No parla mai amb ella. 
• Vol tenir sempre la raó, vol tenir sempre l’última paraula. 
• L’obliga a escoltar-lo durant hores. 
• La confon amb arguments contradictoris. 
• Li demostra odi i amor alternativament. 
• Manifesta gelosia i sospita contínuament. 
• Interroga els fills i filles sobre les activitats de la mare.6 
• No dóna mai explicacions, ni diu quan arribarà, i exigeix que ella sempre hi 

sigui. 
• Dóna indicis que va amb altres dones. 
• S’exhibeix desendreçat, mal vestit o brut per molestar-la. 
• Es nega a acompanyar-la a fer les coses que ella demana o necessita. 
• No li passa els missatges que són per a ella. 
• L’acusa de traïdora i deslleial si explica el que li passa o ho denuncia. 
• En cas de separació, li truca per telèfon a cada moment durant la nit. 
• No compleix les promeses, els pactes o els acords. 
• Amenaça de suïcidar-se per controlar-la. 
• L’amenaça (de mort, d’emportar-se els nens, de fer-la fora, etc.). 
• La tortura mostrant-li com castiga o maltracta les seves criatures. 
• La terroritza dient-li el que pensa fer amb ella o les seves criatures. 
• Prepara un clima de terror que la immobilitza. 
• La indueix al suïcidi. 

 
Exemples de formes d’abús psicològic social: 
 

• La humilia en públic, criticant-la, rebaixant-la o actuant com si ella no hi fos. 
• Boicoteja els aniversaris, les reunions nadalenques o les trobades familiars. 
• La desqualifica o es burla de les seves opinions.7 
• Es mostra interessat per altres dones de manera oberta davant d’ella. 
• Es mostra desconfiat, intolerant o desagradable amb les amistats o els companys 

i companyes de feina d’ella. 
• La tracta com si fos la seva minyona i no col·labora en cap tasca domèstica i de 

cura. 
• Munta “espectacles” o la deixa plantada davant els altres. 
• En públic es mostra amable amb ella. 
• Es fa la víctima en públic, declarant que ella el maltracta. 
• Tracta malament les amistats i la família d’ella. 
• Imposa la seva presència a la força en actes socials de la dona. 
• No permet que la dona l’acompanyi a activitats socials. 
• No permet que treballi o estudiï. 
• L’obliga a maquillar-se o no ho permet. 
• Prohibeix el contacte amb veïns i veïnes, les seves amistats o la família. 
• L’obliga a vestir-se com ell vol. 
• No la deixa practicar la seva religió. 
• Provoca que l’acomiadin de la feina. 
• Impedeix que gaudeixi tranquil·lament de qualsevol situació. 
• No la deixa participar en les festes familiars. 
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• No li permet parlar de segons quins temes. 
• L’obliga a votar el partit polític que ell vol. 
• Si estan separats, l’espera a la sortida de la feina, li truca per telèfon, la segueix 

pel carrer, vigila on va i amb qui. 
• Apareix de sobte als llocs on ella va normalment amb les seves amistats, 

companys i companyes de feina o amb la seva família per molestar-la. 
• No es fa responsable dels fills i filles. 
• L’obliga a consultar metges o psiquiatres dient que està boja, trastornada o 

malalta. 
• La fa internar, la denuncia a la policia o busca aliats en contra seva. 
• Segresta els fills o filles. 

 
Exemples de formes d’abús psicològic ambiental: 
 

• Trenca coses o llença objectes. 
• Trenca o llença la roba o els objectes personals d’ella. 
• Colpeja les portes o les coses quan discuteixen. 
• Fa malbé el cotxe d’ella. 
• Trenca les portes i els vidres, estripa les cortines, estira de les estovalles tirant-ho 

tot per terra i mou els mobles. 
• Trenca plantes, llibres, fotografies, cartes, documents, records o qualsevol 

propietat afectiva d’ella. 
• Amaga o trenca elements de treball o d’estudi d’ella i dels fills i filles. 
• Posa la ràdio o el televisor amb el volum molt fort per molestar-la quan està 

malalta, estudia o dorm, o quan està adormint el nadó. 
• No permet que ella vegi els seus programes preferits. 
• Omple la casa d’escombraries recollides del carrer. 
• Embruta i desordena el que ella acaba d’endreçar, escampa les deixalles. 
• Desconnecta el telèfon quan marxa per tal que ella no pugui parlar. 
• Desconnecta o trenca la ràdio o el televisor per tal que ella no els pugui utilitzar 

quan ell no hi és. 
• Menja el que està destinat als fills o filles. 
• Envaeix la casa amb materials o coses que a ella li desagraden o l’atemoreixen 

(armes de foc, pornografia, pertinences d’un familiar mort etc.) 
• Revisa els calaixos o pertinences d’ella. 
• Obre les cartes o escolta els missatges telefònics d’ella. 
• Toca el timbre o apareix a cada moment sense motiu per fer sentir el seu control. 
• Parla malament d’ella o difon dades íntimes seves. 
• Si estan separats, intenta entrar a la força a casa d’ella. 
• Mata els animals de companyia d’ella o els fa mal. 
• Ensenya productes inflamables per indicar que pot cremar la casa en qualsevol 

moment. 
• Corre a gran velocitat amb el cotxe, amenaçant d’estimbar-se amb tota la 

família. 
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 5.2.3. VIOLÈNCIA ECONÒMICA 
 
Una privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic 
d’una dona i, si s’escau, dels seus fills o filles, i una limitació en la disposició dels 
recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella. 
  
També són formes de maltractament econòmic conèixer el patrimoni familiar, prendre 
decisions unilaterals sobre el seu ús, apoderar-se dels béns, dificultar-li tenir un treball 
assalariat, assignar-li una quantitat i exigir-li explicacions detallades de totes les 
despeses realitzades. 
 
És important tenir en compte que la pobresa i la manca d’independència econòmica són 
factors que impedeixen a les dones fugir de les altres formes de violència i les fan més 
vulnerables. 
 
Exemples de formes d’abús econòmic: 
 

• Es gasta els diners de la família en ell mateix. 
• Gasta grans quantitats de diners en coses supèrflues i en nega de petites per a 

coses necessàries. 
• Menteix sobre les seves possibilitats econòmiques. 
• Lliura diners als fills i filles i no a la dona. 
• Fa les compres ell per no donar-li efectiu. 
• Nega diners per a medicaments o consultes mèdiques. 
• Protesta contínuament per l’ús dels diners. 
• Desqualifica la dona en la realització de les tasques de manteniment i 

administració de la llar. 
• En cas de divorci no compleix les pensions alimentàries. 
• Ven pertinences personals d’ella sense el seu consentiment. 
• Li revisa el moneder o la cartera de manera contínua. 
• Declara contínuament que tot és seu. 
• Oculta el patrimoni familiar. 
• Deixa que ella es faci càrrec de les despeses i ell es guarda el que guanya. 
• Li pren la targeta de crèdit o els documents bancaris. 
• L’obliga a donar-li els diners que ella guanya. 
• S’apodera il·legalment dels béns heretats per ella. 
• L’obliga a vendre els seus béns i es queda amb els diners. 
• Utilitza en el seu benefici estalvis prèviament destinats a vacances, tractaments 

mèdics, reformes de la llar, etc. 
• L’obliga a sol·licitar préstecs o avals bancaris. 
• L’obliga a treballar més o en el que ell vol per quedar-se els diners. 
• L’obliga a endeutar-se per ell amb la família, les amistats o el veïnatge.  

 



Protocol per a l’abordatge integral de la Violència Masclista 

CIRD-Mataró 

 35 

5.2.4. VIOLÈNCIA SEXUAL 
 
Es considera violència sexual qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les 
dones, inclosa 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 persona agressora tingui amb la dona una relació conjugal, 
afectiva, de parella o de parentiu. 
 
Exemples de formes d’abús sexual: 
 

• Exigeix tenir relacions sense importar-li els seus desitjos. 
• No accepta les negatives. 
• La viola. 
• La fereix introduint-li objectes a la vagina o l’anus. 
• L’obliga al coit anal. 
• La toca sense miraments. 
• No respecta ni satisfà els gustos d’ella. 
• L’obliga a veure pornografia i a copiar-ne els models. 
• Pren represàlies si no mantenen relacions sexuals. 
• La tracta com si fos una cosa sense sensibilitat. 
• Li parla de manera insultant durant el coit. 
• Li demana relacions en llocs i moments inoportuns. 
• Utilitza el sexe per denigrar-la o iniciar discussions. 
• La compara amb altres dones. 
• No la sedueix ni espera que ella obtingui plaer. 
• L’obliga a tenir relacions sexuals davant les criatures o altres persones. 
• Vol fer-li fotos despullada sense el seu consentiment. 
• L’obliga a vestir-se de manera excitant per a ell. 
• L’obliga a realitzar gestos o actituds que la humilien o la incomoden. 
• L’acusa de frígida o de nimfòmana segons les circumstàncies. 
• L’obliga a tenir relacions quan està deprimida, cansada, malalta, immediatament 

després del part o d’un avortament, després de la mort d’un ésser estimat, 
després d’una agressió, d’un èxit laboral o social d’ella, etc. 

• La utilitza com a descàrrega sexual hostil després d’un disgust laboral o familiar. 
• No es mostra afectuós, ni li parla, ni la besa durant l’acte sexual. 
• L’obliga, amb armes, a mantenir relacions. 
• Pretén mantenir relacions quan està brut i pudent. 
• Contagia a l’esposa infeccions i malalties voluntàriament. 
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6. FACTORS DE LES PRÒPIES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
QUE DIFICULTEN RECONÈIXER/IDENTIFICAR LA 
SITUACIÓ DE MALTRACTAMENT VISCUDA 

 
Les dones maltractades desenvolupen tota una sèrie de mecanismes de defensa i 
supervivència, a l’estar immerses en una situació de violència, que moltes vegades es 
cronifica. Són reaccions de por, vergonya, sentiments de culpa, i de treure importància 
al que succeeix, que els dificulta el reconèixer i/o assumir que són víctimes de 
maltractaments. 
 
· Por: la dona ha sofert amenaces contra ella i els seus fills/lles si conta el que li passa. 
Pot tenir por a les represàlies, a què la violència sigui més intensa si diu quelcom, o 
denuncia. 
 
· Vergonya: la dona sent vergonya de viure aquesta situació, creu que només li passa a 
ella, i que ha fracassat en el seu projecte més important: la parella i la família. És el 
fracàs del seu projecte vital; poden pensar que és mala mare o esposa; que alguna cosa 
haurà fet; “que la roba bruta es neteja a casa”… La vergonya també pot venir per no 
ésser capaç de deixar la seva parella, malgrat ho hagi intentat en altres ocasions. També 
en molts casos, la dona pensa que les lesions o seqüel·les que té són poc importants i no 
és necessari mencionar-les davant el professional mèdic. 
 
· Distorsió/ manca de consciència/ minimització: la dona sembla no adonar-se de la 
gravetat i de la perillositat de la situació; treu importància i s’abraça a fortes 
conviccions. Pot dir frases del tipus: “estic exagerant, no és per preocupar-se tant”, “són 
coses meves”, “estic segura de què mai em mataria encara que ho digui”, “de segur 
que no arriba tant lluny”, “als nens no és capaç de fer-los mal”; són més desitjos que 
realitats i responen a la necessitat de què això sigui així, al no poder afrontar 
cognitivament la realitat que està vivint. En molts casos, les dones creuen que la 
violència no es tornarà a repetir, quan el cert és que no només disminueixi, sinó que 
s’incrementi en gravetat i freqüència. 
 
· Negació: la dona nega que passi res, que la seva situació precisi una ajuda exterior; “és 
el de sempre, no es preocupi, estic acostumada”, “sé el que em faig”… 
 
· Resistència: a reconèixer el que està passant. La dona justifica, comprèn i disculpa al 
seu agressor: “va perdre els nervis”, “està passant una mala temporada”, “en el fons 
m’estima”, “si ell és bo”… 
 
· Culpabilització: la dona assumeix la responsabilitat del que li passa; probablement és 
quelcom que el seu company li ha repetit moltes vegades: “ell té raó, sóc un desastre, no 
tinc les coses com ell vol”, “és veritat que el menjar estava fred”, “els nens feien tant de 
soroll…”, “jo també és que tinc poca paciència, cal saber-lo portar”. En molts casos 
creu que mereix el que li passa. La culpa és un dels aspectes més presents i difícils de 
neutralitzar en el treball amb dones maltractades. Una educació personal i social basada 
en la responsabilitat de l’afectiu i familiar, fa que les dones es sentin culpables per quasi 
tot: per queixar-se, per fer patir (les filles i els fills, marit, sogres…), per voler acabar 
amb el maltractament, per prendre decisions per si mateixa. 
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Totes aquestes respostes impedeixen que les dones reconeguin i, per tant, reaccionin i 
prenguin mesures per canviar la seva situació; aquestes reaccions les mantenen 
bloquejades, confoses, paralitzades. La necessitat de cuidar, ser bones mares, mantenir 
unida la família, com a mandats socials de l’ideal femení actuen com a forces en el 
manteniment d’aquestes respostes. 
 
Moltes vegades la dona reaccionarà quan l’agressió hagi estat tan forta, que li hagi 
produït una lesió important, o quan vegi als seus fills en perill; quan arriba aquest 
moment podem assegurar que el procés de violència i maltractament ve produint-se des 
de fa molt de temps abans, i que la dona està atrapada en aquest cercle de violència del 
que és tan difícil sortir. 
 
Aquestes reaccions s’han considerat similars a la “síndrome d’Estocolm” on la dona, la 
vida de la qual està en mans del seu agressor, agraeix el seguir amb vida, i qualsevol 
petit gest que ell li faci, ho valora en excés. 
 
A més d’aquestes actituds podem afegir: desconfiança envers el professional; la creença 
que el professional no pot ajudar-la en aquests temes; potser en alguna ocasió va poder 
fer algun intent en aquesta línia sense resultat. Potser que pensi que no és la seva funció 
o no confia en la confidencialitat de la informació i tem que el seu company se 
n’assabenti (per exemple en poblacions petites on “tothom es coneix”…). 
 
 
6.1 LA DETECCIÓ I LA IDENTIFICACIÓ DE LES SITUACIONS DE RISC EN 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
INDICADORS 
 
En el cas que els indicadors de sospita siguin positius s’ha de sotmetre cada cas a una 
acurada valoració. La valoració ens ha d’ajudar a determinar si tan sols es tracta d’una 
mera sospita de violència, si ens estem enfrontant a un cas de violència que encara no 
presenta perills extrems per a la salut de la dona, o bé si ens trobem davant d’una dona 
que es troba en perill extrem pel que fa a la seva salut, o fins i tot pel que fa a la seva 
vida. 
 
A títol orientatiu, cal dir que la valoració pot fer-se a diferents nivells: valoració 
biopsicosocial, de la situació de violència, del risc, etc., i es pot anar completant en 
visites successives i a mesura que s’aprofundeix en el coneixement de la dona. 
 
Existeixen escales publicades per valorar el perill que corre la dona tenint en compte el 
tipus de violència. Cap d’aquestes escales no substitueix, però, el judici dels i de les 
professionals i, sobretot, la percepció de la dona. Per tant, si la dona se sent en perill 
s’ha de considerar que està en perill. 
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INDICADORS D'OBSERVACIÓ   
   
INSTITUCIÓ:   
PROFESSIONAL:   
DATA:   
   
MALTRACTAMENT FÍSIC SÍ NO 
FRACTURES D'ÓSSOS ( NAS, DITS, BRAÇOS, MANDÍBULA..)     
HEMATOMES     
FERIDES, COPS, ESTIRADES DE CABELL     
PÈRDUA DE PECES DENTALS     
MOSSEGADES     
TRAUMATISMES I LESIONS GREUS     
PROBLEMES I ACCIDENTS DURANT L'EMBARÀS     
CREMADES     
DÈFICITS INMUNOLÒGICS (ANÈMIES)     
LESIONS ANTIGUES NO TRACTADES     
INTENTS DE SUÏCIDI     
HIPERFREQÜENTACIÓ A L'ÀMBIT SANITARI     
PERFORACIÓ DEL TIMPÀ     
 
MALTRACTAMENT PSICOLÒGIC SÍ NO 
POR     
DEPRESSIÓ     
SOMATITZACIONS     
ANSIETAT      
NERVIOSISME I HIPERVIGILÀNCIA     
TRASTORN DEL SON     
DIFICULTAT DE CONCENTRACIÓ     
CONDUCTA AUTOLÍTIQUES (POT ARRIBAR A TEMPTATIVES DE SUÏCIDI)     
CONDUCTA AUTODESTRUCTIVA      
ABÚS DE MEDICAMENTS      
NEGATIVA  A PRENDRE MEDICAMENTS     
EMOCIONS INESTABLES, LABILITAT EMOCIONAL     
AÏLLAMENT     
PÈRDUA DE L'AUTOESTIMA      
SENTIMENTS DE CULPABILITAT     
DEPENDÈNCIA EMOCIONAL DE L’HOME     
 
MALTRACTAMENT SEXUAL SÍ  NO 
AVORTAMENT    PROVOCAT.......  ESPONTANI.......     
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL     
EMBARASSOS NO DESITJATS O DE RISC     
FERIDES ALS ÒRGANS SEXUALS     
HEMORRÀGIES     
DISFUNCIÓ SEXUAL, DISMINUCIÓ DE LA LÍBIDO     
ANORGÀSMIA     
MANCA D'AUTONOMIA SEXUAL     
INFECCONS GINECOLÒGIQUES     
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RELAT DE LA DONA SÍ NO 
JUSTIFICACIÓ     
MINIMITZACIÓ     
IDEALITZACIÓ     
AMENACES D'ABANDONAMENT O D'EXPULSIÓ     
AMENACES CONTRA LA SEGURETAT I INTEGRITAT PERSONAL     
IMPEDIMENTS DE VEURE LA FAMÍLIA O AMB LES AMISTATS...     
CRITS, INSULTS, AMENACES (VERBALS, PER SMS...)     
DESVALORACIÓ DE LA FEINA QUE FA     
DAVANT DELS FILLS/ES NO LA DEIXA EN BON LLOC     
DECISIÓ EN LES COSES QUE POT O NO FER     
IMPEDIMENTS PER TREBALLAR O ESTUDIAR     
CONTROL DE LES DESPESES (COMPTES CORRENTS, TARGETES...)     
RIDICULITZACIÓ DAVANT ALTRES PERSONES     
BROMES DE  MAL GUST I BURLES     
MENYSPREUS, DIFAMACIONS I HUMILIACIONS     
ASSETJAMENT O INTIMIDACIÓ     
COMPORTAMENT DISSOCIAT     
PRESSIÓ I INSISTÈNCIA DE MANTENIR RELACIONS SEXUALS     
 
ACTITUD DE LA PARELLA SÍ NO 
DEMANA ESTAR PRESENT EN TOTA LA VISITA     
CONTROL SOBRE TOT EL QUE DIU  LA DONA: CONTESTA ELL O INTERROMP     
NECESSITAT DE DEMOSTRAR EXCÉS DE PREOCUPACIÓ O CURA     
POT PRESENTAR-SE NERVIÓS I/O HOSTIL I AGRESSIU AMB ELLA O AMB EL/LA 
PROFESSIONAL     
MINIMITZA ELS FETS     
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7. TIPUS D’INTERVENCIÓ I CIRCUITS INTERNS 
 
 
7.1 .LA INTERVENCIÓ DES DEL CIRD I CIRCUIT 
 
 
Les línies de treball del CIRD respecte a l’abordatge de la violència masclista 
contemplen quatre eixos d’actuació: prevenció, detecció, atenció i recuperació. 
 
L’objectiu de les actuacions és eradicar la violència masclista ja que suposa una clara 
vulneració dels drets humans i impedeix que les dones puguin assolir la plena 
ciutadania, l’autonomia i llibertat. 
 
Aquestes actuacions han de permetre una intervenció integral i transversal que facilitin 
alhora l’accés de les dones a tots els serveis i recursos que hi ha al seu abast. 
 
La intervenció des dels diferents serveis d’atenció a les dones que pateixen violència 
masclista així com l’articulació de polítiques contra la violència vers les dones al 
municipi s’emmarquen normativament en la Llei del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista aprovada l’any 2008 que preveu la creació de la Xarxa d’atenció a 
les dones en situació de violència masclista. 
 
 
7.1.1 ATENCIÓ I RECUPERACIÓ 
 

El CIRD de l’Ajuntament de Mataró, compta amb diferents serveis d’informació i 
atenció a les dones que pateixen violència masclista. Són serveis gratuïts, confidencials 
per a dones majors de 18 anys que visquin o estiguin empadronades a Mataró. GÈNERE 
 
Aquesta atenció es presta a través dels serveis de primera acollida, jurídic i psicològic. 
 
Les tècniques responsables dels serveis són especialistes en violència masclista. 
 
Els serveis ofereixen atenció especialitzada de manera individual i/o grupal a les dones 
en situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit 
laboral i en l’àmbit social i/o comunitari. 
 
Disposar de tots aquests serveis garanteix l’atenció integral de les dones i permet 
establir un pla de treball personalitzat que atengui cada una de les seves necessitats. 
 
És pretén la recuperació integral de la dona, motiu pel qual, des de tots els serveis del 
CIRD, es treballa coordinadament de manera interna i/o amb altres serveis de la ciutat. 
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SERVEIS D’ATENCIÓ 
 
Servei de primera Acollida 
 
Ofereix suport, orientació, acompanyament i informació davant de situacions 
problemàtiques derivades de conflictes familiars, de parella o de violència masclista. 
 
Funcions del servei: 

• Realitzar la primera acollida de les usuàries del Servei, derivació i contenció 
dels casos amb la posterior derivació als altres serveis específics del CIRD: 
psicològic i jurídic. 

• Fer acollides presencials, amb l’establiment de les següents tasques a realitzar: 
escolta activa i empàtica, clarificació de la demanda, avaluació de la situació 
socioeconòmica de la dona, recursos, mancances i problemàtica en general, 
establiment del pla de treball. 

• Realitzar derivacions a altres serveis de la ciutat i fer-ne seguiment 
periòdic.VENCIÓ DES  

• Gestionar totes les derivacions de casos de violència masclista en l’àmbit de la 
parella procedents de diversos centres de l’Estat espanyol d’atenció a les dones, 
que venen a viure a Mataró. 

• Coordinació amb els i les professionals que intervenen en el circuit d’atenció a 
les dones que pateixen violència masclista. 

• Coordinació amb els Serveis Socials de la ciutat per tal de proporcionar 
informació de les prestacions i recursos socials a les dones usuàries i a les altres 
professionals dels serveis del CIRD. 

• Coordinació amb el Servei d’Atenció a la Víctima de la Generalitat de 
Catalunya; amb les Unitats d’Atenció a la Víctima de la Policia Local i dels 
Mossos d’Esquadra de la ciutat de Mataró, serveis socials i altres serveis o 
institucions que formen part del Protocol. 

• Realitzar activitats formatives sobre violència masclista adreçades a 
professionals així com a associacions, entitats, centres educatius i ciutadania en 
general. 

 
Servei d’assessorament jurídic 
 
Facilita informació general en matèria civil, matrimonial, laboral i penal i respon a 
demandes explícites. 
 
Funcions del servei: 

• Assessorament i informació sobre qualsevol tema penal en matèria de violència 
masclista que afecti a la dona: procediment penal de maltractament, judicis de 
faltes i/o delictes, mesures cautelars, agressions sexuals cap a la dona o als seus 
fills/filles etc. 

• Assessorament i informació sobre procés de separació, procés de divorci, parella 
de fet, filiació, adopcions, mesures provisionals i mesures cautelars. 

• Valorar el cas concret de cada dona i possibilitar l’accés al torn d’ofici (justícia 
gratuïta). 
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• Coordinació amb el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) del Col·legi d’Advocats 
de Mataró, per tal d’agilitzar l’accés al torn d’ofici i, en cas de tenir dret a la 
justícia gratuïta, facilitar la derivació.  

• Realitzar activitats formatives sobre violència masclista adreçades a 
professionals així com a associacions, entitats, centres educatius i ciutadania en 
general. 

 
Servei d’assessorament psicològic 
 
Ofereix informació i/o tractament a les dones en situació d’abús o agressió en els àmbits 
familiar, de parella o laboral. 
 
Funcions del servei: 
 

• Realització d’entrevistes clíniques. S’avalua la simptomatologia i les seqüeles 
que presenten les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista, 
problemes familiars amb altres membres de la família o separacions difícils i/o 
problemàtiques. 

• Tractament individual, adreçats a l’apoderament de la dona..  
• Tractaments grupals, adreçats a l’apoderament de la dona. Realització de grups 

anuals d’assertivitat, autoestima i d’ajuda mútua en situacions de 
maltractaments. 

• Assessorament, en aquells casos que així ho demandin, sobre el maneig de 
situacions problemàtiques en l’àmbit familiar (separacions, noves parelles, 
pautes de conducta respecte als fills i filles, etc.). 

• Realització de la diagnosi diferencial per derivar a altres serveis de salut mental. 
• Coordinació amb altres professionals que atenguin directament les dones en 

situació de violència masclista. 
• Treballar en noves línies d’investigació en l’àmbit dels maltractaments. 
• Realitzar activitats formatives sobre violència masclista adreçades a 

professionals així com a associacions, entitats, centres educatius i ciutadania en 
general. 

• Realització d’informes d’assistència psicològica per a Jutjats, Fiscalia i altres 
professionals (advocats/des, psiquiatres, Serveis Socials, etc.) en aquells casos 
en què sigui precís o necessari.  
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7.1.2 PREVENCIÓ 
 

Les estratègies de prevenció han de tenir present que la violència masclista és un 
fenomen estructural. En aquest sentit, és imprescindible conèixer quines són les formes 
de la violència i en quins àmbits es manifesta i desenvolupa. 
 
L’objectiu de les estratègies de prevenció és trencar amb la transmissió social i cultural 
de la ideologia que legitima l’ús de la violència contra les dones. 
 
Transmissió que es produeix a través dels rols femenins i masculins que es reprodueixen 
en el si del nucli familiar i en l’ús social dels estereotips a través de diverses 
manifestacions simbòliques i/o culturals en els mitjans de comunicació. 
 
Algunes de les actuacions preventives que desenvolupa el CIRD són: 

• Formació adreçada a joves per tal d’identificar les actituds d’abús i sexistes entre 
els joves i les joves, prevenint-les i fomentant les relacions igualitàries en els 
instituts de la ciutat. 

• Formació i capacitació en matèria de violència masclista entre els i les 
adolescents adreçada al professorat. 

• Formació en coeducació. 
• Difondre i donar a conèixer els serveis i recursos a la ciutadania en general. 

 
 
7.1.3 DETECCIÓ 
 
La detecció de les situacions de violència masclista és bàsica.  
 
Existeixen una sèrie d’indicis que ens poden fer sospitar que una dona està patint una 
situació de violència. És important que totes les persones professionals les puguin 
identificar per tal d’establir pautes concretes d’actuació amb la dona. 
 
En aquest sentit, és fonamental garantir que el personal que s’encarrega de la tasca de 
detecció disposi d’una formació especialitzada i contínuament actualitzada en matèria 
de violència masclista. 
 
Per això, des del CIRD s’ofereixen activitats continuades a través de cursos específics, 
jornades i tallers . 
 
També s’elabora material divulgatiu respecte al fenomen de la violència masclista, la 
seva identificació, els mites, les causes i les conseqüències en la salut, i les 
repercussions en l’àmbit familiar i social de la dona que pateix aquest tipus de violència. 
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7.1.4 SENSIBILITZACIÓ 
 

Les actuacions informatives i de sensibilització, que es duen a terme des del CIRD de 
l’Ajuntament de Mataró, tenen com a objectiu principal prevenir i eradicar la violència 
contra les dones, i com a objectius més específics: 
 

• Donar a conèixer els drets de les dones que pateixen violència masclista o bé es 
troben en situació de patir-ne. 

• Difondre els serveis específics d’atenció, protecció, recuperació i reparació 
destinats a les dones que han patit o pateixen violència masclista en l’àmbit de la 
parella. 

• Modificar l’imaginari social i cultural basat en mites, estereotips i models que 
sustenten les relacions desiguals de poder entre homes i dones i que poden 
derivar en situacions de violència en la parella. 

• Promoure la implicació individual i col·lectiva per combatre la violència contra 
les dones a la nostra ciutat. 

 
En aquest sentit es duen a terme: 
 

• Campanyes de sensibilització ciutadana. 
• Commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència vers 

les dones. 
• Conferències i xerrades informatives sobre l’origen i les causes de la violència 

masclista. 
• Elaboració i publicació de materials d’informació i divulgació sobre la violència 

masclista. 
• Realització de programes radiofònics per donar a conèixer les causes i els 

efectes de la violència contra les dones. 
149 
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7.1.5 FITXES DE DERIVACIÓ AL CIRD I FITXA DE RETORN 
 
FITXA DE DERIVACIÓ 
 
Dades del/la professional que deriva    Data: 

Ajuntament o Centre de treball:  

Nom i cognoms:      Professió:     

Telèfon de contacte:     Fax: 

Dades de la persona usuària 

Nom i cognoms: 

Adreça: 

Municipi:     Codi postal: 

Data de naixement:    Telèfon de contacte: 

Motiu de la derivació:  

 

Composició familiar 

 

 

 

 

Situació actual 

 

 

 

 

Intervencions  (especifiqueu des de quan coneixeu el cas i si s’està fent algun 

seguiment amb serveis socials de la zona) 
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FITXA DE RETORN DE LA DERIVACIÓ 
 

 
Dades de la persona usuària:     Data: 

Nom: 

Adreça: 

Municipi:     Codi postal: 

Telèfon de contacte: 

 

 

Professional del CIRD que fa el retorn: 

Atenció realitzada: 

 

 

 

 

 

 

Derivació els serveis del CIRD:  

 

□ Assessorament Jurídic 

□ Atenció psicològica 

□ Atenció Social 
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Que contacte amb el servei a iniciativa pròpia o per 
derivació professional 

Trucada 
telefònica 

Visita 
presencial 

DEMANDA 
Derivació als diferents serveis 

en funció de cada cas 

PRIMERA ACOLLIDA 
Valoració de cas 

Ass. Jurídic Primera Acollida Ass. 
Psicològic 

NO 
Violència 

SÍ 
Violència 

Derivació a altres 
Serveis del 
Protocol 

Servei de 
Psicologia del 

CIRD 

Individual Grupal 

DONA 

Cossos de 
Seguretat 

Jutjat Serveis 
Sanitaris 

Serveis 
Socials 

Col.legi 
Advocat

Altres 
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DONA 

 
EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 

Que contacte amb el servei a iniciativa pròpia o per 
derivació professional 

Trucada 
telefònica 

Visita 
presencial 

Atenció i contenció immediata 

SERVEI D’ACOLLIDA 

Derivacions als Serveis 
del CIRD 

Derivacions Externes 

Assessorament 
Jurídic 

Assessorament 
Psicològic Sanitat Serveis 

Socials 
Altres 
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7.2. LA INTERVENCIÓ DES DEL SERVEI DE NOVA CIUTADANIA 
 

 
7.2.1 PREVENCIÓ 
 
Tallers d’igualtat, drets de les dones, coeducació, prevenció i sensibilització de la 
violència de gènere des d’una perspectiva intercultural 
 
Tallers de prevenció de mutilació genital femenina 
 
Contacte: Programa Dones Nouvingudes del Servei de Nova Ciutadania, Joventut i 
Dona 
 
Destinataris: Entitats de dones, grups de dones, entitats mixtes, grups mixtes, grups de 
joves. 
 
Entitats formadores: Àmbit Prevenció, Metges del Món i CIRD. 
 
Circuit:  

• Demanda d’actuació (via correu electrònic a mbermudez@ajmataro.cat) 
• Disseny actuació (proposta continguts, calendari, ponents, públic i lloc) 
• Execució de l’actuació. 
• Valoració de l’actuació amb les persones participants 

 
Indicadors:  
 

• Indicadors quantitatius:  
 
Nombre de tallers Demanda del recurs 
Nombre d’entitats implicades Treball en xarxa 
Nombre de persones participants Impacte a la ciutadania 
Origen de les persones participants Diversitat d’origen 
Nombre de dones participants Impacte de gènere 
Origen de les participants Diversitat d’origen 
Nombre de joves participants Impacte a la joventut 
Origen de les participants Diversitat d’origen 
Nombre de noies participants Impacte de gènere 
Origen de les participants Diversitat d’origen 
 

• Indicadors qualitatius: 
 
Grau de satisfacció de les persones 
participants 

Adequació del recurs a la demanda 

Grau de satisfacció de les professionals  Adequació del recurs a la demanda 
tècnica 
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7.2.2 SUPORT A LA DETECCIÓ, ATENCIÓ I RECUPERACIÓ 
 
Programa de mediació intercultural 
 
Contacte: Programa de Mediació Intercultural del Servei de Nova Ciutadania, Joventut i 
Dona 
 
Destinataris: suport a la intervenció dels professionals i assessorament intercultural, 
segons disponibilitat. 
 
Circuit:  

• Prèvia sol·licitud (via correu electrònic a jfrutos@ajmataro.cat) 
• Execució de l’actuació. 
• Valoració de l’actuació.  

 
Indicadors:  
 
Nombre de mediacions Demanda del recurs 
Tipus d’àmbit que fa la demanda Diversitat de la demanda 
Origen de l’usuari/a Diversitat d’origen 
Nombre d’assessoraments Demanda del recurs 
Tipus d’àmbit que fa la demanda Diversitat de la demanda 
Origen de l’usuari/a Diversitat d’origen 
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7.3. LA INTERVENCIÓ DE DEL SIAD-MARESME 
 
 
La violència i la discriminació de gènere és un fenomen estructural, transversal i una 
construcció social, i com a tal pot adoptar múltiples formes, les quals tenen gran part de 
la seva causalitat en la cultura patriarcal i en la seva transmissió. 
 
Els rols que han estat assignats a les dones i homes estan clarament diversificats però 
desigualment valorats. 
 
Els Serveis d´Informació i Atenció a les Dones s’inscriuen dins del llarg recorregut 
històric que ha fet el conjunt dels poders públics, tant estatals, com autonòmics i locals, 
així com el conjunt de la societat civil per assolir la dignitat, igualtat i respecte a les 
dones reconeguts tant per la Declaració Universal dels Drets Humans, com per la 
mateixa Declaració dels Drets a les Dones com a extensió d’aquests Drets Humans. 
 
 
Objectiu general del SIAD: 
 
Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) són recursos que ofereixen 
informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació a 
l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits que les afecten: laboral, social, 
personal, familiar i d’altres, sempre des de una perspectiva de gènere. El caràcter 
generalista de les seves funcions ofereix un marc que garanteix la discreció de la 
intervenció. 
 
Pel que fa a l’atenció en violència masclista, els SIAD han d’estar vinculats amb els 
circuits d’atenció local per a l’abordatge de la problemàtica, atès que representen una 
porta d’entrada de les dones  que es troben en aquesta situació. 
 

Objectius específics del SIAD: 
 
Els objectius específics del SIAD són els següents: 
 
 
1 Oferir i difondre informació a les 

dones sobre els seus drets i 
l’exercici d’aquests drets. 
 

Informar les dones sobre els seus drets 

      
2 

Proporcionar a les dones 
orientació i assessorament sobre 
temes que puguin ser del seu 
interès. 
 

      
3 

Facilitar atenció i assessorament 
jurídic especialitzat a les dones 
que ho sol·licitin. 
 
 

Proporcionar a les dones orientació i 
assessorament sobre temes que puguin ser 
del seu interès, tot posant al seu abast, si 
s’escau, assessorament psicològic i jurídic 
especialitzat. 
 
 
 
 
 

      Treballar amb la comunitat i en Treballar amb la comunitat i en el teixit 
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4 el teixit associatiu femení en la 
realització d’accions que 
visualitzin les aportacions de les 
dones, tot facilitant el seu 
apoderament i propiciant i 
visualitzant les seves aportacions 
per així millorar la seva capacitat 
d’incidència pública. 

associatiu femení en la realització d’accions 
que visualitzin les aportacions de les dones, 
tot facilitant el seu apoderament i propiciant 
i visualitzant les seves aportacions per així 
millorar la seva capacitat d’incidència 
pública. 

      
5 

Dinamitzar i impulsar la 
coordinació i la col·laboració 
amb els grups i organitzacions 
de dones i oferir-los recursos que 
facilitin la realització de les 
seves activitats. 
 

- Realitzar accions grupals. 
- Oferir un espai de relació de les dones. 
 
 

      
6 

Assessorar, orientar i realitzar 
una primera atenció a dones en 
situacions de violència masclista. 
També amb els serveis socials i 
altres recursos, públics o privats 
que poden donar sortida a les 
diverses situacions que plantegin 
les usuàries ( laborals, familiars, 
econòmiques) 
 

- Assessorar, orientar i realitzar una primera 
atenció a dones en situacions de violència 
masclista. 
- Coordinar la seva actuació i efectuar les 
derivacions pertinents i acompanyament 
necessari, amb el Centre d’Intervenció 
Especialitzada de referència i/o amb els 
serveis específics dels ens locals per a 
l’abordatge de la violència masclista. També 
amb els serveis socials i altres recursos 
públic o privats, que poden donar sortida a 
les diverses situacions que plantegin les 
usuàries (laborals, familiars, econòmiques, 
etc.). 

      
7 

Actuar com a observatori de la 
realitat de les dones del territori i 
proporcionar les informacions 
necessàries per col·laborar en la 
definició de les línies prioritàries 
d’intervenció en els plans o 
programes locals de politiques 
de dones 

 

      
8 

Realitzar activitats de 
sensibilització social 

 

 
Objectius operatius del SIAD: 
 

1. Recepció de demandes i informació a les dones en relació amb els drets que les 
emparen. 

2. Informació i orientació a les dones sobre el contingut del servei així com de tots 
aquells temes que puguin ser del seu interès. 

3. Derivació al servei d’assessorament i intervenció especialitzat per a totes 
aquelles dones que ho necessitin. 

4. Assessorament jurídic especialitzat mitjançant tècnics especialitzats. 
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5. Primera acollida d’assessorament i orientació a les dones en situació de violència 
masclista. 

6. Derivació als Centres d´Intervenció Especialitzada, ens locals, serveis socials o 
aquells recursos públics o privats on poden ésser ateses. 

 
 
Recursos humans del SIAD: 
 
El SIAD compta per dur a terme les seves funcions amb una coordinadora, una 
treballadora social/informadora, una psicòloga i una advocada. 
 
 
Les funcions específiques de la coordinadora del SIAD són: 
 

1. Establir  el sistema de registre i  indicadors necessaris per fer la memòria anual i 
la justificació del SIAD. 

2. Supervisar la qualitat del servei que s’ofereix a les dones.  
 
 
Les funcions específiques de la informadora del SIAD són: 
 

1. Recollir totes les demandes que arriben al servei mitjançant les diferents vies 
d’arribada i donar-los resposta. 

2. Conèixer els recursos  municipals, comarcals, autonòmics i estatals per poder 
informar així com realitzar les actuacions i derivacions (internes i externes) en 
relació a les demandes de les dones, en especial haurà de conèixer el circuit 
comarcal, així com el local d’atenció a les dones víctimes de violència masclista. 

3. Actuar amb els criteris tècnics establerts, duent a terme la tasca encarregada amb 
la millor qualitat de prestació de servei. 

4. Elaborar una memòria anual, que quantifiqui i qualifiqui els tipus d’informació i 
atenció realitzada per tal d’anar adaptant el servei, intervenció i assessorament a 
les necessitats i demandes que puguin fer les dones. 

5. Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 
 
Les funcions específiques de la psicòloga del SIAD són: 
 

1. Realitzar visites d’acolliment psicològic per orientar i assessorar a les dones que 
pateixen o han patit violència masclista. 

2. Realitzar el seguiment psicològic de les dones. 
3. Respectar els sentiments, percepcions i processos de les dones, fomentant la seva 

autoestima i valorant les seves decisions. 
4. Valorar possibles derivacions a altres serveis externs a l’equip (serveis sanitaris, 

socials, cossos de seguretat, serveis jurídics...). 
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Les funcions de l’advocada del SIAD són: 
 

1. Assessorar jurídicament les dones sobre qüestions legals, concretament davant 
de processos de separació i divorci, impagament de pensions d’aliments per als 
fills i les filles, guàrdia i custòdia dels fills i les filles, processos penals per 
violència masclista... i elaborar el registre corresponent. 

2. Realitzar les coordinacions necessàries amb els serveis interns i externs, així 
com les derivacions externes que fossin necessàries. 

 
 
Circuit per accedir a l’assessorament i informació de caràcter general:  
 
El primer contacte amb el servei és presencialment a la seu del SIAD o preferentment 
mitjançant trucada telefònica o pàgina web. A aquest primer contacte una persona del 
servei concertat, treballadora social i especialista en gènere, recull les dades pertinents i 
fa l’assessorament de manera immediata o bé fa les gestions pertinents per donar 
resposta telefònica o per correu electrònic segons sigui convenient.  
 
 
Circuit  per accedir a l’orientació psicològica o jurídica: 
 
Aquesta mateixa persona valora, en funció de la demanda, la necessitat d’una 
intervenció d’orientació psicològica o jurídica i programa una primera cita amb el 
professional especialitzat. Aquesta orientació especialitzada dura com a màxim tres 
sessions i s’ofereix, o bé, per temes de violència masclista, o bé, per altres temes de 
caràcter genèric. 
 
Per cada cas, s’obre un expedient,  tant sigui d’atenció als maltractaments, casos en els  
quals se seguirà un protocol prèviament acordat, com a altres temes d’interès per a les 
dones. 
 
Totes les accions fetes, queden recollides a un registre digital. 
 
 
Metodología: 
 
Per portar a terme aquestes accions es comptarà amb una pàgina web on es penjarà la 
informació des de les  activitats que s’organitzin per les regidories d’igualtat,  per les 
associacions i entitats de dones i pel propi SIAD-Maresme. Les pròpies entitats 
actualitzaran la informació que vulguin difondre. 
 
El SIAD-Maresme dóna atenció a les dones de la comarca del Maresme dels municipis 
de menys de 20.000 habitants. 
 
Les característiques físiques de la comarca del Maresme amb distàncies entre municipis 
(territori estret i llarg, on els municipis es distribueixin en dues línies paral·leles a la 
costa) dificulta el desplaçament de les dones a un lloc concret. És per això, que el 
SIAD-Maresme té la peculiaritat de ser itinerant, amb la finalitat de facilitar l’accés al 
servei al major nombre possible de dones i no discriminar a uns municipis respecte 
d’altres.  
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Quan parlem de SIAD Itinerant, ens referim a un servei que disposa d’un espai físic 
situat al Consell Comarcal del Maresme des d’on es fa la coordinació tècnica de les 
diverses activitats que es porten a terme des del SIAD i des del qual s’atenen les 
demandes d’informació i l’assessorament. Les dones accedeixen al punt d’informació  
mitjançant contacte telefònic o pàgina web principalment, encarà que també poden ser 
ateses presencialment. D’altra banda, l’equip especialitzat (psicòleg i jurista), es 
desplaça fins al municipi on s’ha cursat la demanda per atendre la dona.  
 
L’atenció especialitzada queda reservada pels temes de violència masclista o bé altres 
temes que, si bé poden ser de caràcter general, per la seva naturalesa és necessari la 
intervenció i assessorament especialitzat. 
 
A tots els casos s’obrirà un expedient on es recolliran les dades bàsiques, intervenció, 
derivació, si s’escau, motiu de la demanda, actuacions dutes a terme, derivació i/o 
resolució de la demanda. 
 
S’ha de considerar que en alguns casos amb una sola intervenció d’assessorament o de 
contenció és insuficient, per això van  fixar un nombre màxim de visites que es situa 
entre 3 i 4. Si amb aquest nombre la professional considera que és insuficient, aquesta 
cercarà un servei especialitzat on la dona pugui iniciar un procés terapèutic, sobretot en 
casos de violència masclista. 
 
Pel que fa a les actuacions de caràcter comunitari, aquestes es coordinaran des de la seu 
del Consell Comarcal del Maresme. Es tracta d’actuacions de caràcter estratègic que 
permetin recollir, organitzar i estudiar informació per dissenyar les polítiques de dones 
més adients d’acord amb les característiques geogràfiques, econòmiques, socials... del 
territori de la comarca del Maresme. 
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Atenció telefònica/presencial o per correu electrònic 
per part de la informadora 

Assessorament 
psicològic 

Assessorament jurídic 

Tancament 
d’expedient 

Derivació 
externa 

Derivació externa 

Fundació 
Hospital 

Altres 
recursos 

Jutjats Altres 
recursos 

Iniciativa pròpia Derivació d’un servei o 
professional 
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7.4. LA INTERVENCIÓ DES DE L’ABS (CONSORCI SANITARI DEL 
MARESME) 
 
Des dels Centres d’Atenció Primària, la tasca principal pel que fa a casos de violència 
masclista és la detecció.  
 
El fet que el metge de família i la infermera siguin els que fan el seguiment de salut, fa 
que es creï una relació de confiança. Sovint són aquests professionals els que detecten 
situacions de violència o als quals les dones víctimes de violència els hi exposen.  
 
Pel que fa als adolescents, cal tenir en compte el Programa Salut i Escola, on una 
infermera fa de nexe entre el sistema educatiu i el sistema sanitari amb adolescents. 
 
 
Pel que fa a l’atenció, cal tenir en compte que les dones que han  manifestat als 
professionals sanitaris ser víctimes de violència masclista solen ser dones que mantenen 
una relació de confiança amb aquests professionals. És per aquest motiu que, sovint, 
abans de derivar-les als serveis corresponents cal treballar amb elles per vincular-les a 
un altre servei. 
 
No cal dir que davant situacions de maltractaments físics reben l’atenció sanitària 
necessària. 
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CIRCUIT DETECCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA  

(NO URGENT) 
ABS (Consorci Sanitari del Maresme) 

 
 
 

DETECCIÓ 
METGE, INFERMERA,  ATENCIÓ A L’USUARI 

Els professionals del centre detecten o se’ls exposa una situació de violència. 
 
 
 

DERIVACIÓ A LA TREBALLADORA SOCIAL 
Segons la urgència, se cita en una hora d’entrevista concreta o la treballadora social fa 

l’acollida de forma immediata. 
 

 
 

CITA PER ENTREVISTA AMB LA TREBALLADORA SOCIAL 
Valoració del cas, estat de la dona, situació de risc... 

 
 
 

SEGUIMENT I COORDINACIÓ AMB ALTRES PROFESSIONALS 
Coordinació amb els mateixos professionals del propi centre per concretar línies 
d’actuació i coordinació amb altres professionals que poden intervenir en el cas. 

 
 
 

DIAGNÒSTIC SOCIAL 
 
 

DERIVACIÓ 
 
CIRD, COL·LEGI D’ADVOCATS, SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA... 
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CIRCUIT DETECCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA 

URGENT 
ABS (Consorci Sanitari del Maresme) 

 
 

DETECCIÓ 
METGE, INFERMERA,  ATENCIÓ A L’USUARI 

Els professionals del centre detecten o se’ls exposa una situació de violència, el mateix 
professional detecta una situació de risc important i/o té signes evidents de violència 

física i temor. 

 
 

DERIVACIÓ A LA TREBALLADORA SOCIAL  
(si està en el centre s’actua d’immediat, en el cas de no ser-hi, el professional sanitari 

activa les derivacions pertinents). 
 
 
 

DERIVACIÓ A ALTRES SERVEIS EN FUNCIÓ DE LA URGÈNCIA 
Servei d’urgències, Policia, SSAP... 

 
 
 

EMISSIÓ I TRAMESA DEL COMUNICAT JUDICIAL 
S’entrega l’original a la dona perquè pugui presentar denúncia, un es passa per fax i un 

altre s’arxiva al centre. 
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7.5. LA INTERVENCIÓ DES DE LES ÀREES BÀSIQUES DE SALUT DEL ICS 
 
Atencions 
 
En quines situacions hem de prestar l’atenció: 
 

- Urgència (immediatament després de l’agressió). 
- Consultes ordinàries (presència d’indicadors amb o sense manifestació explícita 

de la dona). 
 
Professionals implicats: 
 

- Metge o la infermera de referència o responsables de l’atenció. 
- Sempre: es contactarà amb la treballadora social de referència de l’equip 

d’atenció primària de salut, per realitzar una valoració integral de la situació. 
 
Eines/recursos del professional: 
 

− Escolta activa. 
− Suport emocional. 
− Atendre-la en un espai confidencial. 
− Respectar les decisions de la dona. 
− Desculpabilitzar-la 
− No minimitzar els fets que ens expliqui. 
− Transmetre que hi ha sortides, que hi ha recursos que la poden orientar. 

 
 
Actuacions  
 

• Certesa de maltractament: 
 

1. Valoració de l’impacte i repercussió de les lesions. 
2. Registre a la història clínica de l’abast i circumstàncies de les lesions. 
3. Tractament dels problemes físics, psíquics, emocionals. 
4. Realitzar, si escau, informe de lesions perquè ella pugui denunciar, que es 

facilitarà a la interessada. 
5. Realitzar, si escau, comunicat judicial de lesions, consensuat amb els dispositius 

judicials del territori, independentment de la tramitació de la denúncia.  
6. Contactar amb la treballadora social del CAP (reforç, seguiment, tractament i 

coordinar amb els serveis externs i professionals interns). 
7. Facilitar informació de recursos . 
8. Visites de seguiment: tractament de cures, acompanyament en la decisió de la 

denúncia i de reforç personal, recuperació personal i reparació del danys. 
9. Si hi ha menors al domicili, coordinar-se amb pediatria i, si cal, seguir protocol 

d’infància. 
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• Sospita de maltractament sense confirmar: 
 

1. Fer constar a la història clínica les dades de l’exploració i circumstàncies de 
l’assistència. 

2. Valorar els indicadors de risc i de sospita. 
3. Contactar amb la treballadora social del CAP (reforç, seguiment, tractament i 

coordinar amb els serveis externs i professionals interns). 
4. Facilitar informació de recursos. 
5. Visites de seguiment: acompanyament en la decisió de la denúncia i de reforç 

personal, recuperació personal i reparació dels danys. 
6. Si hi ha menors al domicili, coordinar-se amb pediatria i si cal, seguir protocol 

d’infància. 
 

• Agressió sexual: 
 

1. Derivació a l'hospital perquè se segueixi el protocol específic. 
 
 
 
7.6. LA INTERVENCIÓ DES DE L’OAVD (Of. D’Atenció a la Víctima de Delicte) 
 

Les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte (d’ara endavant OAVD) són un servei 
gratuït del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que s’inicia l’any 
1996 en valorar necessari oferir una resposta des d’un model de Justícia Restaurativa 
que tingués en compte els dos protagonistes del procés: l’agressor i la víctima. 
 
Les OAVD configuren el punt referencial d’informació, orientació, suport i atenció a les 
víctimes i persones perjudicades per un delicte o falta. També des de les últimes 
reformes legislatives en matèria de mesures judicials de protecció a les víctimes (LO 
27/2003 i LO 1/2004) són el Punt de Coordinació a Catalunya de les Ordres de 
Protecció de les víctimes de violència de gènere i violència domèstica que adopten els 
òrgans judicials. 
 
Els equips de les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte són multidisciplinaris, 
formats per professionals de la psicologia, el dret, l’educació social i el treball social 
especialitzats/des en l’àmbit judicial, concretament en l’assessorament dels drets de les 
víctimes, així com en el suport emocional i l’atenció psicològica i social d’aquestes. 
 
Actualment a Catalunya hi ha cinc oficines que es troben distribuïdes segons criteris de 
territorialitat: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre (Tortosa). 
 
Cada Oficina té equips propis i una metodologia de treball dissenyada d’acord amb les 
infraestructures i el funcionament dels serveis territorials i de la xarxa social del seu 
territori. Tanmateix, la intervenció de les Oficines està subjecte a un Programa Marc 
d’Intervenció que n’estableix els mínims i màxims, tan quantitativament com 
qualitativament, que ha estat dissenyat i és gestionat i supervisat per l’Àrea de 
Reparació i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. 
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Totes les Oficines es troben en seu judicial i tenen presència a les guàrdies dels jutjats 
especialitzats en violència sobre la dona (com a punt d’atenció a la víctima i coordinació 
de les mesures de protecció). 
 
Marc legal: 
 
1) Codi penal 
 
2) Llei Orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de reforma del Codi penal 
 
3) Llei d’Enjudiciament criminal 
 
4) Llei 27/2003, de protecció de les víctimes de violència domèstica: 
 

El Protocol per a la implantació de l’ordre de protecció de les víctimes de 
violència domèstica, elaborat per la Comissió de Seguiment de la implantació 
de l’ordre de protecció prevista en aquesta Llei, estableix que cada Comunitat 
Autònoma podrà establir un sistema integrat de coordinació administrativa, 
establint-se un punt de coordinació que rebrà les ordres de protecció des del 
Jutjat de Guàrdia i assignarà l’assistència i protecció social adequades a les 
necessitats de les víctimes. 
 
Per poder donar compliment a aquest mandat legal, i en l’àmbit de les seves 
competències, el Govern de la Generalitat de Catalunya va disposar el següent 
acord: Acord de Govern de la Generalitat de 21 d’octubre de 2003 (Resolució 
JUI 3338/2003, de 30 d’octubre), que disposa que les Oficines d’Atenció a la 
Víctima del Delicte del Departament de Justícia es constitueixin en els punts de 
coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica. 
Aquest Acord permet a més crear un nou esquema de coordinació entre les 
diferents institucions implicades en la protecció de les víctimes de violència 
domèstica i la prevenció d’aquest tipus de delicte, que faci més eficaç 
l’actuació dels diferents agents implicats. 

 
5) Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència 
de gènere 
 
6) Llei aprovada pel Parlament de Catalunya, Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista. 
 
7) Decisió Marc del Consell de la Unió Europea, de 15 de març de 2001, relativa a 
l’Estatut de la víctima en el procés penal, així com les Directives i Recomanacions 
Europees R(85)4, R(87)21, R(2002)5, en relació als drets de les víctimes i les 
declaracions de les Nacions Unides. 
 
Principis de la intervenció: 
 

• Principi d’universalitat: tota persona que hagi estat o es consideri víctima d’un 
fet delictiu és usuària potencial del servei i pot sol·licitar l’atenció de l’Oficina 
corresponent. 
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• Principi de proximitat: s’ha de garantir l’accés a les Oficines a totes les víctimes, 
tant per la seva ubicació física (descentralització territorial) com per la 
identificació del servei (accés a la informació i al contacte). A més a més s’ha de 
garantir l’accés als serveis comunitaris del territori de referència. 

• Principi d’especialització professional: les Oficines estan formades per 
professionals amb un perfil acadèmic i professional especialitzat en la matèria 
d’intervenció. 

• Principi de confidencialitat: la relació entre els i les professionals i les persones 
usuàries s’emmarca en la confidencialitat de la informació, sempre sense 
perjudici de l’obligació del personal de posar en coneixement de l’autoritat 
judicial qualsevol acte delictiu del que es tingui informació. D’altra banda, 
l’atenció es realitza en espais que garanteixen l’intimitat i privacitat de la 
persona. 

• Principi de personalització: cada persona usuària té un/a professional de 
referència durant tot el procés d’atenció. 

• Principi d’atenció individualitzada: la intervenció sempre es realitza des del 
respecte i potenciant la independència en el procés de presa de decisió de la 
víctima. 

• Principi d’immediatesa: les Oficines faciliten una resposta coordinada i amb la 
màxima rapidesa tant en aquells casos en els que s’ha valorat un risc cap a la 
víctima o en aquells en els que és necessària una contenció emocional. 

• Principi de coordinació institucional: es treballa en estreta col·laboració amb els 
serveis de la xarxa comunitària o altres institucions o entitats de suport a la 
víctima, evitant sempre la reiteració d’intervencions (revictimització) a partir del 
disseny i posada en marxa de protocols de coordinació. 

 
 
Objectius de la intervenció: 
 
1) Oferir una atenció integral a totes les víctimes de qualsevol delicte o falta. 

• Atenció a totes les persones amb independència d’edat, sexe o nacionalitat. 
• Atenció a totes les persones amb independència de si existeix denúncia i/o un 
procediment penal obert. 
• Atenció a totes les persones amb independència de la tipologia del fet delictiu. 
• Atenció en tres àmbits diferenciats: judicial, psicològic i social. 
• Atenció personal i telefònica de forma totalment gratuïta. 
 

2) Gestió de les mesures de protecció de les víctimes que resideixen a Catalunya (com a 
punt de coordinació). 
 
 
Metodologia de la intervenció: 
 
Vies d’accés: 
 

• Ofici de mesura judicial de protecció des de l’òrgan judicial. 
• Atenció a la guàrdia dels jutjats de violència sobre la dona. 
• Derivació d’altres agents implicats en el procés penal (cossos de seguretat, 

professionals dels òrgans judicials, lletrats/des, ...) 
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• Derivació d’altres serveis d’atenció. 
• Iniciativa pròpia de la víctima, familiar o similar. En aquest cas, s’ha de demanar 

cita prèvia trucant al telèfon de l’Oficina1.  
• Quan la víctima accedeix a l’Oficina corresponent. 

 
1) Acollida. 

• Assignació i presentació del o de la professional, el o la qual passarà a ser el o la 
referent per a la víctima durant tota l’atenció. 

• Presentació del servei i de les seves funcions pròpies de l’Oficina. 
• Definir la demanda i reconduir expectatives, si és el cas. 
• Recollida de la informació necessària sobre la situació i estat actual de la 

víctima. 
 
2) Valoració. 

• Detecció de les necessitats de la víctima: necessitats personals (atenció 
psicològica, contenció emocional...), socials (d’integració, de salut, de formació, 
d’inserció laboral...), econòmiques (ajuts, beques menjador, beques estudis, 
habitatge...) i judicials (informació sobre el procediment, necessitat d’advocat 
d’ofici). 

• Avaluació de l’impacte psicològic del delicte i de les conseqüències que se’n  
deriven. 

• Primera valoració dels factors de risc i els factors de protecció davant d’una 
nova agressió. 

 
3) Pla de treball. Elaboració del pla de treball juntament amb la víctima en funció 
d’objectius necessaris: recuperació personal, recuperació social, seguretat i protecció i/o 
acompanyament durant el procediment penal. 
 
Una vegada elaborat el pla de treball s’intervindrà segons uns programes específics de 
seguiment. 
 
La víctima pot ser inclosa en més d’un programa, segons quines siguin les necessitats 
d’intervenció. 
 
 
Programes específics d’intervenció i seguiment: 
 
1) Programa d’Atenció i Seguiment Social. Aquest programa pretén afavorir la 
cobertura social de la víctima i evitar l’aïllament garantint la seva integració i inclusió a 
la xarxa social a través de la derivació i coordinació, amb el consegüent seguiment, als 
recursos especialitzats de la xarxa comunitària (salut, salut mental, drogodependències, 
formació i inserció laboral, etc.). 
 
D’altra banda, en aquest programa també s’orienta les víctimes en relació a quins ajuts 
econòmics i/o d’habitatge pot sol·licitar als serveis socials de base i del procediment per 
a sol·licitar-los. 
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2) Programa d’Orientació i Atenció Judicial. Pretén garantir que les víctimes disposin 
de la informació i la millor orientació en relació al procediment penal així com, el 
suport i la contenció necessària per afrontar-lo. Així doncs, i atès que no és requisit que 
hi hagi una denúncia o un procediment penal obert, s’informa des de la interposició de 
la denúncia fins al final del procediment penal. S’assessora, doncs, de com i on 
interposar la denúncia i de què suposa fer-ho; del procediment penal, de les seves fases i 
de les possibles situacions que poden esdevenir en cada una d’elles; dels drets que 
emparen les víctimes en cada un dels moments del procediment; sobre l’assistència 
jurídica gratuïta i el torn d’ofici, i els requisits i el procediment per poder sol·licitar-los i 
sobre les indemnitzacions econòmiques que disposen les víctimes de determinats 
delictes i de com sol·licitar-les. 
 
 
3) Programa d’Acompanyament a Judici Oral. L’objectiu d’aquest programa és preparar 
la víctima pel moment de declaració en la compareixença al judici oral i acompanyar-la 
durant aquest. 
 
El programa consta d’una primera fase en la qual, d’una banda, se li explica a la víctima 
què és una compareixença i es treballen les possibles situacions que es poden donar 
durant el judici oral i, d’altra, es treballen els aspectes emocionals més significatius per 
a què la víctima pugui afrontar la compareixença amb la suficient contenció emocional. 
 
Posteriorment, el dia del judici oral, la víctima assisteix al judici amb el o la 
professional de referència; se citen uns trenta minuts abans i aquest/a acompanya a la 
víctima. Durant el judici el o la professional no pot intervenir però se situa en un lloc on 
la víctima pugui tenir contacte visual amb ell o ella per tal que aquesta es senti 
acompanyada en el moment de la declaració. Si la víctima patís una crisi, el o la 
professional pot sol·licitar intervenir a l’òrgan judicial. 
 
D’altra banda, dins d’aquest programa es realitzen les corresponents actuacions i 
coordinacions per garantir la intimitat i la seguretat de la víctima (ús de mampares, 
declaració per videoconferència, etc.) 
 
 
4) Programa d’Atenció Psicològica. Existeixen dos tipus d’intervencions diferenciades: 
 

a) Intervenció en crisis. S’atenen situacions d’emergència quan la víctima necessita 
una contenció per poder afrontar la situació d’estrès. 

b) Intervenció breu estratègica sobre els símptomes posttraumàtics derivats de la 
vivència del fet delictiu per prevenir el desenvolupament de patologies i 
recuperar l’estat asimptomàtic. La intervenció és breu (s’estableix un màxim de 
9 mesos) i es treballa sobre: l’anàlisi de l’experiència i l’eliminació de la culpa, 
el treball de la negació, el treball de la resiliència i la creació de xarxes socials 
per trencar el silenci i la soledat. 

 
* Si existeixen d’altres patologies o problemàtiques psicològiques que no tenen la seva 
etiologia en la vivència del fet delictiu o bé, si tot i ser fruit de la vivència del fet 
delictiu, es valora la necessitat d’un tractament de llarga durada, la persona és derivada 
als recursos especialitzats de tractament extern. 
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5) Programa de gestió de mesures de protecció. 
 

• S’informa de com sol·licitar una mesura de protecció. 
• S’informa sobre el contingut i vigència de les mesures. 
• S’informa permanentment de la situació processal, penal i penitenciària de 

l’agressor/a. 
• Es coordina amb tots els agents implicats per garantir la seguretat i la protecció 

de la víctima. 
• S’informen els incompliments a l’òrgan judicial competent. 
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Contacte: 
 
 
-Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona: 
Ciutat de la Justícia 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici I, 13a pl. (atenció al públic a la 3a pl.) 
08014 Barcelona 
Tel. 935548700 
Fax 935549064 
victimabarcelona.dj@gencat.cat 
Horaris atenció: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i tardes amb cita prèvia. 
 
 
-Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona: 
Passeig Canalejas, 5 
17001 Girona 
Tel. 972940448 
Fax 972940454 
victimagir@gencat.cat 
Horaris: de dilluns a divendres: de 9.00 a 14.00 hores i tardes amb cita prèvia. 
 
 
-Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Lleida: 
Canyeret 1, 21-23, bxos 
25004 Lleida 
Tel. 973725505 
Fax 973725741 
victimalleida.dj@gencat.cat 
Horaris: de dilluns a divendres: de 9.00 a 14.00 hores i tardes amb cita prèvia 
 
 
-Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Tarragona: 
Av. Lluís Companys, 10, 4a pl. 
43005 Tarragona 
Tel. 977920108 
Fax. 977920109 
victimatarragona.dj@gencat.cat 
Horaris: de dilluns a divendres: de 9.00 a 14.00 hores i tardes amb cita prèvia. 
 
 
-Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Terres de l’Ebre: 
Santa Anna, 3-5, 2a pl. 
43500 Tortosa 
Tel. 977448088 / 977510283 
Fax.977448089 
sgtebre.dj@gencat.net 
Horaris: de dilluns a divendres: de 9.00 a 14.00 hores i tardes amb cita prèvia. 
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On anar fora del nostre horari? 
• Qualsevol comissaria de Mossos d’Esquadra. 
• Qualsevol Jutjat de Guàrdia. 
• Servei de 24 hores de l’Institut Català de les dones (en el cas de violència sobre 

la dona): 900 900 120 
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7.7. LA INTERVENCIÓ DES DEL L’EQUIP D’ASSESSORAMENT TÈCNIC 
PENAL DEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA 
 
Les Recomanacions del Consell d’Europa van propiciar la creació, entre altres, del 
Servei d’Atenció i Orientació Social (SAOS) que, des de l’any 1987, va assessorar els 
òrgans judicials i va iniciar el seguiment de les mesures penals alternatives de l’anterior 
Codi penal. Va ser a partir de l’entrada en vigor de la LO 10/1995, de 23 de novembre, 
del Codi penal, que l’execució de les mesures penals alternatives va passar a altres 
equips i es va fer una clara aposta per l’especialització dels Equips d’Assessorament 
Tècnic Penal. 
 
El Programa d’Assessorament Tècnic Penal és un servei gratuït que el Departament de 
Justícia posa a disposició dels òrgans judicials per donar una resposta a les demandes 
d’assessorament tècnic per facilitar-ne la presa de decisions. Mitjançant un informe 
pericial, psicològic, social o psicosocial, s’aporten al procediment un conjunt 
d’informacions, valoracions, conclusions i/o propostes tècniques des del coneixement 
de la pròpia professió en relació a les persones encausades, a les víctimes i als 
testimonis implicats en el procediment penal. Posteriorment es ratifica i/o amplia 
l’informe en el transcurs del judici oral. 
 
Els equips d’assessorament tècnic penal es troben formats per professionals de la 
Psicologia i del Treball social, especialitzats/des en l’àmbit judicial i en la realització 
de pericials psicològiques, socials i psicosocials. 
 
Hi ha cinc equips distribuïts territorialment: Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i 
Tortosa (cobertura a la demarcació de Terres de l’Ebre) i es troben ubicats en seu 
judicial. 
 
Respecte als destinataris de la informació, poden oficiar les demandes 
d’assessorament tècnic els i les titulars dels òrgans judicials, tant els d’Instrucció, Penal, 
seccions penals de les Audiències provincials així com el Ministeri Fiscal. 
 
Poden sol·licitar un assessorament tècnic no oficiat sobre les persones encausades els i 
les advocats/des particulars i les entitats que es trobin intervenint-hi. 
 
Els/les destinataris/àries de la intervenció són les persones encausades, les víctimes i 
els/les testimonis implicats/des en un procediment penal. 
 
 
Marc legal: 
 
El marc normatiu que engloba els diferents programes es troba recollit en diversos 
textos legals: 
 

� Recomanacions del Consell d’Europa, estableixen que les víctimes participen 
en el procés penal com les principals perjudicades del delicte. 

� Llei d’Enjudiciament Criminal proporciona la base legal de les proves 
pericials o documentals. 

� Llei Orgànica 10/1995 del Codi penal, de 23 de novembre, i les successives 
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modificacions, en els seus articles 80 i següents, preveu la suspensió de l’execució 
de les penes privatives de llibertat, no superiors a dos anys i acordada, segons la 
perillositat criminal i tenint en compte les característiques personals del subjecte, 
dels fets i de la duració de la pena. 
� Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, d’acord amb l’article 33 i la posterior reforma 
del Codi penal, estableix que en els delictes de violència sobre les dones, la 
suspensió sempre quedarà condicionada a la realització de programes formatius i 
la substitució de la pena de presó només podrà fer-se per la pena de treballs en 
benefici de la comunitat imposant-se addicionalment el compliment de 
programes específics de reeducació i tractament psicològic. 

� Real Decret 515/2005, de 6 de maig, regula les circumstàncies de l’execució de 
la suspensió de les penes privatives de llibertat. 

 
 

Principis generals d’intervenció: 
 

• Principi d’imparcialitat 
• Principi d’objectivitat 
• Principi d’equitat 
• Principi d’intervenció mínima necessària. 
• Participació voluntària de la persona que ha de ser subjecte de la intervenció 

tècnica d’acord amb la seva responsabilitat. En el supòsit que no comparegui a la 
citació per part de l’equip d’assessorament tècnic, aquest ho comunica a l’òrgan 
judicial competent. 

• La intervenció no es troba subjecta al secret professional atenent que té lloc en 
l’àmbit judicial. D’això s’informa prèviament a la persona. 

• L’informe que s’elabora i emet és de caràcter facultatiu i no vinculant per a la 
decisió judicial que se’n derivi del procediment. 

 
 
Programes específics d’assessorament tècnic penal: 
 
Programes específics per a persones encausades o penades: 
 
1) Programa d’Assessorament Tècnic Oficiat sobre Encausats/des: aporta al 
procediment informació significativa sobre la persona imputada que faciliti el 
coneixement de les circumstàncies personals, psicològiques i socials de la mateixa, així 
com la presa de decisions judicials. Es pot informar, segons la demanda oficiada, sobre 
la base psíquica de la imputabilitat o de les modificacions de la responsabilitat criminal, 
el risc de reincidència, la perillositat criminal, les característiques sociopersonals, ... 
 
2) Programa d’Assessorament Tècnic Oficiat sobre Formes Substitutives de les Penes 
Privatives de Llibertat: aporta una valoració del perfil personal i social així com d’altres 
aspectes rellevants per poder valorar la viabilitat de la suspensió o substitució de la pena 
privativa de llibertat per mesures penals alternatives i incidir en una aplicació coherent i 
ajustada de les condicions de dita suspensió o substitució.  
 
3) Programa d’Assessorament Tècnic No Oficiat sobre Encausats/des: és l’únic 
programa que dóna resposta a demandes de particulars (lletrats, entitats...). Aporta al 
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procediment informació significativa sobre les circumstàncies personals i socials de les 
persones encausades, amb la finalitat d’afavorir la promoció i el compliment de mesures 
penals alternatives a les penes privatives de llibertat. 
 
 
Programes específics per a víctimes i/o testimonis: 
 
4) Programa de Suport a l’Exploració Judicial: programa adreçat als i les menors i 
testimonis especialment vulnerables per les seves condicions psíquiques que 
requereixen del suport de personal especialitzat per a realitzar la declaració judicial. La 
presa de declaració és gravada i es pretén que aquesta gravació es converteixi en una 
prova preconstituïda per a què la persona no hagi de tornar a declarar en el moment del 
judici oral. 
 
5) Programa d’Assessorament Tècnic Oficiat sobre Víctimes i sobre Testimonis: aporta 
al procediment informació significativa sobre les víctimes. Es pot informar, segons la 
demanda oficiada, sobre la credibilitat del testimoni, les afectacions cognitives, les 
seqüeles psicosocials, l’adequació de l’aplicació de mesures de protecció... 
 
 
Metodologia de la intervenció: 
 
Cada programa estableix una metodologia i un procés d’intervenció específic i adequat 
als seus objectius. De manera general: 
 

1. Els òrgans judicials oficien la demanda d’assessorament tècnic que 
consideren necessària per al procediment. 

2. Quan arriba l’ofici (registre d’entrada i acusament de rebuda), s’estudia la 
demanda i s’assigna el cas a un o una professional experta en l’objecte de la 
mateixa (cas que el procediment sigui sumari, s’assignen dos professionals; 
també s’assignen dos professionals en el programa de suport a l’exploració 
judicial) 

3. El/la professional assignat/da fa les actuacions preliminars d’estudi de la 
informació judicial i de l’expedient administratiu (cas que hi hagi 
intervencions prèvies) i planifica les intervencions que s’han de fer a partir 
d’aquell moment. 

4. Es realitza l’entrevista o entrevistes (amb totes les persones que es consideri 
necessari per obtenir la informació necessària) * En el Programa de Suport a 
l’Exploració Judicial l’entrevista és la pròpia exploració. L’exploració es fa 
en presència del jutge o jutgessa, els/les lletrats/des, el o la fiscal i el o la 
secretari/a judicial, que l’observen a través d’un mirall unidireccional, a la 
vegada que un agent del cos de Mossos d’Esquadra en custodia la gravació. 
Finalitzada l’exploració, un/a dels o de les professionals surt de la sala i 
recull totes les preguntes i/o aclariments que tant el jutge/essa com els/les 
lletrats/des o el/la fiscal vulguin fer. Es torna a la sala i s’exploren els 
aspectes que hagin sortit. Finalitzada l’exploració, resta subjecte a la 
demanda del jutge/essa l’elaboració d’un informe. 

5. Es realitza la passació de les proves diagnòstiques necessàries, si es 
considera. 

6. Es gestionen les coordinacions externes necessàries. 
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7. Es redacta l’informe i s’envia a l’òrgan judicial sol·licitant (registre de 
sortida). 

8. Es ratifica l’informe en el moment del judici oral, si l’òrgan judicial així ho 
oficia (registre d’entrada i acusament de rebuda). 
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7.8 LA INTERVENCIÓ DES DE L’ HOSPITAL DE MATARÓ 
 
L’objectiu principal és la protecció, atenció i informació a la dona, mantenint la 
discreció que permeti no lesionar la seva intimitat. 
 
S’establirà un Circuit d’atenció a la dona que es diferenciarà en quatre  tipologies de 
cas: 
 
Tipus A: 

Correspon a aquells casos en què s’han detectat maltractaments físics i la víctima vol 
denunciar- ho. 
 

Tipus B 

Correspon a aquells casos en què s’han detectat amenaces i/o maltractaments psíquics 
i la víctima vol denunciar-ho.  
 
Tipus C 

Correspon a aquells casos en què l’equip assistencial sospita o detecta l’existència de 
maltractaments físics o psíquics, però la dona  no ho vol reconèixer o no ho 
manifesta . 
 
Tipus D: 

Són casos en que la dona demana informació sobre què pot fer i on pot dirigir-se en 
cas de maltractament, però en els quals no hi ha denúncia . 
 
 
Actuacions, segons tipologia del cas i que es pot donar en les tres àrees 
assistencials:  urgències, consulta externa i hospitalització. 
 
Davant d’un cas de maltractament la conducta a seguir serà: 
 
Tipus A:  Quan una dona vol denunciar maltractaments físics.    
 
S’aplicaran les pautes assistencials pertinents, segons l’especialitat. 
 
S’ha de realitzar una Història Clínica completa afegint un Informe de successos de 
la pròpia pacient recollint i salvaguardant proves. 
 
S’intentarà aïllar la víctima del possible agressor, afavorint que hi hagi un espai per a 
què es pugui expressar lliurement. 
 
Estudi interdisciplinari de la situació de maltractaments. 
 
En cas d’abús sexual, el ginecòleg  haurà de contactar urgentment amb el metge forense 
per realitzar l’exploració a la víctima i evitar duplicitat de valoracions i destrucció de 
proves. 
 
Es tramitarà el Comunicat Mèdic de Lesions, necessari per interposar la denúncia, 
detallant al màxim l’agressió: si és el primer cop o repetició, si la víctima ha demanat 
ajuda, si hi ha hagut testimonis, o si ha posat denúncia anteriorment per fets semblants. 
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Descripció de lesions amb imprès específic del Servei Català de la Salut d’assistència a 
les Víctimes. 
 
Assessorament a la víctima per fer la denúncia, que pot tramitar-la ella mateixa o 
delegar en un familiar. Quan els casos es produeixin els caps de setmana o a les nits i no 
estigui present a l’hospital la treballadora social, el metge responsable podrà contactar 
amb l’equip del Mossos d’Esquadra o la Policia Local de Mataró, que es poden 
desplaçar a l’hospital i fer l’acompanyament a la víctima. 
 
Sempre que es consideri que pot haver-hi un risc important per a la integritat de la 
persona, s’establiran les corresponents mesures de protecció: ingrés, cases d’acollida, 
allotjament, etc. 
 
En cas d’ingrés hospitalari, la víctima pot fer constar els noms de les persones amb les 
que no desitja tenir contacte durant la seva estada a l’hospital. 
 
 
Tipus B:   Quan una dona vol denunciar amenaces o maltractaments psíquics. 
S’aplicaran les pautes assistencials pertinents. 
 
Valoració psicològica i Informe que es presentarà al Jutjat, tenint en compte que    
aquest tipus de maltractaments són difícilment demostrables. 
 
S’intentarà aïllar la víctima del possible agressor, afavorint que hi hagi un espai per a 
què es pugui expressar lliurement. 
 
Derivació de la víctima a l’equip oficial especialitzat en atenció a la dona per tal que 
rebi assessorament jurídic, psicològic i social i per interposar denúncia si s’escau. 
 
Sempre que es consideri que pot haver-hi un risc important per a la integritat de la 
persona s’establiran les corresponents mesures de protecció: ingrés, cases d’acollida, 
allotjament, etc. 
 
En cas d’ingrés hospitalari, la víctima pot fer constar els noms de les persones amb les 
que no desitja tenir contacte durant la seva estada a l’hospital. 
 
 
Tipus C:   Quan hi ha sospita de maltractament físic o psíquic però la dona no ho 
vol reconèixer o bé no ho manifesta  ni denuncia. 
S’aplicaran les pautes assistencials pertinents. 
 
S’intentarà aïllar la víctima del possible agressor, afavorint que hi hagi un espai 
per a què es pugui expressar lliurement. 
 
Es contactarà amb treball social per estudi del cas i, si no és possible, s’elaborarà 
informe notificant la sospita, per tal que es pugui fer seguiment a través de Serveis 
Socials. 
 
Sensibilitzar la dona per tal que agafi consciència del que és un maltractament i donar-li 
suport per ajudar-la a sortir d’aquesta situació. 
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Es dóna informació dels equips específics de la dona on pot rebre assessorament social, 
psicològic i legal i mesures de protecció, si és necessari. 
 
 
Tipus D:   Quan una dona vol demanar informació, però no vol denunciar. 
S’aplicaran les pautes assistencials pertinents. 
 
Sensibilitzar la dona per tal que agafi consciència del que és un maltractament i donar-li 
suport per ajudar-la a sortir d’aquesta situació. 
 
Es donarà informació a la víctima dels equips específics per a les dones on poden 
assessorar-la sobre el seu cas, des del punt de vista social, psicològic i legal. 
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DONA 

CONSULTA EXTERNA 

URGÈNCIES 

Vol 
denunciar? 

Cas Tipus A: Maltractament físic 

Cas Tipus B: Maltractament psíquic 

Valoració per l’equip 
interdisciplinari: 

Metge, Infermera, Treb. Social, 
Psiquiatra, altres professionals. 

 mesures de 
PROTECCIÓ 

(allotjament) 

Derivació a recursos 
institucionals específics 

de la dona 

 Comunicat de lesions 

Cas Tipus C: 
Maltractament físic 
o     psíquic però no 

ho reconeix 

Valoració per l’equip 
interdisciplinari: Metge, Infermera, 

Treballadora Social,  Psiquiatra, 
altres professionals. 

Derivació a Serveis Socials 

i/o ABS 

Cas Tipus D: Informació 

Derivació a recursos 
institucionals 

específics de la dona 

Sí No 

Jutjat Mossos  
d’Esquadra 

Intervenció Treball 
Social 
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7.9 LA INTERVENCIÓ DES DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 
 

 

Detecció: 
 
No hi ha un cap programa específic relacionat amb la violència masclista, si en el decurs 
de la nostra tasca es detecta o sospita que s’està davant d’un cas de violència masclista, 
es comunica al Servei de Benestar Social. 
 
Atenció: 
 
En el cas de preinscripció d’alumnes en edat d’escolarització obligatòria, si la mare 
comunica que és víctima de la violència masclista, una tècnica d’educació realitza una 
entrevista per valorar la situació socioeconòmica de la dona, els recursos, les mancances 
i la problemàtica general i s’avalua quina escola pot oferir una millor atenció a la dona i 
a l’infant o jove. 
 
Sensibilització: 
 
A través de la Guia d’Activitats per als Centres Educatius (a internet) es dóna a conèixer 
totes les activitats que els diversos serveis de l’Ajuntament i altres organismes ofereixen 
als centres educatius de la ciutat. Algunes d’aquestes activitats aborden el tema de la 
violència masclista. 
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7.10  LA INTERVENCIÓ DES DELS TALLERS DE PREVENCIÓ 
 
Tallers de prevenció de la violència de gènere per a nois i noies. Xerrada taller “el 
bon rotllo” 
 

Dirigida a joves de 3r – 4t d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i PGS. 
 
La prevenció de la violència de gènere per a la joventut adolescent és una manera de 
millorar els seus coneixements i la seva salut. És molt important que aprenguin a 
visualitzar-la, ja que té repercussions importants per a la salut de les dones, homes i fills 
que s’hi veuen implicats. 
 
Hi ha la necessitat de formar l’alumnat amb igualtat per incorporar-se a la vida com a 
persones adultes, aquesta és la tasca de la coeducació que té la finalitat de donar les 
mateixes oportunitats als nens i a les nenes. 
 
Des del nostre rol d’infermeres treballem la cura, l’educació en la salut i la prevenció de 
la malaltia. Perquè aquesta tasca sigui complerta es fa  imprescindible fer-ho amb  una 
visió holística, és a dir, tenint en compte les vessants bio-psico-socials. 
La violència de gènere compromet la salut de forma biològica, psicològica i social de 
qui l’afecta, sobretot les dones. 
 
La visió de gènere distribueix els rols entre homes i dones i aquests es desenvolupen 
segons la família, l’ètnia, l’educació, la cultura, la classe social o la religió. Sense deixar 
de banda altres influències socials tan importants avui en dia com els mitjans de 
comunicació. La visió dels rols de parella, sexualitat o la vida reproductiva estan 
condicionats pels estereotips de gènere que es transmeten i es perpetuen. L’adolescència 
és un factor de fragilitat per la seva permeabilitat i la seva necessitat de reafirmació. 
 
 
Objectius: 
 
- Sensibilitzar els nois i noies adolescents sobre la violència de gènere. 
- Desmitificar els estereotips masculins i femenins erronis i valorar els canvis 

socials  que permeten el respecte i l’equitat. 
- Prevenir les relacions d’abús i submissió, donar eines per detectar-les. 
- Identificar la influència dels mitjans de comunicació enfront la transmissió 

d’estereotips. 
- Informar sobre els recursos al seu abast. 

 
 
Inici: 
 
La xerrada-taller es  fa a la mateixa classe dels alumnes. Es diposen les cadires en 
semicercle per afavorir el contacte visual i la participació dels nois i noies. 
Es comença fent una  enquesta inicial  amb un contingut comú per als joves d’ambdós 
sexes. Tot recollint les respostes s’inicia la nostra presentació. 
 
 
1.-Inici. 
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Lectura d’un text del llibre “L’infern de Marta” de Pasqual Alapont. 
Aquesta lectura pretén introduir-nos dins el món jove a les discoteques on hi podem 
trobar situacions de violència. 
 
 
2.- Descripció. 
En aquesta xerrada es parla de la prevenció per a la violència de gènere. Es fa amb l’ajut 
d’un power-point i es parla dels motius pels quals es desenvolupa la violència de 
gènere. 
Aquests  tipus de violència tenen uns motius i estan molt arrelats dins totes les societats 
del món. 
Per tant, el motiu de la nostra visita no és culpabilitzar a ningú sinó comprendre el 
perquè  es produeix i alhora donar eines per poder prevenir-la, detectar-la i evitar-la. 
 
Aquesta presentació té quatre parts diferenciades que són : 
 

- Gènere i sexe. 
- Amor i parella 
- Abús i submissió. 
- Tipus de violència, estratègies i solucions. 

 
 
 
7.11 LA INTERVENCIÓ DES DE POLICIA LOCAL I MOSSOS D’ESQUADRA 
 

 
En moltes ocasions el primer contacte que té la víctima amb les institucions es dóna 
quan la policia ha d’intervenir en una situació de crisi. És a dir, en el punt culminant del 
seu maltractament. 
 
Per aquest motiu, el policia que rep i atén la víctima hauria de tenir una formació 
específica per tractar persones que estan patint aquests tipus d’agressions. 
 
S’efectua un acompanyament de la víctima, sempre que sigui necessari, per tal de 
realitzar una exploració sanitària, o  es gestionarà el servei d’ambulància en el cas que 
ho requereixi. 
 
En el cas que s’hagin produït desperfectes a la llar o que s’evidenciïn signes de 
l’agressió, s’aixecarà una acta d’inspecció ocular informant dels desperfectes que 
ha observat la patrulla en el domicili i es recolliran els objectes utilitzats en 
l’agressió. 
 
Es prendrà declaració a possibles testimonis de l’agressió o d’altres que s’hagin produït 
amb anterioritat, veïns, familiars, etc. 
 
S’inclourà en les diligències policials informació sobre la situació legal del denunciat, si 
l’agressor té armes a casa o no (per procedir al seu comís preventiu), si es troba sota  
efectes de l’alcohol o substàncies psicotròpiques, si és la primera vegada que pateix 
aquestes agressions psíquiques o físiques, grau de perillositat de l’agressor, trastorns 
psíquics que pugui patir, mitjà de vida d’ambdues persones, etc. 
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En el cas que la víctima ho requereixi es fa constar al jutge la petició d’ordre 
d’allunyament i/o abandonament de domicili de l’agressor, segons la gravetat del cas. 
 
S’informa la víctima (encara que no denunciï) dels drets que l’assisteixen  i de les 
accions que pot emprendre, segons quina sigui la seva situació, mitjançant les actes 
següents, que s’adjunten com annexos: 
 

• N02. Acta d’informació de drets a la persona perjudicada 
• N02.b Acta d’informació de drets a la persona perjudicada (Llei 35/1995, d’11 

de desembre, d’ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la 
llibertat sexual) 

• N02.c Acta d’informació de drets a la víctima d’actes de violència a l’àmbit de 
la llar 

• N02.e. Acta d’informació de drets a la víctima de violència de gènere 
(LO1/2004). 

• N02d. Informació a la persona perjudicada sobre els seus drets. (LO5/2000 
reguladora de la responsabilitat penal dels menors) 

• N04 Acta d’informació del contingut de l’article 464 del Codi Penal, a la 
persona denunciant, part o imputat, advocat, procurador, pèrit, intèrpret o 
testimoni. 

• Adreces del Servei d’Orientació Jurídica del Departament de Justícia. 
 
 
Es procedirà a la detenció, si s’escau, del presumpte autor i, en el cas de trobar-se 
escapolit, s’emetrà una ordre de detenció policial. 
 
En el cas d’haver-hi un perill cert i concret per a la víctima, la informació relativa 
a la residència i telèfon on s’establirà la víctima no es farà constar a les diligències, 
sinó que s’informarà al jutge en un ofici a part. 
 
Es derivarà el cas als Serveis Socials, si s’escau, els quals gestionen l’allotjament en cas 
de risc per la integritat de la dona i/o els seus fills.  
 
Es realitzarà, si s’escau, l’acompanyament de la dona al seu domicili, per recollir 
les pertinences. Es limitarà als objectes de caire personal i de primera necessitat, 
recordant-li els d’especial importància com documents que posteriorment li 
puguin ser necessaris, medicaments, targes mèdiques, llibretes d’estalvi (al seu 
nom), roba, etc. 
 
Posteriorment, des del Grup d’Atenció a la Víctima de Mossos d’Esquadra es realitza 
un seguiment personalitzat de la víctima: el seu estat, la seva derivació a altres serveis, 
la reincidència de les agressions, l’aplicació de mesures, conèixer si va assistir a la visita 
al servei que se li hagués proposat. Així mateix, segons el cas, es realitza un seguiment 
de la situació de l’agressor. 
 
En el cas que la víctima no vulgui denunciar, els fets es posaran igualment en 
coneixement del Jutjat corresponent.                                                                                                                  
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QUADRE  D’ACTUACIONS EN CAS DE VIOLÈNCIA 
  DOMÈSTICA i DE GÈNERE 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓ 
POLICIAL DENÚNCIA   ORDRE 

JUDICIAL 

SERVEIS  
    ESPECIALITZATS               
(CIRD, ABS, HOSPITAL. ..) 
 

COMISSARIA                              
POLICIA LOCAL 

INFORMACIÓ RECOLLIDA DE LA 
DENÚNCIA     UAC  
ACTUACIÓ POLICIAL  

ACOMPANYAMENT 
CENTRE SANITARI SI 
HO REQUEREIX 

DERIVACIÓ 
SERVEIS  
SOCIALS   

INFORMACIÓ DRETS I SERVEIS  
ORDRE DE PROTECCIÓ  
ADVOCAT DE GUÀRDIA                             
( ESPECIALISTA EN GÈNERE) 

JUTJAT  / 
FISCALIA 
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QUADRE  D’ACTUACIONS EN CAS DE VIOLÈNCIA 
  DOMÈSTICA I DE GÈNERE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIÓ 
POLICIAL DENÚNCIA   ORDRE 

JUDICIAL 

SERVEIS  
    ESPECIALITZATS               
(CIRD, ABS, HOSPITAL. ..) 
 

          COMISSARIA                             
MOSSOS D’ESQUADRA  

INFORMACIÓ RECOLLIDA DE LA 
DENÚNCIA GAV/OAC  
ACTUACIÓ POLICIAL  

ACOMPANYAMENT 
CENTRE SANITARI SI 
HO REQUEREIX 

DERIVACIÓ      
GAV INFORMACIÓ DRETS I SERVEIS  

ORDRE DE PROTECCIÓ  
ADVOCAT DE GUÀRDIA                             
( ESPECIALISTA EN GÈNERE) 

SEGUIMENT GAV  
JUTJAT  / 
FISCALIA  
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7.12 LA INTERVENCIÓ DES DEL IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE 
MATARÓ. 
 

Des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró (ICA), es dóna assistència a la dona 
maltractada en els torns d’assistència especialitzada per assistir a les víctimes, així com 
un torn especialitzat per donar cobertura als procediments civils i/o de família derivats 
de l’àmbit de la violència masclista. És a dir, es dóna assistència especialitzada en tots 
els àmbits i les branques del dret, a les víctimes de violència masclista, en tots aquells 
procediments que tinguin causa directa o indirecta amb la violència patida. En 
compliment de l’establert amb l’article 20 de la Llei de protecció integral contra la 
violència de gènere (LO 1/2004 de 28 de desembre) en aquests supòsits, serà el mateix 
lletrat el que  haurà d’assumir la defensa de la víctima. 
 
Respecte a l’àmbit d’actuació de l’ICA Mataró, aquest es troba limitat a la seva 
competència territorial, és a dir, des de Sant Viçens de Montalt a Tiana. El servei està 
pensat per assistir la víctima de violència des del primer moment en què aquesta es 
presenta a qualsevol centre de detenció dins del nostre àmbit territorial, ja que serà el 
propi centre de detenció qui es posarà en contacte amb el lletrat de guàrdia per assistir la 
víctima. En aquest primer moment, l’advocat s’entrevistarà amb la víctima abans 
d’interposar denúncia per tal de preservar els seus drets i l’acompanyarà i assessorarà en 
el moment de la interposició de la denúncia, assegurant-se de representar els seus 
interessos durant tot el procediment. 
 
Aquest lletrat, i en compliment del que estableix la Llei, serà qui la representarà en tots 
els procediments que es derivin de la violència de gènere. Aquest servei és prestat per 
74 advocats especialitzats en el torn d’assistència i/o ofici, a les víctimes de violència de 
gènere. En quant al servei d’assistència, aquest es manté les 24 hores del dia.  
 
Així mateix, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró tramitarà el reconeixement del 
dret a l’assistència jurídica gratuïta d’aquestes dones, en l’horari d’atenció al públic de 
dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores al Servei d’Orientació Jurídica. Podran ser 
ateses en el SOJ compareixent personalment a l’oficina d’atenció al públic de l’ICA 
Mataró, per a qualsevol consulta jurídica en interès i protecció de les seves pretensions. 
 
 
Violència domèstica 
 
L’actuació lletrada d’ofici comença quan la víctima sol·licita advocat i procurador 
d’ofici davant l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró. Si la víctima no ho sol·licita, 
representarà els seus interessos el Ministeri Fiscal, únicament i exclusivament. Des de l’ 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, es recomana que els operadors que intervinguin 
en procediments de violència domèstica, informin les víctimes de la possibilitat 
d’accedir al benefici de justícia gratuïta, i estar representats en el procediment per 
advocat i procurador d’ofici; i que per realitzar aquestes sol·licituds hauran de dirigir-se 
a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró. 
 
Així mateix, des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats es recomana fer extensiu el servei 
descrit als menors, tercera edat, i totes aquelles persones que es trobin en situació de 
desprotecció i que puguin ser víctimes en l’àmbit de la llar. 
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7.13 LA INTERVENCIÓ DES DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DE MATARÓ (IMPEM) 
 
L’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) és un ens autònom 
dins de l’Ajuntament de Mataró. 
 
La missió de l’IMPEM és: “Millorar la posició competitiva de Mataró a nivell 
socioeconòmic, fomentant la iniciativa privada i complementant-la en els àmbits on la 
seva actuació és insuficient, assolint els objectius que neixen del servei a l’interès  
públic.” 
 
L’IMPEM és una organització dedicada a treballar els següents àmbits: 
 

• La creació i manteniment de l’ocupació 
• La formació ocupacional i de reciclatge 
• L’orientació i la inserció laboral 
• La creació d’empreses 
• L’assessorament empresarial 
• La dinamització comercial 
• La promoció de ciutat 
• La potenciació del turisme 

 
A l’IMPEM vénen persones que busquen feina, que tenen una empresa i, per tant, 
l’àmbit és eminentment laboral pel que fa als àmbits descrits al protocol. 
 
Les persones que vénen a veure poden estar puntualment un dia per una entrevista o 
formar part de programes (cursos, assistències a accions de grup, pràctiques...) i estar en 
una estada més intensa i llarga en el temps. 
 
És en aquests contactes amb les persones que es poden detectar casos de violència 
masclista.  
 
Hi ha dos possibles perfil de dones que es poden trobar en aquesta situació: 
 

- la dona que utilitza els serveis de l’IMPEM i que manifesta o es pot detectar que 
és víctima de violència masclista en altres àmbits que no és el laboral (familiar, 
de parella o social-comunitari) 

- la dona que utilitza els serveis de l’IMPEM i que manifesta o es pot detectar que 
és víctima de violència masclista en l’àmbit laboral 

 
En el primer cas, s’utilitza el protocol de derivació que s’estableixi en cada àmbit i, en 
el segon cas, s’elaborarà un propi protocol. 
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7.14 LA INTERVENCIÓ DES DEL CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS 
(CSMA) 
 
 

CIRCUIT DETECCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA  
(NO URGENT) 

CSMA (del Consorci Sanitari del Maresme) 
 
 

DETECCIÓ 
PSIQUIATRA, PSICOLOGIA, INFERMERA, TREBALLADORA SOCIAL 

Els/les professionals del centre detecten una situació de violència. 
 
 
 

DERIVACIÓ  
Segons la urgència, se cita en una hora d’entrevista concreta per la treballadora social 

que fa la 1a acollida, o es parla amb ella i s’acorda derivació al CIRD . 
 

 
 

CITA PER ENTREVISTA AMB TREBALLADORA SOCIAL 
Valoració del cas, estat de la dona, situació de risc... 

 
 
 

SEGUIMENT I COORDINACIÓ AMB ALTRES PROFESSIONALS 
Coordinació amb els mateixos professionals del propi centre per concretar línies 
d’actuació i coordinació amb altres professionals que poden intervenir en el cas. 

 
 
 

DIAGNÒSTIC SOCIAL 
 
 

DERIVACIÓ 
 
CIRD, COL·LEGI D’ADVOCATS, SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA... 
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CIRCUIT DETECCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA 
URGENT 

CSMA (del Consorci Sanitari del Maresme) 
 

DETECCIÓ 
PSIQUIATRA, PSICOLOGIA , INFERMERA,  T. SOCIAL 

Els professionals del centre detecten  una situació de violència, el mateix professional 
detecta una situació de risc important i/o té signes evidents de violència física i temor. 

 
1. opció  DERIVACIÓ A ALTRES SERVEIS EN FUNCIÓ DE LA URGÈNCIA 

 
El professional sanitari activa les derivacions pertinents (si és possible en coordinació 
amb la treballadora social). Servei d’urgències Hospital,  ABS de referència... per fer un 
parts de lesions i comunicat judicial. Si és necessari, s’acompanya  la víctima al servei 
indicat (treballadora social o infermera comunitària). 

 
 
        2. opció          NO DERIVACIÓ PER LA PROBLEMÀTICA DEL CAS 
Des de el nostre Servei es fa el part de lesions i comunicat judicial i ens coordinem amb 
els serveis pertinents (policia, ABS, SSAP...) 

 
 

 
EMISSIÓ I TRAMESA DEL COMUNICAT JUDICIAL 

S’entrega l’original a la dona perquè pugui presentar denúncia, un es passa per fax i un 
altre s’arxiva al centre. 

 
 
 
En el cas d’actuació amb criteri d’urgència pot fer-se fins al pas amb lletra negreta  
(1. opció)  i des d’aquí acaba la intervenció per aquest motiu, o sinó es fan els passos  
amb lletra blava (opció 2). 
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8. TIPUS D’INTERVENCIÓ I CIRCUITS PER ÀMBITS 
 
 
8.1 ÀMBIT DE LA PARELLA 
 

1. Violència en l'àmbit de la parella:  consisteix en la violència física, psicològica, 
sexual o econòmica exercida 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. 
 
 

2. Serveis d’intervenció dins de l’àmbit de la parella: 
 

 

- ABS de Mataró 
- Hospital de Mataró 
- Policia Local 
- Mossos d’Esquadra 
- Col.legi d’advocats de Mataró 
- OAVD Departament de Justicia. Equip d’assessorament tècnic penal 
- Benestar Social 
- Fundació Hospital 
- SIAD Consell Comarcal 
- Servei de Nova Ciutadania 
- IME 
- IMPEM 
- CSMA 
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                                                                                                                notificació 

 
 
 
  

Dona maltractada àmbit 
parella 

 Nova Ciutadania  Àmbit 
judicial 

CIRD Serveis 
Socials 

Educació Cossos 
Segureta

t 

Recursos sanitaris, ABS, 
CAP, CASSIR, CAS, CSMA, 
Hospital 

Hi ha urgència No hi ha urgència 

No Lesions 
fisifisiqu

Hospital 

Serveis Socials 

Denúncia d’Ofici Denúncia 

Serveis Socials  /  Cossos de 
seguretat.................................

Policia 

Mossos  

Jutjat 

Jutjat 
Fiscalia 

S. Socials 

Denúncia 

Policia CIRD  Jutjat 

Col.legi 
d’advocats 

 

Orientació, 
assessorament i 
intervenció social  

Denúncia 
(acompanyament) 

CIRD 

At. jurídica 
Servei d’Atenció 
Víctima, CIRD 

 
Serveis Socials 

CIRD 

At. Psicològica 
Servei Atenció 
Vícitma, CIRD. 

CSMA 

ABS 
Cap 

Hospital 

Orientació, 
assessorament i 
intervenció social 

At jurídica 
SOJ 
SAV 
AJM 

At Social 
SBAP 

At. 
Psicològica 

CIRD 
S.A.V. 

No 

Altres (associacions, 
entitats, ciutadania) 

 
CIRD Equip d’atenció 
a la victima SIAD  

 

D 
E 
T 
E 
C 
C 
 I 
Ó 
 

 
A 
T 
E 
N 
C 
I 
Ó
 
 
 
 
 

R 
E 
C 
U 
P 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 

veure annex I 
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8.2 ÀMBIT FAMILIAR 
 
 
1. 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’inclou la violència perpetrada per l’home que 
n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o ha tingut relacions similars 
d’afectivitat (violència que s’inclouria en l’àmbit de la parella). 
 
 
2. Serveis d’Intervenció dins de l’àmbit familiar: 
 
Intervenen tots els serveis q formen part del protocol: 
 

- ABS de Mataró 
- Hospital de Mataró 
- Policia Local 
- Mossos d’Esquadra 
- Col.legi d’Advocats de Mataró 
- OAVD Departament de Justícia. Equip d’assessorament tècnic penal 
- Benestar Social 
- Fundació Hospital 
- SIAD Consell Comarcal 
- Servei de Nova Ciutadania 
- IME 
- IMPEM 
- CSMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(veure annex II)
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Recursos 
Socials 

Recursos 
Sanitaris 

Recursos 
Policials 

Recursos 
Judicials 

Recursos 
Educatius 

Recursos 
Laborals 

CIRD 

Valoració del cas i de la situació  
mitjançant indicadors de risc i de protecció 

NO URGENT 

 CIRD 
- Informar, orientar i assessorar 
- Facilitar la identificació de les 

necessitats. 
- Ass. Jurídic i Atenció Psicològica 
- Acompanyament en el procés de 

denúncia. 

DERIVACIÓ 

Recuperació Mesures de 
Reparació 

Altres 
(assoc., 
entitats...) 

 
 
DETECCIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓ 

 
RECUPERACIÓ  

(veure annex I) 

3. Circuits 
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Recursos 
Socials 

Recursos 
Sanitaris 

Recursos 
Policials 

Recursos 
Judicials 

Recursos 
Educatius 

Recursos 
laborals 

CIRD 

Valoració del cas i de la situació de risc 
mitjançant indicadors de risc i de protecció 

URGENT 

Recursos 
Sanitaris 

CIRD Recursos 
Policials 

Protocol d’actuació de cada recurs 

Informe de derivació 
(Comunicat Judicial, Informe 

a Fiscalia, DGAIA...) 

Altres Serveis 
Recuperació i 
mesures de 
Reparació 

Serveis 
Jurídics 

Altres 
(Assoc. 
Entitats...

Denúncia Diligències 

veure annex I 

 DETECCIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓ 

 
RECUPERACIÓ 
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8.3 ÀMBIT LABORAL 
 

Justificació  
 
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe ha estat un dels problemes que 
tradicionalment les dones han hagut d’afrontar en el mercat de treball i un fenomen que 
atempta contra un nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: a la 
intimitat i a la dignitat, a la llibertat sexual, a la no discriminació per raó de sexe, a la 
seguretat i a la integritat física i moral. 
 
A efectes de qualificar com a laboral una situació d’assetjament sexual o d’assetjament 
per raó de sexe cal tenir en compte que els límits de l’entorn laboral no vénen 
determinats ni pel lloc físic, ni per la jornada laboral, ni per la forma de vinculació 
jurídica amb l’empresa. El fet rellevant és la relació de causalitat entre l’assetjament i el 
treball: aquest fet no s’hauria produït si la persona no hagués prestat els seus serveis a 
l’empresa. 
 
L’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes (en endavant, Llei Orgànica 3/2007) suposa una fita important en aquest 
procés.  
 
La Llei estableix l’obligatorietat d’aquesta mesura. Així, l’article 48 recull expres-
sament que “les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’as-
setjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per 
prevenir-los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui 
n’hagin estat objecte. Amb aquesta finalitat es poden establir mesures que s’han de 
negociar amb els representants dels treballadors, com ara l’elaboració i difusió de codis 
de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives o accions de formació”. 
 
En aquest sentit, també cal destacar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, ja que menciona especialment, per primera vegada, la 
presència de la violència envers les dones en l’àmbit laboral a través de l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe. 
 
Les dificultats que comporta la protecció a posteriori vers els actes i conductes 
d’assetjament són tan greus i nombroses que tant els estudis com les legislacions 
coincideixen a assenyalar que l’eina més eficaç de tutela és la prevenció i la intervenció 
en els estadis més inicials d’aquestes situacions a l’interior de la pròpia empresa. Per 
tant, el paper de la prevenció de riscos laborals mitjançant l’avaluació de riscos i la 
planificació d’actuacions preventives, la definició del Pla de prevenció, i la integració 
d’aquest dins la gestió quotidiana de l’empresa són eines cabdals en el tractament 
d’aquests tipus d’assetjament. 
 
En aquest sentit, totes les recomanacions internacionals i europees coincideixen a 
afirmar que la definició i implantació d’una política contra l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe a través d’un protocol d’actuació acordat amb la re-
presentació de les persones treballadores, és un instrument clau per a l’abordatge i 
tractament del problema.  

( veure annex III) 
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Conceptualització 
 

L’assetjament a l’àmbit laboral, entenent com a tal no només l’entorn de treball 
habitual, si no qualsevol espai on es produeixin relacions de tipus laboral, pot consistir 
en violència física, sexual, psicològica o moral (mobbing).  
 
També es distingeix segons el vincle existent entre la persona assetjadora i l’assetjada: 
 
-  Assetjament horitzontal: entre companys/es. 
- Assetjament vertical descendent: comandament – subordinat/da. 
- Assetjament vertical ascendent: subordinat/da – comandament. 
 
Segons la jurisprudència parlem de assetjament d’intercanvi (o quid pro quo) quan es 
vincula al xantatge sexual, de forma explícita o implícita, l’acceptació o la submissió 
d’una persona a aquestes conductes amb el seu accés a un lloc de treball, la permanència 
en el mateix, l’accés a la formació professional, la promoció, el salari o, en general, 
qualsevol millora professional. Implica abús d’autoritat. 

 
Es produeix assetjament ambiental quan els subjectes actius mantenen una conducta de 
naturalesa sexual que, sigui o no de forma intencionada, propicia un context hostil, 
ofensiu o humiliant. Un exemple d’aquest tipus d’assetjament és la decoració de 
l’entorn amb motius sexuals o l’exhibició de revistes de contingut sexual. Generalment 
ve provocat per companys, companyes o terceres persones relacionades d’alguna 
manera amb l’empresa. 
 
Atès que estem tractant l’assetjament en el marc de la violència masclista en aquest 
apartat desenvoluparem únicament l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, 
ja que és el gènere el que determina el fet discriminatori. 
 
Segons la tipologia la violència masclista a l’àmbit laboral es pot manifestar com a: 
 
 
Assetjament sexual  

 
S’entén per assetjament sexual tot comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual 
que tingui l’objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en 
particular quan es generi un entorn de treball intimidador, degradant o ofensiu. Aquest 
comportament, que pot donar-se des d’un superior cap a una subordinada, ha de ser 
explícitament indesitjat per part de la persona que n’és objecte.  
 
Però cal tenir molt en compte que, comportaments aïllats o infreqüents, si són prou 
greus, poden ser suficients per ser qualificats com a assetjament sexual. En altres 
casos serà necessari que hi hagi una pauta d’insistència i repetició d’accions i conductes 
ofensives. 
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A títol d’exemple, es consideren constitutives d’assetjament sexual les següents 
conductes:   
 
          Verbal 

 
- Observacions suggeridores, acudits o comentaris referits a l’aparença o a la 

condició sexual d’un treballador o treballadora, bé sigui directament o en forma de 
trucades telefòniques. 

- Difondre rumors sobre la vida sexual d’una persona, pressionar per concertar cites 
compromeses. 

- Peticions de favors sexuals, incloses les insinuacions o actituds que associïn la 
millora de les condicions de treball a l’aprovació d’aquests favors.  
 
No verbal  
 

- Mirades lascives al cos. 
- Gestos obscens. 
- Ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges d’Internet de 

contingut sexualment explícit. 
- Cartes, notes o missatges de correu electrònic de contingut sexual de caràcter 

ofensiu. 
 
Físic 
 

- Apropament físic excessiu.  
- Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona de forma 

innecessària. 
- El contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, massatges 

indesitjats). 
- Tocar intencionadament o “accidentalment” les parts sexuals del cos. 
- Tota agressió sexual. 
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Assetjament per raó de sexe 
 

S’entén per assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció 
del sexe d’una persona que tingui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear 
un entorn intimidador, degradant o ofensiu.  

 
Es pot qualificar d’assetjament per raó de sexe qualsevol conducta hostigadora 
motivada per l’exercici d’una persona dels drets derivats de la seva condició sexual.  

 
Per exemple: 

 
• L’assetjament amb l’objectiu d’obligar a dimitir o a renunciar a les 

persones que volen exercir els seus drets de conciliació. 
• La utilització freqüent de comentaris desqualificadors basats en 

generalitzacions ofensives per a les dones o que impliquin un menyspreu 
sistemàtic  de les seves capacitats.  

• Utilitzar humor sexista. 
• Ridiculitzar les persones que assumeixen tasques que tradicionalment ha 

assumit l’altre sexe (per exemple, dones camioneres). 
• Ignorar aportacions, comentaris o accions. 
• El tracte desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la 

maternitat. Aquest és una de les casuístiques més habituals i es pot donar 
bé quan la treballadora comunica el seu nou estat, quan s’incorpora 
novament a la feina després de la baixa maternal o quan sol·licita alguns 
dels drets laborals previstos en aquest supòsit. Habitualment l’objectiu 
d’aquest assetjament és el de forçar la persona a renunciar 
voluntàriament al seu lloc de treball o renunciar als drets i beneficis que 
li correspon o induir-la a renunciar-hi. 

 
La consideració d’assetjament per raó de sexe sempre exigeix una pauta de repetició i 
acumulació sistemàtica de conductes ofensives. 
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Grups d’especial atenció 
 

Malgrat que l’assetjament a l’àmbit laboral és un fenomen que depassa les categories 
professionals, els nivells de formació o els nivells de renda, els estudis realitzats 
mostren que els grups més vulnerables són :  
 

1. Dones soles amb responsabilitats familiars.  
2. Dones que accedeixen per primera vegada a sectors o categories 

professionals tradicionalment masculines. 
3. Dones que acaben d’aconseguir la seva primera feina, generalment de 

caràcter temporal o atípic. 
4. Dones amb diversitat funcional. 
5. Dones immigrants i que pertanyen a minories ètniques. 
6. Dones amb contractes eventuals i temporals. 
7. Persones homosexuals. 
8. Homes joves. 

 
Les persones homosexuals i els homes joves (7 i 8) tot i ser grups en situació d’especial 
vulnerabilitat respecte l’assetjament en l’àmbit laboral no esdevindran objecte 
d’actuació en el nostre protocol atès que no són subjectes recollits en la Llei 5/2008, de 
24 d’abril. 
 
Es constata l’elevada incidència de casos de multidiscriminació. Aquest fet posa de nou 
en evidència la dimensió de l’assetjament com una conducta estretament vinculada 
a la dinàmica i les relacions de poder, real i cultural. 
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Fases de treball 
 
El gaudir plenament dels drets de ciutadania són cabdals per a una vida lliure de 
violència i és per això que les dones en situació de violència masclista han de tenir 
garantits tots els recursos necessaris a fi que puguin desenvolupar-se plenament tan a 
nivell individual com social. El dret a l’atenció, l’assistència, la protecció, la 
recuperació i la reparació estaran coberts per els serveis públics corresponents. 
  
No podem formular un circuit tipus d’assetjament sexual o per raó de sexe, d’una banda, 
perquè hi ha empreses que tenen obligatorietat de disposar-ne d’un de propi 
(institucions públiques i col·laboradores i empreses de més de 250 persones de plantilla) 
i, de l’altra, per l’heterogeneïtat del nostre mapa industrial, amb un teixit empresarial 
format prioritàriament per PIMES i microempreses, així que formularem una guia dels 
passos a seguir en cas de sospitar o detectar una situació d’assetjament a l’àmbit laboral. 
Val a dir, però, que les diferents fases que s’especifiquen no implica que una desestimi 
l’altra sinó que es poden activar totes alhora. 
 
 
Prevenció 
 
S’entén per prevenció el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència 
del fenomen de la violència masclista mitjançant la reducció dels factors de risc. 
 
Per tal d’informar totes les dones què és la violència masclista i donar informació de 
què fer quan una dona creu que pateix aquest tipus de violència s’han de portar a terme 
accions de sensibilització i difusió: 
 

- difusió de fulls informatius a l’abast de les dones; 
- informació en mà a les persones que fan una acció de llarga durada; 
- explicació de la violència masclista i els seus efectes en accions de caràcter 

formatiu i d’inserció laboral; 
- informació a les empreses vinculades a la corporació municipal i institucions 

que formen part del protocol marc; 
- accions d’acompanyament per a l’elaboració del manual d’assetjament sexual i 

per raó de sexe a les empreses, independentment que estiguin obligades per llei a 
tenir-lo; 

- incorporació d’accions de sensibilització al voltant d’aquest àmbit en la 
campanya del Dia Internacional contra la Violència Masclista; 

- formació a professionals que treballen en serveis d’atenció a les persones, 
formin part del protocol o no. 

 
 
Detecció 
 
S’entén per detecció la 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. 
 
Tots aquells serveis que formen part del protocol marc i que fan una tasca de 
serveis a les persones, poden estar subjectes a una possible detecció.  
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Exemples que ens podem trobar en els serveis: 

 
- dona que està fent alguna acció (curs de formació, usuària del club de feina...); 
- dona que treballa a una empresa i ens informa que és assetjada en el seu entorn 

laboral i que necessita atenció al respecte; 
- dona derivada d’un servei o recurs extern al servei especialitzat en temes de 

violència masclista... 
 
 

Atenció 
 
S’entén per atenció el conjunt d’accions destinades a una persona per tal que superi tant 
les situacions d’abús com les conseqüències en els contextos personals, familiars i 
socials.  
 
El procediment a aplicar serà el que es detalla en el cronograma de vies de 
resolució, protecció i resposta i en cas de valorar la necessitat d’haver de disposar 
de serveis especialitzats es procedirà a aplicar el circuit marcat pel nostre protocol 
marc. 
 
És prioritari que el personal de les institucions públiques tinguem la informació i 
formació necessària a fi que no sotmetem a victimització secundària les dones que han 
estat víctimes d’assetjament, a causa de dèficits directes o indirectes de la nostra 
actuació.  
 
 
Recuperació 
 
S’entén per recuperació l’etapa del cicle personal i social on es restableixen els àmbits 
danyats a causa de les situacions de violència.  Així doncs, la forma més efectiva per 
facilitar aquest procés és que el circuit establert s’apliqui amb la major garantia i es 
garanteixin les eines de reparació (serveis laborals, socials, jurídics, educatius...) que 
permetin la resolució de la situació i l’apoderament de la dona des d’una perspectiva 
resil.lient.  
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Vies de resolució 
protecció i resposta  

 
A l’interior de 

l’empresa 

 
Externes 

Atenció directa 
Adreçar-se directament a 

l’autor/a dels fets 

Queixa: suport i 
assistència 

Formular la queixa: demanar 
assistència i suport a les persones 

Denúncia interna: 
investigació 

Presentar una denúncia interna per 
a que s’obri un procés 

Via administrativa Via judicial 

Inspecció de Treball 
 

Interposar una denúncia a la 
Inspecció de Treball 

Ordre social 
 

Interposar una                        
demanda 

    Ordre penal 
 

Presentar una querella 

i/o 

Derivació servei 
especialitzat  
(CIRD) 

Derivació servei 
especialitzat 
(CIRD) 

veure annex I 

VIES DE RESOLUCIÓ 
 

Assetjament laboral 
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8.4  ÀMBIT SOCIAL-COMUNITARI 

 
Definicions 
 
Àmbit social o comunitari 
Àmbit que inclou totes les formes de violència contra les dones que no es contemplen 
dins l’àmbit de la parella, la família o laboral, però formen part de l’entorn social de la 
dona. 
 
Agressions sexuals  
Violència consistent en l’ús de la violència física i sexual exercida contra les dones i les 
menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per 
demostrar poder i abusar-ne. Qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les 
dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició per mitjà de la violència, 
d’intimidació o de manipulació emocional, de relacions sexuals amb independència que 
la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugals, de 
parella, afectiva o de parentiu. Aquí s’inclouria la violació, entesa com tota penetració, 
per la vagina, l’anus o la boca, usant la força o intimidació. També es considera violació 
la penetració amb objectes.  
 
Assetjament sexual  
Violència consistent en 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 intimidador, hostil, degradant, humiliant, 
ofensiu o molest. 
 
Tràfic i explotació sexual de dones i nenes  
Captació, transport i violència consistent en el trasllat de dones i nenes amb la finalitat 
d’explotació sexual recorrent a l’amenaça, a l’ús de la força o altres formes de coacció. 
És el trasllat forçós o per engany d’una nena o una dona del seu lloc d’origen a una altra 
zona o país, la privatització parcial o total de la seva llibertat amb finalitats sexuals, 
sense que elles en tinguessin coneixement ni donessin el seu consentiment. 
 
Mutilació Genital Femenina (MGF) o risc de patir-la  
Violència que inclou les pràctiques que impliquen l’extirpació total o parcial dels 
genitals externs femenins o altres agressions als òrgans genitals de les dones per raons 
culturals, religioses o d’altres amb finalitat no terapèutica.  
 
Matrimonis forçats  
Matrimoni que es produeix sense el consentiment vàlid d’un dels contraents, en aquest 
cas la dona, 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. Quan el matrimoni forçat es produeix quan la contraent és menor de 18 
anys, també s’anomena matrimoni prematur. 
 
Violència derivada de la imposició del vel integral 
Violència consistent en la imposició del vel integral a una dona atemptant contra la seva 
llibertat i contra els seus drets de participació en igualtat.  
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Violència derivada de conflictes armats  
Violència que 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 malalties, 
la tortura o els abusos sexuals. 
 
Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones  
La "Carta dels Drets sexuals i reproductius de les dones" pren com a base els drets 
humans universals per determinar-ne aquells que contenen elements clau per a les dones 
així com incorporar altres drets encara no reconeguts, amb l'objectiu de col·locar-los a la 
mateixa alçada que la resta de drets humans i garantir-ne el seu respecte a nivell 
internacional. 
 

- maltractament durant la gestació: 
Violència que inclou totes les formes possibles de violència contra les dones en el 
moment que aquesta està en el procés de gestació, violència exercida sobre el fetus o 
amb la finalitat de lesionar la mare i el fetus. 
 

- avortament induït o forçat: 
Violència que inclou l’acció de deixar la dona o nena embarassada quan ella no vol 
mitjançant una violació o inseminació, el control per no mantenir aquest estat en contra 
de la seva voluntat. 
 

- esterilització forçada: 
Tipus de violència que veiem en alguns països pobres per controlar l’excés de població, 
realitzant una esterilització de les dones generalment de classe social baixa sense el seu 
consentiment, moltes vegades elles no saben res i només es fa amb el consentiment del 
marit o parella. 
 

- maltractament amb la reproducció assistida: 
Tipus de violència exercida sobre les dones que estan en procés de reproducció assistida 
amb tracte vexatiu per part dels professionals i insistència de tractament per la finalitat 
que és la reproducció sense tenir en compte els drets com a persona a decidir i conèixer 
tot el que comporta aquesta tècnica. La responsabilitat dels professionals no només és 
aconseguir un embaràs  sinó que s’ha de tractar la dona de la forma més integral 
possible. Alguns autors parlen de manipulació de cossos, “de somatització induïda” o 
de” demanda induïda”. 
 

- avortament selectiu: 
Pràctica que suposa avortaments en fetus femenins amb la finalitat de reproducció 
només de barons per causes socials o de creences. 
 

- violència simbòlica als mitjans de comunicació: 
Tipus de violència que fa de la dona un objecte simbòlic, amb la finalitat de ser un ésser 
percebut, té l’efecte de col·locar les dones en un estat permanent d’inseguretat corporal 
o millor dit d’alienació simbòlica. Dotades en un ser en aparença a manifestar una 
espècie de disponibilitat sexuada i eventualment sexual respecte als homes. Utilització 
del cos de la dona d’una manera sexista per donar o fer imatges publicitàries. 
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Serveis  i agents d’intervenció dins de l’àmbit social i comunitari 
 
Recursos socials 
Serveis Socials Ajuntament 
Treballadores socials de les ABS  
Servei de Mediació Ciutadana 
 
Recursos sanitaris 
ABS (Àrees Bàsiques Sanitàries) i CAP (Centres d’Atenció Primària) 
CASSIR (Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) 
Hospital de Mataró 
CSMA (Centre de Salut Mental de Mataró) 
CASD (Centre d’Atenció Social Drogodependències) 
 
Recursos policials 
Mossos d’esquadra 
Policia local 
 
Recursos judicials 
Col·legi d’Advocats 
Jutjats/Fiscalia 
OAVD 
 
Recursos educatius 
Escoles 
Instituts 
Escoles d’Adults 
Institut Municipal d’Educació 
Departament d’Ensenyament 
 
Recursos dones 
CIRD ( Centre d’Informació i Recursos per a les Dones) 
Servei de Nova Ciutadania (Programa Dones) 
Servei d’Atenció a la Víctima de l’ICD (Institut Català de les Dones) 
 
Altres 
Entitats de dones  
Ciutadania 
 
 
 
 
 
 
 



Protocol per a l’abordatge integral de la Violència Masclista 

CIRD-Mataró 

 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dona maltractada (àmbit social 
i comunitari) 

CIRD  Recursos 
judicials  

Recurso
s 
educatiu

Recurso
s 

sanitaris 

Servei de Nova 
Ciutadania 

Recursos 
policials 

Recursos socials 

Hi ha urgència No hi ha urgència 

No Lesions 

Hospital 

Serveis Socials 
Municipals 

Denúncia d’Ofici Denúncia 

Serveis Socials  /  Cossos de 
seguretat.................................

Policia 

Mossos  

Jutjat 

Jutjat 
Fiscalia 

S. Socials 

Denúncia 

Policia Mossos  Jutjat 

Col.legi 
d’advocats 
Torn d’Ofici 

Orientació, 
assessorament i 
intervenció social 

Denúncia 
(acompanyament) 

At. jurídica 
Servei d’Atenció 
Vícima, CIRD 

Atenció Social 
Serveis Socials 

CIRD 

At. Psicològica 
Servei Atenció 
Vícitma, CIRD. 

ABS

S 
Hospital 

Orientació, 
assessorament i 
intervenció social 

At jurídica 
SOJ 
SAV 
AJM 

At Social 
SBAP 

At. 
Psicològica 

SAV 
Psi. municipal 

No 

Altres (associacions, 
entitats, ciutadania) 

Fund. Hospital 
Equip d’atenció 

dels maltractaments 
CIRD 

 

D 
E 
T 
E 
C 
C 
 I 
Ó 
 

 
A 
T 
E 
N 
C 
I 
Ó
 
 
 
 
 

R 
E 
C 
U 
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3. CIRCUITS D’INTERVENCIÓ: URGENT I NO URGENT 

veure annex I 
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9. SEGUIMENT DEL PROTOCOL I PROPOSTES 
 
En un protocol és tan important l’elaboració, el desenvolupament i la implementació 
com el seu seguiment. 
 
Així doncs, és essencial per garantir l’efectivitat i l’adaptació del protocol a noves 
situacions i normes legals el seguiment del funcionament. A fi de fer una avaluació 
continuada es crearà una comissió tècnica (CT) de seguiment com a estructura estable 
de coordinació formada per professionals de tots els àmbits que intervenen al circuit.  
 
La finalitat de la comissió tècnica és: 
 

• Millorar l’atenció a les víctimes. 
• Actualitzar i potenciar coneixements i recursos. 

 
Funcions de la comissió tècnica és: 
 

• Esdevenir el nucli impulsor i organitzatiu del circuit. 
• Dinamitzar la coordinació.  
• Vetllar pels objectius del protocol 
• Fer de nexe entre CT i els grups de treball (GT). 

 
L’estructura estable de coordinació estarà formada per diferents àmbits: sanitari, 
policial, psicosocial, judicial i de promoció de la dona. 
 
La temporalitat per reunir-se la CT és la següent: 
 

• Una reunió a l’any: en la qual es reuniran professionals de cadascun dels àmbits 
per fer seguiment del funcionament del protocol i, si s’escau, incorporar les 
modificacions corresponents. 

 
Temporalitat dels grups de treball: 
 

• Aquests es trobaran un cop al semestre a fi d’avaluar o fer seguiment de les 
accions que estiguin desenvolupant. Val a dir, però, que l’elaboració d’un 
producte pot ocasionar la modificació del calendari establert. 

• Una reunió cada tres mesos: es reuniran els i les professionals que fan atenció 
directa amb dones. La finalitat d’aquestes trobades serà fer el seguiment de 
casos, marcar o redefinir criteris d’actuació. 

 
A banda d’aquestes reunions sistematitzades es realitzaran: 
 

• Sessions informatives sobre violència masclista adreçada a diferents col·lectius 
de la ciutat (AV, entitats, centres educatius, empreses...), personal municipal i 
grups professionals. Aquestes poden ser a demanda de les institucions 
interessades o bé a proposta de la CT o GT. 
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- grups de treball 
 

- Elaboració de productes i accions formatives 
- Programes de prevenció i sensibilització 
- Anàlisi de casos 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMISSIÓ 
TÈCNICA 

(professionals dels 
recursos de la Xarxa) 

GRUP DE 
TREBALL 

 
ELABORACIO DE 

PRODUCTES: 
: 

Díptics 
Publicació de 
documents 

 

GRUP DE 
TREBALL 

 
PROGRAMES DE 

PREVENCIÓ: 
 

Tallers 
Activitats 8 de 
març 
Activitats 28 de 
maig 
Activitats 25 de 
novembre 

GRUP DE 
TREBALL 

 
COORDINACIÓ DE CASOS 

GRUP DE 
TREBALL 

 
COL·LABORACIÓ AMB 

SERVEIS I INSTITUCIONS: 
 

Formació inicial 
Formació de 
reciclatge 
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10. COMISSIÓ D’ELABORACIÓ DEL PROTOCOL 
 
Sra. Pilar Catà, cap de Secció del CIRD  
Sra. Isabel Sànchez Riu, agent d’igualtat (CIRD) 
Sra. Angélica Cuervo Redondo, treballadora social del CIRD  
Sra. Gloria Morell, administrativa del CIRD 
Sra. Laura Seijo, treballadora social del CAP Mataró-Centre 
Sra. Gloria Salas, treballadora social de l’Hospital de Mataró 
Sra. Margarita Petit, infermera de l’Hospital de Mataró i docent de prevenció 
Sra. Montse Prat, infermera de l’Hospital de Mataró i docent de prevenció 
Sra. Maria Bermúdez, tècnica del Servei de Nova Ciutadania 
Sra. Eva Cham, mediadora  intercultural del Servei de Nova Ciutadania 
Sra. Badia Bouia, mediadora intercultural del Servei de Nova Ciutadania 
Sra. Montse Cusachs, tècnica de l’IMPEM 
Sra. Maria Fernández, treballadora social del CSMA 
Sra. Miriam  Gregorio, infermera del CSMA 
Sra. Silvia Fernández, treballadora social del CAP Rocafonda-Palau 
Sra. Pepi Carbonell, agent de la Policia Local 
Sra. Pilar Gomez Ayala, mossa d’esquadra del Grup d’Atenció a la Víctima  
Sr.  Chus Mendez, mosso d’esquadra del Grup d’Atenció a la Víctima 
Sra. Lucia Irzo, Secció de Promoció Social, Benestar Social 
Sra. Roser Albert, treballadora social del CAP Ronda Prim i CAP La Riera 
Sr.  Santos Fresno Angulo, cap de suport a l’execució penal del Departament de Justicia 
Sra. Noemí Nuñez, OAVD, psicòloga de l’Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima del 
Departament de Justícia 
Sra. Meritxell Puyané, psicòloga de Fundació Hospital cedida al CIRD 
Sra. Sandra Lafuente, tècnica de l’IME 
Sra. Margarita Garcia, infermera coordinadora de processos d’Atenció del Ciutadà del 
SAP Mataró- Maresme. 
Sra. Aissatou Gaye, infermera de Metges del Món que treballa per la prevenció i 
sensibilització de la Mutilació Genital Femenina. 
Sra. Susana Rodriguez, advocada del Col.legi d’Advocats de Mataró 
Sra. Yolanda Ascasso, coordinadora del SIAD Consell Comarcal 
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11. GLOSSARI CONCEPTUAL 

A  

Acció positiva o mesura de discriminació positiva: Estratègia destinada a establir la 
igualtat d'oportunitats de les dones mitjançant mesures concretes i puntuals, dirigides a 
un grup determinat, que permetin corregir les discriminacions que són el resultat de 
determinades pràctiques o sistemes socials. 

Androcentrisme: Conjunt de valors dominants basats en una percepció centrada en 
normes masculines. 

Assetjament sexual: Assetjament basat en qualsevol comportament, verbal o físic, de 
natura sexual que tingui com a propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat 
d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 
Exemple: Promeses implícites o expresses de tracte preferent o beneficiós a canvi de 
favors sexuals, apropaments i contactes corporals no desitjats i considerats ofensius per 
a la víctima, oferiments d'intimitat en moments personals delicats, etc.  

Assetjament per raó de sexe: Comportament agressiu contra una persona d'un sexe 
determinat només pel fet de pertànyer a aquest sexe, que pretén atemptar contra la 
dignitat d'aquesta persona i crear un entorn intimidador, degradant, humiliant o ofensiu.  

Assetjament ambiental: el comportament sexual impropi o un determinat comportament 
adreçat a una persona per raó del seu sexe crea un ambient,intimidador, hostil, ofensiu: 
comentaris de naturalesa sexual(normalment requereix insistència i repetició de les accions, 
en funció de la gravetat del comportament). Assetjament ambiental. Prové de companys 
de feina o tercers relacionats amb l’entorn laboral. Aquest tipus d’assetjament genera un 
entorn hostil, intimidatori i ofensiu per a la persona assetjada.  

Agressions sexuals: Ús de la violència física i sexual exercida sobre les dones majors o 
menors d'edat, determinada per l'ús premeditat del sexe com a arma per demostrar-ne el 
poder i abusar-ne. 

Atenció: Accions destinades a una persona perquè pugui superar les situacions i les 
conseqüències generades 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 necessaris perquè pugui resoldre la situació. 

C 
  
Conciliació de la vida personal i laboral: Possibilitat d'una persona de fer compatibles 
l'espai personal amb el familiar, el laboral i el social, i de poder desenvolupar-se en els 
diferents àmbits.  
Exemple: Flexibilitat de la jornada laboral, com per exemple tenir la possibilitat de 
combinar treball a distància (teletreball) i treball presencial, una manera de treballar que 
facilita una gestió del temps adaptada a les necessitats individuals.  

Coeducació: L’educació que afavoreix la interacció entre nenes i nens, noies i nois, 
amb la clara finalitat de superar els estereotips i les discriminacions. 
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D 

Detecció: Posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics que 
permetin identificar i fer visible 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. 

Desigualtat de tracte: Manca d'igualtat en el tracte entre diversos col·lectius de manera 
arbitrària i sistemàtica, tot afavorint un col·lectiu per damunt dels altres.  
 
Discriminació: Aplicació de distincions i de pràctiques desiguals i arbitràries que una 
col·lectivitat fa a una persona o grup en un determinat àmbit per motius de sexe, ètnia, 
ideologia, edat, opció sexual o d'altres.  

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 conviuen en 
horari i que són portades a terme, majoritàriament, en més o menys mesura, segons la 
classe social i el suport familiar, per les dones. Varien en funció del cicle de vida, i 
actualment, resulta molt preocupant el pes de les persones grans dependents que han 
vist incrementada la seva esperança de vida sobre una dona que treballa fora de casa i 
possiblement, degut al retard de la maternitat, encara té cura de les seves criatures. 

E 

Equitat de gènere: Distribució justa dels drets, beneficis, obligacions, oportunitats i 
recursos entre les persones a partir del reconeixement i el respecte de la diferència entre 
dones i homes a la societat. 

Espai personal: Àmbit dedicat a les activitats que una persona realitza durant el temps 
lliure.  
 
Espai públic: Àmbit  dedicat a les activitats que una persona realitza en relació amb el 
treball i la participació social, política i cultural. 

Estereotip de gènere: Conjunt de clixés, concepcions, opinions o imatges generalment 
simplistes que uniformen les persones i adjudiquen característiques, capacitats i 
comportaments determinats a les dones i als homes.  
Exemple: Es diu que els homes són valents, decidits, desafiants, dinàmics, racionals, 
francs, etc., i que les dones són submises, sensibles, passives, tendres, pacients, 
bondadoses, etc.  

F 

Femellisme: Conjunt d'actituds i comportaments que atribueixen superioritat a la dona i 
que rebaixen la dignitat dels homes per raó de sexe i sense cap altra justificació. Es 
tracta d'un comportament molt minoritari que no s'ha de confondre amb el feminisme.  
 
Feminisme: Moviment social que denuncia la desigualtat social de gènere i exigeix 
canvis polítics i socials en els hàbits relacionals entre els sexes perquè les dones puguin 
desenvolupar-se plenament a la societat.  
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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. 

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. 

Igualtat d'oportunitats entre dones i homes: Condició de ser iguals dones i homes en 
l'àmbit laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense que actituds i estereotips 
sexistes limitin les seves possibilitats.  

M 

Masclisme: Conjunt d'actituds i comportaments que atribueixen superioritat a l'home i 
que rebaixen la dignitat de les dones per raó de sexe i sense cap altra justificació.  

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

P 

Pacte social entre dones i homes: 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: Estructura bàsica de les societats que es caracteritza pel domini dels homes 
sobre les dones i la descendència. 

Perspectiva de gènere: Presa en consideració de les diferències socioculturals entre les 
dones i els homes en una activitat o àmbit per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i 
l'execució de polítiques, considerant com les diverses actuacions, situacions i necessitats 
afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en la 
seva dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural i de trobar línies d'acció 
per a la solució de desigualtats. 

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.  

Precarietat econòmica: Percepció d'ingressos igual o inferior a l'indicador de renda de 
suficiència de Catalunya que s'estableix anualment. 
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Prevenció: Accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la violència 
masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, i impedir-ne així la normalització, 
i les encaminades a sensibilitzar la ciutadania, especialment les dones, en el sentit que 
cap forma de violència és justificable ni tolerable. 

R 

Recuperació: Etapa del cicle personal i social d’una dona que ha viscut situacions de 
violència, en què es produeix el restabliment de tots els àmbits danyats per la situació 
viscuda. 

Reparació: 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 
danyats per la situació viscuda. 

Rol de gènere: Comportament que, en una societat concreta, s’espera d’una persona per 
raó del seu sexe. Generalment una persona assumeix els rols de gènere i construeix la 
seva psicologia, afectivitat i autoestima al voltant d’aquests rols.  
Exemple: Un dels rols assignats tradicionalment als homes és ser els responsables de les 
activitats productives i les activitats polítiques. Un dels rols assignats tradicionalment a 
les dones és tenir cura dels fills i/o filles, tenir cura de les persones dependents i ser la 
responsable de les relacions afectives.  

S 
 
Segregació horitzontal de l'ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en un 
sector d’activitat determinat. Generalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa 
que les dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una remuneració i 
un valor social inferiors i que són en bona mesura una prolongació de les activitats que 
fan en l’àmbit domèstic. 

Segregació vertical de l'ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en nivells 
diferents d'activitats. Generalment, la segregació vertical de l’ocupació fa que les dones 
es concentrin en llocs de treball de menor responsabilitat. 

Sexe: Conjunt de les diferències físiques, biològiques i anatòmiques que divideixen els 
individus d'una espècie en mascles i femelles.  

Sensibilització: Accions pedagògiques i comunicatives encaminades a generar i 
modificacions en l’imaginari social per avançar cap a l'eradicació de la violència 
masclista. 

T 
 
Transversalització de gènere (de l'anglès gender mainstreaming): 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 implica 
incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i les actuacions per  
a tenir en compte les necessitats i els interessos tant de les dones com dels homes.  
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V 

Violència: Acte d’abús d’una persona cap a una altra. Tot acte que suposa un atemptat 
per a la vida, la integritat física i psíquica, o la llibertat d’una persona, o que compromet 
greument el desenvolupament de la seva personalitat. 

Violència masclista o de gènere: 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, produïda per mitjans físics, 
econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui 
com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en 
l’àmbit públic com en el privat. 

Victimització secundària (o revictimització): Maltractament addicional exercit contra 
les dones que es troben en situacions de violència masclista com a conseqüència directa 
o indirecta dels dèficits -quantitatius i/o qualitatius- de les intervencions dutes a terme 
pels organismes responsables, així com per les actuacions desencertades provinents 
d'altres agents implicats. 

Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones: Com ara els 
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 

Violència derivada dels 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, l’avortament i l’esterilització forçades, la infecció 
intencionada de malalties, la tortura o els abusos sexuals. 
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12. GLOSSARI ABREVIATURES 
 
 
ABS: Àrea Bàsica de Salut 
CAP: Centre d’Atenció Primària 
CDIAP: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
CIRD: Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
CSMA: Centre de Salut Mental d’Adults 
CSMIJ: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 
DGAIA: Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 
EAIA: Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència 
EAP: Equip d’Assessorament i orientació Psicopegagògica 
ES: Educador Social 
EVAMI: Equip de Valoració del Maltractament Infantil (DGAIA) 
ICA: Il.lustre Col.legi d'Advocats 
IME: Institut Municipal d’Educació 
IMPEM: Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró 
OAVD: Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte 
OSAI: Oficina Social d’Atenció Integral 
PASSIR: Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
Q.V: Unitat de Qualitat de Vida de la Policia Local 
SIAU: Sistema Intern d’Atenció a Urgències - Ajuntament Mataró 
SIAD: Servei d'Informació i Atenció a Dones del Consell Comarcal 
SSAP: Serveis Socials d'Atenció Primària 
SSB: Serveis Socials Bàsics 
SOJ: Servei d'Orientació Jurídica 
TS: Treballador/a Social 
TF: Treballador/a Familiar 
UDEPMI: Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (DGAIA) 
UAC: Unitat d'Atenció Ciutadana de la Policia Local 
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14.  FITXES DE RECURSOS 
 
14.1 SERVEIS QUE FORMEN PART DE LA XARXA LOCAL 
 
Nom entitat/servei CIRD  

(Centre d’Informació i Recursos per a les Dones) 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

C/Tres Roques,21 (adreça provisional) 
08301 Mataró Telèfon: 937022812 

dona@ajmataro.cat 
acuervo@ajmataro.cat 
pcata@ajmataro.cat 

 
Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

El Centre d’Informació i Recursos per a les dones és un 
servei municipal que té l’objectiu de fomentar les 

polítiques de gènere i d’igualtat necessàries per tal que 
totes les dones  puguin desenvolupar-se de forma 

autònoma i en condicions d’igualtat, en tots els àmbits. 
A qui s'adreça 
Àmbits: 

A totes les dones del municipi, a les entitats de dones de 
la ciutat i els/les professionals que treballen en àmbits 

relacionats amb dones. 
Professionals assignats Cap de secció: Pilar Catà 

Tècnica d’Igualtat: Isabel Bermúdez 
Advocades: Carme Muñoz i Rosa Perez 

Psicòlogues: Arantxa Sabanés, Meritxell Puyané i Isabel 
Barranco 

Treballadora Social: Angèlica Cuervo 
Administrativa: Glòria Morell 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

El serveis del CIRD són: 
1. Atenció i recuperació. 
• Servei d’acollida 
• Servei d’assessorament jurídic 
• Servei d’assessorament psicològic 
2. Prevenció 
3. Detecció 
4. Sensibilització 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a dijous de 9h a 13h i de 16h a 19h i divendres 

de 9h a 13h 
Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Serveis amb cita prèvia, per iniciativa pròpia, 
presencialment i telèfonicament, per derivacions d’altres 

serveis i urgències. 
Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Cap de secció: Pilar Catà 
Treballadora Social: Angèlica Cuervo 

Observacions  
Data 11 de gener de 2011 



Protocol per a l’abordatge integral de la Violència Masclista 

CIRD-Mataró 

 125 

RECURSOS EN L'ÀMBIT DE LA  VIOLENCIA  MASCLISTA 
 
 

Nom entitat/servei ABS MATARÓ-3 
ROCAFONDA-PALAU 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

RONDA RAFAEL ESTRANY,24. 
08304 MATARÓ. 
TEL.93 755 62 07 

mataro3.sanitat@gencat.cat 
Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

SERVEI SANITARI. ATENCIÓ PRIMARIA DE SALUT. 
 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

POBLACIÓ ASSIGNADA AL CENTRE O RESIDENT 
ALS BARRIS DE ROCAFONDA I PALAU. 

Professionals assignats METGES, INFERMERIA, TREBALL SOCIAL, 
ODONTÒLEG, PEDIATRES, AUXILIARS 

D’INFERMERIA I PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS. 
Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

 
ATENCIÓ SOCIAL I SANITÀRIA: PREVENCIÓ, 

DETECCIÓ, ATENCIÓ, TRACTAMENT. 
 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

DE DILLUNS A DIVENDRES 8 A 20H. 
DISSABTES DE 9 A 17H. 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Cita prèvia i d'urgències. 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

 
Silvia Fernández 

Treballadora social  
 
 

Observacions  

Data 17-10-2011. 
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Nom entitat/servei ABS MATARO-5 
RONDA CERDANYA 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

C/VALLES, 37,  
08303 Mataró 

Telf:937415785 
mataro5.sanitat@gencat.cat 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

SERVEI SANITARI. ATENCIÓ PRIMÀRIA DE 
SALUT 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

POBLACIÓ ASSIGNADA AL CENTRE O RESIDENT 
ASL BARRIS DE CERDANYOLA NORD I LA 

LLANTIA. 
Professionals assignats METGES, INFERMERES,TREBALL SOCIAL, 

ODONTÒLEG, PEDIATRES, AUXILIAR 
D’INFERMERIA I PERSONAL DE GESTIÓ I 

SERVEIS. 
Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

 
ATENCIÓ SANITÀRIA I SOCIAL: PREVENCIÓ, 

DETECCIÓ, ATENCIÓ I TRACTAMENT  

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 20 HORES I 
DISSABTES DE 9 A 17 HORES 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

CITA PRÈVIA I D’URGÈNCIES 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

ANNA GALOFRÉ 
TREBALLADORA SOCIAL 

Observacions  

Data 17/02/2011 
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Nom entitat/servei ÀREA BÀSICA DE SALUT MATARÓ-6 
GATASSA 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

CAMÍ DEL MIG,36. 
08303 MATARÓ. 
TEL. 93 741 60 73 
mataro6.sanitat@gencat.cat 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

SERVEI SANITARI. ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT. 
 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

POBLACIÓ ASSIGNADA AL CENTRE O RESIDENT 
ALS BARRIS DE CERDANYOLA SUD. 

Professionals assignats METGES, INFERMERIA, TREBALL SOCIAL, 
ODONTÒLEG, PEDIATRES, AUXILIARS 
D’INFERMERIA I PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS. 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

 
ATENCIÓ SANITÀRIA I SOCIAL: PREVENCIÓ, 
DETECCIÓ, ATENCIÓ, TRACTAMENT. 
 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

DE DILLUNS A DIVENDRES 8 A 20 HORES. 
DISSABTES DE 9 A 17 HORES. 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Cita prèvia i d'urgències. 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

 
Teresa Salas 
Treballadora social  
 
 

Observacions  

Data 17-10-2011 
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Nom entitat/servei CAP ABS Cirera - Molins del CSdM (Consorci 
Sanitari del Maresme) 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

RD/Frederic Mistral s/núm.-08304 Mataró. Telèfon.: 
937575554 / FAX:937571702- TS gangelina@csdm.cat 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

Atenció Primària de Salut del barris: Cirera, Molins, Vista 
Alegre, Torner, Camí de la Serra, Via Europa ( números 
parells) i diverses urbanitzacions de la zona. 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

Usuaris empadronats en aquesta zona, o que han demanat 
atenció en consulta externa, malgrat no ser-hi domiciliats, 
 o desplaçats transitòriament. 

Professionals assignats Qualsevol professional assistencial que hi treballa, 
metges, infermeres, treballadora social 
REFERENTS: Dra. Eulàlia Torrellas / TS Guadalupe 
Angelina 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

Si detecció:  
-Suport,  informació i derivació segons protocol 
-Seguiment compartit amb d’altres entitats i 
professionals 

 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

De 9 a 19 hores, de dilluns a divendres està obert el centre 
per l’usuari. El dissabte de 9 a 17hs. Cada professional té 
horaris diferents 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

- Si situació urgent,  el professional que pugui atendre en 
aquell moment. De preferència l’equip assignat  habitual. 
- Si seguiment, cal cita. També amb Treballadora Social 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

El metge habitual o aquell que hagi atès el cas en situació 
 d’urgència. En general Dra. Torrellas i TS 

Observacions Els casos més urgents, generalment es deriven a 
l’hospital per proves complementàries 

Data 20-1-2011 
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Nom entitat/servei ABS -2 MATARÓ-CENTRE 
Consorci Sanitari del Maresme 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Camí Ral, 208-210    08301 Mataró 
Tel.937555190      Fax. 937555233 
lseijo@csdm.cat (Treball Social) 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

Atenció primària en salut. Barri de l’Havana, antic 
escorxador, i la meitat de la zona centre de Mataró. 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

A tota la població de la zona que necessitin assistència. 
Els àmbits són: medicina familiar, pediatria, infermeria, 

odontologia i treball social. 
Professionals assignats Director del centre: Dr. Enric Corona 

Coordinadora d’infermeria: Sra. Teia Ruhí 
Treballadora Social: Sra. Laura Seijo 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

Detecció per: activitats preventives, entrevistes amb 
les dones (usuàries dels serveis de salut), programa 

salut i escola (adolescents). 
Atenció: Atenció per part del metge, infermera i/o 

treballadora social davant situacions de 
maltractament. 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

De dilluns a divendres de 8:15h a 20h 
(Servei d’urgències i cites prèvies) 

Dissabtes 9h a 17h  
(Urgències) 

 
Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Demanar hora al centre si té el professional assignat. 
 Si no té metge/infermera adjudicat, cal sol·licitar-ho 

presentant la TIS, el DNI i el padró. 
Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Laura Seijo (Treballadora Social)  
La TS farà la coordinació amb la resta de professionals 

que hagin fet l’atenció. 
Observacions  

Data 25 de gener de 2011  
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Nom entitat/servei  
ÀREA BÀSICA DE SALUT MATARÓ 7 RONDA 

PRIM 
Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

 
C/RONDA PRIM, 35  
08301 MATARO 
mataro7.sanitat@gencat.cat 
Tel 937578750 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

SERVEI SANITARI: ATENCIO PRIMÀRIA DE 
SALUT 

A qui s'adreça POBLACIÓ ASSIGNADA AL CENTRE O RESIDENT 
ALS BARRIS DE L’EIXAMPLE, PERAMÀS I PLA 
D’EN BOET. 

Professionals assignats METGES, INFERMERIA, TREBALL SOCIAL, 
ODONTÒLEGS, PEDIATRES, AUX D’INFERMERIA I 
PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS 

Serveis que ofereix 
ATENCIO SOCIAL I SANITÀRIA: PREVENCIÓ, 
ATENCIÓ, TRACTAMENT 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

DILLUNS A DIVENDRES DE 8 A 20 HORES 
DISSABTES DE 9 A 17 HORES 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

 
Cita Prèvia i Urgències 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

 
Treballadora social :  Roser Albert i Bonamusa 

Observacions  
L’atenció sanitària és pot fer per Urgències ,el contacte 
amb T. Social per cita prèvia. 

Data 
17/10/2011 
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Nom entitat/servei PUNT  D’ATENCIÓ CONTINUADA DE MATARÓ 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

CAMI DEL MIG,36. 
08303 MATARÓ. 
TEL.93 7577293- 937981945  
 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

SERVEI SANITARI. ATENCIÓ PRIMARIA DE SALUT. 
 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

POBLACIÓ DE MATARÓ. 

Professionals assignats METGES, INFERMERIA I PERSONAL DE GESTIÓ I 
SERVEIS. 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

 
ATENCIÓ SANITÀRIA D’URGÈNCIES: DETECCIÓ, 
ATENCIÓ. 
 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

DE DILLUNS A DIVENDRES 20 A 8 HORES. 
DISSABTES DE 17 A 8 HORES. 
DIUMENGES I FESTIUS LES 24 HORES. 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Atenció a situacions de salut d'urgències. 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

 
Montserrat Maynegre 
Responsable del servei 
 
 

Observacions  

Data 17-10-2011 
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Nom entitat/servei  
ÀREA BÀSICA DE SALUT MATARÓ 1 – LA 

RIERA 
Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

 
C/LA RIERA, 5  
08301 MATARO 
mataro1.sanitat@gencat.cat 
Tel 937550519 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

SERVEI SANITARI: ATENCIÓ PRIMÀRIA EN 
SALUT 

A qui s'adreça POBLACIÓ ASSIGNADA AL CENTRE O RESIDENT 
AL S BARRIS DEL CENTRE I EIXAMPLE. 

Professionals assignats METGES, INFERMERIA, TREBALL SOCIAL, 
ODONTÒLEGS, PEDIATRES, AUX D’INFERMERIA I 
PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS 

Serveis que ofereix 
ATENCIO SOCIAL I SANITÀRIA: PREVENCIÓ, 
DETECCIÓ,ATENCIÓ, TRACTAMENT 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

DILLUNS A DIVENDRES DE 8 A 20 HORES 
DISSABTES DE 9 A 17 HORES 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

 
Cita Prèvia i Urgències 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

 
Treballadora social:  Roser Albert i Bonamusa 

Observacions  
L’atenció sanitària és pot fer per Urgències el contacte 
amb T. Social per cita prèvia. 

Data 
17/10/2011 
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Nom entitat/servei SERVEI DE BENESTAR SOCIAL AJUNTAMENT 
DE MATARÓ 

 
Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Carrer de Cuba, 47 

Tel: 93 758267-Fax 937582302 

 lirzo@ajmataro.cat 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

Servei de Benestar Social:  
Són els Serveis Socials Bàsics  de la ciutat, als quals son 
el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials de 
Catalunya. Garanteix  proximitat  als usuaris i als àmbits 
familiar i social.  

A qui s'adreça 
Àmbits: 

A tota la població de Mataró en general, ja que els Serveis 
Socials Bàsics  s’organitzen territorialment i són de caire 
universal. 
Els SSB tenen un caràcter polivalent en general. A 
Mataró estan organitzats  per expertesa. 
Agencia d’atenció a les dependències: altes i baixes 
dependencies i  equip de gestió. 
Secció Promoció Social: OSAI, equip de  tractament 
promoció social laboral, centre d’acollida municipal. 
Secció Infància i Família: equip de tractament, EAIA, 
centres oberts ( menors i les seves famílies) 
Gent Gran activa 

Professionals assignats Segons  Llei 12/2007d’11 d’octubre, de Serveis Socials, 
Àrees Bàsiques de Serveis Socials (TS ES TF) 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

Actuacions marcades per llei. 
Article 17 de la llei 12/2007, Socials  Bàsics,pag34 
Funcions dels Serveis  
Detecció:  personal, familiar comunitària 
Donar: Informació,orientació, assessorament de les drets, 
recursos, actuacions, tramitació  
Valorar i fer el diagnòstic social, socioeducatiu etc  
Tractament social:establir un programa individual 
d’atenció, familiar de les situacions que requereixen la 
nostra intervenció per tal de superar un situació de 
vulnerabilitat de risc social o/i exclusió social i altres 
actuacions preventives.  
 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

De 9h a 19h 
 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Cita prèvia  amb horari laboral i per situacions de risc 
fora de l’horari laboral s’activa el SIAU (sistema 

d’urgència  municipal ) activat les 24 hores per un tècnic 
 



Protocol per a l’abordatge integral de la Violència Masclista 

CIRD-Mataró 

 134 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

S’adjuntarà un llistat de professionals per  zona ja  que 
dependrà de l’adreça de la víctima  i si la dona té 

càrregues familiars o no .   
Observacions S’adjuntarà un llistat de professionals amb  la seva 

ubicació per zona i servei, correu electrònic 

Data 
 

26/01/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocol per a l’abordatge integral de la Violència Masclista 

CIRD-Mataró 

 135 

Nom entitat/servei HOSPITAL DE MATARÓ 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Carretera de Cirera s/n. Tel. 93 741 77 00  

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

Hospital general de complexitat mitjana,de segon nivell. 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

Malalts, àmbit comarcal. 

Professionals assignats Treball social: Lourdes Machío, Noemí Pou i Gloria 
Salas. 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

Tots els serveis d’un Hospital del seu nivell. 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

Horari de Treball social: de 8 a 17 h, de  dilluns a dijous. 
Divendres de 8 a 15h. 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Derivació de algun component del equip. 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Lourdes Machío, Noemí Pou, Gloria Salas. 

Observacions  

Data Data: 25/01 / 2011. 
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Nom entitat/servei IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE 
MATARÓ 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Plaça Tomás i Valiente,  s/n  Edif. Jutjats 
08302 MATARO  Telf. 93.741.54.44 

torn@icamat.org 
Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

Torn d’Assistència especialitzat per atendre a les víctimes  
i als agressors, així com un torn d’ofici especialitzat per 
donar cobertura als procediments civils i/o de família 
derivats de l’àmbit de violència masclista. En quant a 
l’àmbit d’actuació del ICA Mataró es troba limitat a la 
seva competència territorial, és a dir, de Sant Viçens de 
Montalt a Tiana. 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

Servei adreçat a les dones que són víctimes de violència 
de gènere o masclista, així com als agressors, tant en 
l’àmbit penal com en el civil. 

Professionals assignats 74 advocats especialitzats en el Torn d’Assistència a les 
Víctimes de Gènere  i 95 advocats per atendre el servei de 
guàrdia dels imputats d’aquests tipus de delictes 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

El servei està pensant per assistir a la víctima de gènere 
des del primer moment en què aquesta es presenta a 
qualsevol Centre de Detenció dins del nostre àmbit 
territorial, ja que serà el propi Centre de Detenció qui es 
posarà en contacte amb el Lletrat de guàrdia per assistir   
a la víctima. Aquest Lletrat, i en compliment del que 
estableix la Llei, serà qui la representarà en tots els 
procediments que es derivin de la violència de gènere, ja 
sigui en l’àmbit penal, civil, laboral, etc. 
 
Fer esment de la col.laboració amb l’Ajuntament de 
Mataró, concretament amb el CIRD, quant a 
l’assessorament jurídic de dones maltractades. 

Horari d’atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

Donat que el servei és d’assistència, aquest es manté les 
24 hores del dia respecte l’àmbit de violència de gènere. 
En quant a la resta de serveis que pot oferir el Col·legi, 
respecte la so·.licitud del reconeixement del dret a 
l’assistència jurídica gratuïta, l’horari d’atenció és de 
dilluns a divendres de 9 a 13 hores, en el Servei 
d’Orientació Jurídica  

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Per ser atès en el SOJ cal comparèixer personalment a 
l’oficina d’atenció al públic del ICA Mataró, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores.  

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Sra. Susana Rodríguez Puente, presidenta de la Comissió 
del Torn d’Ofici de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats  
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Observacions Tota la informació donada està dirigida a les dones 

víctimes de violència de gènere, NO a les víctimes de 
violència domèstica. 

 
Des del Col.legi d’Advocats es recomana fer extensiu 
el servei descrit als menors, tercera edat i totes 
aquelles persones que es trobin en situació de 
desprotecció i que puguin ser víctimes en l’àmbit 
domèstic. 

Data 11 de gener de 2011 
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Nom entitat/servei EQUIP D’ASSESSORAMENT TÈCNIC PENAL DE 

BARCELONA 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I, pl. 3a 
Ciutat de la Justícia 
08014 Barcelona 
Tel. 93 554 86 52 
Fax 93 554 87 52 
atp.bcn.dj@gencat.cat 
 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

El Programa d'Assessorament Tècnic Penal és un servei 
gratuït que el Departament de Justícia posa a disposició 
dels òrgans judicials per donar una resposta a les 
demandes d’assessorament tècnic per facilitar la presa de 
decisions dels mateixos. Mitjançant un informe pericial, 
psicològic, social o psicosocial, s’aporten al procediment 
un conjunt d’informacions, valoracions, conclusions i/o 
propostes tècniques des del coneixement de la pròpia 
professió en relació a les persones encausades, a les 
víctimes i als testimonis implicats en el procediment 
penal. Posteriorment es ratifica i/o amplia l'informe en el 
transcurs del judici oral. 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

Qualsevol àmbit 

Professionals assignats 1 coordinador 
8 psicòlegs/es 
5 treballadors/es socials 
3 administratius 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

Assessorament tècnic a l’òrgan judicial, peritatge forense, 
suport en la declaració judicial  
 
Actuació: Detecció, Atenció  
 
Programes específics per a persones encausades o 
penades:   
Programa d’Assessorament Tècnic Oficiat sobre 
Encausats/des; (2) Programa d’Assessorament Tècnic 
Oficiat sobre Formes Substitutives de les Penes Privatives 
de Llibertat, i, (3) Programa d’Assessorament Tècnic No 
Oficiat sobre Encausats/des. 
 
Programes específics per a víctimes i/o testimonis:  
  
(1) Programa de Suport a l’Exploració Judicial: 
Programa adreçat a les i els menors i testimonis 
especialment vulnerables per les seves condicions 
psíquiques que requereixen del suport de personal 
especialitzat per realitzar la declaració judicial. La presa 
de declaració és gravada i es pretén que aquesta gravació 
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es converteixi en una prova preconstituïda perquè la 
persona no hagi de tornar a declarar en el moment del 
judici oral.  
 
(2) Programa d'Assessorament Tècnic Oficiat sobre 
Víctimes i/o Testimonis: Aporta al procediment 
informació significativa sobre les víctimes i/o testimonis. 
Es pot informar, segons la demanda oficiada, sobre la 
credibilitat del testimoni, les afectacions cognitives, les 
seqüeles psicosocials, aspectes relacionats amb la 
violència masclista i l'adequació de l'aplicació de mesures 
de protecció 
 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

Dilluns a divendres de 9 a 15 hores, tardes amb cita 
prèvia. 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Citació per escrit i/o trucada telefònica a partir de la 
recepció de l’ofici de l’òrgan judicial qui sol·licita la 
intervenció. 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Jose M. Hernández (coordinador) 

Observacions L'entrevista amb la dona i/o filles i fills, principalment per 
delictes de violència masclista, té un caràcter d'exploració 
i de diagnòstic (trastorns psicològics, seqüeles, detecció 
de risc,...) i, per tant, només es fa una primera contenció 
si es valora necessari, amb la derivació corresponent al 
recurs més adient. Hi ha una coordinació prèvia amb 
l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, si n’és 
usuària.  
 

Data 25 de gener de 2011 
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Nom entitat/servei OFICINA D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL 

DELICTE DE BARCELONA  

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici I, pl. 3a 
Ciutat de la Justícia 
08014 Barcelona 
Tel. 93 554 87 00  
Fax 93 554 90 64 
victimabarcelona.dj@gencat.cat 
 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

Les Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte són el 
punt referencial d’informació, orientació, suport, atenció i 
derivació als recursos especialitzats de totes aquelles 
persones que han estat o se senten víctimes d’un delicte o 
d’una falta.  

Les OAVD són també el Punt de Coordinació de les 
mesures de protecció de les víctimes de violència 
masclista (també de violència domèstica).  

L’objectiu de la intervenció és oferir una atenció integral 
a totes les víctimes de qualsevol delicte o falta:  

- Atenció a totes les persones amb independència            
de la seva edat, sexe o nacionalitat i amb independència 
de si existeix o no una denúncia i/o un procés penal obert.  
- Atenció amb independència del delicte: delictes de 
violència masclista (física, psicològica, sexual), altres 
tipus de delictes com robatoris, robatoris amb força, etc.                                                                              
- Atenció en tres àmbits diferenciats: social, psicològic i 
judicial. 

- Atenció personal i telefònica de forma totalment 
gratuïta.  
- Gestió, com a punt de coordinació, totes les mesures de 
protecció de les víctimes de violència masclista, dictades 
pels òrgans judicials:  
- Informació del procediment per sol·licitar una mesura de 
protecció.  
- Informació del significat de les mesures de protecció i 
de la seva vigència.  
- Informació sobre la situació processal, penal i 
penitenciària de la persona agressora.  
- Coordinació amb els agents implicats per garantir la 
intimitat, seguretat i protecció de les víctimes. 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

Qualsevol àmbit 
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Professionals assignats - Psicòlegs/es (2) 
- Treballadors/es socials (2) 
- Educadors/es socials (5) 
- Juristes (1) 
- Tècnics/ques de gestió (1) 
- Auxiliars administratius (4)  

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

Detecció, atenció i recuperació. 
 
Programes d’intervenció: 
 
Programa d’Atenció i Seguiment Social: pretén afavorir 
la cobertura social de la víctima i garantir la seva 
integració i inclusió a la xarxa social. 
- Derivació a recursos especialitzats de la xarxa 

d’assistència pública en l’àmbit de salut (física, 
mental, addiccions...) 

- Derivació a recursos de formació e inserció 
laboral. 

- Derivació per sol·licitat ajuts econòmics i/o 
d’habitatge. 

 
Programa d’Assessorament jurídic: pretén garantir la 
millor orientació i tota la informació relativa al 
procediment penal, així com el suport i la contenció 
necessària per afrontar-lo. 
- Informació sobre la interposició de la denúncia. 
- Informació sobre els drets de la víctima en tot el 

procediment i sobre el propi procediment. 
- Informació sobre l’assistència jurídica gratuïta i el 

torn d’ofici 
- Informació sobre els ajuts i les indemnitzacions 

econòmiques. 
 

Programa d’Acompanyament a Judici oral. Té per 
objectiu preparar a la víctima pel moment de la presa de 
declaració en la compareixença en el judici oral 
(contenció i suport emocional) i acompanyar-la durant el 
mateix. A més, es poden realitzar les accions 
corresponents per a garantir la intimitat i la seguretat de la 
víctima (utilització de mampares, videoconferències...).  
 
� Programa de Atenció Psicològica.  
Existeixen dos tipus d'intervencions diferenciades:  
1. Intervenció en crisis: S’atenen aquelles situacions 
d'emergència i on la víctima necessita una contenció 
emocional per sortir en aquell moment de la situació 
d’estrès.  
2. Intervenció terapèutica breu estratègica: S’intervé 
sobre els símptomes posttraumàtics derivats de la 
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vivència del fet delictiu per prevenir el desenvolupament 
de patologies i recuperar l'estat asimptomàtic.  
La intervenció és breu (màxim 9 mesos) i es treballa 
sobre: L'Anàlisi de l'experiència i eliminació de la culpa; 
la negació; la resiliència; la creació de xarxes socials per 
trencar el silenci i la soledat. 
 
� Programa de Gestió de Mesures de Protecció. Té 

per objectiu garantir la informació a les víctimes sobre 
el significat, contingut i vigències de les ordres de 
protecció i sobre la situació processal i penitenciària 
del seu agressor a través de la coordinació amb els 
centres penitenciaris, els equips de Mesures Penals 
Alternatives i la Subdelegació de Govern. També es 
garanteix la coordinació amb els cossos i forces de 
seguretat i la comunicació dels incompliments a 
l’òrgan judicial competent.  

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

Dilluns a divendres de 9 a 15 hores, tardes amb cita 
prèvia. 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Atenció presencial a la seu de la OAVD amb cita prèvia. 
Atenció telefònica sense cita. 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Sr. Josep Gispert i Pujol 

Observacions  

Data 25 de gener de 2011 
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Nom entitat/servei FUNDACIÓ HOSPITAL ST. JAUME I STA. 

MAGDALENA 
Equip d'atenció dels maltractaments 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

FUND. HOSP:Sant Pelegrí, 3   
Tel. 93 741 91 60      08301 Mataró 
Pilar de la Rubia 
Pdelarubia@fundaciohospital.org 
EQUIP D’ATENCIÓ: C/ Tres Roques, 21 
Tel. 93 702 28 12 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

L’assessorament psicològic està orientat a la intervenció i 
recuperació de les dones víctimes de violència masclista 
en l’àmbit de la parella tant a nivell psicoterapèutic 
individual com grupal. En aquests moments hi ha tres 
GAM en funcionament, dos de dones autòctones i un de 
dones d’origen magrebí. Àmbit comarcal. 

 
A qui s'adreça 
Àmbits: 

S’atenen a dones majors d’edat que viuen situacions de 
violència masclista dins de l’àmbit de la parella. 
Maltractaments físics, psicològics, econòmics i sexuals 

Professionals assignats Meritxell Puyané Oliva. Psicòloga. 
mpuyane@ajmataro.cat. 
Arantxa Sabanés Jódar. Psicòloga. 
asabanes@ajmataro.cat. 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

Recuperació psicològica 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

De dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 19 h. 
Divendres de 9 a 13 h. 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Cal concertar visita amb la treballadora social que és la 
persona responsable de fer l’acollida. Les dones poden 
venir derivades per professionals (via full de derivació) de 
l’àmbit social, sanitari, policial ... o bé per iniciativa 
pròpia.  

 
Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Pilar de la Rubia. Responsable del servei. 
pdelarubia@fundaciohospital.org 
Meritxell Puyané Oliva. Psicòloga. 
mpuyane@ajmataro.cat. 
Arantxa Sabanés Jódar. Psicòloga. 
asabanes@ajmataro.cat. 

Observacions  

Data 12/01/2011 



Protocol per a l’abordatge integral de la Violència Masclista 

CIRD-Mataró 

 144 

 
Nom entitat/servei SERVEI DE NOVA CIUTADANIA 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

c/ Juan Sebastián Elcano, 6 
08302 Mataró 

937582487 (Servei de Mediació       Intercultural) 
jfrutos@ajmataro.cat 

937582278 (Programa Dones 
Nouvingudes/Acomodació) 
mbermudez@ajmataro.cat 

 
Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

El Servei de Nova Ciutadania inclou el programa de 
mediació intercultural (mediacions per als col·lectius 
marroquins, subsaharians i xinesos i assessorament 
intercultural, cal sol·licitar prèviament el servei) i el 
Programa Dones Nouvingudes (projectes destinats a 

l’acollida de dones estrangeres, en el qual hi haurà també 
una línia dedicada a la violència de gènere) 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

Dones nouvingudes que necessitin el servei de mediació 
intercultural o participar en algun dels espais d’acollida 

de la ciutat 
Professionals assignats Mediadors/es especialitzats en salut, violència de gènere 

i educació, entre altres àmbits, i tècniques d’immigració 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

Programa de mediació intercultural (servei de suport 
tècnic, segons disponibilitat) 

Informació sobre recursos d’acollida per a dones 
nouvingudes a la ciutat (servei de prevenció). 

 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

Sol·licitud del Programa de Mediació Intercultural o 
d’informació del Programa Dones: matins, de 9 a 15h 

(horari d’atenció) 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Programa de Mediació Intercultural: cal omplir una fitxa 
de sol·licitud prèviament amb les dades de la demanda 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Programa de mediació intercultural: coordinadora Joanna 
Frutos 

Programa Dones Nouvingudes: coordinadora Maria 
Bermúdez 

Observacions  

Data Gener 2011 
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Nom entitat/servei INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Carrer de Francisco Herrera, 70 08301 Mataró 
93.758.21.31 

mgomez@ajmataro.cat 
 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

No hi ha cap servei definit en aquest sentit. Donada la 
intervenció amb les persones, la tasca és de detecció de 

casos i derivació. 
A qui s'adreça 
Àmbits: 

--- 

Professionals assignats --- 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

- protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe 
a l’IMPEM 

- accions amb les empreses en relació a la 
igualtat 

 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

--- 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

--- 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

--- 

Observacions Es treballa amb persones que estan en recerca de feina (en 
situació d’atur o en actiu) i amb empreses. En aquesta 

tasca es pot detectar persones que poden patir aquest tipus 
de violència però no es tracte ni es té un servei específic 

per a elles sinó que  es deriven. 
Data 12 de gener de 2011 
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Nom entitat/servei SIAD MARESME 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Pl Miquel Biada,1-08301 Mataró 
Siad.maresme@ccmaresme.cat 

                                  93 741 16 22 
WWW.ccmaresme.cat/siad 

 
Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

Servei d’informació i atenció a les dones. Professionals 
especialitzats atenen individualment a les dones que 

demanen informació, assessorament o suport personal 
A qui s'adreça 
Àmbits: 

A totes les dones dels municipis de menys de 20.000 
habitants de la comarca del Maresme.: 

  
Professionals assignats Coordinadora: Yolanda Ascasso 

Informadora: Noemí Alvarez (Treballadora Social) 
Psicòloga: Montse Mola 
Advocada: Silvia Seara 
Mediadora: Asmaa Aouatta 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

- Informació general sobre temes de gènere 
- Assessorament jurídic 
- Assessorament psicològic 
- Mediació intercultural 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

Informació: dilluns i dijous de 9 a 15,15 i  de 16 a 15 
Divendres de 9 a 11h   

 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Els horaris d’assessorament i mediació es concertaran 
telefònicament i es podran atendre a Mataró, Arenys de 

Mar i Tordera 
Persona de contacte o 
referent en cada cas 

 

Observacions  

Data Gener 2011 
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Nom entitat/servei POLICIA LOCAL 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Urgències: 092 
Sala de Coordinació: 937582333 

Unitat de Qualitat de Vida: 937582379 
Plaça Granollers, 11 Mataró 
pcarbonell@ajmataro.cat 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

Totes les persones que han patit algun tipus de violència 

Professionals assignats UAC (Unitat d’Atenció Ciutadana) 
QV (Unitat de Qualitat de Vida) 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

Policia Local: 24h tots els dies de l0 l’any 
UAC: Sergent Barroso 
QV: Josepa Carbonell 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

 

Observacions  

Data Gener 2011 
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Nom entitat/servei TALLERS DE PREVENCIÓ 

Margarita Petit Vilà 
Montse Prat Tordera. 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

 
tote1967@telefonica.net.   616492469 

margarita@taype.jazztel.es  615544727 
Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

Es realitzen xerrades i tallers de sensibilització i 
prevenció de la violència masclista en els adolescents,fet 

tallers de prevenció en els instituts i escoles de la 
comarca. 

Paral·lelament es fan tallers i xerrades de formació de 
diferents professionals, en especials a professionals de la 

salut  
A qui s'adreça 
Àmbits: 

S’adreça principalment als i a les adolescents  i a tot tipus 
de professionals de la salut. 

Professionals assignats Ho realitzen dues infermeres especialistes en temes de 
gènere. 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

El servei que s’ofereix és la sensibilització i prevenció 
de la violència masclista, dirigit a les i als adolescents i 

a diferents professionals o grups sensibilitzats. 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

A demanda del grup que fa el requeriment de la formació 
en tots els àmbits on es pot fer sensibilització i prevenció 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

A demanda segons les necessitats del grup que demanda 
el taller o xerrada. 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Margarita Petit 
Montse Prat 

Observacions  

Data Febrer 2011 
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Nom entitat/servei MOSSOS D’ESQUADRA MATARO 
GRUP D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Avda. President Companys 87 
Telf.937418100 

Itpg31117@gencat.cat 
Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

Assessorament i seguiment a víctimes d’un delicte 

A qui s'adreça 
Àmbits: 

A tota la població de la comarca 

Professionals assignats Agents del Cos de Mossos d’Esquadra 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

 
 
 

                                    ------------------ 

Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

Grup d’Atenció a la Víctima de 07:00 hores a 17:30 hores 
Mossos d’Esquadra les 24 hores 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

 
---------------------------- 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

 
Grup d’Atenció a la Víctima 

Observacions  

Data  
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Nom entitat/servei Centre Salut Mental Adults 

Adreça, Telèfon, correu 
electrònic… 

Crta. De Cirera , s/n Mataró 937417700 Ext. 4700 
mfernandez   csdm.cat 

Descripció del servei(tipus, 
àmbit actuació…) 

 És un centre especialitzat en salut mental on el pacient 
serà valorat i tractat segons les seves necessitats tan 
psiquiàtriques, psicològiques, com socials.  

 
A qui s'adreça 
Àmbits: 

El perfil d’usuari per edat és a partir dels 18 anys, que 
visqui dintre de la zona de sectorització que agafa el 

nostre Centre, 
Maresme Centre: Mataró, Llavaneres, Caldetes, Sant 

Vicenç, Argentona, Òrrius, Dosrius, Canyamars. 
Professionals assignats Principalment seria els professionals del programa TMS 

(una psiquiatra, una psicòloga, una infermera i una 
treballadora social) 

Serveis que ofereix 
Quina actuació? 
Prevenció 
Detecció 
Atenció 
Recuperació 

L’atenció psiquiàtrica segueix un model integral d’atenció 
interdisciplinària i intersectorial, amb la participació de 
serveis sanitaris i de recursos socials i educatius. Es 
prioritza l’atenció i la inserció a la comunitat, i es tenen 
en compte les necessitats dels pacients i de les seves 
famílies. Es fa un abordatge tan individual com familiar i 
grupal. 
Serveis 
- Serveis de tractament psiquiàtric, psicològic, tractament 
i seguiment d’Infermeria i treballadora social. 
- Programa específic per TMS (Trastorns Mentals Severs) 
amb abordatge individual, familiar i a domicili 
- Programa seguiment Individual (PSI) 
- Valoració amb referent de la Llei de dependència 
- Teràpia de  grup:  -    Esquizofrènia 
          -    Control d’impulsos 
          -    Trastorn Bipolar 
           -   Distímia 

- Relaxació 
- Agorafòbia 
- Fòbia Social 
- Hàbits de vida saludable en TMS 
- Familiar de pacients amb primer 

episodi psicòtic 
- Fibromiàlgia 
- TDHA  

No es fa una atenció especial sobre el maltractament 
de gènere, però és possible que, com qualsevol 
dispositiu sanitari, detectem aquesta problemàtica. 
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Horari d'atenció (dels 
diferents serveis o 
prestacions) 

El horari del nostres Centre de Dilluns a Divendres de 8h 
a 19.30 h. 

Requisits d'atenció (cita 
prèvia, altres) 

Els metges de família  un cop valorat el cas poden 
derivar-lo al CSMA del territori. La derivació també pot 
ser feta pel servei d’hospitalització aguda després d’un 
ingrés. En principi pot fer-se la primera visita amb el 
psiquiatra en la pròpia ABS de referència o en el nostre 
Centre amb cita prèvia que li serà notificada al usuari. 
En els casos de trastorns greus els pacients poden ser 
inclosos al programa TMS (Trastorn Mental Sever) que 
vetllarà per la continuïtat del tractament i oferirà al 
pacient un abordatge més intensiu. 
Es un Servei d’assistència sanitària que queda cobert pel 
sistema sanitari i per tant de caire  públic. 

 
 

Persona de contacte o 
referent en cada cas 

Per el tema de maltractament seria T.Social ( María 
Fernández Vargas) 

Observacions  

Data 15/03/2011 
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14.2 ALTRES RECURSOS  
 

- SIAD Pineda 
  C/Barcelona, 35  
  Telèfon: 937671943 
  Horari: de Dilluns a Divendres de 10h a 12h i de 16h a 19h. 
 
- SIAD Premià de Mar 
  C/ Unió, 40 Baixos 
  Telèfon: 937417404 
  Horari: de Dilluns a Divendres de 8h a 15h 
 
- SIAD Masnou 
  C/ Prat de la Riba, 16 
  Telèfon: 935558104 
  Horari: Dilluns , Dimecres i Divendres de 10h a 14h 
              Dimarts i Dijous de 15h a 20h 
 
- Generalitat de Catalunya (Institut Català de les Dones) 
   Línia gratuïta  900 900 120 
   Adreça electrònica  900900120@gencat .cat 
   Xat que s’accedeix des de la pàgina web www.gencat/icd 
 
- Oficina de l’Institut Català de les Dones de Barcelona 
  Pl. Pere Coromines, 1 
  Telf. 933 179 291 
  Mail: icd.barcelona@gencat.cat 

- Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1  

Carrer Menendez Núñez, 30 - 08302 Mataró     
Telèfon: 937589121  
Fax: 937589391  
 
- Línia d'atenció a les dones en situació de violència: 900900120 

- ASSIR Alt Maresme (CAP Rda. Prim)  

Ronda De Prim, 35, 1a - 08302 Mataró     
Telèfon:  37578412  

-Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) Mataró  

Plaça Tomàs i Valiente , s/n, baixos - 08302 Mataró    >  
Telèfon: 937415444  

- Equip de Valoració de Maltractaments Infantils (EVAMI)  

Avinguda Paral·lel, 52 - 08001 Barcelona     
Telèfon: 935524535  
Continuat (El contacte no es directe, s'ha de fer a traves de la Unitat de Detecció i 
Prevenció del Maltractament Infantil-UPDEMI)  
 



Protocol per a l’abordatge integral de la Violència Masclista 

CIRD-Mataró 

 153 

- EAIA Mataró  

Carrer Cadis (Centre Civic Cirera), 1 - 08304 Mataró    
Telèfon: 937985996  
 
- IRES (Institut de Reinserció Social) 
Àlaba, 61 1r. 08005. Barcelona.  
 93 486 47 50 
barcelona@iresweb.org 
 
- Fundació Vicki Bernadet 
Pça. Urquinaona, 4 ppal 1ª 
Telf: 933189769 
Fax: 933015444 
info@fbernadet.org 
Assessorament a persones afectades per un cas d’abús sexual infantil 
 
- Fundació AGI 
ASISTENCIA I GESTIÓ INTEGRAL, F.P · 
C/ Pau Claris, 138 6è 4a. · 08009 Barcelona  
T.934880845 ·  
 
- ACULL 
Associació Catalana per la Infància Maltractada. 
C/de Nàpols, 137 3r 
Telf:932450061 
 
- Aadas  
Associació d’assistència a dones Agredides sexualment 
Telf: 934875760 
C/Balmes, 52 ppal. 2ª Barcelona 
 
- Àmbit prevenció 
C/Aribau, 154 3r 
Telf: 932371376 
info@ambitprevencio.org 

- Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI) 

La Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI), de la Direcció 

General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, té la seu a Barcelona i presta serveis a 

tot el territori, les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. 

L'objectiu prioritari de la UDEPMI, a través de la seva vinculació al telèfon Infància 

Respon 900 300 777, és donar resposta immediata a comunicacions, denúncies socials i 

sol·licituds d'informació en relació amb casos de maltractaments infantils 
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- EAP Mataró 
SERVEI EDUCATIU MATARÓ  
C/ Ciutat Freta, 31 08302 Mataró 
Tel. 937.416.141 se-mataro@xtec.cat  

- Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 

Avinguda  del Paral·lel, 50-52 (Edifici Santa Madrona) 

Telèfon: 93 483 10 00 

Contacte dgaia.benestar@gencat.cat 

Adreça web http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/dgaia 

- Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) 

Plaça  de Pau Vila, 1 (Palau de Mar) 

Telèfon 93 483 10 00 

Fax 93 483 12 77 

Contacte dg_icass.benestar@gencat.cat 

Adreça web: http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/icass/info 
 
- CCOO 
Carrer Castaños, 118-120 
08302 Mataró 
937415340 
 
- UGT 
Plaça de les Tereses, 17, 4º 
08302 Mataró 
93 790 44 46 
 
- INSPECCIÓ DE TREBALL 
Travessera de Gràcia, 303-311, 6è 
08025 Barcelona 
93 401 30 00 
 
- UNITAT DE SALUT LABORAL 
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS 
C/ Gaietà Soler, 6-8 entresol 
08911 Badalona 
93 464 84 64 
 
 
- TELÈFON D’URGÈNCIES PEL MALTRACTAMENT: Tel: 016 
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- TAMAIA 

C/ Casp, 38 1r.   Tel. 93 412 08 83. 
Urgències: 900 900 120 
Horari : dilluns 16’30-19’30. Dimarts i Dimecres 10’30-13’30. 
www.pangea.org/tamaia 
 
- CASA DE LA JOVE: (ingressos urgents puntuals en espera de casa d’acollida)  
C/ València 273,1º 1ª. 
Barcelona.  
Tel.  93 215 56 26  
www.invia.cat 
 
- ABD ( Associació Benestar i desenvolupament): 
Programa LARIS ( Servei de tractament de la violència familiar). 
C/ Quevedo 2 , Baixos. 
Barcelona. 
Tel. 93 289 05 30. 
www.abd-ong.org . laris@abd-ong.org 
 
- “ EL SAFAREIG”. LA CASA DE LES DONES. 
Servei Especialitzat en la Prevenció, Atenció i Recuperació de les Violències 
Masclistes. 
C/ Vinyes, 11 C 08290 Cerdanyola del Vallès 
Tel. Atenció: 93.580.61.51  Tel. Gestió: 93.692.31.87 
Safareig@safareig.org 
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15. ANNEXOS 
15.1 ANNEX I  
 

PREVENCIÓ DETECCIÓ ATENCIÓ RECUPERACIÓ  MESURES DE REPARACIÓ 

         

      Psicològica, Física i  Social    

CIRD CIRD CIRD CIRD  CIRD  

 ABS ABS  ABS  ABS 

 CASSIR CASSIR     

  BS BS BS  BS 

MOSSOS MOSSOS MOSSOS   MOSSOS 

  HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL   HOSPITAL 

    COL·LEGI D'ADVOCATS    S.JURÍDICA 

  
OAVD( Equip d’Ass 

tècnic penal) 
OAVD (Equip d’Ass tècnic 

penal) 
OAVD (Equip d’Assistència 
tècnica penal)  

OAVD (Equip d’Ass. tècnic 
penal) 

      F.HOSPITAL    

NOVA CIUTADANIA NOVA CIUTADANIA        

MEDIACIÓ CIUTADANA      

    SIAD MARESME    SIAD MARESME 

  POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL    POLICIA LOCAL 

 CSMA CSMA CSMA   

     CSMIJ 

 IMPEM    IMPEM 

CENTRES EDUCATIUS         CENTRES EDUCATIUS 

IME         

Recuperació: l’etapa del cicle personal i social d’una dona que ha viscut situacions de violència en què es produeix el restabliment de tots els 
àmbits danyats per la situació viscuda. Reparació: el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals, sanitàries, educatives i 
similars, preses pels diversos organismes i agents responsables de la intervenció en l’àmbit de la violència masclista, que contribueixen al 
restabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda.



Protocol per a l’abordatge integral de la Violència Masclista 

CIRD-Mataró 

 157 

 
 
15.2 ANNEX II 
 

 
LLEI 14/2010 DELS DRETS I LES OPORTUNITATS EN LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA 
 
Títol III . De la prevenció general 
 
Article 84  Priorització de la permanència de l’infant o l’adolescent en un entorn 
familiar lliure de violència. 
 

1. Si el maltractament s’ha produït en l’àmbit familiar, i sempre que 
convingui a l’interès  de l’infant o l’adolescent, s’ha de prioritzar les mesures 
de protecció administratives o judicials que permetin la permanència de 
l’infant o de l’adolescent en un entorn familiar lliure de violència i 
l’allunyament de la persona maltractadora. 

2. Amb la finalitat establerta per l’apartat 1, l’autoritat judicial pot adoptar  en 
qualsevol moment i de conformitat amb el que disposa la legislació civil o 
penal, a instància de les persones legitimades o d’òrgan competent  en 
matèria de protecció dels infants i adolescents, les mesures que siguin 
necessàries respecte a l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, amb el 
pagament corresponent, i determinar, si escau, la quantia d’aliments a càrrec 
de la persona.  

 

 
Títol IV de la protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents. 
 
Capítol / II . Serveis públics especialitzats  i foment de la detecció i l’atenció  del 
maltractament  a infants i adolescents 
 
Article 95 Atenció a infants i adolescents que conviuen amb situacions de violència 
masclista 

 
La Generalitat, per mitjà del departament de la xarxa de recursos sobre violència 
masclista, té l’obligació de desenvolupar l’atenció especialitzada adreçada a infants i 
adolescents que conviuen amb situacions de violència masclista en l’àmbit familiar, tal 
com recull  la Llei 5/ 2008 , del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, en el marc dels serveis d’atenció integral que formen part de la dita xarxa de 
recursos d’una manera coordinada amb l’organisme competent en infància i 
adolescència . 
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15.3 ANNEX III  
 
MARC LEGAL 
 
Amb independència de les ordinàries, les normes d’aplicació en matèria d’assetjament 
sexual i per raó de sexe són les següents: 
 
Àmbit comunitari 
 
Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, de 2006 
relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de tracte entre 
homes i dones en matèria d’ocupació i treball, on es recull assetjament sexual com la 
situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no 
desitjat, d’índole sexual, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una 
persona, especialment quan es crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o 
ofensiu; i assetjament per raó de sexe com la situació on es produeix un comportament 
no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar 
contra la dignitat de la persona i de crear un entorn intimidador, hostil, degradant, 
humiliant o ofensiu. 
 
Codi de conducta sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, inclòs a 
la Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, relativa a la 
protecció de la dignitat de la dona i de l’home en el treball.  
 
Àmbit estatal 
 
Constitució Espanyola: 
• art. 14: Principi d’igualtat 
• art. 15: Dret a la vida i a la integritat física i moral 
• art. 18: Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
• art. 35: Dret al treball... sense que en cap cas es pugui discriminar per raó de sexe.  
 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: 
• art. 7: Definició d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. A continuació, a 
l’apartat 3, s’estableix que es consideraran en tot cas discriminatoris.  
• art 8: Determina que qualsevol tracte desfavorable envers les dones relacionat amb 
l’embaràs o la maternitat, constitueix discriminació directe per raó de sexe. 
• art. 45.1: Obligació de les empreses a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol 
tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Mesures que hauran de negociar i, 
en el seu cas, acordar amb la representació legal de les persones treballadores en la 
forma que es determini en la legislació laboral. 
• art. 48: Mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 
de sexe en el treball. 
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Declaració de l’OIT sobre principis i drets fonamentals en el treball. 
 
Estatut dels Treballadors: 
art. 4.2 e): En la relació de treball, els treballadors i treballadores tenen dret al respecte 
a la seva intimitat i la consideració deguda a la seva dignitat inclosa la protecció (...) 
enfront a l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per 
la Llei 54/2003. 
• art. 2: Estableix que l’objectiu de la llei és promoure la seguretat i la salut de les 
persones treballadores mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les 
activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. 
• art. 4.2: Defineix el risc laboral com la possibilitat que una persona treballadora 
pateixi un determinat dany derivat del treball. 
• art. 14 i ss: Dret de les persones treballadores a una protecció eficaç en matèria de 
seguretat i salut en el treball i deure de l’empresariat de protegir a les persones 
treballadores enfront els riscos laborals. 
• art 33 i ss: Es refereix a la participació de les persones treballadores en les preses de 
decisions en relació a la previsió de riscos laborals.  
 
Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social.  
• art. 8.13: tipifica com a infracció molt greu l’assetjament sexual. 
• art. 8.13. bis: tipifica com a infracció molt greu l’assetjament per raó de sexe. 
Segons aquesta Llei l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe constitueixen 
una infracció tant en matèria de relacions laborals com en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
 
Codi Penal, Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre.  
• article 184: tipifica l’assetjament sexual com a delicte contra la llibertat i indemnitat 
sexual, castigada la persona assetjadora amb pena de presó que variarà en funció del 
supòsit corresponent. 
• article 173: preveu que qui sotmeti una persona a un tracte degradant, menyscabant 
greument la seva integritat moral, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos 
anys. 
• article 173: preveu que aquelles persones que produeixin una greu discriminació en el 
treball, públic o privat, contra alguna persona per raó de sexe i no restableixin la 
situació d’igualtat davant la llei després del requeriment o sanció administrativa, 
reparant els danys econòmics que se n’hagin derivat, seran castigades amb pena de 
presos de sis mesos a dos anys. 
 
Codi Civil Espanyol. 
• articles 147, 169, 170, 171, 172, 173 a 177, 184, 311, 316, 318, 443.  
 
Àmbit autonòmic 
 
Estatut d’Autonomia de Catalunya 
• art.15: Dret de totes les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures 
d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació; i dret al lliure 
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.  
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Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  
• art. 5 Tercer: Determina l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe com les 
dues tipologies de violència en l’àmbit laboral. 
• Capítol 7 (art. 27 a 29): Tracta l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en 
l’àmbit laboral i social. 
 
Observacions: L’assetjament moral (mobbing) és un fet discriminatori que es dona en 
l’àmbit empresarial però atès que no ve determinat pel gènere no s’emmarca com a 
violència masclista, per la qual cosa no el tractarem en el present protocol. (Normativa 
aplicable en cas de mobbing: articles 4 i 50 de l'Estatut dels treballadors; article 115 de la Llei general de 
la Seguretat Social; article 14 de la Llei de prevenció de riscos laborals; articles 8, 12 i 13 de la Llei 
d'infraccions i sancions en l'ordre social). 
 
 
 


