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1. Introducció  

 

En els darrers anys l’Ajuntament de Favara ha demostrat el seu 

compromís ferm en la lluita per la igualtat de gènere i l’erradicació de la 

Violència de Gènere. Mostra d’aquest compromís és la redacció del 

present Protocol d’atenció a les víctimes de la Violència de Gènere que 

sorgeix de la necessitat d’abordar d’una manera ordenada i eficaç la 

violència masclista a través d’una actuació coordinada i integral i que 

pretén ser una ferramenta útil de treball i consulta per a tots els 

professionals que intervenen enfront de situacions de violència de gènere 

i que guiarà la seua actuació davant qualsevol cas a la vegada que 

sistematitza informació clau, recursos disponibles i drets de les víctimes 

entre altres qüestions.  

La violència masclista representa una de les manifestacions més clares 

i cruentes de la desigualtat de gènere i és conseqüència de les relacions 

de poder que existeixen dels homes sobre les dones, una desigualtat que 

s’ha donat al llarg de la història en totes les parts del món.  

Fins fa poc la violència de gènere es considerava com un problema 

d’àmbit privat que sols incumbia a la parella, però actualment és 

considerat com un problema de caràcter públic i, per tant, tots els agents 

socials i totes les administracions públiques han d’estar implicades en la 

lluita per la seua erradicació, qüestió que es cristal·litza en la Llei Orgànica 

1/2005, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere, que estableix que els poders no poden ser aliens a 

la violència masclista, ja que representa un dels atacs més directes als 

drets fonamentals de les dones i, per tant, han d’involucrar-se en la seua 

http://www.fem-accio.es/
mailto:consultora.igualtat@gmail.com


 

 

Protocol  d’atenció a les víctimes de VG 

 

 

 

 

4 
 

Consultora Igualtat FEM-ACCIÓ  - TODOLI I TORRES INNOVACIONS SL – CIF B97565352  Tel: 962 876 259 
C/ Font d´En Carròs, 2-2-10    46702 - Gandía - Valencia     www.fem-accio.es    consultora.igualtat@gmail.com 

 

erradicació i crear un sistema integral de lluita basat en la prevenció, 

protecció i recuperació de la víctima.  

En aquest sentit, les administracions locals amb tots els seus serveis i els 

diferents professionals que l’integren, per ser l’administració més pròxima 

i amb contacte directe amb la ciutadania, representen una ferramenta 

fonamental per acabar amb aquesta xacra social. 

Però a fi que l’actuació dels diferents agents tinga èxit, cada 

professional ha de conèixer els diferents conceptes, instruments 

normatius, pautes d’actuació i els recursos disponibles així com estar 

completament conscienciat sobre la delicada situació de les víctimes i 

les persones a càrrec seu, per això aquest Protocol pretén ser un recurs 

de consulta per a tots els professionals que entren en contacte amb les 

possibles víctimes de violència de gènere per a guiar la seua actuació i 

facilitar informació útil per a donar la millor atenció possible a les víctimes.  
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2. Normativa en matèria de VG 

 

El desenvolupament del marc normatiu sobre violència de gènere que 

s’ha impulsat en les últimes dècades representa un pas fonamental per a 

la lluita contra aquest greu problema, ja que a través d’aquesta 

normativa s’articulen tota una sèrie de mecanismes per a poder establir 

mesures per a la prevenció de la violència masclista però també per a la 

protecció de les víctimes i les persones a càrrec seu i de sancions per als 

perpetuadors.  

A continuació passarem a nomenar les diferents normatives i 

disposicions internacionals, nacionals i autonòmiques més rellevants en 

matèria d’Igualtat i violència masclista entre dones i homes.   

Normativa Internacional 

1948. Declaració Universal dels Drets Humans «Tothom té tots els drets 

i les llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de 

raça, color ni sexe».  

1975. Decenni de les Dones/ I Conferència Mundial de la Dona a 

Mèxic. Any Internacional de les Dones. En aquesta conferència es va 

definir un pla d’acció mundial per la consecució dels objectius de l’Any 

Internacional de la Dona, que incloïa un ampli conjunt de directrius per al 

progrés de les dones a desenvolupar en el decenni 1976-1985. 

1979. Conveni sobre l'Eliminació de totes les formes de discriminació 

contra la dona. Norma ratificada per Espanya en 1983. Conté nombrosos 

articles relacionats amb la igualtat i la lluita contra la discriminació cap a 

la dona. El seu primer article diu “A l'efecte de la present Convenció, 
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l'expressió discriminació contra la dona denotarà tota distinció, exclusió o 

restricció basada en el sexe que tinga per objecte o resultat menyscabar 

o anul·lar el reconeixement, gaudi o exercici per la dona, 

independentment del seu estat civil, sobre la base de la igualtat de 

l'home i la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals en les esferes 

política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera”. 

1980. II Conferència Mundial de la Dona a Copenhaguen. Naix amb 

l’objectiu d’examinar els avanços realitzats cap al compliment dels 

objectius de la primera conferència, especialment els relacionats amb el 

treball, la salut i l’educació. A més es va crear un programa on 

s’adoptaven mesures que garantien l’apropiació i el control de les 

propietats i la protecció dels drets a l’herència i custòdia de fills. 

1985. III Conferència Mundial de la Dona a Nairobi. Junt amb la 

conferència anterior va permetre adoptar importants plans d’acció amb 

mesures en els àmbits laboral i educatiu i promoure la creació d’oficines 

de la dona de caràcter estatal. 

1993. Conferència Mundial de Drets Humans. La conferència va tractar 

el tema dels drets humans de manera àmplia, posant especial èmfasi a 

recalcar els drets de la dona, els drets dels indígenes i els drets de les 

minories, entre altres, en el context dels drets econòmics i polítics 

universals. Els drets de la dona en particular van tenir una forta i notable 

presència en la conferència. Van assistir representants de 171 nacions i 

800 ONG, amb aproximadament 7.000 participants en total. 

1995. IV Conferència Mundial de les Dones, de Beijing. Plataforma 

d’acció on va aparèixer per primera vegada el concepte de Gender 

mainstreaming o transversalitat de gènere, un instrument per a portar a 
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terme polítiques de gènere de forma transversal en tots els àmbits de la 

societat. .  

Les Nacions Unides han organitzat quatre conferències mundials sobre 

la dona, que es van celebrar a Ciutat de Mèxic (1975), Copenhaguen 

(1980), Nairobi (1985) i Beijing (1995), les quals han contribuït enormement 

a situar la igualtat de gènere en el centre de l’agenda política mundial, 

especialment la Quarta conferència de Beijing que va marcar un punt 

d’inflexió, constituint un programa en favor de l’apoderament de la dona 

de forma transversal.  

1998. Declaració Mundial sobre les Dones en els governs locals. 

Declaració per a que els governs locals i regionals es comprometen a 

utilitzar les seues facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat 

més gran elaborada i promoguda pel Consell de Municipis i Regions 

d’Europa i els seus socis.  

2015. L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Impulsa el 

compromís de la comunitat internacional per a l’èxit de la igualtat de 

gènere i l’apoderament de totes les dones i xiquetes a través del seu 

cinquè objectiu específic i, de manera transversal, en els altres objectius. 

A banda de les accions encaminades a garantir la condició jurídica i 

social de les dones, també es planteja la necessitat de reorganitzar les 

institucions i d’adquirir compromisos polítics i econòmics que puguen 

transformar la societat en el seu conjunt. 
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Normativa Espanyola 

1978. Constitució Espanyola. 

Article 9.2. Estableix que «correspon als poders públics promoure les 

condicions per tal que la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups en 

els quals s’integren siguen reals i efectives; remoure els obstacles que 

impedeixin o en dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els 

ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.»  

Article 14. Proclama que «els espanyols són iguals davant la llei, sense 

que puga prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, 

religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o 

social.» 

1983. Creació de l’Institut de la Dona. Es crea per mitjà de la Llei 

16/1983, de 24 d'octubre, amb la finalitat primordial de promoure i 

fomentar les condicions que possibiliten la igualtat social d'ambdós sexes 

i la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i 

social. 

1985. Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.  

Art. 4.2. C: «Els treballadors tenen dret a no ser discriminats directament 

o indirectament per a l’ocupació, o una vegada ocupats, per raons de 

sexe, estat civil…» 

Art. 17.1. Principi de no discriminació en les relacions laborals: 

”S’entendran nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules 

dels convenis col·lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de 

l’empresari que donen lloc en l’ocupació, així com en matèria de 

retribucions, jornada i altres condicions de treball, a situacions de 
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discriminació directa o indirecta desfavorables per raó d’edat o 

discapacitat o a situacions de discriminació directa o indirecta per raó 

de sexe, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil, condició social, religió o 

conviccions, idees polítiques, orientació o condició sexual, adhesió o no 

a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb persones que 

pertanyen a l’empresa o hi estan relacionades i llengua dins de l’Estat 

espanyol.” 

Art. 17.4. Principi d’accions positives per a afavorir la inclusió de la 

dona en l’empresa: «La negociació col·lectiva podrà establir mesures 

d’acció positiva per a afavorir l’accés de les dones a totes les professions. 

A aquest efecte podrà establir reserves i preferències en les condicions 

de contractació de manera que, en igualtat de condicions d’idoneïtat, 

tinguen preferència per a ser contractades les persones del sexe menys 

representat en el grup professional de què es tracte.» 

 Art. 24.2. Igualtat de tracte en els criteris d’ascens, i possibilitat 

d’establir-ne mesures d’actuació positiva. 

 Art. 28. Igualtat de remuneració per raó de sexe. 

1996. Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, on es 

regula la protecció de les víctimes de violència de gènere. 

1996. El Codi Penal en el seu articulat fa referència a la discriminació 

(articles 22.4, 314, 510, 511 i 512) i estableix penes i multes. 

1999. Llei 39/99, de 5 de novembre, de conciliació de la vida familiar i 

laboral de les persones treballadores.  

2003. Llei 30/2003, de 13 d’octubre, sobre mesures per incorporar la 

valoració de l’impacte de gènere en les disposicions normatives del 

Govern.  
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2003. Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció 

de les víctimes de la violència domèstica. 

2004. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere. Rectificada el 2018, amb 

la modificació de l’article 20, per a incorporar el manteniment del 

reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta a les víctimes de 

violència de gènere i tràfic de persones; de l’article 23, que disposa el 

reconeixement dels drets regulats mitjançant una sentència 

condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de 

protecció o qualsevol altra resolució judicial que s’acorda a favor de la 

víctima; i d’alguns apartats de l’article 27 relacionats amb les ajudes 

d’assistència a les víctimes. 

2006. Aprovació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 

de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de 

dependència. 

2007. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes. La llei posa l’accent en la importància de les accions 

preventives i en la consideració de la dimensió transversal de la igualtat 

com a principi fonamental del text normatiu, tot i que reconeix també la 

necessitat d’adoptar accions positives per part dels poders públics a 

l’empara de la licitud constitucional.  

2008. Creació del Ministeri d’Igualtat, al qual li correspon proposar i 

executar les polítiques del Govern en matèria d'igualtat, la lluita contra 

tota mena de discriminació i contra la violència de gènere. 

2012. Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma 

del mercat laboral. Ha posat en marxa els mecanismes necessaris per a 

una nova cultura de l’ocupació basada en la flexibilitat, que facilita la 
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participació de la dona en el mercat de treball, introduint noves mesures 

com són les bonificacions i reduccions en les quotes de la Seguretat Social 

a les empreses per contractacions de dones, la supressió de categories 

professionals en el sistema de classificació professional amb garantia de 

no discriminació entre dones i homes, o la regulació del treball a 

distància. 

2015. Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte. 

Que aglutina tota una sèrie de catàlegs de drets processals i 

extraprocessals per a les víctimes de delictes introduint diverses previsions 

que afecten a les víctimes de violència de gènere i de tràfic d’éssers 

humans i també reconeix als fills i filles menors o persones baix la guarda i 

custòdia de les dones víctimes de violència el dret a les mesures 

d’assistència i protecció.  

2015. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. En la disposició addicional 

vuitena obliga les administracions públiques a respectar la igualtat de 

tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, per tant, caldrà adoptar les 

mesures per a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre dones 

i homes. 

2019. Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a 

garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el 

treball i l’ocupació. Conté set articles que corresponen a les 

modificacions de les set lleis que, sense dubte, incideixen de forma 

directa en la igualtat de dones i homes. Aquest reial decret modifica La 

Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes, L’Estatut dels 

Treballadors i L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Codi de Violència de Gènere i Domèstica, del 16 de juliol de 2020.  
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Normativa Autonòmica 

1982. Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En l’article 8.2 

estableix que els poders públics estan vinculats pels drets reconeguts per 

la Constitució Espanyola, l'ordenament de la Unió Europea i en els 

instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i 

col·lectius. 

1997. Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel 

qual es crea l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat 

Valenciana. 

1997. Ordre de 25 de juliol de 1997, de la Conselleria de Benestar 

Social, per la qual es crea el Consell Valencià de la Dona. 

2003. Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre 

Dones i Homes. En l’article 20.3 estableix que perquè les empreses 

obtinguin les ajudes previstes per tenir dissenyats Plans d’Igualtat, aquests 

hauran de ser visats pel centre directiu de l’Administració de la 

Generalitat amb competències en matèria de dona, presentant 

anualment un informe d’avaluació de resultats. 

2011. Decret 153/2011, de 14 d'octubre, del Consell, pel qual es 

modifica el Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es va 

crear l'Observatori.  

2012. Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra 

la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

2018. Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista.  
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Normativa local 

I Pla per a la Ciutadania en Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones 

del Municipi de Favara (2018-2021). 

Informe avaluació de la consecució del I Pla per a la Ciutadania en 

Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones del Municipi de Favara (2018-

2021). 

II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones del Municipi de 

Favara. 
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3. Conceptualització de la VG 

 

La Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la dona de 

l’ONU del 1993 defineix la violència de gènere com: “Tot acte de 

violència basat en la pertinença al sexe femení que tinga o puga tenir 

com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, 

així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària 

de la llibertat tant si és en la vida pública com en la privada”.  

Per la seua banda, la Llei Orgànica 1/2004 del 28 de desembre, de 

Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, defineix la 

violència de gènere com “Tot acte de violència (…) que, com 

manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions 

de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per part 

dels que siguen o hagen sigut els seus conjugues o de qui estiguen o 

hagen estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense 

convivència. (…) que tinga o puga tenir com a resultat un dany o 

sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces 

de tals actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es 

produeixen en la vida pública com en la vida privada”. 

Si comparem les dues definicions podrem observar que la donada per 

la Declaració de l’ONU ens dona una conceptualització molt més àmplia 

de la violència de gènere, ja que abasta tots els tipus de violència i els 

diferents àmbits de la vida de la dona als que afecta, però, en canvi, la 

definició donada per la Llei Orgànica 1/2004 és molt més limitada, ja que 

entén per violència de gènere la violència exercida contra les dones per 

siguen o hagen sigut parella seua.  
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Com ja hem vist, la violència masclista és una de les formes més 

cruentes de la desigualtat existent entre homes i dones que afecta les 

dones pel simple fet de ser-ho, a més, és un problema internacional i 

transhistòric, és a dir, que es dona en totes les parts del món al llarg de la 

història. A més, fins fa relativament poc era una qüestió que no 

transcendia a l’àmbit públic perquè es considerava com una qüestió 

privada de les parelles en la que no s’havia d’intervenir.  

Ha sigut gràcies a anys de lluita i reivindicació per part del feminisme 

que s’ha aconseguit conscienciar a la població sobre la gravetat 

d’aquest fenomen social i situar la qüestió en l’àmbit públic deixant de 

considerar-lo un problema individual i privat de les parelles per a 

considerar-lo com un problema social vinculat a l’estructura de la nostra 

societat asimètrica entre dones i homes on les dones veuen que la seua 

vida corre perill pel simple fet de ser dones, per tant, a pesar de ser un 

fenomen extremadament complet, podem afirmar que la principal 

causa d’aquesta violència és la situació de subordinació i discriminació 

de les dones respecte als homes que les situa en una posició de 

vulnerabilitat.  

Aquest canvi de paradigma també va suposar un canvi en la forma 

d’abordar aquest problema començant a establir-se i articular-se 

diferents mecanismes legals i institucionals per a acabar amb aquest 

problema.  

Tipus de Violència  

La violència contra les dones es manifesta de diverses formes i està 

present i transcendeix a tots els àmbits de la seua vida com són l’àmbit 

domèstic, el laboral i el social. A continuació anem a veure algunes 

d’aquestes tipologies:  
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- Violència física: És la violència més visible i, per tant, fàcil de 

reconèixer i consisteix en qualsevol acte que mitjançant l’ús 

deliberat de la força gènere lesions físiques, dany o dolor en el cos 

de la víctima com colps, espentes, estrangulaments o amb 

objectes com armes de focs, ganivets, cigarrets... 

- Violència psicològica: Són totes els actes o accions que atempten 

contra la integritat psíquica i emocional de la dona i contra la seua 

dignitat que es manifesta amb conductes verbals coercitives, 

humiliacions, manipulacions, insults, control, intimidació, 

amenaces... amb l’objectiu de minar la confiança i l’autoestima 

de la víctima i consolidar el control i el poder de l’agressor sobre 

ella amb el consegüent procés d’aïllament i anul·lació.  

- Violència sexual: Qualsevol acte que oblige a una persona 

mitjançant el xantatge, amenaces o la força a dur a terme 

activitats d’índole sexual sense el seu consentiment exprés, 

atemptant contra la seua llibertat sexual. Aquesta violència 

abasta qualsevol mena de contacte sexual no consentit com 

l’assetjament, l’explotació, l’abús o la intimidació.  

- Tràfic de dones: Control o ús de les dones amb fi d’explotació 

sexual, prostitució, comerç sexual, o qualsevol que fora el tipus de 

relació forçada: conjugal, paterna-filial, laboral, etc., que uneix a 

la víctima amb l’agressor.  

- Violència econòmica: Accions que busquen la reducció o privació 

no justificada legalment dels recursos econòmics de la víctima 

mitjançant el control de les seues finances, impedint-li treballar o 

accedir lliurement al seu patrimoni aconseguint així una total 

dependència de la víctima.  
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- Violència vicària: Conductes realitzades de forma conscient per a 

generar un dany o sofriment a la víctima, però fent-se valer d’una 

tercera persona o objecte. La forma més cruenta és a través dels 

fills i filles.  

- Violència digital: Violència que s’exerceix a través dels mitjans 

digitals com són les xarxes socials, el correu electrònic, el 

Whatsapp... aquesta violència ha augmentat de forma 

considerable entre les adolescents. Contempla pràctiques com 

l’assetjament o el control de la parella demanant localitzacions o 

fotografies així com enfadar-se si no contesta immediatament, 

controla les converses, exigeix contrasenyes o espiar el mòbil.  

 

El cicle i l’escala de la violència  

La violència contra les dones dins de l’àmbit de la parella és un 

fenomen extremadament complex amb conseqüències molt greus per a 

la víctima. Aquesta violència es desenvolupa generalment seguint una 

sèrie de pautes concretes que s’han identificat per a intentar millorar la 

comprensió a través de diverses teories com són “l’Escala de la violència” 

i el “Cicle de la violència”.  

La sociòloga Carmen Ruiz Repullo va descriure la violència de gènere 

com un procés gradual i ascendent d’etapes en les quals la intensitat i la 

freqüència de les agressions va incrementant-se a mesura que passa el 

temps i aquest procés el va anomenar “l’Escala de la Violència”.  

Aquesta escala comença amb conductes d’abús psicològic baix 

l’aparença d’actituds de protecció que dificulten la identificació per part 

de la víctima, però que van reduint la seguretat i la confiança en si 

mateixa de la víctima. Aquestes conductes restrictives i controladores van 
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minant la seua autonomia a la vegada que la fan més dependent 

respecte a l’agressor.  

Normalment, les víctimes no perceben aquestes actituds com poden 

ser el control d’horari o la forma de vestir o els gels que són l’antesala del 

maltractament físic com agressives, si no més bé creuen que són 

manifestacions del caràcter de la parella. 

L’augment progressiu de la violència fins arribar a les agressions físiques 

i inclús la mort, pot estendrès al llarg d’un prolongat període de temps, 

durant el qual la víctima anirà perdent l’autoestima i la seguretat personal 

de manera que cada vegada li resultarà més difícil entendre la 

transcendència del procés en el que esta immersa i el risc que corre, per 

això per a ella és de vital importància prendre consciència de com 

perilloses és la seua situació i la necessitat que té de protegir-se.  

 

 
Control: ubicació, amistats, estètica, xarxes socials i mòbil 

Aïllament respecte amistats, hobbies, família 

Xantatge i culpabilització 

Agressions sexuals sota un fals consentiment 

Desvalorització, humiliacions i insults 

Intimidació 

Agressions físiques inicials 

Amenaces 

Agressió sexual amb força 

Violència física severa 
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Paral·lelament a aquesta escala de la violència es produeix el Cicle de 

la Violència, un procés descrit per la psicòloga Leonor Walker en el que 

les dones víctimes de violència de gènere es veuen immerses sense quasi 

adonar-se’n i per això moltes vegades els resulta difícil escapar.  

 

Paral·lelament a aquesta escala de la violència es produeix el Cicle de 

la Violència, un procés descrit per la psicòloga Leonor Walker en el que 

les dones víctimes de violència de gènere es veuen immerses sense quasi 

adonar-se’n i per això moltes vegades els resulta difícil escapar. Aquest 

cicle consta de 3 fases diferents: 

1) Fase d’acumulació de tensió: Aquesta fase té una duració 

indeterminada. Es caracteritza per una escalada gradual de la 

tensió a partir de conflictes quotidians sense motius comprensibles 

a partir dels quals l’agressor va augmentant la seua violència.  

La víctima restarà importància a aquests episodis, intentarà 

justificar i encobrir el comportament de l’agressor, modificarà les 

seues accions per a que no tornen a ocórrer i així l’agressor anirà 

refermant el seu control i domini. A poc a poc, amb l’augment de 

la violència s’entrarà en la següent fase.  
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2) Fase d’explosió: en aquesta fase es produeix una descàrrega 

incontrolada de tota la tensió acumulada en la fase anterior 

produint-se els episodis més violents. L’agressor davant la mínima 

excusa passarà a agredir a la víctima de forma verbal, psicològica 

física i sexual, arribant a l’assassinat en els casos més extrems. 

Pel que fa a la víctima estarà avergonyida, atemorida i aïllada del 

seu entorn. En aquesta fase és quan solen demanar ajuda i de 

vegades requereixen assistència mèdica per la gravetat de les 

agressions. 

3) Fase de Lluna de mel: en aquesta fase una vegada descarregada 

la violència l’agressor manipula emocionalment a la víctima i es 

mostra penedit i extremadament amorós amb la víctima amb 

promeses de què canviarà i no tornarà a passar. La víctima 

s’autoconvencerà que no tornarà a passar, però a poc a poc 

s’entrarà de nou en la primera fase convertint-se en un cicle. 

Aquesta última fase cada vegada durarà menys temps arribant 

inclús a desaparèixer augmentant els dons anteriors en freqüència 

i intensitat i, per consegüent, augmentant també el perill de la 

víctima.  

Comprendre com funciona una relació on es dona violència de 

gènere coneixent el funcionament de l’escala de la violència i el cicle de 

la violència és fonamental per a la víctima, però també per a les persones 

que les atendran, ja que una bona atenció, respectant els seus temps i 

ajuntant a la víctima a comprendre la seua situació seran vitals per al seu 

procés de canvi.  
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Les víctimes 

Com hem dit, qualsevol dona independentment de les seues 

circumstàncies vitals pot ser víctima d’aquest tipus de violència, ja que el 

principal factor de risc és ser dona. Però aquesta violència que s’exerceix 

en l’àmbit domèstic també afecta els fills i filles i persones dependents a 

càrrec de la víctima, pel fet que creixen en un entorn on es dona 

violència té conseqüències fonamentals sobre la seua víctima, però a 

més, també poden ser víctimes directes de les agressions.  

Per a protegir a les víctimes és important estar atents als diversos indicis 

que ens donen pistes del que poden estar vivint i així posar en marxa els 

diferents mecanismes de protecció. A continuació enumerarem alguns 

d’aquests indicis de ser víctimes de violència de gènere.  

Tal com hem vist, la violència de gènere es manifesta de múltiples 

formes i té conseqüències sobre diversos àmbits de la vida de les dones, 

per tant, també són molt diversos els indicis que podem detectar. 

Per les seqüeles i lesiones que deixa, el maltractament físic és el més 

fàcil de detectar, per tant, si observem que una dona presenta de forma 

reiterada lesions com hematomes, contusions o fractures que intenta 

amagar i que a l’hora d’explicar com se les ha causat es mostra 

incongruent o es contradiu hauríem de sospitar.  

Altres formes de maltractament, com són el psicològic, no mostren 

seqüeles tan visibles i, per tant, tant per a la víctima com per al seu entorn 

resulten més difícil d’identificar i hem d’estar més atents per a poder 

detectar-los i ajudar a la víctima.  
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Per exemple, quan una dona està sotmesa a l'estrès i la tensió que 

suposa viure en una relació de violència masclista li pot resultar 

extremadament complicat mantenir un ritme de vida normal i per això 

podem detectar una baixada en el seu rendiment en els estudis o en la 

feina, li costarà més mantenir la concentració, augmentarà el seu 

absentisme...  

També canviarà el seu comportament amb el seu entorn i pot passar 

a ser una dona sociable a aïllar-se i restringir al màxim les seues relacions 

personals arribant a perdre el contacte amb les seues amistats o familiars 

perquè tal vegada se sent avergonyida. Per altra banda, pot modificar 

la seua manera de vestir i mostrar un aspecte més “descuidat” i més baixa 

autoestima. 

Anímicament, es pot mostrar més apàtica, presentar crisis nervioses i 

alts i baixos emocionals així com tenir reaccions exagerades davant 

estímuls més simples com un simple colp de porta o pel contrari tenir una 

absència de reaccions i mostrar una actitud passiva davant certes 

situacions.  

Per un altre costat, si ens fixem en l’agressor també podrem observar 

alguns indicis com que presente uns clars estereotips i perjudicis de 

gènere o que utilitze un llenguatge sexista i violent al parlar de les dones 

o de la seua parella, que mostre de forma reiterada comportaments 

violents i que utilitze la violència per a resoldre els conflictes, que siga 

extremadament gelós i controlador i que ho justifique dient que ho fa per 

amor.  
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Situacions d’especial vulnerabilitat 

Com ja hem vist quan hem parlat del cicle i l’escala de la violència per 

a les dones víctimes de violència masclista pot resultar difícil escapar 

d’aquesta relació per la dinàmica a la qual es veuen abocades, però, a 

més, existeixen altes barreres que els dificulten poder escapar d’una 

relació on es dona la violència de gènere. 

Són diversos els obstacles que les dones refereixen a l’hora de dificultar 

escapar d’una relació on és dona violència masclista i entre elles podem 

trobar una pobra xarxa social i familiar que no els dona el suport suficient, 

una falta de recursos econòmics, l’existència de fills i filles i l'errònia 

creença de què estaran millor en una família. 

Altres factors són per exemple la normalització de la violència que 

tenim en la nostra societat que fa que no perceben la situació que estan 

vivint com una situació de maltractament o la dependència emocional 

respecte a l'agressor pel maltractament psicològic al qual són sotmeses 

que fan que tinguen una gran inseguretat i una baixa autoestima i que se 

senten avergonyides i culpables i, per tant, els coste demanar ajuda.  

Un altre factor decisiu és la por, tant a les represàlies de l’agressor com 

a un futur incert i vores soles per l'aïllament social al qual es veuen 

sotmeses durant el maltractament.  

A banda d’aquests factors que dificulten a les dones escapar d’una 

relació on es dona violència masclista també hi ha dones que per la seua 

situació vital són més vulnerables a ser víctimes, però també tenen més 

difícil escapar.  
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Aquestes situacions són per exemple l’embaràs, dones immigrants, 

dones discapacitades, dones en situació de tràfic, dones en el món rural 

per l’aïllament que suposa de tots els recursos i les dones majors.  

Conseqüències  

Els impactes de la violència de gènere són múltiples i afecten diversos 

àmbits de la vida de la dona, per tant, qualsevol siga la tipologia que la 

dona sofrisca té conseqüències sobre la seua salut biopsicosocial, 

algunes de les quals arriben a ser irreparables.  

Les conseqüències en la salut física poden ser diferents lesions com 

contusions, fractures d’os, cremades, però algunes agressions poden 

produir lesions molt més greus que poden produir algun tipus de 

discapacitat com pèrdua d’audició, problemes d’esquena, trastorns de 

l’aparell digestiu...  

El maltractament també va deteriorant la seua salut psicològica i 

genera conseqüències com són la depressió, intents de suïcidi, trastorn 

per estrès posttraumàtic, trastorns dels hàbits alimentaris, trastorns 

conductuals com addiccions a l’alcohol i les drogues, conductes de risc... 

a més, després d’estar sotmeses a aquest maltractament les víctimes 

també solen referir una baixa autoestima, una autoimatge negativa, es 

mostren totalment desmotivades en el seu dia a dia, no volen pensar en 

el futur, dificultat per a expressar les seues emocions, entre altres.  

També té efectes sobre la salut reproductiva i ginecològica, ja que les 

dones víctimes presenten una major taxa d’infeccions vaginals i de les 

vies urinàries, dolor pelvià que pot arribar a ser crònic, embarassos de risc 

amb major taxa d’avortament, mort perinatal i embaràs prematur, etc.  
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Però la conseqüència més fatal sobre la salut de les dones és la mort, 

ja siga assassinades a mans de la seua parella o exparella o pel suïcidi 

derivat de no poder suportar més la situació tan traumàtica que estan 

vivint.  

Viure una situació de maltractament també afecta al treball i als 

estudis de les víctimes, ja que presentaran una baixada de rendiment, 

falta de concentració i un major absentisme.  

Per últim, el maltractament també té efectes sobre la vida social de les 

dones, ja que reduiran al màxim les seues interaccions socials i estaran 

totalment aïllades del seu entorn familiar i d’amistats cosa que també els 

dificultarà demanar ajuda perquè no confiaran en ningú.  

Però aquestes conseqüències no es limiten a la víctima, les persones 

del seu entorn també les poden sofrir sobretot si la víctima té fills i filles o 

persones dependents a càrrec seu.  
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4. Dades del municipi 

 

Població 

Favara és un municipi de la província de València, concretament 

pertanyent a la comarca de la Ribera Baixa, que té una població de 

2.563 habitants, 59 habitants més que l’any anterior, dels quals 1.310 són 

homes i 1.253 són dones.  

Si analitzem l’evolució de la població en el municipi de Favara durant 

els últims 10 anys veurem que la tendència és la d’anar augmentat 

gradualment amb una disminució el 2014 i el 2020, encara que el balanç 

total és positiu, augmentant en 107 habitants els últims 10 anys, ja que 

passa de 2.456 habitants el 2012 a 2.563 el 2021.  
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Si passem a analitzar l’evolució de la població per gènere, veurem que 

els dos gèneres segueixen la tendència general d’anar augmentant el 

nombre d’habitants, però encara que en el 2012 el nombre d’homes i 

dones està bastant igualat amb 1230 homes i 1226 dones, el nombre 

d’habitants homes augmenta més que el nombre d’habitants dones, de 

fet en el 2016 el nombre d’homes augmenta respecte a l’any anterior i, 

en canvi, el de dones disminueix.  
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Quant a la mitjana d'edat de la població de Favara, s’estableix en 

44,36 anys, 2,01 anys més que fa 5, cosa que ens indica que la població 

està envellint. La població es reparteix de la següent manera per grups 

d’edat i gènere: 

 

 

 

Com podem veure en la piràmide, el rang de població més ampli se 

situa entre els 40 i 55 anys. La població menor d’edat, és a dir, menor de 

18 anys representa el 16,6% dels quals 225 són homes i 201 són dones, la 

població entre 18 i 65 anys són el 63,4% amb 853 homes i 772 dones i la 

població major de 65 anys són el 20% amb 232 homes i 280 dones. Com 

podem observar encara que en tots els rangs la població d’homes és 

major que la de les dones la tendència es reverteix a mesura que la 

població va envellint amb més dones que homes.   
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Serveis Municipals 

A continuació anem a veure els diversos serveis municipals disponibles 

en el municipi de Favara. 

Pel que fa als centres educatius en Favara en trobem 2, l’escoleta 

infantil municipal “Aprenem” que cobreix l’etapa educativa de 0 a 3 anys 

i el CEIP Fèlix Olmos des d’infantil fins a sisè de primària.  

Pel que fa als Serveis Socials, el municipi compta tant amb serveis 

socials propis com mancomunats compartits per tots els pobles de la 

mancomunitat. L’equip de Serveis Socials d’atenció primària bàsica és un 

equip interdisciplinari format per: 

- 1 coordinadora 

- 6 treballadores socials repartides pels diferents municipis de la 

mancomunitat 

- 2 educadores socials 

- 1 psicòloga 

- 1 assessora jurídica 

- 1 tècnica en igualtat 

- 4 auxiliars administratives 

- 1 tècnica per al programa d’itineraris socials 

- 2 tècnics d’integració d’itinerari 

Les funcions i programes que duen a terme aquests serveis són els 

emmarcats per la Llei 3/2019 de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis 

Socials de la Comunitat Valenciana als seus articles 17 i 18 a més de: 

- Informació, orientació, assessorament tècnic 

- Ajudes econòmiques i individualitzades 

- Programa de Convivència i Servei d’Ajuda a Domicili 
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- Intervenció familiar en unitats de convivència de situació de risc 

- Programa d’absentisme escolar 

- Taller de reforç educatiu 

- Atenció individualitzada a persones majors i els seus familiars 

- Assessorament jurídic 

- Atenció psicològica 

- Taller d’integració de les llengües  

- Dependència 

- Renta Valenciana d’Inclusió 

- Programa la Ribera amb la Infància 

- Plans d’Igualtat 

- Tallers de Prevenció de viogen. 

Per altra banda, també hi ha un equip d’atenció secundària que és 

l’EEIIAA (Equip Especialitzat d’Intervenció Infància i Adolescència) format 

per 2 psicòlogues i una educadora social.  

Respecte a la Policia Local, el municipi compta amb dos agents de 

Policia Local i com no disposa de caserna de la Guàrdia Civil, depèn 

directament de la posta de Cullera i pertany a la partida judicial de 

Sueca.  

Favara disposa d’un centre auxiliar de salut situat al C/Lepanto, 2 que 

pertany a l’àrea de salut d’Alzira i cobreix tots els serveis mèdics i 

d’atenció primària que es necessiten en el municipi.  
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Violència de Gènere 

En el municipi s’han registrat 6 dones víctimes de violència de gènere 

en els últims anys, de la qual sols una tenia fills o filles.  

A més, Favara està inscrit al sistema VioGén que és el sistema de 

seguiment integral dels casos de Violència de gènere de la Secretaria 

d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior i a l'Atenpro, el servici Telefònic 

d’Atenció i Protecció de les víctimes de violència de gènere.  
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5. Objectius del Protocol  

 

Definir uns objectius clars ens ajuda a encarar les nostres accions i unir 

els esforços a la seua consecució, per això en tot el nostre treball hem de 

tenir presents aquests objectius que volen aconseguir.  

L’objectiu general d’aquest protocol és atorgar unes directrius clares 

d’actuació als professionals que entren en contacte amb dones que 

poden ser víctimes de violència de gènere per a que puguen a través 

d’alguns indicis identificar-les i proporcionar-les la millor atenció possible 

així com derivar-les als serveis necessaris.  

Per altra banda, els objectius específics són: 

- Millorar l’atenció de les dones víctimes de violència masclista.  

- Fer efectiva la coordinació entre les diferents institucions i agents 

implicats en l’atenció de les dones víctimes de violència de 

gènere. 

- Conèixer les situacions d’especial vulnerabilitat i donar-los atenció 

especialitzada.  

Per aconseguir aquests objectius generals i específics el que farem és: 

- Donar a conèixer els diferents indicis de les víctimes de violència 

de gènere per afavorir una detecció precoç. 

- Identificar els col·lectius de dones especialment vulnerables i 

planificar mesures específiques per a les dones d’aquests 

col·lectius.  

- Garantir una atenció integral per a les dones víctimes de violència 

de gènere i per als seus fills i filles.  
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- Assegurar una protecció immediata per a les dones víctimes i així 

assegurar la seua seguretat i reduir al mínim les conseqüències 

d’aquesta violència.  

- Propiciar l’empoderament femení i la presa de decisions de forma 

autonoma per part de les víctimes.  

- Identificar a tots els agents implicats en l’atenció de les víctimes de 

la violència masclista.  

- Establir unes pautes d’actuació clares per a les diferents àrees 

d’actuació segons les seues competències.  

- Potenciar una actuació coordinada entre els diferents agents 

implicats, afavorint la col·laboració i comunicació entre els 

diferents departaments i així aconseguir evitar una revictimització.  

- Donar a conèixer els recursos disponibles per a les dones víctimes 

de violència de gènere.  
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6. Àmbits d’intervenció  

 

Per a poder establir unes pautes clares d’actuació i unes mesures 

concretes segons les competències de cada agent cal definir clarament 

quins seran els diferents àmbits que intervindran i actuaran davant un cas 

de violència de gènere.  

La cooperació i l’actuació coordinada entre els diferents agents 

implicats en l’atenció és fonamental per a evitar una revictimització de la 

víctima, és a dir, evitar un sofriment afegit a la víctima per part de les 

institucions i els professionals encarregats de la seua atenció.  

Quan parlem d’intervenció amb les víctimes diferenciem 4 tipus els 

quals han de seguir els agents implicats: 

- Detecció: el primer pas per a garantir una bona atenció és fer una 

detecció dels casos, com més precoç millor, per això, cal estar 

alerta davant qualsevol indici de sospita. 

- Protecció: l’activació immediata de tots els mecanismes de 

protecció de les víctimes i de les persones a càrrec seu és 

fonamental per a poder garantir la seua seguretat.  

- Atenció: l’atenció a les víctimes de violència de gènere ha de ser 

especialitzada i s’ha d’adaptar a les seues circumstàncies vitals i a 

la dels seus fills i filles i persones a càrrec seu. 

- Prevenció: per a combatre la violència de gènere és important la 

prevenció i així eliminar el problema des de l’arrel i que el rebuig i 

la consciència general de la població siga tan gran que no es 

done cap cas.  
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A continuació detallarem els diferents àmbits d’intervenció i les seues 

característiques:  

Àmbit educatiu 

Un dels principals objectius de l’escola és integrar socialment a 

l’alumnat en la societat en la qual està immers, és a dir, l’escola és un dels 

principals contextos de socialització de les persones, ja que a través de 

l’escolarització es transmeten pautes socials i valors que ajuden als i les 

alumnes a viure en grup i integrar-se en la societat respectant les seues 

normes i valors.  

Donat aquest paper clau en la transmissió de valors i normes, l’escola 

també té un paper fonamental a l’hora d’educar i transmetre valors 

d’igualtat i respecte entre els i les alumnes per a que en un futur siguen 

dones i homes lliures de qualsevol perjudici i estereotip sexista.  

Per tant, l’escola ha de treballar per educar en valors d'igualtat i de 

deslegitimació de models de gènere estereotipats, cosa que suposa una 

de les estratègies més importants per a la prevenció i erradicació de la 

violència de gènere ja des d’edats molt primerenques.  

A banda d’aquesta faceta d’agent socialitzador l’escola també 

representa un escenari avantatjós a l’hora de detectar casos de violència 

masclista tant si es dona entre alumnes del centre com si es dona entre 

els pares i mares d’algun alumne o alumna.  

Per tot açò, és important que tota la comunitat educativa, 

especialment els que estan en estret contacte amb l’alumnat sàpiga 

com actuar davant la sospita d’algun cas de violència de gènere.  
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Àmbit sanitari 

La violència de gènere va ser declarada en els anys 90 com un 

problema de salut pública, tant per la magnitud de les lesions que 

presenten les víctimes com per les conseqüències que tenen en la seua 

salut física, mental i reproductiva a curt i llarg termini.  

A causa d’aquestes conseqüències sobre la seua salut, al llarg de tota 

la relació de maltractament les dones víctimes solen acudir de forma 

reiterada als diferents recursos del sistema sanitari, sobretot els serveis 

d’urgència, per això els diversos professionals sanitaris tenen un important 

paper a l’hora de detectar un cas de violència masclista, inclús en les 

seues fases més inicials.  

Per altra part, les institucions sanitàries també entren en contacte amb 

la resta d’agents d’implicats en l’atenció a les víctimes, per tant, també 

han de coordinar-se amb aquests, ja que poden ser el punt central en 

l’atenció interdisciplinar de les víctimes. 

Àmbit dels serveis socials 

Els serveis socials municipals de base són el primer punt d’accés al 

sistema de Serveis socials i tenen l’objectiu d'oferir tota una sèrie de serveis 

i actuacions orientades a donar resposta als problemes i necessitats 

personals, familiars o socials de la ciutadania i afavorir la seua integració 

social i autonomia, en definitiva, a millorar el benestar social de tota la 

població del municipi.  

Donada la proximitat d’aquests serveis amb la ciutadania del municipi, 

són coneixedors de primera mà de les necessitats de la població i també 

poden assabentar-se de qualsevol situació de violència de gènere que 

s’estiga donant, per això també, són un clar per a la detecció i atenció 
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de les víctimes de violència de gènere mitjançant la prestació 

d’informació i orientació en els recursos així com la derivació als diferents 

serveix existents que siguen més adequats per a la seua situació.  

Àmbit de Seguretat 

La violència de gènere suposa una greu i cruenta violació dels drets 

humans de les dones, ataca al dret a la llibertat, a la igualtat, la vida la 

seguretat i la no discriminació entre altres, per tant, són les forces i cossos 

de seguretat de l’estat els que han d’evitar qualsevol mena de violència 

que perjudique l’exercici i desenvolupament total d’aquests drets i els 

que protegisquen a les víctimes.  

A causa d’aquest treball que porten a terme, les forces i cosso de 

seguretat de l’estat representen un punt clau en la lluita contra la 

violència de gènere, ja que com hem comentat són part fonamental a 

l’hora de detectar qualsevol cas de violència masclista i de protegir a la 

víctima així com de les persones a càrrec seu.  

Un dels principals mitjans per a iniciar l’actuació en matèria de 

violència de gènere són les denúncies, siguen interposades per la víctima 

o per algú del seu entorn, i és a través d’aquest important mecanismes 

que es poden engegar tots recursos de protecció més immediats.  

Però per a poder prestar una actuació integral i protegir a la víctima 

per així aconseguir minimitzar les conseqüències de la violència de 

gènere, és indispensable que els cossos i forces de seguretat de l’Estat 

tinguen una formació adequada i estiguen sensibilitzats en aquesta 

matèria.  
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7. Àmbit d’aplicació  

 

Quan ens referim a l’àmbit d’aplicació fem referència al territori de 

referència al qual s’aplica el present protocol que en el present cas 

queda circumscrit al territori del municipi de Favara així com totes les 

entitats municipals i serveis que allí desenvolupen la seua feina.  

Per altra banda, el protocol s’aplicarà davant qualsevol sospita o 

confirmació d’un cas de violència de gènere i serà seguit per tots els 

agents que entren en contacte amb les dones víctimes de violència 

masclista així com pels seus fills i filles o qualsevol altra persona depenent 

que estiga a càrrec seu.  
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8. Comissió tècnica 

 

La Comissió Tècnica de Seguiment i Execució es crea amb l’objectiu 

final de fer un seguiment i avaluar l’aplicació i l’èxit del present protocol 

per a poder proposar les modificacions i adaptacions necessàries per a 

garantir la seua eficàcia en l’atenció a les víctimes de violència de 

gènere.  

Aquesta Comissió Tècnica de Seguiment i Execució estarà integrada 

per totes les persones encarregades de gestionar i coordinar els diferents 

passos a seguir així com la totalitat de les actuacions que s’han de dur a 

terme durant l’atenció a les víctimes així com les diferents accions a 

executar en matèria de prevenció.  

La Comissió Tècnica estarà formada per una persona de les següents 

àrees: 

- Alcaldia 

- Secretaria 

- Àrea d’Igualtat 

- Àrea de Salut 

- Àrea d’Educació 

- Àrea de Serveis Socials  

- Àrea de Seguretat 

Els components de la Comissió poden variar i es podran incorporar 

altres persones d’altres àrees o institucions amb presència en el municipi 

que es creguen convenient sempre que s’aprove per la majoria de les 

persones que conformen la Comissió.  
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Les funcions de la Comissió Tècnica seran analitzar els diferents casos 

de violència contra les dones que es donen en el municipi per a poder 

proposar i aprovar mesures de prevenció a més supervisar la coordinació 

de les actuacions de tots els agents que entren en contacte amb les 

víctimes de violència de gènere.  

La Comissió es reunirà de forma semestral en l’Ajuntament per analitzar 

l’atenció que s’ha dut a terme en l’atenció a les víctimes de violència 

masclista que s’hagen donat en el municipi així com l’èxit en les 

actuacions dels diferents agents.   
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9. Principis rectors i pautes generals 

d’actuació 

 

Els principis rectors de l’actuació defineixen els paràmetres de 

l’actuació dels diferents agents davant un cas de violència masclista, és 

a dir, guiaran tota l’actuació dels professionals implicats en la detecció i 

atenció dels diferents casos de violència masclista.  

Els principis rectors que guiaran tota la nostra actuació seran els 

següents: 

- Actuació immediata i personalitzada: per a garantir la seguretat de 

la víctima i minimitzar el seu sofriment, les actuacions s'iniciaran com 

més aviat millor. A més, durant tota l’actuació els diferents 

professionals implicats tindran present la situació vital de la víctima 

com de les persones a càrrec seu, és a dir, la seua situació familiar, 

econòmica i cultural, per adoptar les mesures més adequades i 

adaptades a la seua situació personal i així garantir en tot moment 

la seua seguretat garantint sempre una atenció integral que 

cobreixi totes les seues necessitats.  

- Actuació respecte a la confidencialitat: les diferents actuacions és 

duran a terme amb la discreció necessària per a preservar la 

intimitat de la víctima i la seua confidencialitat per a evitar les 

possibles represàlies de l’agressor. Posarem especial atenció en 

mantenir en secret tota la seua informació personal, evitant donar 

dades que puguen identificar a la víctima i protegint els llocs on 

estiga per evitar que l’agressor intente mantenir el contacte amb 
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la víctima. Tota la documentació que es genere durant tot el 

procés quedarà custodiada.  

- Atenció professional especialitzada: s’intentarà garantir que els 

funcionaris i diferents agents que entren en contacte amb les 

víctimes o els seus fills i filles tinguen la formació especialitzada 

necessària i adequada per a poder tractar a la víctima amb la 

sensibilitat necessària i de forma imparcial, respectuosa i 

professional evitant la revictimització.  

- Actuació i intervenció coordinada: s’assegurarà que l’actuació 

entre tots els professionals i institucions que intervenen siga 

coordinada mitjançant una transmissió reciproca de la informació 

i l’estreta col·laboració. Cada professional, depenent de cada cas, 

realitzarà les derivacions necessàries als serveis o recursos adequats 

informant degudament del que es fa a la víctima.  

- Foment de l’autonomia de la víctima: durant les actuacions 

respectarem sempre i potenciarem la capacitat de decisió de la 

víctima per a potenciar la seua autonomia com a part fonamental 

del procés de recuperació fomentant així la seua independència i 

apoderament.  

- Actuacions en cas d’emergència: quan la situació siga d’extrema 

urgència, ja que existeix un risc extrem per a la vida de la víctima o 

per a qualsevol persona a càrrec seu, s’actuarà de forma 

immediata posant-se en contacte amb els serveis d’emergència, 

els Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat o la Policia Local, 

garantint en tot moment la seua seguretat i la de les persones a 

càrrec seu. 
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Vists aquests principis rectors passarem a veure algunes de les 

recomanacions bàsiques en l’actuació amb les víctimes així com 

qüestions que són millor evitar, per a garantir que duguem a terme una 

atenció adequada per a la víctima i així evitar també la revictimització.  

Algunes de les recomanacions que hem de tenir presents quan 

atenguem a alguna dona víctima de violència de gènere són:  

- Preservarem en tot moment una escolta activa, és a dir, durant 

l’atenció prestarem atenció a la narració dels fets que fa la víctima 

i el que ens intenta transmetre mantenint una actitud empàtica, 

intervenint el just i no interrompent-la constantment per a ajudar-la 

a pensar i ordenar les seues idees i que prenga decisions concises.  

- Intentarem posar-nos en el seu lloc, analitzant amb ella les seues 

pors, però mantenint una actitud positiva davant la nova vida que 

s’obri amb la seua decisió, encara que no li donarem falses 

esperances i serem realistes en com és de complicada la situació 

que està vivint.  

- Animarem a la víctima per a que expresse de forma lliure i sense 

perjudicis tots els seus sentiments respecte a la situació que viu i 

posarem èmfasi en què en cap cas és culpable de la situació que 

viu i que la violència en cap moment pot estar justificada.  

- Informarem la víctima sobre l’existència dels Centres de Dona, la 

Delegació Provincial de l’Institut de la Dona i de l’Oficina 

d’Assistència a les Víctimes del Delicte i li recomanarem acudir a 

ells, ja que allí podrà rebre ajuda legal, atenció psicològica així 

com la derivació als diferents recursos disponibles.  
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- Li recomanarem la seua participació en grups de suports de dones 

en la mateixa situació, ja que parlar amb dones amb vivències molt 

paregudes li podrà servir de molta ajuda. 

Vistes les actituds recomanables a continuació veurem algunes 

actituds i comportaments que caldria evitar: 

- De cap manera ens posarem en contacte amb l’agressor ni li 

contarem res del que ens ha contat la víctima, tampoc 

recomanarem teràpia de parella o mediació familiar, ja que 

aquest tipus de teràpies en aquestes situacions estan totalment 

contraindicades, a més, també li recomanarem a la víctima que 

evite qualsevol classe de contacte amb l’agressor.  

- Evitarem actituds més autoritàries, per exemple, no li donarem 

ordres ni la interrogarem constantment, tampoc imposarem el 

nostre criteri ni ironitzarem amb la seua situació, eludirem actituds 

paternalistes i no qüestionarem les seues decisions, més bé tot al 

contrari, en tot moment intentarem acompanyar-la en el seu 

procés per a que siga ella mateixa la que prenga la seua decisió 

per així potenciar la seua autonomia i empoderament.  

- Mostrarem una actitud realista, però evitarem ser exesivament 

dramàtics amb la situació per no espantar o pressionar a la víctima 

a l’hora de prendre qualsevol decisió. 

- En cap cas culpabilitzarem a la víctima de la seua situació i tampoc 

qüestionarem les seues decisions amb frases com “perquè 

segueixes amb ell?” perquè la podem fer retrocedir en el seu 

procés de recuperació. 
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- No restarem importància ni banalitzarem la seua situació ni 

justificarem el maltractament, més bé, en tot moment 

manifestarem de forma clara que la violència en cap cas es pot 

justificar ni tolerar.   

- No infravalorarem la seua percepció de perill, si la víctima ens 

transmet que sent que està en una situació de perill extrem 

automàticament valorarem la seua situació així per garantir la 

protecció i seguretat de la víctima així com de les persones a 

càrrec seu.   
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10. Actuació per àmbits 

 

Àmbit educatiu 

Les institucions educatives representen un escenari privilegiat per a 

formar a tota la comunitat educativa en matèria d’igualtat i lluitar contra 

la violència de gènere, i per a detectar qualsevol cas de violència de 

gènere ja siga entre l’alumnat com entre els pares i mares dels alumnes. 

La llei 7/2012, del 23 de novembre, integral contra la violència sobre la 

dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en l’article 40 sobre 

situacions de violència sobre la dona en les aules estableix que: “El 

personal docent que detecte en els centres escolars qualsevol actuació 

discriminatòria o conducta vexatòria per raó de sexe, o tinguen 

coneixement d’aquests tipus de situacions en l’entorn familiar o relacional 

de l’alumnat, deuran posar-ho immediatament en coneixement de la 

direcció o responsable del centre qui, també senes dilació, ho 

comunicarà al departament competent que en els caos d'indici de 

delicte o falta ho comunicaran a l'òrgan competent” a més, estableix 

que el departament competent en matèria d’educació, adoptarà totes 

les mesures pertinents per a la protecció i assistència dels menors.  

En l’àmbit educatiu l’actuació que s’ha de dur a terme en cas de 

detectar algun cas de violència de gènere queda regulada per l’Ordre 

62/2014 que estableix uns protocols clars d’actuació i intervenció a seguir 

davant qualsevol cas de violència de gènere tant si es produeix fora com 

dins del centre. 
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Actuació davant un cas de violència de gènere en el centre 

En cas de detectar una relació on es dona violència de gènere en el 

centre entre l’alumnat, l’actuació es desenvoluparà de la següent 

manera: 

Si qualsevol membre de la comunitat educativa té constància o 

sospita d’un cas de violència de gènere ha de notificar-ho 

immediatament a la direcció del centre.  

Una vegada la informació ha sigut comunicada a la direcció, tot 

l’equip directiu es reunirà amb el tutor o tutora de l’alumnat afectat junt 

amb els serveis psicopedagògics o si no pot ser amb el personal que tinga 

assignades les funcions d’assessorament educatiu per a recopilar tota la 

informació necessària, analitzar-la i valorar la intervenció més adequada 

en cada cas.  

Si es valora que existeix un perill extrem i immediat per a la vida de la 

víctima o si la situació ho requereix es cridarà al 112 i es traslladarà a la 

persona agredida a l’hospital. Si la direcció ho creu necessari podrà 

sol·licitar mesures de suport externes al centre, a més, de comunicar-se 

amb el SEAFI (Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància), els 

centres de salut, la USMIJ (Unitat de Salut Mental Infantil i Juvenil), els 

hospitals més pròxims o els centres d’acollida i altres entitats 

especialitzades, segons considere.  

En el cas que l’agressor forme part del centre, una vegada reunida la 

Comissió de Convivència, s’actuarà segons queda regulat en el Decret 

39/2008 del 4 d’abril, des de l’article 42 fins al 49 on queden establertes 

les diferents mesures disciplinàries.  
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Una vegada preses les decisions oportunes la direcció del centre 

informarà de la situació i del pla d’intervenció acordat a la Comissió de 

Convivència del centre.  

Si la incidència pot ser constitutiva de delicte o falta penal, es 

comunicarà amb diligència per fax al Ministeri Fiscal utilitzant l’annex VII 

de l’Ordre 62/2014. Aquesta comunicació anirà dirigida a la Fiscalia 

corresponent, per exemple si l’agressor i la víctima són menors, la 

comunicació anirà dirigida a la Fiscalia de Menors, però si, en canvi, 

l’agressor és major d’edat i la víctima menor o els dos són majors d’edat, 

la comunicació anirà dirigida a la Fiscalia de Violència de Gènere.  

També és obligació de la direcció comunicar la situació i les 

actuacions al Registre Central i a la Inspecció Educativa i podrà sol·licitar, 

si ho necessita, l’assessorament o la intervenció de la Unitat d’Atenció i 

Intervenció (UAI) de la Direcció Territorial Corresponent.  

Per últim, es comunicaran els fets i totes les mesures adoptades als 

familiars i representats legals de tots els implicats, a més, segons la 

gravetat de la situació se suggerirà a la família de la víctima la 

conveniència de denunciar els fets a les forces de seguretat.  

En el cas de reincidència o si els pares i mares i tutors legals rebutgen la 

implicació, tal com consta en el Decret 39/2008, si l’Administració 

Educativa considera que aquesta conducta causa un greu dany en el 

procés educatiu del seu fill o filla ho comunicarà a les institucions 

públiques competents per motiu de desprotecció, informant prèviament 

a la inspecció educativa.  

Per últim, la Inspecció i les Unitats d’Atenció i Intervenció de les 

Direccions Territorials, col·laboraran amb la direcció del centre en el 

seguiment dels casos que hagen sigut intervinguts.  
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Actuació davant un cas de VG fora del centre 

En cas que el cas de violència de gènere es detecte fora del centre, si 

la víctima els menors d’edat i es considera que existeix una clara 

desprotecció cap a ella es comunicarà la situació a Benestar Social i a la 

Fiscalia de Menors utilitzant la fulla de notificacions i seguint el 

procediment de l’Ordre 5/2021, de 15 de juliol de la Conselleria 

d’Educació i de la Conselleria de Benestar Social.  

Tal com estableix la present Ordre, davant qualsevol indicador o 

factors de sospita de desprotecció observats en menors escolaritzats, els 

centres educatius hauran d’utilitzar el full de notificacions mencionat per 

a comunicar, derivar i coordinar o sol·licitar l’actuació de l’equip 

municipal de serveis de la localitat seguint el següent procediment:  

Davant la sospita raonable d’indicadors i factors de desprotecció 

observats en l’alumnat, per part del professor/a tutor o qualsevol membre 

de la comunitat educativa que treballe en el centre es comunicarà la 

situació a l’equip directiu, que valorarà la gravetat de la situació i 

establirà, segons el nivell de gravetat, el procediment d’actuació ordinari 

o d’urgència.  

Tant en els casos d’actuació ordinària com els d’urgència, es 

constituirà l’equip d’intervenció format per la direcció del centre, la tutora 

del xiquet/a, l’orientador/a educativa del centre i la persona 

coordinadora d’igualtat i convivència. Reunit aquest equip i analitzada 

la informació, s’emplenarà el Full de notificació i s’establiran en el centre, 

les mesures de protecció, observació i vigilància de les persones menors 

d’edat, planificant les mesures educatives necessàries. Per altra banda, 

els i les professionals d’Atenció Primària de la localitat de la persona 
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menor d’edat es coordinaran amb l’equip d’intervenció, en el moment 

en què es realitze la notificació.  

Si després de la valoració s’inicia un procediment ordinari es procedirà 

de la següent manera: 

1. La Direcció del centre o la persona que ostente la representació 

remetrà el Full de notificacions correctament emplenat i firmat per 

correu electrònic xifrat o fax a l’equip d’Atenció Primària de la 

localitat de la víctima i a la direcció general competent en matèria 

de protecció de la infància i adolescència de la Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a més de, a la Inspecció educativa 

i d’incorporar-lo a l’expedient personal del menor d’edat.  

2. La direcció ho comunicarà al Registre Central del Pla PREVI, a 

través de la plataforma ITACA. 

3. La inspecció d’Educació informada a través d’ITACA valorarà la 

situació i podrà sol·licitar l’assessorament o la intervenció de la 

Unitat d’Atenció i Intervenció (UAI) de la direcció territorial 

corresponent que decidirà la necessitat i el tipus d’intervenció més 

adequada per a cada cas.  

4. L’equip d’Atenció Primària de la localitat de la víctima, iniciarà, si 

ho creu necessari, l’oportú expedient administratiu i la valoració de 

la possible situació de risc, amb la consegüent devolució de la 

informació i actuacions al centre educatiu.  

5. Una vegada informades les autoritats competents la direcció del 

centre ho comunicarà a la família.  

En el moment en què es detecten sospites o indicis de perill imminent i 

greu per a la vida de la víctima o la seua integritat física o psíquica 

s’iniciarà el procediment d’urgència.  
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Amb una situació de perill extrem la direcció ho notificarà 

immediatament a l’entitat pública competent en matèria de protecció 

de la infància i adolescència de la Generalitat, a l’autoritat judicial o al 

Ministeri fiscal i, si és necessari la col·laboració de les forces i cossos de 

seguretat a banda de prendre les mesures immediates per assegurar la 

protecció de la víctima com per exemple la retenció de la persona 

menor d’edat en el centre educatiu o sanitari fins que l’autoritat 

competent es faça càrrec d’ella.  

La direcció comunicarà de forma immediata i telefònicament alhora 

que remet el Full de notificacions als serveis territorials de la Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives així com a l’equip d’atenció primària de 

la localitat. Una còpia del Full de notificacions s’incorporarà a l’expedient 

personal del menor i s’enviarà a la Inspecció Educativa. 

A més, la direcció comunicarà el cas al Registre Central del Pla Previ a 

través d’ITACA i la Inspecció Educativa, ja informada, podrà sol·licitar 

assessorament o intervenció de la Unitat d’Atenció i Intervenció (UAI).  

En cas que se sospite de la infracció d’un delicte, es notificarà la 

situació a l’autoritat judicial o al Ministeri Fiscal i, si és necessari es requerirà 

la col·laboració de les forces i cossos de seguretat.  

Actuació en cas de fills i filles de dones víctimes de VG. 

Els xiquets i xiquetes que viuen en un domicili on es dona violència de 

gènere també són víctimes directes d’aquesta violència, ja que també 

sofreixen les conseqüències d’aquesta a tots els nivells tan físiques, 

emocionals, cognitives... Els professors i professores d’aquests alumnes 

passen moltes hores al dia amb ells i poden arribar a tenir una relació molt 

pròxima per això poden adonar-se'n si en el seu entorn familiar s’està 

donant aquesta violència i actuar en conseqüència.  
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Si qualsevol membre de la comunitat educativa té qualsevol mena de 

sospita de què un alumne viu en una casa on es dona violència de 

gènere el primer que ha de fer és comunicar-ho a la direcció del centre i 

si creu que la situació és d’emergència o no el procediment d’actuació 

serà d’una forma o una altra.  

En cas que la situació siga de perill extrem per a la mare o les menors 

ho posarem en coneixement immediat de les forces i coses de seguretat 

de l’estat per a garantir la seua seguretat i protecció.  

Si, en canvi, no és una situació d’emergència, després de comunicar 

la situació a la direcció del centre es constituirà l’equip d’intervenció que 

estarà format per l’Equip directiu, el tutor o tutora de l’alumne, 

l’orientador o orientadora del centre i la persona coordinadora d’igualtat 

i convivència.  

L’equip d'intervenció serà l’encarregat de l'anàlisi i recollida de la 

informació i per a fer-ho primer s’entrevistarà amb l’alumne o alumna per 

a intentar recaptar el màxim d’informació possible per a després passar 

a entrevistar-se amb la mare i intentar contrastar tota aquesta informació.  

Durant les entrevistes s’ha de tenir present que estem davant una 

situació molt delicada i que la resposta tant de la mare com de l'alumne 

pot ser imprevisible. 

Si es constata que existeix una situació de desprotecció del menor 

s’omplirà el Full de protecció (Ordre 5/2021) degudament emplenat i 

s’enviarà com més prompte millor a l'equip d'Atenció Primària de la 

localitat i es farà la comunicació als Serveis Socials i a la direcció general 

competent en matèria de protecció de la infància i adolescència de la 

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i al Registre Central del Pla 

Previ. Si és la mateixa mare la que reconeix la situació que està vivint 
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s'aconsella destacar la importància haja decidit contar-ho, es recalcarà 

el suport incondicional del centre mostrant empatia, es mantindrà una 

actitud d’escolta activa i no se la culpabilitzarà en cap moment ni la 

jutjarem i, per últim, li facilitarem els recursos disponibles. 

A continuació compartirem els diferents fulls de notificació que hem 

vist així com un full resum del protocol d’actuació per als centres 

educatius en supòsit de violència de gènere.  
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Àmbit sanitari 

Les víctimes de violència de gènere sovint fan visites reiterades als 

serveis mèdics, per això, i per l’accessibilitat que tenen aquests serveis, el 

contacte directe i continu amb les pacients i l’equip interdisciplinari fan 

que els servies d’atenció primària del municipi puguen ser clau a l’hora 

de detectar de forma precoç una relació on es done violència de gènere 

i per a proporcionar una atenció integral a les víctimes.  

Les actuacions que s’han de desenvolupar estan guiades pel Protocol 

Comú per a l’atenció sanitària davant la violència de gènere que recull 

les actuacions tant en atenció primària com les d’urgències, encara que 

pels serveis disponibles en el municipi sols veurem les d’atenció primària.  

L’actitud del personal sanitari a l’hora d’atendre sempre ha de ser 

d’alerta per a veure si detecta alguna conducta, símptoma o signe que 

el faça sospitar de l’existència de violència de gènere, ja que aquestes 

dones necessiten de forma més assídua l’assistència dels serveis mèdics.  

A més, cal tenir present que si existeixen fills o filles o persones a càrrec 

de les dones víctimes de violència de gènere serà necessari assegurar la 

coordinació amb pediatria o amb els altres serveis pertinents per 

assegurar la protecció de tots.  

Si el personal sanitari sospita que alguna dona pot ser víctima de la 

violència masclista el que primer ha de fer és confirmar o descartar que 

es done aquesta situació i per a fer-ho caldrà realitzar una entrevista 

clínica específica en la qual serà recomanable veure a la dona en solitari 

per a crear un espai segur i assegurar-li la confidencialitat, facilitant així 

que s'expresse lliurement, a més, li transmetrem seguretat i mai, de cap 

manera, la culpabilitzarem de la situació que està vivint.  
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Valoració  

Si en aquesta entrevista la dona confessa que viu una relació on es 

dona violència de gènere no serem crítics i respectarem les decisions que 

prenga sense imposar el nostre criteri.  

Una vegada reconeguda la situació de maltractament passarem a fer 

una valoració de la situació i per a fer-ho primer realitzarem una 

exploració minuciosa de les lesions que puga presentar i del seu estat 

emocional, informant-la en tot moment del que estem fent i amb 

l’objectiu que ho fem.  

En definitiva en aquesta valoració analitzarem les lesions que presente, 

el seu estat emocional i vital, el tipus de violència del qual és víctima i la 

fase en la qual es troba, per a determinar si viu una situació de perill 

extrem amb risc per a la seua vida o la dels seus fills i filles. Aquesta 

valoració la farem junt amb la víctima i si ella ens transmet que sent una 

situació de perill extrem la situació indiscutiblement quedarà definida 

d’aquesta manera.  

Intervenció  

Una vegada confirmada la nostra sospita que la dona és víctima de 

violència de gènere, el personal sanitari passa a desenvolupar una tasca 

fonamental d’informació i atenció a la víctima així com la derivació als 

serveis necessaris. Les actuacions s’adequaran a la situació de la dona 

depenent si reconeix o no la situació de perill en la que està. En la nostra 

intervenció ens podem trobar amb 3 situacions diferents.  

- Dones amb sospita de ser víctimes de violència masclista 

- Dones que reconèixer ser víctimes de violència, però no es troben 

en una situació de perill extrem 
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- Dones que reconeixen ser víctimes de violència que es troben en 

perill extrem.  

Atenció a les dones amb indicadors de sospita, però que no reconeixen 

la situació 

Si sospitem que una dona és víctima de violència de gènere el que 

primer hem de fer és registrar la sospita en la seua història clínica així com 

les diferents actuacions que duguem a terme i la informació que podem 

recaptar. Seguidament, informarem la dona de la seua situació i del perill 

que pot córrer i treballarem amb ella duent a terme una atenció integral 

tractant els seus problemes físics, psíquics i socials, a més, d'oferir-li visites 

de seguiment per a veure com evoluciona la situació, així com la 

possibilitat d’acudir als serveis especialitzats.  

Atenció a les dones víctimes de violència de gènere que no es troben 

en una situació de perill extrem 

Si la dona ens reconeix que és víctima de violència de gènere, com en 

el cas anterior, primer registrarem la seua situació en la història clínica i la 

informarem del perill que pot córrer i també com en l’anterior cas, 

treballarem amb ella d’una forma integral i la derivarem si creiem 

necessari amb el consentiment de la dona als Serveis Socials o altres 

recursos que siguen adequats a la seua situació.  

Una vegada realitzades aquestes qüestions emetrem el part de lesions 

si és procedent i en el cas que hi haja fills i filles o altres persones 

dependents informarem de la situació també als serveis de pediatria o als 

que corresponga segons cada cas. 
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Atenció a les dones víctimes de violència de gènere que es troben en 

perill extrem 

Tant si amb la nostra valoració cataloguem la situació de la víctima de 

perill extrem o és ella la que ens transmet que es troba en una situació de 

perill extrem, alertarem a la víctima del risc que corre la seua vida i en tot 

moment li transmetrem el nostre suport i que no està sola.  

A continuació, la derivarem de forma urgent als Serveis Socials o als 

serveis de suport 24 hores per a dones víctimes de violència de gènere 

per activar les mesures de protecció més immediates.  

Una vegada fet açò registrarem en la història clínica l’episodi i les 

diferents actuacions dutes a terme, açò és important fer-ho, ja que 

aquest registre pot servir més tard com a prova clau en un procediment 

judicial. Després emetrem un part de lesions i l’informe mèdic, entregat 

sempre una còpia a la víctima i informant-la de les seues implicacions.  

Per altra banda, també ens interessarem per la seua situació familiar i 

esbrinarem si existeixen fills o filles o persones a càrrec seu així com dels 

recursos dels quals disposa i finalment ens comunicarem amb els serveis 

d’emergència o les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat.  

Recomanacions per a l’actuació sanitària  

A continuació detallarem algunes de les recomanacions que cal seguir 

en l’actuació sanitària davant qualsevol cas de violència de gènere: 

- Sempre que tingam sospita que una dona és víctima de violència 

de gènere ho registrarem en la història clínica així com les diferents 

actuacions executades.  

- En tot moment informarem la dona del que fem i de les implicacions 

que tenen totes les nostres actuacions. 
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- Informarem la víctima dels seus drets i dels recursos a la seua 

disposició. 

- En cap concepte parlarem amb l’agressor per a verificar el 

testimoni de la víctima i tampoc l’informarem de les diferents 

mesures que prenga'm.  

- Quan emetem un part de lesions, hem de valorar sempre la 

seguretat de la víctima i prendre mesures per a garantir la seguretat 

i protecció de la víctima si són necessàries.  

- Una vegada redactat el part de lesions, el llegirem a la dona.  

- Si existeixen fills o filles o persones dependents indagarem sobre la 

possibilitat que hi haja maltractaments cap a ells.  

- Si hi ha fills o filles ho comunicarem a pediatria.  

- Hem de ser especialment prudents en el cas de dones 

especialment vulnerables. 

- Mai recomanarem teràpia familiar o de parella, de fet, està 

contraindicat. 

- Ens mantindrem en estret contacte i coordinació amb altres 

institucions i servicis.  

- Li recomanarem a la dona la seua participació en grups de teràpia 

que la poden ajudar.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fem-accio.es/
mailto:consultora.igualtat@gmail.com


 

 

Protocol  d’atenció a les víctimes de VG 

 

 

 

 

63 
 

Consultora Igualtat FEM-ACCIÓ  - TODOLI I TORRES INNOVACIONS SL – CIF B97565352  Tel: 962 876 259 
C/ Font d´En Carròs, 2-2-10    46702 - Gandía - Valencia     www.fem-accio.es    consultora.igualtat@gmail.com 

 

Àmbit dels serveis socials 

Els Serveis Socials Municipals de Base són un punt clau per a conèixer 

les necessitats dels ciutadans, orientar-los i donar-los el suport professional 

necessari així com per a derivar-los a altres servicis per la seua la seua 

proximitat a ells.  

La seua actuació en un cas de violència de gènere, ha de ser entesa 

com un procés facilitador d’ajuda a la dona a entendre el que està vivint 

i a prendre decisions de canvi per a millorar la seua situació.  

Una vegada detectat un cas de violència de gènere passarem a 

valorar la situació i avaluar psicològicament i socialment a la dona. 

Aquesta fase de valoració i avaluació és fonamental per a poder 

programares unes mesures i actuacions ajustades i adaptades a la 

particular situació de la dona víctima i dels seus fills i filles.  

L’avaluació de la dona ha de comprendre aspectes relacionats amb 

la seua vida personal, clínica i familiar, és a dir, una valoració social, 

psicològica i medica. A més, també es tindran presents les relacions de 

dependència de la víctima respecte de l’agressor.  

En el cas de fer l’avaluació als menors contemplarem factors 

relacionats amb el seu desenvolupament físic i maduratiu, relacions i 

interaccions materno-filials, l’adaptació escolar i social, emocionals i 

factors de personalitat.  

Una vegada hem recollit tota aquesta informació, els resultats seran els 

que guiaran l’actuació professional que orientarà les mesures segons les 

necessitats de la víctima.  
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Els serveis socials en tot moment han d’acompanyar a la víctima i 

orientar-la sobre els recursos disponibles així com informar-la dels serveis 

més adequats per a la seua situació.  

En el cas que la situació de la víctima siga de perill ho comunicarem 

als cossos i forces de seguretat de l’Estat i als serveis mèdics si és necessari 

de forma immediata.  

Els Serveis Socials seran també els encarregats de tramitar les baixes i 

les altes de les víctimes al Servei Telefònic d’Atenció i Protecció per a 

víctimes de la violència de gènere (ATENPRO), un dispositiu de telefonia 

mòbil que permet a les usuàries entrar en contacte en qualsevol moment 

amb un centre atès per personal especialitzat, assegurant una atenció 

immediata i a distància les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.  

Per a sol·licitar l’alta en el servei les dones han de complir uns requisits: 

- No conviure amb la persona o persones que les han maltractat 

- Participar en programes d’atenció especialitzats per a víctimes de 

violència de gènere 

- Acceptar normes de funcionament del servei. 

Podem diferenciar dos tipus d’altes: 

- Altes ordinàries: sol·licituds de dones víctimes de violència de 

gènere amb ordre de protecció o mesures d’allunyament en vigor  

Per altra banda, també es tramitaran per aquest procediment 

aquelles en les que l’ordre de protecció o mesures d’allunyament 

no es troben vigent per alguna de les següents raons:  

o El termini de duració de la pena o mesura d’allunyament 

haja finalitzat. 

o Per no haver-se acordat en el procés judicial. 
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- Altes excepcionals: sol·licitud de les víctimes de violència de 

gènere que encara no han interposat denúncia. En aquest cas el 

servici es prestarà de manera excepcional i temporal si acrediten 

la resta dels requisits amb un informe emès pels Serveis Socials 

locals.  

 

Per a tramitar l’alta ordinària s’haurà de complimentar la sol·licitud 

d’alta, LOPD, la fitxa de dades de la usuària i la fitxa de recursos així com 

el compromís firmat per la sol·licitant d’acceptació de les normes de 

funcionament. L’entitat prestadora del servei comprovarà que s’han 

complimentat correctament els impresos. La concessió es farà per un 

termini d’un any i transcorregut aquest s'avaluarà la seua continuïtat.  

Per altra banda, per a tramitar l’alta extraordinària els Serveis Socials 

faran un informe en el qual es farà constar que la dona participa en un 

programa d’intervenció amb víctimes de violència de gènere i que ha 

mostrat l’efectivitat d'aquesta adhesió.  

Pel que fa als impresos de l’alta extraordinària s'ompliran els mateixos 

que el cas anterior més l’annex per a l’alta excepcional. Els Serveis Socials 

enviaran per correu electrònic l’Annex d’Alta excepcional junt amb els 

informes dels Serveis socials a la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies. Una vegada la sol·licitud obtinga l’autorització de la Comissió 

de Seguiment del Servei, les entitats prestadores del mateix es posaran en 

contacte amb els Serveis Socials per recaptar la documentació 

necessària.  

Com en el cas anterior, l’alta es farà per un any, després del qual 

s'avaluarà la continuïtat per un any més.  
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En ambdós casos també, l’entitat prestadora del servei comprovarà 

que s’ha complimentat els impresos correctament i incorporarà a les 

usuàries al servei, en un termini no superior de 7 dies naturals des de la 

recepció de la sol·licitud i una vegada fet açò s’entregarà el terminal a 

la usuària en les dependències del centre de serveis socials que va 

gestionar la sol·licitud.  

També podran incorporar-se al servici els fills i filles de les usuàries si els 

serveis socials ho consideren necessari.  

Serà motiu de baixa del servei: 

- La decisió de la usuària d’abandonar-lo 

- Deixar de complir alguns dels requisits d’accés 

- L’incompliment reiterat de les obligacions de col·laboració per a 

fer possible el servici.  

En el cas que la dona deixe de complir els requisits d’accés o amb la 

revisió periòdica es considere que no procedeix la permanència els 

Serveis Socials emetran l’ordre de baixa i la dona haurà de tornar el 

terminal.  

En cas d'incompliment reiterat, per part de la usuària, de les seues 

obligacions de col·laboració l’entitat prestadora procedirà a donar de 

baixa mitjançant el següent procediment: 

- Si no es contacta amb ella després de tres cridades consecutives 

de seguiment, es recorrerà a altres persones de contacte 

facilitades. 

- Si es manté l’absència de contacte, l’entitat ho comunicarà als 

serveis socials per a que advertisquen a la usuària. 
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Si una setmana després no s’ha produït el contacte, l’entitat 

prestadora comunicarà la baixa als Serveis Socials.  

Per a valorar la idoneïtat de continuïtat del servici transcorregut un any 

des de l'alta, l’entitat prestadora del servici informarà els Serveis Socials 

amb una antelació de 15 dies i aquests tindran un termini màxim d’un més 

per a fer la valoració i traslladarà a l’entitat prestadora.  

Les funcions dels Centres de Serveis Socials són: 

- Acordar amb l’entitat prestadora els recursos que cal mobilitzat 

davant una telefonada d’emergència. 

- Verificar que la sol·licitant compleix els requisits d’accés al servei i 

valorar la idoneïtat. 

- Tramitar les sol·licituds d’alta del servici 

- Avaluar anualment la continuïtat del servei 

- Comunicar el trasllat de domicili de les usuàries  

- Col·laborar per a la localització de les usuàries davant la seua 

absència 

- Donar de baixa al servici quan la usuària deixe de complir algun 

dels requisits o no es valore la idoneïtat de la seua continuïtat. 

- Cooperar per a la recuperació dels terminals 

- Donar el vistiplau al llistat mensual d’usuaris del servici del seu àmbit.  
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Àmbit de seguretat 

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat són part fonamental en la 

lluita contra la violència de gènere, ja que són un mode bastant comú 

de detecció de casos de violència masclista, ja siga a través de cridades 

i denúncies realitzades per la mateixa víctima o per alguna altra persona. 

A més, s’encarreguen de la protecció a les víctimes, de tramitar la 

denúncia i finalment de detenir l’agressor, per això, és imprescindible que 

tinguen una formació i sensibilització adequada. En el cas concret de la 

Policia Local ha vist incrementades les seues funcions en el marc de la 

seua col·laboració amb els altres Cossos de Seguretat de l’Estat. 

Tal com podem veure en el Protocol de Col·laboració i Coordinació 

entre les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els Cossos de Policia 

Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de 

gènere, aprovat en març del 2006 pel Ministeri d’Interior i el president de 

la Federació Espanyola de Municipis i Províncies la col·laboració entre les 

Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els Cossos de Policia Local són 

fonamentals per a propiciar una resposta policial el més ràpid i eficaç 

possible, de màxima qualitat i sensibilitat evitant així una revictimització 

de la víctima.  

Seguint les indicacions marcades pel “Protocol Zero”, en les primeres 

actuacions policials es pot recaptar la informació necessària de totes les 

persones implicades amb major urgència i precisió possible.  

Durant el procés de recepció de la denúncia per part dels agents, amb 

les dades d’identificació de la víctima i el presumpte agressor, es 

consultarà el Sistema VioGén per a determinar si alguns dels dos està 

donat d’alta. 
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A continuació detallarem el Decàleg del “Protocol Zero” per a 

l’actuació policial: 

- Sol·licita la informació de la víctima en un entorn privat, allunyant 

tant de menors com de qualsevol altra persona. Aprofita també per 

a conèixer si necessita recursos assistencials específics. 

- Intenta obtenir informació a través de totes les fonts disponibles 

mitjançant les manifestacions de les persones presents i de 

l’observació. 

- Tinga cura en obtenir informació, prioritzant la seguretat de la 

víctima i de menors. Has de tenir també present que la 

preocupació de la víctima per la seua pròpia seguretat pot afectar 

a la seua capacitat per a proporcionar la informació necessària. 

- Presta atenció a l’entorn i a les persones que estan presents. Confie 

en l’experiència de situacions similars. 

- En el cas que la intervenció policial es desenvolupe en un domicili 

dona especial atenció a l’entorn per a conèixer en què mesura li 

pot aportar informació útil i valuosa. 

- En cap moment pots suggerir el sentit de les respostes en els supòsits 

en els quals siga recomanable i pertinent fer alguna pregunta. 

Realitzar les preguntes a qualsevol persona informant amb 

habilitats i educació. 

- Tinga present que el moment més perillós és quan el presumpte 

autor descobreix que la víctima podria intentar acabar amb la 

relació. 

- Poden existir altres indicadors o circumstàncies que ajuden en la 

predicció d’una nova agressió. Indiqueu quan corresponga. 

- Intente conèixer si hi ha menors afectats o en situació de 

vulnerabilitat. 
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- No abandone el lloc sense informar a la víctima dels telèfons i 

recursos pròxims disponibles. En especial d’aquells que ofereixen 

atenció immediata i confidencial.  

El Sistema VioGén ens permet realitzar una valoració del risc de 

violència contra la dona cosa que ens permetrà prendre mesures 

específiques per a protegir la integritat de la víctima i dels seus fills i filles. 

El Protocol de Valoració Policial del Risc implementat en el Sistema 

VioGen assumeix les següents directrius:  

- Valoració policial del risc. Estima la probabilitat que les víctimes 

tornen a patir violència. 

- Protecció policial de les víctimes. Actuacions i mesures de 

protecció per a gestionar el risc inicial i evitar la reincidència. 

- Valoració policial de l’avaluació del risc. Estima la probabilitat de 

nova violència. 

- Protecció policial de les víctimes proporcionades a l’evolució del 

risc.  

La valoració del risc es fa mitjançant dos formularis, el de Valoració 

Policial del Risc (VPR) que fa una estimació inicial per a classificar els casos 

i assignar mesures de protecció i el de Valoració Policial de l’Avaluació 

del Risc (VPER) utilitzat per al monitoratge dels casos.   

El formulari VPR té un total de 39 indicadors de risc agrupats en 4 

dimensions temàtiques les quals són 1) gravetat de l'episodi denunciat, 2) 

factors relacionats amb l’agressor 3) característiques de la víctima i 4) 

aspectes subjectius de la víctima sobre el seu propi risc. A partir 

d’aquestes dimensions es classifica el cas en funció de 5 nivells de risc: No 

apreciat, Baix, Mitjà, Alt, Extrem.  
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En funció del resultat d’aquesta valoració inicial del risc, els agents de 

policia portaran a cap de forma immediata una sèrie de mesures de 

protecció policials aparellades als nivells de risc obtinguts i especificats en 

els manuals de gestió dels formularis.  

En tots els casos s’informarà les víctimes de les mesures de protecció 

acordades i buscant la participació activa de la víctima es proporcionarà 

un pla personalitzat de seguretat, amb mesures d’autoprotecció, 

obtingudes directament del Sistema VioGén.  

Per altra banda, el primer formulari VPER s’ha d’omplir una vegada se 

celebre la vista judicial per a resoldre la sol·licitud d’Ordre de Protecció, 

Allunyament o la imposició d’altres mesures cautelars o, si és el cas, el 

corresponent Judici Ràpid.  

Cada cas s’assigna automàticament a una unitat policial que serà 

l’encarregada de modificar les dades del cas i del seu seguiment. Els 

casos contenen, almenys, una denúncia i un fet associat a ella i poden 

trobar-se en distintes situacions: 

- Actiu: el cas és objecte d’atenció policial perquè el nivell de risc i 

les seues circumstàncies van variant. 

- Inactiu: no necessita atenció policial, però es pot reactivar. 

- Situació de baixa: el cas s’ha cancel·lat.  

D'aquesta manera, cada cas segueix el següent procediment: 

1- Es dona d’alta o s’activa en el Sistema en el moment de la 

denúncia. 

2- Es valora amb el formulari VPR 

3- S’assignen les mesures de protecció pertinents al nivell de risc 
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4- S’avalua el risc amb el formulari VPER aplicat cada volta que es 

produeix un incident significatiu o en uns terminis determinats. 

5- Es dona de baixa en el Sistema sempre que es donen els suposats 

legals per a fer-ho. 

Quan s’estime que han desaparegut les circumstàncies que posaven 

en risc a la víctima es comunicarà a l’Autoritat Judicial, informant sobre 

els factors determinants de tal valoració, passant el cas a inactiu quan no 

resulte d’aplicació una mesura cautelar de protecció en vigor.  

Naturalment, si es produeix un nou episodi violent, es reactiva tot el 

protocol de seguiment i de protecció policial i s’haurà de complimentar 

una nova VPER.  

A l’hora de complimentar els formulares sempre ho faran els agents de 

les Forces i Cossos de Seguretat, mai s’entregaran a la víctima perquè els 

òmpliga ella ni per a que se’ls emporte, ni preguntats de forma directa a 

la víctima, sinó que serà omplit per l’agent de les FCS que s’haja 

encarregat del cas, en funció de tota la informació recollida.  

Per altra banda, part important de l’actuació policial és l’elaboració 

de l’atestat en el qual es faran constar tantes dades existents com 

antecedents que fagen referència al maltractament.  

La inspecció ocular es documentarà, sempre que siga possible, 

mitjançant fotografies o altres mitjans tècnics que permeten una major 

apreciació dels fets. El contingut mínim de l’atestat és el següent: 

- Manifestació de la víctima. 

- Dades personals de la víctima i agressor, així com dades sobre el 

seu comportament, estat de salut, si posseeix armes...  
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- Dades del grup familiar: especificar si hi ha fills, situació econòmica 

i laboral... 

- Dades de l’habitatge i patrimonials 

- Descripció detallada dels fets  

- Sol·licitud de mesures de protecció i seguretat 

- Compareixença i manifestació del denunciat, 

- Manifestació dels testimonis 

- Declaració dels diferents agents policials que intervingut  

- Diligències policials de verificació i comprovació de la denúncia  

- Diligència de detenció i informació dels drets  

- Diligència d’embargament d’armes 

- Diligència d’aportació d’antecedents referits al presumpte 

agressor 

- Diligència de remissió dels informes mèdics, psicològics i socials 

- Diligència de mesures cautelars adoptades de protecció a la 

víctima 

- Diligència d’avaluació de risc 

- Diligència de remissió de l’atestat a l’òrgan judicial  

- S’adjuntarà també l'informe mèdic i/o fotografies de les lesions, la 

sol·licitud de l'ordre de protecció, diligències de detenció i 

informació de drets, informes dels distints serveis socials i qualsevol 

altra diligència que no conste en el cos de l’atestat.  
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11. Pla de protecció i seguretat 

 

Quan una dona ens comunica que és víctima de violència masclista o 

si ho sospitem, però no està preparada per a prendre cap decisió li 

podem recomanar que durant el seu dia a dia porte a terme alguns 

hàbits per a garantir la seua seguretat.  

Per exemple, li podem recomanar l’elaboració d’un Pla de Seguretat i 

Protecció que li permetrà tindre les coses preparades, establir estratègies 

de seguretat i tindre llestos mecanismes de fugida per si en algun moment 

la seua situació passa a ser de perill extrem. 

Per a preparar el pla li comentarem a la víctima que serà recomanable 

prèviament preparar en un lloc segur del domicili o en casa d’alguna 

persona de plena confiança documentació essencial o una còpia 

d’aquesta i alguns efectes personals seus i dels seus fills i també tenir 

localitzat un domicili o un lloc segur al que poder acudir.  

La documentació necessària, recordem original o copia, seria: 

- Documentació legal personal, tant la seua com la dels seus fills com 

DNI, llibre de família, targetes sanitàries, carnet de conduir, títols 

acadèmics... 

- Documents de la casa: segurs, rebuts del lloguer, pòlissa de segurs, 

documents que acrediten la titularitat de la casa i els ingressos 

familiars… 

- Altra documentació: papers del cotxe, denúncies prèvies si hi ha, 

sentència de divorci, ordres de protecció… 

http://www.fem-accio.es/
mailto:consultora.igualtat@gmail.com


 

 

Protocol  d’atenció a les víctimes de VG 

 

 

 

 

75 
 

Consultora Igualtat FEM-ACCIÓ  - TODOLI I TORRES INNOVACIONS SL – CIF B97565352  Tel: 962 876 259 
C/ Font d´En Carròs, 2-2-10    46702 - Gandía - Valencia     www.fem-accio.es    consultora.igualtat@gmail.com 

 

- Una agenda o llibreta amb els números de telèfons importants i de 

familiars, centres sanitaris pròxims i d’acollida, així com les 

direccions que crega que li poden resultar útils.  

- Informes mèdics, parts de lesions, denúncies, fotografies de les 

lesions…  

- Documentació bancària com llibretes de banc, targetes de crèdit, 

un moneder en un poc d’efectiu per si fes falta…  

Pel que fa als efectes personals que pot guardar perquè li poden 

resultar útils en la seua fugida són els següents:  

- Una bossa amb roba d’ella i els seus fills, útils de neteja, 

medicaments i algun objecte que puga tenir algú tipus de valor 

sentimental com llibres, joguets, fotografies, joies… 

- Un joc de claus de casa i del cotxe. 

Per últim, li donarem algunes recomanacions:  

- Pot intentar obrir un compte bancari sense que la seua parella ho 

sàpiga on podrà anar guardant diners per si li feren falta en el futur. 

- De cap manera ha de compartir els seus preparatius amb la 

parella, sempre ho farà sense que ell ho sàpiga. 

- Li recomanarem que pose al corrent dels seus plans a algú de la 

seua confiança per a poder acudir a aquesta persona si ha de 

fugir.  

Una vegada li hem comentat tots aquests preparatius necessaris 

passarem al pla de protecció per si es veu en l’obligació de fugir. 

El primer pas serà assegurar-nos que coneix els telèfons per a poder 

demanar ajuda com el 112 o el 016 i li direm que pot acordar algun senyal 

clau amb algun veí o veïna per a que puga saber quan fugirà.  
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Si existeixen fills o filles li comentarem que els ensenye a demanar ajuda 

i a protegir-se en el cas que tinga lloc una agressió com per exemple que 

es tanquen en una habitació segura i demanen ajuda a crits per la 

finestra.  

Si creu que la situació és de rics i que l’agressió és imminent li 

recomanarem que intente no allunyar-se molt de la porta d’eixida per a 

poder fugir i en el cas que necessite refugiar-se en una habitació, ha de 

procurar que aquesta tinga finestres per a poder cridar i pestell i que 

intente portar sempre el seu mòbil damunt per a demanar ajuda.  

Quan es troben en casa és recomanable que intente evitar quedar-se 

a soles amb l’agressor o estar amb ells en estances on puga tenir accés 

a objectes perillosos com per exemple la cuina i els ganivets o 

ferramentes.  

Si desgraciadament l’agressió és inevitable ha d’intentar ser el blanc 

més menut possible protegint-se amb els braços el cap i la cara i procurar 

fer el soroll més gran possible amb crits d’ajuda, auxili o foc i tirant coses 

a terra per a alertar als veïns i que siguen ells els que demanen ajuda a la 

policia, ja que ella no pot fer-ho.  

En últim lloc, parlarem del moment de la fugida. Per a fer-ho intentarà 

esperar que el maltractador no estiga en l'habitatge o donar-li cap mena 

d’argument que no resulte sospitós per a poder eixir tranquil·lament, per 

això, en cap moment li hem d’haver donat pistes del que hem estat 

preparant.  

En el moment de la fugida és recomanable que estiga totalment alerta 

i per açò és millor no haver pres cap mena de tranquil·litzant ni 

substàncies com alcohol o drogues que puguen disminuir la seua 

capacitat de reacció. Una vegada haja eixit de la cosa es dirigiran ella i 
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els seus fills a les persones o llocs de la seua confiança que prèviament 

haja elegit i no es posarà mai, de cap manera, en contacte amb el seu 

agressor. 

Si ja ha posat fi a la situació de maltractament també podem 

recomanar algunes mesures i hàbits de seguretat que són aconsellables 

assumir en la vida quotidiana. 

En aquest cas, les mesures fora del domicili poden ser: 

- Porta sempre un telèfon mòbil. 

- Parar atenció en els trajectes rutinaris  

- Si han compartit el cotxe amb l'agressor, és recomanable canviar 

els panys i prestar atenció als voltants abans de pujar i baixar del 

vehicle.  

- Activar sempre el tancament automàtic de les portes. 

- Si saben amb antelació que hi ha la possibilitat de coincidir amb 

l'agressor (punts de trobada, actuacions judicials conjuntes, etc.), 

demanar a algun familiar o persona de confiança que les 

acompanye. I comunicar aquesta situació a la Unitat policial que, 

si escau, valorarà quina mesura de protecció serà l'adequada. 

En canvi, les mesures de prevenció en casa poden ser:  

- Quan entre i isca de casa que pare atenció i comprove els voltants  

- Canviar els panys de la porta. 

- Canviar els números de telèfon 

- Comprovar qui crida abans d’obrir la porta 

- No obrir mai a l’agressor i si té una ordre d’allunyament posat en 

contacte amb la policia.  

- Comunicar la situació a persones de la teua confiança, 

especialment veïns, perquè t'advertisquen si veuen l'agressor. 
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Si en algun moment veu a l’agressor fora del domicili li podem 

recomanar: 

- Que es dirigisca a un lloc concorregut i cride a la policia informant 

la situació o que cride l’atenció de les persones del seu voltant 

demanant auxili.  

- Si vas en cotxe, no atures el vehicle i ves a un lloc que consideres 

segurs. 

Sí, en canvi, està en casa: 

- Ves amb el telèfon a una habitació segura on et pugues tancar i 

crida a la policia.  

- Tinc preparada un senyal amb els teus fills o veïns per a demanar 

ajuda.  

Si creu que l’agressió serà imminent li recomanarem: 

- Intenta escapar 

- Crida i demana auxili a altres persones perquè criden a la policia 

- Protegeix les parts més vulnerables del teu cos amb braços i cames.  
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12. Recursos disponibles 

 

Per a poder aconsellar a les dones de forma correcta és important 

conèixer tots els diferents recursos disponibles per a elles. A continuació 

veurem alguns d’aquests recursos disponibles per a la intervenció i suport 

de les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles. 

Els serveis d’informació, assessorament i atenció més pròxims i, per tant, 

un dels de més fàcil accés a les víctimes són els que es troben en l’àmbit 

local. En el Municipi de Favara podem trobar els Serveis Socials Municipals 

de Base situats en l’Ajuntament a més de la Policia local, el Centre mèdic 

o la Guàrdia Civil.  

Respecte als recursos d’àmbit autonòmic, de forma genèrica podem 

trobar els serveis d’atenció d’urgències i emergències de cada comunitat 

autònoma, les forces i cossos de seguretat que actuen de forma 

immediata per a garantir la seguretat de la dona i dels seues fills i filles. 

Per a una atenció directa, les dones es poden dirigir als Centres de 

Dones 24 hores que s’encarreguen de prestar una atenció 

multidisciplinària amb un equip format per treballadors socials, psicòlegs i 

advocats, les cases d’acollida, els centres de dia o els pisos tutelats que 

acullen les víctimes de maltractaments i als seus fills si els tenen, amb 

l’objectiu de prestar-los una ajuda psicològica i social, facilitant-los els 

mitjans bàsics que els ajuden a superar la situació de violència patida. 

Serveis d’informació, assessorament i atenció d’àmbit nacional trobem 

el telèfon 016 i el 900 116 016 per a persones amb discapacitat auditiva, 

que és el Telèfon de la Delegació Especial de Govern contra la Violència 

sobre les Dones i també el Telèfon d’informació de l’Institut de la Dona 
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que és el 900 191 010 i el 900 152 152 per a persones amb discapacitat 

auditiva. 

També es pot accedir a la informació sobre els recursos en diferents 

pàgines web com la Web de recursos de suport i prevenció davant casos 

de violència de gènere (WRAP) 

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.Action o la 

web de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat en l'apartat de 

violència de gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGénero/home.htm. 

Finalment, en l’àmbit de la justícia trobem els Jutjats de violència sobre 

la dona, exclusius i especialitzats en violència de gènere que 

s’encarreguen d’adoptar les mesures cautelars per a la protecció de la 

dona i les persones que en depenguen i la Fiscalia de les seccions contra 

la Violència sobre la Dona que intervenen en els procediments penals i 

coordinen actuacions amb altres institucions per a la investigació i 

instrucció del cas. 
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13. Drets de les dones víctimes 

 

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere, garanteix tota una sèrie de drets 

a les víctimes de violència masclista, però per a poder gaudir d’aquests 

han d’acreditar la seua situació mitjançant una sentència 

condemnatòria per un delicte de violència masclista, una ordre de 

protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura 

cautelar a favor de la víctima, o bé per informe de Ministeri Fiscal que 

indique l’existència d’indicis clars de què la demandant és víctima de 

violència de gènere.  

Una altra forma d’acreditar aquesta situació serà mitjançant informes 

dels serveis socials, dels serveis socials especialitzats, o dels serveis 

d’acollida destinats a víctimes de violència de gènere de l’administració 

pública.  

A continuació anem a veure els drets de les que són titulars les víctimes 

de violència de gènere. 

Dret a la informació (Art. 18): tota víctima de violència de gènere té 

dret a la plena informació i a un assessorament adequat a la seua situació 

personal i això es farà a través del servei 016 d’informació i assessorament 

jurídic, un servei accessible a les persones amb discapacitat auditiva o de 

la parla i que està disponible les 24 hores al dia els 365 dies a l’any, a més, 

també es poden plantejar consultes a través de la pàgina web del 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.  
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Dret a l’assistència social integral (Art. 19): les dones víctimes de 

violència de gènere i els seus fills i filles tenen dret als serveis socials 

d’atenció, emergència, suport i acollida i recuperació integral. A través 

d’aquests serveis les dones reben assessorament sobre els seus drets i les 

actuacions que poden emprendre, coneixen els serveis als quals es 

poden dirigir per demanar assistència material, mèdica, psicològica i 

social, accedeixen als diferents recursos d’allotjaments que en 

garantisquen la seguretat i poden cobrir les seues necessitats bàsiques, 

recuperar la seua salut física i psicològica i assolir la seua formació, 

inserció o reinserció laboral i a més reben el suport psicosocial que 

necessiten al llarg de tot el procés de recuperació amb l’objectiu d’evitar 

una doble victimització. Per poder aconseguir tot això han d’actuar 

conjuntament els serveis socials, els cossos de seguretat, els jutges de 

violència sobre la dona, els servicis sanitaris i les institucions encarregades 

de prestar assistència jurídica. 

El dret a l’assistència social integral també es reconeix als menors que 

es troben sota la pàtria potestat o guarda i custòdia de la persona 

agredida i per això els serveis socials han de comptar amb places per als 

menors i personal específicament format per atendre’ls per així prevenir i 

evitar les situacions que els puguen comportar danys psíquics i físics. 

Drets en matèria d’ocupació i per a la inserció laboral (Art. 22 de Llei 

orgànica 1/2004 i Reial Decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual 

s’aprova el programa d’inserció sociolaboral per a dones víctimes de 

violència de gènere). Els programes d’inserció laboral inclouen les 

següents mesures: 
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- Itinerari d’inserció sociolaboral, individualitzat i realitzat per personal 

especialitzat. 

- Programes formatius específics per afavorir la inserció laboral per 

compte aliè. 

- Incentius per afavorir l’inici d’una nova activitat per compte propi. 

- Incentius per a les empreses que contracten a víctimes de violència 

de gènere. 

- Incentius per facilitar la mobilitat geogràfica. 

- Incentius per compensar diferències salarials. 

- Convenis amb empreses per facilitar la contractació de dones que 

pateixen violència de gènere i la seua mobilitat geogràfica. 

Dret a l’assistència jurídica gratuïta, immediata i especialitzada (Art. 20 

de la Llei Orgànica 1/2004; Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència 

jurídica gratuïta; Reial Decret 996/2003, de 25 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament d’assistència jurídica gratuïta). Per a la concessió de 

l’assistència jurídica gratuïta la condició de víctima s’adquirirà quan es 

formule denúncia o querella i es perdrà en cas de sentència absolutòria 

ferma o arxiu ferm de procediment penal. 

Drets econòmics (Art. 27 Llei Orgànica 1/2004 i Reial Decret 1452/2005, 

de 2 de desembre). Les dones víctimes de violència de gènere tenen dret 

a ajudes econòmiques sempre que complesquen amb una sèrie de 

requisits com no tenir rendes que superen el 75% del salari mínim 

interprofessional i tenir especials dificultats per obtenir una ocupació. 

Aquesta ajuda es farà mitjançant un únic pagament i la quantitat 

dependrà de si la dona té o no familiars a càrrec seu i si ella o els familiars 

a càrrec seu tenen discapacitat. 
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Aquesta ajuda és compatible amb les que preveu la Llei 35/1995, d’11 

de desembre, d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i 

contra la llibertat sexual però incompatible amb altres ajudes per a la 

mateixa finalitat. 

Renda Activa d’Inserció (Reial Decret 1369/2006, de 24 de novembre, 

pel qual es regula el programa de Renda Activa d’Inserció per a aturats 

amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina). Amb 

aquesta ajuda es duen a terme accions per incrementar les oportunitats 

d’inserció en el mercat laboral per a les persones que complesquen els 

requisits d’acreditar la seua condició de víctima de violència de gènere, 

estar inscrita com a demandant d’ocupació, no conviure amb el seu 

agressor i no tenir de rendes pròpies superiors al 75% del salari mínim 

interprofessional. 

Anticipis per impagaments de pensions (Reial Decret 1618/2007, de 7 

de desembre, sobre organització i funcionament de Fons de Garantia del 

pagament d’Aliments). Mitjançant el Fons de Garanties del Pagament 

d’Aliments es garanteix el pagament d’aliments reconeguts i impagats 

establerts en el conveni, amb un límit de 100 € mensuals. 

Prioritat en l’accés a habitatges protegits i residències públiques per a 

majors (Art. 28 Llei Orgànica 1/2004, el Reial decret 2066/2008, de 12 de 

desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 

2009-2012). Les dones víctimes de violència de gènere tindran prioritat per 

accedir als habitatges protegits.  
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Drets de les dones estrangeres víctimes de violència de 

gènere. 

Les dones estrangeres víctimes de violència de gènere que es troben 

en Espanya en una situació irregular podran obtenir una autorització de 

residència i treball per circumstància excepcional, igual que els seus fills i 

filles si són majors de 16 anys i per aconseguir aquest permís hauran 

d’aportar una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal on 

s’indique l’existència dels indicis de violència de gènere.  

Per a la concessió de l’autorització definitiva de residència per 

circumstància excepcional es requerirà que el procediment penal haja 

conclòs amb sentència condemnatòria o amb una resolució judicial de 

la qual es puga deduir que la dona ha sigut víctima de violència de 

gènere, inclòs l’arxivament de la causa per trobar-se la imputada en 

parador desconegut o el sobreseïment provisional per l’expulsió del 

denunciat i la duració d’aquesta autorització serà de 5 anys. 

Si quan posa la denúncia la dona es troba en un procediment 

sancionador d’expulsió aquest quedarà suspès fins a la sentència del cas 

de violència de gènere.  

Drets de les víctimes del delicte dels que també són titulars 

les dones víctimes de violència de gènere.  

Dret a formular una denúncia (Art. 259 i ss. De la Llei d'enjudiciament 

criminal) per les situacions de violència i posar en coneixement de les 

autoritats la comissió d'un delicte. 

Dret a sol·licitar una ordre de protecció (Art. 62 de la Llei Orgànica 

1/2004; Art. 554 ter de la Llei d'enjudiciament criminal). Entre les mesures 

de l'ordre de protecció podem trobar el desallotjament de l'agressor del 
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domicili, prohibició de residir en determinada població o que l'agressor 

s'aproxime a la víctima, es comunique amb ella, s’acoste a determinats 

llocs, suspensió de la pàtria potestat, suspensió el règim de 

comunicacions, visites i estades del pare entre moltes altres.  

El jutjat ha de dictar l’ordre de protecció en un termini màxim de 72 

hores des de la presentació després d’una compareixença per separat 

de la víctima i l’agressor. 
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14. Difusió 

 

L’Ajuntament de Favara es compromet a adoptar totes les accions i 

mesures necessàries per a poder difondre aquest Protocol a les persones 

treballadores i vinculades a l’Ajuntament, siga amb comunicacions 

internes i escrites o pels mitjans de comunicació tecnològics per a que 

siguen coneixedors del mateix i el puguen aplicar garantint així una 

atenció coordinada. 
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