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Principis Rectors 

Els principis rectors que fonamenten les actuacions i les accions del ‘Programa d’Intervenció 

Integral contra la Violència Masclista (PIIVM 2012-2015)’ són els mateixos que orienten la Llei 

5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la VM i que es recullen en el seu article 7: 

a) El compromís amb l’efectivitat del dret de no-discriminació de les dones. 

 

b) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multidimensional de la violència 

masclista, en especial pel que fa a la implicació de tots els sistemes d’atenció i reparació. 

 

c) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en compte tots els 

danys que les dones, els menors i les menors pateixen com a conseqüència de la violència 

masclista, també els danys socials i econòmics, i els efectes d’aquesta violència en la 

comunitat. 

 

d) La transversalitat de les mesures, de manera que cada poder públic implicat ha de coordinar 

i/o executar accions específiques des del seu àmbit d’intervenció, d’acord amb models 

d’intervenció globals. 

 

e) La deguda consideració de les particularitats territorials, culturals, religioses, personals, 

socioeconòmiques i sexuals de la diversitat de les dones en situació de violència masclista, i 

també llurs necessitats específiques, amb el benentès que cap particularitat no justícia la 

vulneració dels drets fonamentals de les dones. 

 

f) La proximitat i l’equilibri de les intervencions en el territori, amb una atenció específica en les 

zones rurals. 

 

g) El compromís que la construcció de les respostes a la violència masclista s’ha de fer des de 

les necessitats específiques i les experiències de les dones en situacions de violència, a 

partir de les metodologies i les pràctiques que des de la societat civil i acadèmica i les 

organitzacions feministes en especial han anat definint per mitjà de l’experiència. 

 

h) La consideració de les dificultats singulars en què es troben dones de determinats col·lectius 

en situacions específiques, d’acord amb el capítol 5 del títol III. 
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i) El compromís actiu de garantir la privacitat de les dades personals de les dones en situació 

de violència, i també de les altres persones implicades o dels testimonis, d’acord amb la 

legislació aplicable. 

 

j) L’evitació de la victimització secundària de les dones i l’establiment de mesures que 

impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència 

masclista. 
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Finalitat i Objectius 

 

Finalitat 

Eradicar la violència masclista per tal que la societat catalana en general i les dones1 en particular 
visquin lliures d’aquesta violència. 

 

Línies Estratègiques i Objectius 

 

 

 

 

OG 1.1 Sensibilització i prevenció: Impulsar estratègies de prevenció i de sensibilització per a totes les 
formes i àmbits de la violència masclista. 

OE 1.1.1. Reforçar les accions de prevenció de relacions abusives de parella adreçades a joves i 
adolescents així com a les i els professionals que treballen amb aquest grup poblacional. 

OE 1.1.2. Augmentar la sensibilització i la implicació de la ciutadania, així com dels mitjans de 
comunicació i els agents socials i econòmics. 

OE 1.1.3. Garantir una educació d’infants i joves basada en l'acció coeducativa, valorant 
indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural de les dones i els homes, en 
igualtat de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries. 

OE 1.1.4. Desenvolupar accions de treball amb homes per tal de canviar els models de gènere 
dominants, oferint models de masculinitat i feminitat més igualitaris. 

 

 

 

 

 

OG 2.1. Detecció: Promoure la detecció precoç de la violència masclista, millorant la seva identificació, 
per tal de fer visibles tant les situacions consumades com les situacions de risc. 

OE 2.1.1. Augmentar la capacitat de detecció de la VM de les i els professionals atenent a les 
diverses formes i àmbits on es produeix o hi ha risc que es produeixi la VM, i atenent també a les 
edats de les dones. 

                                                

1
 El terme ‘dones’ fa referència tant a dones adultes, com a adolescents i nenes. 

LE 1. SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ 

Transformar la percepció de la ciutadania i dels agents socialitzadors, per tal de propiciar canvis en 
l’imaginari social i cultural de dones i homes que trenquin amb les estructures que legitimen i sustenten 
totes les formes de violència masclista, en tots els seus àmbits i tenint en compte les situacions 
específiques. 

LE 2. DETECCIÓ, ATENCIÓ i RECUPERACIÓ 

Garantir l'accés i l'exercici dels drets a les dones, adolescents i infants que pateixen violència masclista 
i llurs filles i fills. 



 
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2012-2015 

 
  9  

OE 2.1.2. Augmentar la capacitat de detecció de la violència masclista de les pròpies dones, així com 
la de la resta de la ciutadania per aconseguir la implicació d’aquesta última en la lluita contra la VM. 

OE 2.1.3. Donar informació i eines a les dones en situació de VM o en risc de patir-ne, per a la 
detecció precoç, tot tenint en compte les diferents edats. 

OG 2.2. Atenció:  Garantir els serveis, els recursos i les competències necessàries per a l'atenció de 
les dones, en situació de VM i llurs filles i fills, tant en les situacions d’urgència com amb els casos no 
urgents. 

OE 2.2.1. Desplegar i consolidar dels serveis d’atenció a les dones i llurs fills i filles.  

OE 2.2.2. Aprofundir en les metodologies d’atenció i en la capacitació dels i les professionals o 
futurs/res professionals. 

OE 2.2.3. Donar informació sobre els serveis i els seus mecanismes d’accés a les dones en situació 
de VM o en risc de patir-ne, perquè siguin pro actives en l’exercici dels seus drets. 

OG 2.3. Recuperació i reparació: Garantir els serveis, els recursos i les competències necessàries per 
a la recuperació de les dones en situació de VM i llurs filles i fills, així com els drets de reparació. 

OE 2.3.1. Desplegar i consolidar dels serveis de recuperació de les dones i llurs fills i filles. 

OE 2.3.2. Aprofundir en les metodologies d’intervenció per a la recuperació i en la capacitació dels i 
les professionals o futurs/res professionals. 

OE 2.3.3. Desplegar i fer el seguiment de l'accés a les prestacions econòmiques establertes a la Llei 
5/2008 i a la normativa vigent. 

 

 

 

 

 

OG 3.1. Coordinació i cooperació:  Consolidar i millorar les estructures de coordinació i cooperació 
interinstitucional necessàries per a l’impuls, seguiment, control i avaluació de les actuacions en 
l’abordatge de la VM. 

OE 3.1.1. Crear i/o mantenir els mecanismes i estratègies de coordinació, treball cooperatiu, 
participació i intercanvi, amb les administracions i els agents implicats. 

OE 3.1.2. Garantir la recollida d’informació, el seguiment i l’avaluació de les actuacions de lluita contra 
la VM que permeti l’anticipació i la detecció de necessitats en el seu abordatge. 

OG 3.2. Protocol Marc:  Actualitzar, revisar i millorar el model del protocol marc i d’altres protocols que 
se’n derivin com a eines que guien la intervenció coordinada contra la VM. 

OE 3.2.1. Ampliació i millora del protocol marc per a una intervenció coordinada contra la VM. 

OE 3.2.2. Creació, desplegament i consolidació dels protocols i circuits d’intervenció sectorials i/o 
territorials necessaris per l’abordatge integral de la VM. 

 

LE 3. ESTRUCTURES DE COORDINACIÓ 

Garantir les estructures de coordinació necessàries per a una intervenció integral, unificada i de 
qualitat. 
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Actuacions 

 

 

1 Línia Estratègica 1: Sensibilització i Prevenció 

 

   Actuacions en relació a la coeducació, adreçats a infants i joves 

 

1.1 Promoció de l’acció coeducadora en els centres educatius com a forma de 

prevenció de la violència masclista 

Objectiu 

 

Descripció 

- Posar a disposició dels centres educatius de Catalunya un aplicatiu informàtic per elaborar el Projecte 
de convivència.  Aquest aplicatiu permet realitzar la diagnosi les conseqüents propostes d’actuació a 
l’aula al centre i a l’entorn per promoure actuacions adreçades a incloure la coeducació en totes les 
actuacions i propostes dels centres educatius de Catalunya.  

- Fer difusió de les bones pràctiques, de les actuacions i dels protocols a través dels diferents pàgines 
web, portals i jornades del Departament d’Ensenyament 

- Fer el seguiment de totes les actuacions que es porten a terme en coeducació al departament 
d’ensenyament a través d’un grup de treball intradepartamental. 

Relació amb Llei 5/2008 

 

Coordinació i agent/s participant/s 

ENS 

 

ENS, centres i serveis educatius 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Revisió de l’aplicatiu de coeducació dintre del 
projecte de convivència. 

ENS 

Promoció de la designació dels referents de 
coeducació en els centres educatius. 

ENS 

Creació del grup de treball de coordinació per 
promoure la coeducació. 

ENS 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 
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Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

1.2 Formació i capacitació específica i permanent de les persones professionals de 

l’educació en matèria de violència masclista i coeducació 

Objectiu 

Aprofundir en els coneixements i la preparació  dels i les referents de coeducació dels consells escolars 
dels centres educatius, els tutors i les tutores i el professorat de tots els nivells educatius en relació a la 
coeducació i l’educació per a la igualtat. 

Descripció 

Es tracta d’un programa de formació pels i les referents de coeducació dels consells escolars, els tutors i 
les tutores i el professorat en què s’ofereixen tres cursos telemàtics de 30 hores de durada en les 
següents temàtiques: coeducació, aprofundiment en coeducació i orientació com a eina per la igualtat. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 15, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

ENS  

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Curs online de coeducació. ENS 

Curs online d’aprofundiment en coeducació. ENS 

Curs online d’orientació com a eina per la 

igualtat. 
ENS 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 



 
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2012-2015 

 
  12  

1.3 Prevenció de la violència masclista i l’assetjament sexual a l’esport 

Objectiu 

Informar, conscienciar, sensibilitzar i assessorar al mon esportiu per que s’adhereixin i apliquin accions 
per prevenir la violència, l’assetjament sexual a l’esport, el rebuig i la condemna de la violència contra les 
dones treballant conjuntament amb la societat i els mitjans de comunicació. 

Descripció 

Aplicar aquests objectius en la formació dels professionals de l’esport i esportistes de les diferents 
modalitats, a través de l’Escola Catalana de l’Esport, i en col·laboració amb les Federacions Esportives 
Catalanes, Consells Esportius, clubs i altres entitats esportives. També es vol endegar accions de 
sensibilització en relació a la VM, i concretament pel que fa a les seves manifestacions en el món de 
l’esport. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 5, 7, 19, 27, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

PRE (Consell Català de l’Esport) Federacions catalanes esportives 

Consells catalans esportius 

Clubs i altres entitats esportives 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Formació en la matèria de professionals 
esportius en els cursos generals. 

PRE (Escola Catalana de l’Esport) 

Col·laboració amb el moviment “Uneix-te” 
promogut per l’Associació Women for minutes, 
de sensibilització en VM.  

PRE 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

1.4 Coordinació, disseny i implantació del programa “Estimar no fa mal” 

Objectiu 

- Organitzar i homogeneïtzar els continguts del conjunt de les accions que des dels diferents 
departaments i institucions públiques s’adrecen a joves adolescents en matèria de prevenció de 
relacions abusives, per a millorar la seva eficàcia. 

- Abordar la problemàtica de la VM de manera pluridisciplinar per visibilitzar la multicausalitat del 
fenomen. 

- Capacitar el personal –docent i/o futur professional en l’àmbit educatiu i social, sanitari i d’execució 
penal- que treballin amb joves adolescents per tal que incorporin metodologies de prevenció i 
sensibilització vers les relacions abusives i puguin actuar com a agents de prevenció amb joves. 
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- Propiciar canvis en l’imaginari col·lectiu en relació a les dones i la VM, tot iniciant la prevenció amb la 
població jove identificant les relacions abusives en les primeres relacions de parella. 

- Dotar d’eines als pares i mares de joves adolescents per tal que puguin actuar com agents de 
prevenció amb els seus fills i filles sensibilitzant-los respecte de la gravetat dels comportaments 
abusius en les primeres relacions de parella: identificar les diferents formes que pot adoptar aquesta 
violència en les relacions interpersonals, promoció de l’adopció de postures actives de rebuig contra 
aquests comportaments, etc. 

 

Descripció 

Aquest programa pretén prevenir les relacions abusives entre joves adolescents. S’entén per actuacions 
preventives dins aquest programa el conjunt d’accions de caràcter pedagògic i/o formatiu, encaminades 
a evitar o reduir la incidència de la VM, reforçant els factors de protecció i promovent valors de respecte i 
d’igualtat que ajudin a identificar situacions abusives. 

S’entén per relacions abusives a joves adolescents aquelles situacions d’abús i violència que poden tenir 
lloc en el marc d’una relació afectiva, amorosa o sexual, tant si existeix un vincle estable, com puntual. 

El programa té tres línies de treball en funció del col·lectiu destinatari: 

- Nois i noies (joves adolescents) que tenen entre 10 i 19 anys.  

- Professionals de tots els àmbits que treballen amb nois i noies (joves adolescents) que tenen entre 10 i 
19 anys i que poden actuar com a agents preventius. 

- Pares i mares de joves adolescents. 

 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 3, 7, 9, 18, 19, 79, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) ENS, SLT, INT, BSF (DGJ i SF), JUS. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Creació del Grup de Treball. BSF (ICD) 

Disseny dels objectius, accions i materials del 
programa. 

ENS, SLT, INT, BSF (ICD, DGJ) JUS 

Accions formatives a tècnics i tècniques 
d’integració social (programa pilot). 

ENS, BSF (ICD, DGJ) 

Formació a professorat per impartir els 
continguts curriculars sobre prevenció de 
relacions abusives. 

ENS 

Accions formatives a professionals dels 
programa Salut i Escola (professorat i personal 
d’infermeria). 

ENS, SLT, BSF (ICD) 

Pilot experimental amb tallers per educadors i 
educadores de centres educatius de Justícia 
Juvenil. 

JUS (DGEPCJJ), BSF (ICD) 

Capacitació a tots els educadors i educadores 
dels centres educatius de Justícia Juvenil. 

BSF (ICD), JUS (DGEPCJJ) 

Accions formatives en VM per a professionals 
de Joventut (personal tècnic i d’informació 
juvenil). 

BSF (DGJ) 

Tallers participatius de sensibilització de 4 hores 
que impartiran els joves de TIS i TAS un cop 
acabat el pilot o la formació sobre prevenció 
inclosa ja en el currículum. 

 

ENS, BSF (ICD, DGJ) 
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Xerrades de sensibilització impartides pels 
Grups d’Atenció a la Víctima i les Oficines de 
Relacions amb la comunitat de la PG-ME, “Com 
comença tot”. 

INT 

Xerrades de sensibilització fetes pel personal 
d’Infermeria dins el programa Salut i Escola. 

ENS, SLT 

Acompanyament per part del personal 
d’Infermeria dins el programa Salut i Escola. 

SLT 

Tallers de sensibilització adreçats a nois i noies 
dels centres d’educació formal i no formal 

BSF (DGJ) 

Tallers de sensibilització als nois (homes) joves 
dels centres educatius de Justícia Juvenil. 

BSF (ICD, DGJ), JUS 

Xerrades de sensibilització adreçades a les 
famílies, de 2 hores. 

BSF (SF, ICD) 

Xerrades de sensibilització al teixit associatiu i a 
altres col·lectius de la ciutadania. 

INT 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

   Actuacions adreçades a la ciutadania 

 

1.5 Formació en el marc de la prevenció de les mutilacions genitals femenines (MGF) 

Objectiu 

Formar en el coneixement de la pràctica i en la prevenció de totes aquelles actuacions que s'agrupen 
sota el nom genèric de mutilació genital femenina (MGF). Es tracta de formació i sensibilització a 
professionals i formació i sensibilització des de i amb les comunitats originàries de població de risc. 

Descripció 

L’actuació engloba tres eixos: 

- Suport a professionals en la gestió de casos de mutilacions genitals femenines. Jornades de formació i 
assessorament a professionals. I també en el marc de les taules locals. 

- Tallers de treball amb les comunitats per sensibilitzar sobre el tema (treball des de les associacions). 

Suport a projectes que presenten les entitats que tenen per objectiu la promoció de la informació, la 
formació i la sensibilització envers la prevenció de les MGF. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 5, 7, 65, 66, 75, 78, 84. 
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Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (DGIM) 

 

PRE (Ag. Cat. de Cooperació al Desenvolupament), 
GRI (DG d'Afers Religiosos), ENS, SLT, INT, BSF 

Entitats i altres 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Sessions de formació a professionals. Jornades 
formatives. 

BSF (DGIM) 

Assessorament i suport a professionals en la 
gestió de casos 

BSF (DGIM) 

Sessions de sensibilització (tallers des de les 
comunitats). 

BSF (DGIM) 

Subvenció a entitats que tenen per objectiu la 
promoció de la informació, la formació i la 
sensibilització envers la prevenció de les MGF  

BSF (DGIM) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

1.6 Sensibilització des de la perspectiva de salut en relació amb la prevenció, detecció i 

atenció de la violència masclista adreçades a la ciutadania, des de l’àmbit assistencial i de 

la gestió 

Objectiu 

 en relació a la 
 

Descripció 

 

Relació amb Llei 5/2008 

Coordinació i agent/s participant/s 

 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 
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Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

1.7 Recerca i anàlisi de la violència masclista en l’àmbit de la seguretat 

Objectiu 

Obtenir un major coneixement del fenomen de la VM des de l’òptica de la seguretat, en relació a totes 
aquelles situacions específiques amb què es troben les persones professionals de la seguretat i per les 
quals necessiten eines i metodologies adaptades. 

 

Descripció 

L’actuació consisteix en l’impuls de la realització d’estudis prospectius i recerques sobre el fenomen de 
la VM en aquells aspectes en què el Departament d’Interior necessita un aprofundiment per poder 
realitzar una intervenció més efectiva, com per exemple en el cas de les dones víctimes de tràfic amb 
fins d’explotació sexual o en el cas dels matrimonis forçats, per a poder realitzar un seguiment més 
acurat dels casos. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 1, 7, 63, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

INT ( DGAS) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Promoció de la recerca sobre el fenomen de la 
VM, potenciant el coneixement de la 
problemàtica amb la finalitat de millorar les 
línies de treball en el marc de la seguretat 
pública 

INT ( DGAS) 

Anàlisi dels resultats de l’Enquesta de VM de 
Catalunya, així com de l’Enquesta de Seguretat 
Pública de Catalunya i d’altres instruments que 
aportin coneixement sobre aspectes de 
victimització 

INT ( DGAS) 
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Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

1.8 Formació i assessorament tècnic per a professionals de Joventut dels ens locals en 

relació a la violència masclista 

Objectiu 

Garantir i millorar el coneixement dels i les professionals de joventut sobre el fenomen de la VM, les 
seves formes i àmbits, per tal de reconèixer i identificar el caràcter específic i diferenciat del fenomen, 
especialment entre la població jove. Igualment, es pretén sensibilitzar i conscienciar els i les 
professionals de joventut sobre la importància d’una actuació proactiva per a fomentar estratègies i 
actuacions de prevenció de VM dins el col·lectiu juvenil i capacitar els i les professionals de joventut per 
a realitzar una bona detecció precoç del fenomen amb població jove. 

Descripció 

L’actuació forma part d’una estratègia global de l’equip de Gènere de l’Agència Catalana de la Joventut/ 
Direcció General de Joventut per treballar per l’eradicació de la VM des del suport i acompanyament als i 
les professionals de Joventut del territori català que treballen per la prevenció i la detecció precoç de 
violència amb persones joves. 

L’actuació engloba des d’assessoraments específics a paquets formatius en Prevenció i Detecció de VM 
amb els que es busca aprofundir en el coneixement dels i les professionals de Joventut del fenomen de 
la VM i com es manifesta en persones joves, al mateix temps que treballar sobre les estratègies 
preventives, mecanismes de detecció i habilitats personals i professionals per a realitzar una bona 
intervenció. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 3, 4, 5, 7, 18, 19, 65, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (DGJ), Agència Catalana de la Joventut 

 

Ens locals 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Formació específica en Prevenció i detecció 
precoç de VM en població juvenil per a 
professionals de Joventut. 

BSF (DGJ) 

Assessoraments tècnics als ens locals en 
matèria de VM i joves.  

BSF (DGJ) 

Elaboració d’eines i materials de suport per a 
professionals de joventut per a facilitar una 
actuació coordinada en l’abordatge de la VM 
amb joves.  

BSF (DGJ) 
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Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

1.9 Sensibilització en la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i/o l’assetjament 

per raó de sexe a l’empresa 

Objectiu 

Conscienciar les empreses, organitzacions empresarials, agents socials i persones treballadores de la 
necessitat de prevenir l’assetjament sexual i/o l’assetjament per raó de sexe a l’empresa i donar-los 
pautes i eines per detectar, abordar i eradicar aquest tipus de conductes. 

Descripció 

L’actuació consisteix en l’impuls d’accions de formació, informació, assessorament (tant presencialment i 
telefònica com a través de la plataforma SIQ.) i altres mesures incentivadores d’una bona praxis en 
aquest àmbit, així com accions d’intervenció en l’àmbit de la negociació col·lectiva. Igualment, s’inclou en 
aquesta actuació el treball per millorar la implementació dels protocols existents envers l’assetjament. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 9, 27, 28, 29, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

EMO 

 

Agents socials 

Consell de Relacions Laborals 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Promoció del diàleg social, mitjançant la 
negociació col·lectiva, per tal d’eradicar els 
casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe 
a l’empresa. 

EMO 

Incorporació com a requisit en les bases de 
subvencions per a empreses o entitats de més 
de 25 persones treballadores, l’acompliment de 
mesures per tal d’abordar els casos 
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe a 
l’empresa. 

EMO  

Impuls del Grup de treball per a la millora de 
l’aplicació dels protocols envers l’assetjament. 

EMO 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 
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Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

1.10 Formació de periodistes i estudiants sobre la violència masclista i els mitjans de 

comunicació 

Objectiu 

Aprofundir en la formació adreçada a periodistes i estudiants de les facultats de comunicació de 
Catalunya sobre el tractament de la VM i sobre la visibilització de les aportacions de les dones als 
mitjans de comunicació per a un tractament adequat i responsable. 

Descripció 

L’actuació consisteix en la realització de sessions de formació a periodistes i estudiants a partir de la 
presentació i difusió de material específic com les Recomanacions sobre el tractament de la VM als 
mitjans de comunicació i en particular, Gènere i mitjans de comunicació. Eines per a la visibilització de 
les aportacions de les dones. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 20, 21, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) 

PRE (CAC) 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Formació sobre el tractament de la VM en els 
mitjans de comunicació. 

ICD, PRE (CAC) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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1.11 Seguiment i avaluació del tractament de la violència masclista als teleinformatius 

Objectiu 

Vetllar per un tractament adequat de la VM als mitjans de comunicació, avaluant l’aplicació de les 
Recomanacions sobre el tractament de la VM als mitjans de comunicació adreçades a professionals de 
la comunicació i les seves empreses. 

Descripció 

Anàlisi del tractament de la VM als teleinformatius d’àmbit català emesos l’any 2013 en base a uns 
indicadors i paràmetres avaluables, extrets de les Recomanacions sobre el tractament de la VM als 
mitjans de comunicació. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 20, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

PRE (CAC)  

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Revisió i tancament dels indicadors. PRE (CAC) 

Treball de camp. PRE (CAC) 

Elaboració de l’informe. PRE (CAC) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

1.12 Seguiment de continguts per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA) per contribuir a l’eradicació de la violència masclista 

Objectiu 

Garantir un tractament acurat de la VM en els informatius i en els continguts en general, i garantir una 
presència equilibrada i un tractament igualitari dels dos sexes en el conjunt de la programació, lluny de 
qualsevol estereotip de gènere. 

Prevenir i resoldre qualsevol situació d’assetjament sexual i per raó de sexe dins la CCMA i les seves 
empreses filials. 

Descripció 

Aplicar de manera rigorosa les directrius del Llibre d’estil de la CCMA sobre el tractament de la VM i del 
Llibre d’estil de la CCMA sobre la paritat i equilibri de gènere. 

Aplicar de manera rigorosa les disposicions previstes en el Protocol de Prevenció i Actuació davant de 
situacions d’assetjament psicològic i/o sexual i per raó de sexe dins l’entorn laboral de la CCMA. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 21, 84. 
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Coordinació i agent/s participant/s 

PRE 

 

PRE (CCMA) 

Televisió de Catalunya 

Catalunya Ràdio 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Seguiment del compliment de les directrius del 
Llibre d’estil de la CCMA, i adopció de mesures 
de correcció o millora, quan s’escaigui. 

PRE (CCMA) 

Execució i revisió periòdica de la gestió prevista 
en el Protocol de Prevenció i Actuació davant de 
situacions d’assetjament psicològic i/o sexual i 
per raó de sexe en l’entorn laboral de la CCMA. 

PRE (CCMA) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

1.13 Promoció de la recerca sobre totes les prevalences i l'impacte de la violència 

masclista en la població catalana i sobre la prevenció (i estratègies de prevenció) de totes 

les formes i àmbits en els quals es pot produir aquesta violència, amb especial èmfasi en 

les situacions específiques 

Objectiu 

Establir mecanismes per fer recerca i investigació, sobre formes i àmbits de la VM, i difondre els 
resultats como a forma de sensibilització social i de prevenció. 

Per tal de poder prevenir, cal conèixer i disposar de dades en tots els àmbits de la VM i sobretot aquells 
àmbits poc coneguts, partint de la consideració del caràcter estructural i de la naturalesa 
multidimensional d’aquesta violència. 

Descripció 

Incorporar en les bases de les convocatòries de subvencions que atorga l’ICD, l’àmbit d’estudi de la VM 
(totes les formes i àmbits en els quals es pot produir), tant per estudiar com prevenir-la, la seva 
prevalença i el seu impacte en la població. 

Avaluar els estudis i investigacions que se subvencionen par tal de detectar nous indicadors o poder 
utilitzar les investigacions per a la difusió de noves dades sobre la VM. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 6, 7, 8, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD)  
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Accions inicialment previstes Departament responsable 

Revisió dels criteris de les subvencions de l’ICD 
en matèria de recerca i adaptació a necessitats. 

BSF (ICD) 

Revisió dels estudis. BSF (ICD) 

Difusió dels estudis. BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

1.14 Revisió i sistematització dels indicadors sobre violència masclista recollits des dels 

diferents àmbits d'intervenció, per tal de disposar d'una informació complerta i actualitzada 

de la situació real de les dones i els seus fills i filles 

Objectiu 

Establir un model homogeni i consensuat de recollida de dades per tal de garantir el coneixement de la 
realitat i disposar d’informacions actualitzades sobre VM i estimar la prevalença de la problemàtica de la 
VM i, tanmateix, conèixer la realitat a Catalunya. 

Descripció 

Analitzar, homogeneïtzar i sistematitzar els indicadors que actualment s’utilitzen que permetin avaluar 
l’impacte social de les actuacions derivades de l’aplicació de la Llei 5/2008. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 6, 7, 8, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) 

 

PRE (CCMA, CAC), GRI, ECO, ENS, SLT, INT, TES, 
CLT, AAM, BSF (SF, DGJ, ICASS, DGIM), EMO, JUS 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Revisió i millora dels indicadors existents. BSF (ICD) 

Recollida de la informació. BSF (ICD) 

Anàlisi de les dades. BSF (ICD) 

Elaboració de l’informe. BSF (ICD) 

Difusió de l’informe. BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 
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Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

1.15 Capacitació a professionals per a la prevenció de la violència masclista, en els 

diferents àmbits en que es pugui produir 

Objectiu 

Dotar a tots els col·lectius de professionals implicats dels coneixements bàsics per tal que identifiquin els 
àmbits i les formes que pren la VM i, a través de la seva funció social, puguin fer prevenció evitant o 
reduint la incidència de la problemàtica de la VM en reduir els factors de risc, i impedint així la seva 
normalització. 

Descripció 

Formació bàsica en VM. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 18, 19, 27, 31, 32, 41, 43, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) GRI (EAPC) 

BSF 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Elaboració d’un programa de formació a través 
de l’EAPC. 

BSF (ICD) 

Elaboració d’un programa de formació a través 
del departament de BSF. 

BSF (ICD) 

Disseny d’un programa de formació, propi de 
l’ICD, per a diferents col·lectius professionals. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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1.16 Estratègies públiques de comunicació, prioritàriament a través dels mitjans, per 

sensibilitzar i donar informació sobre les diferents formes i àmbits de la violència masclista 

i sobre els seus efectes sobre les dones i les seves filles i fills, atenent específicament a 

determinats col·lectius de dones (dones de diferents cultures, dones grans, dones joves...) 

Objectiu 

Impulsar canvis en l’imaginari social que facin impensable la VM a través del coneixement, fent possible 
la identificació i interpretació de les manifestacions d’aquesta violència que, moltes vegades, poden 
quedar ocultes en percepcions subjectives. 

Descripció 

Els mitjans de comunicació són decisius no només a l’hora de generar opinió, sinó també a l’hora de 
formar actituds i comportaments socials. Es creen i es consoliden valors amb la transmissió dels models 
de masculinitat i feminitat i en l’ús social dels estereotips, per tant és important trencar amb la 
transmissió social i cultural de la ideologia que legitima l’ús d’aquesta violència. D’una banda és 
convenient utilitzar els mitjans i elaborar campanyes de sensibilització, de l’altre, publicar i difondre 
periòdicament informació o estudis (publicacions, articles, documents electrònics, estadístiques etc) que 
permetin fer visible l’impacte de les diferents formes i àmbits de la VM. 

També és important realitzar actes públics com les celebracions al voltant del 25 de novembre, Dia 
internacional contra la violència vers les dones, com una diada significativa a escala mundial de 
compromís institucional i social per avançar en la tolerància zero vers les violències contra les dones. 

Oferir l’exposició itinerant sobre violències masclista perquè pugui ser visitada en espais públics dels 
municipis. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 9, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) PRE (CCMA, CAC), ECO, ENS, SLT, INT, CLT, BSF 
(SF, DGJ, ICASS, DGIM) , EMO, JUS. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Campanya de comunicació (sensibilització). BSF (ICD) 

Estratègia de comunicació (planificació). BSF (ICD) 

Publicació d’articles. BSF (ICD) 

Elaborar la base estadística de l’ICD en temes 
de VM. 

BSF (ICD) 

Difusió d’estadístiques de la L900. BSF (ICD) 

Difusió d’estadístiques d’elaboració pròpia. BSF (ICD) 

Actes al voltant del 25 N. BSF (ICD) 

Concurs de micro-relats 25N. BSF (ICD) 

Exposició itinerant 'Violència contra les dones: 
desmuntem mites'. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 
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Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

1.17 Foment de les iniciatives de les diferents entitats, ens locals i agents socials en 

matèria de prevenció de violència masclista 

Objectiu 

violències contra les dones. 

Descripció 

Incrementar el suport a les accions i projectes de prevenció de la violència programats pels grups de 
dones i entitats professionals de Catalunya,  mitjançant línies específiques de subvencions. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 10, 86, 84, 87. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD)  

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Subvencions a entitats de dones per activitats 
de sensibilització en matèria de VM. 

BSF (ICD) 

Subvencions i actes amb ens locals per 
activitats de sensibilització (25N, etc.). 

BSF (ICD) 

Subvencions i o actes amb agents socials per 
activitats de sensibilització. 

BSF (ICD) 

Subvencions a ens locals per activitats de 
sensibilització en matèria de VM (tallers, 
jornades, etc.). 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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   Actuacions adreçades al col·lectiu d’homes 

 

1.18 Implementació de la perspectiva de gènere en la intervenció amb homes joves 

empresonats per evitar relacions abusives i fomentar-ne d'igualitàries 

Objectiu 

Promoure l’equitat entre homes i dones fomentant valors, actituds, comportaments i relacions de 
respecte i de cura en la població masculina empresonada. Es vol identificar la multicausalitat i la 
multiplicitat d’efectes de les violències i dotar d’eines metodològiques als equips professionals per 
treballar l’equitat i el respecte cap a les dones amb la població penitenciària. 

Descripció 

Es tracta d’una implementació pilot que consta de tres accions: 

- Creació d’un grup de treball d’experts en treball amb joves i gènere. 

- Disseny d’una acció formativa en perspectiva de gènere per a professionals que intervenen amb joves 
empresonats. 

- Disseny i implementació d’una intervenció grupal amb nois joves que treballa per les relacions 
igualitàries i no abusives. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 9, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS (DGSP) 

  

 

Centres Penitenciaris de Joves 

Ajuntament de Barcelona 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Implementar una intervenció grupal amb nois 
joves que treballa per les relacions igualitàries i 
no abusives. 

JUS 

Seguiment de la intervenció grupal. JUS 

Suport a l’equip de professionals del Centre 
Penitenciari que du a terme l’acció grupal. 

JUS 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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1.19 Realització d'estratègies de sensibilització social respecte la responsabilitat 

masculina per propiciar canvis en l'imaginari social 

Objectiu 

Promoure estratègies de caràcter preventiu adreçades a la població masculina que permetin identificar 
aquells continguts estereotipats en relació amb la masculinitat, que directament o indirectament 
possibiliten i faciliten les diferents formes d’abús contra les dones, incentivant al mateix temps la 
formació de grups d’homes que treballin en la prevenció i sensibilització davant la violència vers les 
dones. 

Descripció 

L’actuació consistirà en dur a terme un treball amb l’AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de 
Género), entre d’altres associacions, adreçat a la població masculina, en la línia establerta en els 
objectius. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 9, 27, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD)  

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Carta dels Homes contra la VM. BSF (ICD) 

Accions de sensibilització (tallers adreçats a 
homes relacionats amb la prevenció de la VM). 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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2 Línia Estratègica 2:  Detecció, atenció i recuperació 

 

   Actuacions en relació a la informació, la detecció i la implicació de la ciutadania 

 

2.1 Elaboració i difusió d’informació que ajudi a identificar la VM, així com els serveis i 

els recursos que hi ha a l’abast de les dones en aquesta situació 

Objectiu 

Apoderar les dones per tal que puguin identificar les formes que adopta la violència, així com donar a 
conèixer i apropar a la ciutadania serveis existents en matèria de VM. 

Descripció 

Elaborar mecanismes informatius tenint en compte les diferents formes i àmbits en els quals es pot 
produir i la diversitat de dones, per tal de donar a conèixer l’existència dels serveis i recursos existents. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 9, 38, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) DBSF (SF) 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Informar de les oficines de l’ICD i el servei de 
Fiscalia. 

BSF (ICD) 

Informar de la L900. BSF (ICD) 

Informar dels SIADs. BSF (ICD) 

Informar sobre els recursos especialitzats del 
DBSF. 

BSF (SF, ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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2.2 Difusió i consolidació dels serveis d’atenció telefònica a infants i adolescents  

Objectiu 

Donar resposta immediata a comunicacions, demandes i sol·licituds d’informació en relació a casos de 
maltractaments infantils i altres problemàtiques familiars greus per operar, prevenir i/o eliminar situacions 
de risc o de desemparament,així com donar un espai d’escolta telefònica específica als adolescents que 
pugui atendre i informar (o derivar a altres serveis) les comunicacions, demandes i consultes de 
problemes que els afecten. 

Descripció 

L’actuació inclou dos serveis telefònics: 

- Telèfon de la Infància (Infància Respon -900-300-777): és un servei públic d'atenció exclusivament 
telefònica, gratuït i permanent, per a la prevenció i la detecció dels maltractaments d'infants i 
adolescents. Funciona vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l'any. 

Servei d’ajuda als Infants i Adolescents 116111: Servei Telefònic únic i gratuït a tot el territori de la Unió 
europea que dona als adolescents i infants la oportunitat d’expressar les seves preocupacions , de parlar 
sobre problemes que els afecten directament i trucar a algú en cas d’urgència. El servei està disponible 
les 24 hores del dia , els 7 dies de la setmana (365 dies de l’any). 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 41, 53, 54, 55, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (DGAIA) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Contractació de la línia. BSF (DGAIA) 

Seguiment del servei. BSF (DGAIA) 

Avaluació de les dades. BSF (DGAIA) 

Difusió. BSF (DGAIA) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.3 Foment de la participació i suport dels grups i les associacions de dones que 

treballen en l’àmbit de la violència masclista, especialment d'aquelles que treballen amb les 

situacions específiques contemplades al capítol 5 de la Llei 5/2008: immigració, prostitució, 

món rural, vellesa, discapacitat, transsexualitat, VIH, ètnia gitana, dones preses i MGF 

Objectiu 

, en especial els 
consells i les associacions de dones, en la lluita contra la VM. 
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Descripció 

Donar suport, a través de subvencions, a les entitats i grups de dones que ofereixen serveis a les dones 
que han patit o pateixen situacions de VM, així com a aquelles entitats que treballen per a la seva 
eradicació. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 6, 7, 65 a 75, 84, 87. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD)  

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Incloure a les bases de les convocatòries de les 
entitats de dones criteris favorables a les 
entitats que treballen per l’eradicació de la VM.  

BSF (ICD) 

Convidar a les entitats de dones especialitzades 
a les formacions que es facin al personal de les 
administracions. 

BSF (ICD) 

Convidar a les entitats de dones especialitzades 
a participar en els actes que organitza l’ICD 
(taules rodones, jornades, etc.). 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.4 Vigilància i control de les obligacions de les empreses en relació a la problemàtica 

de l’assetjament sexual i/o l’assetjament per raó de sexe i la discriminació laboral 

Objectiu 

Vetllar per tal que les empreses hagin establert mesures de prevenció i protocols d’actuació en relació 
amb les possibles situacions d’assetjament sexual que es puguin donar, així com detectar possibles 
situacions de discriminació (de tipus salarial per raó de sexe) i exigir el compliment de la normativa 
vigent. 

Descripció 

L’actuació està prevista en la programació d’objectius de la Inspecció de Treball per a l’any 2012  

en matèria d’igualtat i no discriminació en el treball. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 10, 33, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

EMO (Inspecció de Treball) 
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Accions inicialment previstes Departament responsable 

Seguir donant resposta a les denúncies 
formulades dins l’àmbit de competència de la 
Inspecció de Treball de Catalunya en matèria de 
VM en el treball. 

EMO (Inspecció de Treball) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

2.5 Impuls de programes de tractament i rehabilitació adreçats a homes penats per 

violència masclista 

Objectiu 

Fer una gestió efectiva del risc de reincidència delictiva violenta amb tots els infractors de VM, així com 
conscienciar i activar pautes de conductes alternatives a comportaments de discriminació, control o abús 
vers la dona en aquelles persones que han comés un delicte relacionat amb la violència domèstica i de 
gènere i que es troben en situació de privació de llibertat així com a aquells als que se’ls ha imposat un 
Programa formatiu de violència domèstica i/o de gènere com a obligació associada a la suspensió de la 
pena privativa de llibertat. 

Descripció 

L’actuació inclou: 

- La implementació de les accions i mesures previstes en el Programa marc de tractament de la violència 
de gènere en centres penitenciaris, que estructura i ordena els fonaments sobre els que s’articula tota 
la intervenció en aquesta matèria i que és d’actuació comuna a tots els centres penitenciaris catalans. 

- L’impuls del Programa formatiu de violència domèstica i de gènere implementat el gener de 2012 dirigit 
a agressors de violència domèstica i de gènere, i imposat judicialment com a compliment d’una pena. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 9, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS (DGSP, DGEPCJJ) INT 

Fiscalia Superior de Catalunya. 

Entitats especialitzades. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Avaluació de la població interna per delictes de 
VM amb l’eina de predicció de risc. 

JUS 

Oferir intervenció grupal específica en matèria 
de VM als agressors internats als Centres 
Penitenciaris. 

JUS 
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Reunions bilaterals amb el Departament 
d’Interior per millorar els procediments i 
protocols de sortida dels infractors de VM. 

INT, JUS 

Posada en marxa, seguiment i avaluació del 
Programa formatiu de violència domèstica i de 
gènere imposat com a obligació associada a la 
suspensió de penes privatives de llibertat. 

JUS 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

Observacions 

L’impuls del Programa marc de tractament de la violència de gènere en centres penitenciaris requereix 
una estreta coordinació i implicació de tots els agents penitenciaris per tal d’optimitzar els recursos 
existents i posar-los al servei de la prevenció de la reincidència en VM. Així, tenir a tota la població 
infractora de VM avaluada, permetrà donar un tractament racional i coherent a les necessitats 
d’intervenció vinculades amb el risc de reincidència. 

 

 

   Actuacions en relació als serveis 

 

2.6 Protecció dels infants i adolescents víctimes de violència masclista, i de les nenes i 

adolescents víctimes d’abusos sexuals que han de ser separats del nucli familiar. 

Objectiu 

Donar protecció als infants i adolescents víctimes que viuen en un entorn de VM i a les nenes i les 
adolescents víctimes d’abusos sexuals que han de ser separats del seu nucli familiar, mitjançant 
l’assumpció de les funcions tutelars sobre ells i elles i l’adopció de la mesura protectora adequada, i 
treballar per la seva recuperació i integració familiar, amb especial atenció a les mesures protectores 
sobre les noies adolescents víctimes de situacions específiques de VM com són les víctimes de trata 
amb finalitat d’explotació sexual i els matrimonis forçats. 

Descripció 

L’article 105 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència determina que 
és situació de desemparament  la VM quan perjudiqui greument el desenvolupament de l’infant, que fa 
necessària la separació dels nens o de les nenes de la seva llar. 

En aquestes situacions la DGAIA declara la situació de desemparament, suspèn la potestat del pare i de 
la mare i assumeix la tutela de l’infant o adolescent, que implica la representació legal de l’infant i 
l’assumpció de la guarda, que delega en una família o en la persona que dirigeix un dels centres de 
protecció. A més, assumeix la defensa jurídica dels interessos dels infants i adolescents entre els quals 
hi ha la personació en aquells processos penals en els que és víctima directe o indirecte. 
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En síntesi, aquesta actuació inclou: acolliment familiar, en les seves diferents modalitats, acolliment en 
un centre públic o concertat, acolliment preadoptiu, mesures de transició a la vida adulta, representació 
legal, defensa jurídica dels interessos, personació en processos com acusació particular, personació 
com acusació popular. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 5, 7, 44, 70, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (DGAIA) 

 

Ens locals, BSF (ICAA), entitats 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Valoració prèvia de les situacions comunicades i 
derivació als equips competents. 

BSF (DGAIA) 

Fer protocols d’actuació amb altres 
departaments. 

ENS, SLT, INT, BSF (DGAIA), JUS 

Donar continuïtat als serveis relacionats amb 
l’assumpció de la guarda i la representació legal 
de l’infant. 

BSF (DGAIA) 

Donar continuïtat a l’impuls de mesures de 
transició a la vida adulta i a l’autonomia 
personal. 

BSF (DGAIA) 

Donar continuïtat als serveis relacionats amb la 
defensa jurídica del/la menor. 

PRE, BSF (DGAIA) 

Formació de professionals relacionada amb 
l’objecte de l’actuació. 

BSF (DGAIA) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

 

2.7 Defensa dels interessos i drets de les noies menors d’edat víctimes de mutilació 

genital  

Objectiu 

Defensar els interessos i drets de les noies menors d’edat que han estat víctimes d’una mutilació genital 
femenina, i donar-los suport en el procés de persecució del delicte sempre que sigui possible en el 
nostre territori. 
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Descripció 

L’article 76 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència preveu que les 
nenes i les noies víctimes de l’ablació o la mutilació genital han de rebre el suport necessari per a evitar 
els danys físics o psíquics que se’n poden derivar, o, si s’escau, per reparar-los. Així mateix 
l’administració de la Generalitat es pot personar en els procediments penals per a perseguir 
extraterritorialment la pràctica de l’ablació o la mutilació genital femenina, sempre que les persones 
responsables es trobin en l’estat, en la forma amb les condicions establertes per la legislació processal. 

En síntesi, l’actuació inclou la personació en processos com acusació particular, la derivació a serveis 
mèdics per a la seva recuperació física i psíquica. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 4, 7, 75, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

SLT, BSF (DGAIA) 

 

PRE, INT, SLT, BSF 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Valoració prèvia de les situacions comunicades i 
derivació als equips competents. 

BSF (DGAIA) 

Donar continuïtat als serveis de personació en 
processos com acusació particular. 

PRE, BSF (DGAIA) 

Seguir assegurant la protecció jurídica de les 
nenes i adolescents, en el cas que calgui la 
seva separació del nucli familiar. 

BSF (DGAIA) 

Formació de professionals relacionada amb 
l’objecte de l’actuació. 

BSF (DGAIA) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

2.8 Desplegament dels serveis d’atenció i acolliment d’urgències 

Objectiu 

Impulsar del model d’intervenció en l’atenció i acolliment d’urgències per garantir la cobertura de la xarxa 
d’aquests serveis a totes les dones en situació de VM que requereixin un espai de seguretat, amb els 
següents objectius específics: 

- Revisar i fer el seguiment de la metodologia d’intervenció de l’experiència pilot del servei d’acolliment 
d’urgències que funciona actualment. 

- Desplegar els serveis d’atenció i acolliment d’urgències a totes les demarcacions territorials. 

- Millorar els coneixements i les capacitats específiques en matèria de VM dels i les professionals dels 
serveis d’atenció i acolliment d’urgències. 
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Descripció 

Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències són serveis especialitzats que han de facilitar acolliment 
temporal, de curta durada, a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de VM i, si és el cas, 
a llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, han de facilitar recursos 
personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi. 

Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències han de prestar servei les vint-i-quatre hores tots els dies de 
l’any. L’estada en aquests serveis ha de tenir la durada mínima indispensable per a activar recursos 
estables, que en qualsevol cas no pot ésser superior als quinze dies. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 58, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (SF) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Reunions periòdiques amb les responsables del 
Servei d’atenció i acolliment d’urgències del 
Baix Llobregat per fer l’avaluació i seguiment de 
l’experiència pilot. 

BSF (SF) 

Reunions periòdiques amb el personal 
informàtic pel perfeccionament del rendiment de 
l’aplicatiu informàtic. 

BSF (SF) 

Prospecció de les entitats que actuen en els 
diferents territoris en relació a l’acolliment 
d’urgències. 

BSF (SF) 

Prospecció de les necessitats dels diferents 
territoris en relació a l’acolliment d’urgències. 

BSF (SF) 

Elaboració d’un programa de formació sobre VM 
per a tot el personal dels serveis d’atenció i 
acolliment d’urgències. 

BSF (SF) 

Posada en funcionament del servei d’acolliment 
d’urgències del Gironès. 

BSF (SF) 

Aprofundir en la viabilitat de l’atenció a 
col·lectius en situacions específiques. 

BSF (SF) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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2.9 Consolidació del model d’actuació dels serveis d’acolliment i recuperació i els 

serveis substitutoris de la llar 

Objectiu 

Consolidar un model únic d’intervenció que garanteixi que la xarxa de serveis d’acolliment residencial 
arribi a totes les dones que necessiten un espai de protecció i recuperació, amb els següents objectius 
específics: 

- Revisar i fer el seguiment de les metodologies d’intervenció dels serveis d’acolliment i recuperació i 
dels serveis substitutoris de la llar. 

- Avançar en l’establiment d’un model únic de recollida de dades. 

- Millorar els coneixements i les capacitats específiques en matèria de VM dels i les professionals dels 
serveis d’acolliment i recuperació i dels serveis substitutoris de la llar. 

- Augmentar el nombre de places dels serveis d’acolliment i recuperació i dels serveis substitutoris de la 
llar. 

Descripció 

Serveis especialitzats, residencials i temporals, que ofereixen acolliment i atenció integral per a 
possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a llurs filles i fills dependents, que 
requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la VM, tot vetllant per llur 
autonomia. 

Els serveis substitutoris de la llar són serveis temporals que actuen com a substitució de la llar. Estan 
adreçats a les dones que han estat o estan en situació de violència i de risc, però en les quals les 
repercussions de la violència no han minvat o deteriorat la seva capacitat d’autonomia. 

Aquests serveis ofereixen els següents programes: Atenció psicològica a les dones, Atenció psicològica 
als fills i filles, Atenció social, Atenció i assessorament jurídic, Orientació i inserció laboral i Atenció en el 
lleure. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 58, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (SF) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Reunions periòdiques amb les directores dels 
serveis per fer seguiment del model 
d’intervenció. 

BSF (SF) 

Aprofundir en la viabilitat de l’atenció a 
col·lectius en situacions específiques. 

BSF (SF) 

Reunions periòdiques amb el personal 
informàtic pel perfeccionament del rendiment de 
l’aplicatiu informàtic. 

BSF (SF) 

Elaboració d’un programa de formació sobre VM 
per a tot el personal dels Serveis d’acolliment. 

 

BSF (SF) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 
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Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

2.10 Consolidació del model d’actuació i desplegament territorial dels Serveis 

d’Intervenció especialitzada 

Objectiu 

Consolidar un model únic d’intervenció que garanteixi que la xarxa de Serveis d’intervenció 
especialitzada (SIE) arribi a totes les dones, amb els següents objectius específics: 

- Revisar i consensuar les metodologies d’intervenció dels diferents Serveis d’intervenció especialitzada. 

- Millorar els coneixements i les capacitats específiques en matèria de VM dels i les professionals dels 
Serveis d’Intervenció Especialitzada. 

- Completar el desplegament dels Serveis d’intervenció especialitzada a totes les demarcacions. 

 

Descripció 

Serveis especialitzats que ofereixen atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a 
les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs filles i fills. Així mateix, també hi 
intervenen a nivell de prevenció, sensibilització i implicació comunitària. 

Els SIE ofereixen els següents programes: Informació, Atenció social, Intervenció educativa, Atenció 
psicològica a dones, Atenció psicològica a fills i filles, Atenció jurídica, Integració sociolaboral, 
Recolzament intercultural i Prevenció comunitària. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 60, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (SF) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Continuïtat en els grups de treball per 
l’elaboració d’un model comú d’intervenció. 

BSF (SF) 

Reunions periòdiques amb el personal 
informàtic pel perfeccionament del rendiment de 
l’aplicatiu informàtic. 

BSF (SF) 

Establir les coordinacions necessàries amb tots 
els serveis i recursos de la xarxa d’atenció i 
recuperació per a dones. 

BSF (SF) 

Participar en circuits, comissions i xarxes 
municipals i supralocals  

BSF (SF) 

Elaboració d’un programa de formació sobre VM 
per a tot el personal dels SIE. 

BSF (SF) 

Ampliació de la xarxa de Serveis d’Intervenció 
Especialitzada de Lleida 

BSF (SF) 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 
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Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.11 Foment de programes específics per garantir el dret d'accés als serveis i els 

recursos de les dones que exerceixen la prostitució, tant per a la prevenció com per a 

l'eradicació de les diverses formes de violència masclista 

Objectiu 

Garantir l’accés als serveis i recursos de les dones que es troben en situacions específiques i/o de risc 
d’exclusió social. Lluitar contra l’estigma a certs col·lectius de dones. 

Descripció 

Dissenyar un programa específic per a dones que exerceixen la prostitució. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 6, 67, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) SLT, INT, BSF (DGIM, SF, DGAIA), EMO, JUS. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Conveni amb entitats especialitzades BSF (ICD) 

Establiment d’un programa de mesures 
concretes 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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2.12 Programa d’Atenció psicològica i tractament de nenes i noies menors d’edat 

víctimes d’abusos sexuals 

Objectiu 

Recuperar psicològicament a les menors que han estat víctimes d’abusos sexuals, en el marc del que 
estableix l’article 93 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, segons 
el qual l’administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en infància i adolescència , 
ha de crear un servei d’atenció especialitzada adreçat a infants i adolescents víctimes d’haver patit abús 
sexual i ha de vetllar especialment per a la prevenció i la detecció activa dels abusos sexuals dels i les 
menors, promovent bones pràctiques en aquest sentit. 

Descripció 

El programa es plasma en un servei propi de la DGAIA però que actualment està delegat en la Fundació 
Vicki Bernadet. Es tracta del Servei d’Atenció Psicològica a Infants i Adolescents, que es centra en un 
abordatge interdisciplinari (professionals de la psicologia i del treball social ) i un abordatge integral del 
cas atentent a cada menor i les seves famílies o persones de l’entorn proper que siguin necessàries . En 
aquest sentit  es considera fonamental també la bona coordinació amb les i els professionals derivants i 
d’altres que intervenen en l’atenció a l’infant menor i la família.   

L’actuació inclou també el servei de supervisió als professionals en la detecció i atenció de  nenes i 
noies menors d’edat víctimes d’abusos sexuals i la formació contínua de professionals de la xarxa social 
pel que fa a la prevenció i la detecció d’abusos sexuals. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 4, 7, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (DGAIA) 

 

BSF (ICAA) 

Fundació Vicki Bernadet 

Ens locals 

Entitats 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Donar continuïtat a l’atenció psicològica a 
infants i adolescents 

BSF (DGAIA) 

Donar continuïtat a l’atenció psicològica i social 
a les famílies 

BSF (DGAIA)  

Supervisió de professionals BSF (DGAIA) 

Formació de professionals relacionada amb 
l’objecte de l’actuació 

BSF (DGAIA) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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2.13 Seguiment especialitzat de les víctimes de violència masclista en l’àmbit de 

competències del Departament de Justícia 

Objectiu 

Donar una resposta ajustada al principi d’individualització de les persones implicades en els 
procediments penals i prioritzar la intervenció amb les víctimes atenent a un nivell de seguiment 
determinat per tal d’optimitzar la recuperació i garantir la seva protecció i seguretat. 

Descripció 

L’actuació inclou el disseny i la implantació del programa de seguiment especialitzat per a les víctimes a 
partir de l’avaluació de les seves necessitats i del risc en el que es troben per tal de prioritzar i organitzar 
la intervenció en funció de nivells d’actuació i seguiment protocolaritzats, tenint en compte la resta 
d’operadors implicats. L’actuació abasta també les dones recluses. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 30, 33, 53, 54, 62, 74, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS (DGEPCJJ) 

 

 

JUS (DGSP, SRAJ) 

INT 

BSF 

Ens locals 

Entitats i comissions municipals 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Impuls del Programa de seguiment especialitzat 
a les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte 
(OAVD): disseny i implantació d’estratègies 
d’avaluació de les necessitats de les víctimes i 
validació dels criteris provisionals de seguiment 
intensiu en situacions crítiques. 

JUS 

Impuls del Programa de seguiment especialitzat 
a les OAVD: Sistematització de l’avaluació del 
risc en el que es troben les víctimes. 

JUS 

Programa de tractament EVA adreçat a dones 
recluses que han patit VM, així com tallers de 
prevenció per totes les dones recluses. 

JUS 

Capacitació dels i les professionals en relació a 
l’objecte de l’actuació. 

JUS 

Establir els acords adients amb els diferents 
agents implicats i impulsar la coordinació entre 
totes les unitats i serveis implicats. 

JUS 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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2.14 Desenvolupament del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista 

i domèstica del Departament d’Interior 

Objectiu 

L’objectiu de la Direcció General d’Administració i Seguretat (DGAS) és liderar i coordinar les accions 

relacionades amb la VM del Departament d’Interior, sota el marc del Pla de seguretat i atenció a les 

víctimes de VM i domèstica. El Pla aglutina part de les actuacions en matèria de VM en l’àmbit de la 
seguretat, i té la finalitat de garantir a les víctimes una protecció i atenció especialitzada. 

Descripció 

La Unitat de Suport a l’Atenció de Víctimes coordina i desenvolupa el Pla de seguretat i atenció a les 
víctimes de VM i domèstica, que aborda la VM en tots els seus àmbits (parella, familiar, laboral i 
sociocomunitari) i també la violència domèstica. Els col·lectius en els quals es centra la protecció són les 
dones, els infants i la gent gran. S’ha fet un enfocament preventiu i s’han inclòs els aspectes tecnològics 
com a punt important del desenvolupament del Pla. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 30, 31, 33, 53, 65, 78, 79, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

INT (DGAS) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Disseny i implantació el Pla de seguretat. INT (DGAS) 

Coordinació i seguiment del Pla de seguretat. INT (DGAS) 

Recurs d’atenció i derivació en casos puntuals 
de VM. 

INT (DGAS) 

Participació en projectes internacionals. 
Projecte Lexop. 

INT (DGAS) 

Jornades sobre violència i accions de 
sensibilització. 

INT (DGAS) 

Impuls de canals de difusió així com 
l’actualització i manteniment del web sobre les 
actuacions en VM del departament. 

INT ( DGAS) 

Suport i recolzament per a l’elaboració de 
continguts i informes requerits des del 
Parlament, MM.CC i altres peticions internes o 
externes. 

INT (DGAS) 

Potenciació de l’ús de les noves tecnologies en 
el desenvolupament de les politiques de 
seguretat contra la VM 

INT (DGAS) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 
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Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

2.15 Consolidació dels diferents serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per 

a les dones en situació de violència masclista, dependents de l’ICD, i actualització de la 

definició de la Xarxa feta per l’art. 54 de la Llei 5/2008 

Objectiu 

- Garantir els serveis, els recursos i les competències necessàries per a l'atenció, recuperació i reparació 
de les dones,en situació de VM i llurs filles i fills, de forma permanent, atenent també específicament 
als processos judicials de les dones i a les situacions d’emergència. 

- Garantir que aquests serveis arribin a totes les dones, independentment de la forma o de l’àmbit de la 
VM que pateixin, i atenent també a les diferents situacions específiques identificades a la Llei 5/2008, 
eliminant així les barreres que dificulten la detecció i l’accés als serveis i recursos necessaris 
(immigració, món rural, vellesa, transsexualitat, discapacitat, VIH, ètnia gitana, dones recluses) 

- Actualitzar la definició de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de VM 
que fa la Llei 5/2008 en el seu art. 54, per tal que s’adeqüi a la realitat dels serveis que intervenen en 
l’abordatge de la VM a Catalunya. 

Descripció 

Engloba els diferents serveis que des de l’ICD es promouen i que formen part de la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral per a les dones en situació de VM  Aquests, a hores d’ara, són els Serveis 
d’Informació i atenció a les dones que són de competència municipal però subvencionats per la 
Generalitat, els serveis d’atenció i assessorament jurídic i psicològic de les oficines d’atenció de l’ICD, el 
servei d’intervenció en crisis greus d’assistència psicològica immediata davant d’un fet crític, el servei 
d’assessorament psicològic per a dones en situació de VM de la fiscalia, el servei d’atenció telefònica 
especialitzada i permanent per a les dones en situació de VM, i les personacions de la Generalitat en els 
procediments penals per VM, i els serveis per acollir i atendre les dones afectades per tràfic i explotació 
sexual. 

Aquesta actuació també inclou la redefinició de la Xarxa que fa l’art. 54 de la Llei 5/2008, per tal 
d’ajustar-la a la realitat dels serveis que intervenen en VM. 

 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 53, 54, 55, 56, 64,  65 a 75, 77, 80, 83, 84, DA primera. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) BSF (Assessoria Jurídica, AOSIC), Fiscalia 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Signatura i seguiment dels contractes programa 
amb els diferents ajuntament per als SIAD’s. 

BSF (ICD) 

Licitacions per a l’assessorament jurídic i 
psicològic de les oficines de l’ICD i de l’assess. 
Psicològic al Servei d’Atenció a les víctimes de 
la Fiscalia de Barcelona, i seguiment de 
l’execució dels serveis. 

BSF (ICD) 

Contractació i seguiment de l’execució del 
serveis d’intervenció en crisis greus per VM. 

BSF (ICD) 
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Licitacions per la línia contra la VM 900 900 120 
i seguiment de l’execució del servei. 

BSF (ICD) 

Incloure criteris específics del foment de serveis 
d’acollida i atenció a les dones en situació de 
tràfic i explotació sexual a les bases de les 
subvencions que l’ICD ofereix a les entitats. 

BSF (ICD) 

Establir convenis de col·laboració amb les 
entitats que treballen amb dones afectades per 
tràfic i explotació sexual (p.e. sobre el servei de 
traducció de la línia 900). 

BSF (ICD) 

Participar i col·laborar amb la Xarxa catalana 
contra la Trata, així com amb el GT d’adaptació 
a Catalunya del Protocol Marco (PM) de 
Protecció a les Víctimes de trata de l’estat 
espanyol, i altres grups de treball estatals. 

 

BSF (ICD) 

Revisió tancament del protocol de personació 
de l’Administració de la Generalitat en els 
processos penals per VM. 

BSF (ICD) 

Seguiment dels casos de personacions amb 
l’assessoria jurídica del DBSF. 

BSF (ICD) 

Fer seguiment del serveis i les atencions que 
ofereixen. 

BSF (ICD) 

Anàlisi i millora de la definició de la xarxa amb el 
desplegament reglamentari pertinent. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

2.16 Programa d’assistència jurídica gratuïta prestat a través del servei de guàrdia 

permanent i torn d’ofici especialitzats en violència sobre la dona (VIDO) 

Objectiu 

Garantir el servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici especialitzat, que presten 
advocats/desses i procuradors/es, a aquelles persones que es troben amb insuficiència de recursos 
econòmics, adaptant la tipologia del servei als requeriments d’actuacions existents en aquests casos, 
així com garantir que les i els professionals que presten el servei d’orientació jurídica dels col·legis 
d’advocats de Catalunya tinguin l’adequada formació i experiència en matèria de protecció a les víctimes 
de violència sobre la dona. 
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Descripció 

Prestació del servei d’orientació jurídica, servei de guàrdia permanent i torn d’ofici especialitzats en 
violència sobre la dona (VIDO), mitjançant el programa d’assistència jurídica gratuïta garantit a través 
dels acords de col·laboració signats entre el Departament de Justícia i els col·legis d’advocacia i de 
procuradoria de Catalunya i els seus respectius consells de col·legis, els mòduls i sistemes de prestació 
més eficaços. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 41, 42, 43, 44, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS (SRAJ) 

 

Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya. 

Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals 
de Catalunya. 

Col·legis d’advocacia de Catalunya. 

Col·legis de procuradoria de Catalunya. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Prestació del servei d’orientació jurídica. JUS 

Continuïtat del Servei de guàrdia permanent. JUS 

Mantenir el Torn d’ofici especialitzat en violència 
sobre la dona (VIDO). 

JUS 

Continuïtat del servei de Gestió de l’accés a la 
justícia gratuïta 

JUS 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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   Actuacions en relació a la capacitació i formació de professionals 

 

2.17 Capacitació a professionals per a l’abordatge de les situacions de violència 

masclista en els diferents àmbits i formes en que es puguin manifestar 

Objectiu 

Dotar a les i els professionals de les habilitats, coneixements i actituds necessàries per tal de poder 
proporcionar una intervenció integral i coordinada, d’acord al model del Protocol Marc. 

Descripció 

Disseny de programes formatius específics, materials, així com d’assessorament professional en temes 
referents a l’abordatge (detecció, atenció i recuperació i reparació de drets). 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 10, 15, 16, 18, 19, 27, 41, 43, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) 

 

PRE (CCMA, CAC), BSF, JUS. 

Col·legis professionals 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Formació específica per a la detecció, en l'àmbit 
de la parella, en l’àmbit laboral, en l'àmbit 
comunitari (explotació sexual de dones, MGF, 
violència sexual). 

BSF (ICD) 

Formació específica per a la millora de l’atenció, 
en l'àmbit de la parella, en l’àmbit laboral, en 
l'àmbit comunitari (explotació sexual de dones, 
MGF, violència sexual). 

BSF (ICD) 

Formació específica respecte de la recuperació 
la reparació de drets, en l'àmbit de la parella, en 
l’àmbit laboral, en l'àmbit comunitari (explotació 
sexual de dones, MGF, violència sexual). 

BSF (ICD) 

Revisió i capacitació sobre l’ús de l’informe 
d’identificació de les situacions de VM de les 
oficines de l’ICD com a mitjà de prova qualificat. 

BSF (ICD) 

Programes de suport i curs de professionals 
implicats, per tal de prevenir i evitar els 
processos d’esgotament i desgast professional. 

BSF (ICD) 

Formació específica adreçada a personal de 
fiscalia. 

BSF (ICD) 

Formació específica adreçada a professionals 
dels mitjans de comunicació. 

BSF (ICD) 

Elaboració de material didàctic específic. BSF (ICD) 

Assessorament sobre la intervenció de 
l’abordatge de les situacions de VM. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 
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Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.18 Formació específica dels professionals dels àmbits de justícia i d’execució penal per 

a l’abordatge de la violència masclista 

Objectiu 

Assegurar que les i els professionals dels àmbits de justícia i d’execució penal, de responsabilitat del 
Departament de Justícia, tinguin la formació adequada per al desplegament de les seves tasques en 
l’abordatge de la VM. 

Descripció 

Desenvolupament d’un pla de formació contínua adreçat als i les professionals de la justícia i de 
l’execució penal, que programi i implementi cursos que, parcialment o en la seva totalitat, incloguin els 
continguts de l’abordatge de la VM. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 19, 43, 74, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS (CEJFE) 

 

Entitats i professionals col·laboradors dels àmbits 
universitaris, de la magistratura i altres sectors. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Formació específica adreçada a professionals 
de l’àmbit judicial, especialment aquells i 
aquelles del torn d’ofici de VIDO. 

JUS (CEJFE) 

Formació específica adreçada a professionals 
de l’execució penal. 

JUS (CEJFE) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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2.19 Desenvolupament d’un Pla de formació i capacitació adreçat a les i els professionals 

per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut 

Objectiu 

 

Descripció 

 

Relació amb Llei 5/2008 

 

Coordinació i agent/s participant/s 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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2.20 Formació a professionals de l’àmbit de la seguretat 

Objectiu 

Aprofundir en el coneixement i les competències dels i les professionals policials en relació a la VM, per 
tal d’augmentar la seva capacitat de detecció d’aquesta, en totes les seves formes i àmbits, i millorar les 
metodologies d’atenció i intervenció. La finalitat última és garantir les competències necessàries de totes 
aquelles persones professionals de l’àmbit policial. 

Descripció 

L’actuació engloba totes aquelles accions orientades a potenciar i formar professionals del món de la 
seguretat en relació a l’abordatge de la VM, més enllà de la formació específica per donar a conèixer el 
Pla de seguretat i atenció a les víctimes de VM, que s’ha inclòs a l’actuació corresponent.  

Igualment, s’engloben aquelles accions de sensibilització, com jornades, tallers, conferències, etc., així 
com formació per a altres organitzacions (ajuntaments, diputacions, etc.). 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 30, 31, 33, 53, 65, 78, 79, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

INT (DGAS) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Impuls i participació en la formació: impartint i 
dissenyant continguts i estratègies formatives 
pels diferents perfils policials (formació bàsica, 
contínua, especialitat, promoció) i d’altres 
professionals 

INT (DGAS) 

Formació dels nous procediments policials de la 
PGME relacionats amb la VM i de l’ús del SIAV 
en el marc del Pla de seguretat i atenció a les 
víctimes de VM i domèstica 

INT (DGAS) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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   Actuacions en relació a les metodologies i procediments 

 

2.21 Recerca sobre els procediments d'intervenció amb dones, adolescents i infants 

atenent a les diverses formes i àmbits de la violència masclista 

Objectiu 

Millorar a través dels estudis i la investigació l’atenció i l’efectivitat de la recuperació de les dones i llurs 
fills i filles en situacions de VM i aconseguir-ne l’eradicació. 

Descripció 

Donar suport a través de subvencions (i/o contractacions específiques) als projectes que presentin tant 
Universitats, persones físiques o entitats que tinguin com a finalitat analitzar i fer estudis que comportin 
la millora de la intervenció en l’abordatge de la VM. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 6, 7, 8, 53, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) BSF 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Incloure criteris en les subvencions a 
Universitats (en la matèria). 

BSF (ICD) 

Incloure criteris en les subvencions a beques a 
persones físiques (en la matèria). 

BSF (ICD) 

Incloure criteris en les subvencions a entitats 
(en la matèria). 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

2.22 Recerca per l’abordatge de la violència masclista en les intervencions en els àmbits 

de justícia i d’execució penal 

Objectiu 

Aprofundir en el coneixement sobre la realitat de la VM en totes les seves manifestacions a fi de millorar 
les estratègies i metodologies d’intervenció per part de les i els professionals dels àmbits de la justícia i 
l’execució penal. 
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Descripció 

L’actuació es plasma en les Programacions anuals de Recerca del Departament de Justícia, que 
inclouen estudis de VM que puguin servir d’ajut en les intervencions dels i les professionals dels àmbits 
de la justícia i l’execució penal. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 8, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS (CEJFE) 

 

Universitats 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Programes de recerca en els àmbits judicial i 
d’execució penal tant propis com aliens. 

JUS 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.23 Creació i desenvolupament d’un sistema de recollida d’informació i indicadors 

Objectiu 

L’objectiu és crear un sistema d’indicadors pel disseny, anàlisi i seguiment de la VM a partir de la 
recollida sistemàtica de la informació policial vinculada al fenomen, la qual cosa permetrà prendre 
decisions estratègiques en l’àmbit de la seguretat pública. 

Descripció 

El sistema d’informació policial és una eina d’informació que permet realitzar una anàlisi del fenomen de 
la VM a partir d’indicadors estratègics i/o operatius. Els indicadors estratègics estaran classificats com a 
impacte, anàlisi, activitat i els indicadors operatius estaran classificats com a indicadors d’anàlisi i 
d’activitat. Es dissenyarà un circuit de la informació perquè una vegada extreta la informació, aquesta 
s’analitzi i es puguin realitzar informes i valoracions que permetin desenvolupar polítiques estratègiques 
en l’àmbit de la seguretat pública. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 30, 31, 33, 53, 65, 78, 79, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

INT ( DGAS) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Disseny i elaboració del sistema de recollida de 
la informació i dels indicadors 

INT (DGAS) 

Disseny del circuit de la informació INT ( DGAS) 

Implementació del sistema d’indicadors INT (DGAS) 
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Difusió de les dades a través de la pàgina web i 
elaboració d’articles, informes, etc. 

INT (DGAS) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

2.24 Revisió de les metodologies d’intervenció i consolidació del desplegament territorial 

dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada 

Objectiu 

Consolidar un model únic d’intervenció de la xarxa de Serveis tècnics de punts de trobada (STPT) que 
garanteixi la protecció de les dones en situació de VM i els seus fills i filles que accedeixin al recurs, amb 
els següents objectius específics: 

- Revisar i fer el seguiment de les metodologies d’intervenció dels Serveis tècnics de punts de trobada. 

- Millorar els coneixements i les capacitats específiques en matèria de VM dels i les professionals dels 
Serveis tècnics de punts de trobada. 

- Completar el desplegament dels Serveis tècnics de punts de trobada a totes les demarcacions. 

Descripció 

Serveis destinats a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, 
la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del 
règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als 
supòsits d’exercici de la tutela per l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de 
menors d’edat. 

Els STPT tenen com a objectius: facilitar la trobada del o la menor amb el progenitor o progenitors no 
custodis i/o la família extensa; oferir un espai i context adequats perquè els i les menors es trobin amb 
els familiars; afavorir la normalització del desenvolupament del règim de visites; vetllar per la integritat 
física i psíquica dels i de les menors i de les persones membres de la família, en els casos en que el 
compliment del règim de visites pugui comportar un risc de violència en especial en els supòsits de 
violència intrafamiliar i masclista. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 61, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (SF) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Reunions periòdiques amb els i les 
coordinadores dels serveis per consensuar el 
model d’intervenció. 

BSF (SF) 
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Reunions periòdiques amb el personal 
informàtic pel perfeccionament del rendiment de 
l’aplicatiu informàtic. 

BSF (SF) 

Elaboració d’un programa de formació sobre VM 
per a tot el personal dels STPT. 

BSF (SF) 

Posada en funcionament de dos nous Serveis 
Tècnics de punt de trobada: Mataró i Badalona. 

BSF (SF) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

2.25 Revisió i optimització dels programes i les intervencions dels Equips 

d’Assessorament Tècnic Penal i de les Unitats de Valoració Forense Integral en la 

jurisdicció ordinària 

Objectiu 

Donar una resposta integral i multidisciplinària als òrgans judicials ajustada a les seves necessitats, 
adequant l’actuació dels equips d’assessorament tècnic penal i de les Unitats de Valoració Forense 
Integral a les característiques personals i fets delictius de les víctimes i/o testimonis i millorant l’efectivitat 
en la resposta pericial, ajustada en el contingut i el temps. 

Descripció 

L’actuació consisteix en: 

- Revisió i adaptació dels programes d’Assessorament Tècnic Penal per adequar-los a les 
característiques personals i als fets delictius de les persones implicades en els procediments penals 
així com adequar la resposta a les necessitats d’assessorament dels òrgans judicials. 

- Avaluació i consolidació del programa d’assessorament tècnic a la guàrdia dels jutjats de violència 
sobre la dona, el qual permet emetre un informe pericial en 72 hores.  

Revisió del protocol de coordinació i adaptació de les actuacions de les Unitats de Valoració Forense 
Integral a les necessitats i demandes dels òrgans judicials per tal de potenciar-ne i ampliar-ne l’ús. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 10, 33, 53, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS (DGEPCJJ, IMLC) 

 

JUS (SRAJ) 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Avaluació del programa pilot d’assessorament 
tècnic a la guàrdia dels Jutjats de Violència 
sobre la Dona de Barcelona. 

JUS 
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Seguiment i consolidació del programa pilot a la 
guàrdia dels Jutjats de violència sobre la Dona. 

JUS 

Elaboració d’una guia de bones pràctiques i 
revisió del programa de Suport a l’Exploració 
Judicial. 

JUS 

Validació de la Guia d’Avaluació del Testimoni 
en Violència de Gènere (GAT-VIG-R), en tant 
que discrimina la credibilitat del relat de les 
víctimes de VM en l’àmbit de parella sense grup 
de control. 

JUS 

Incorporació de la Guia validada als programes 
específics d’assessorament de víctimes. 

JUS 

Capacitació a professionals en l’ús de la Guia i 
dels nous programes. 

JUS 

Revisió dels programes d’Assessorament 
Tècnic Oficiat Víctimes i creació de dos 
programes específics: menors víctimes de 
delictes contra la llibertat sexual i dones 
víctimes violència gènere. 

JUS 

Revisió del protocol de coordinació i de les 
actuacions de les Unitats de Valoració Forense 
Integral i adaptació a les necessitats i 
demandes dels òrgans judicials. 

JUS 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.26 Difusió i implementació del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en la 

parella en l’àmbit de la salut a Catalunya i dels Documents Operatius que se’n deriven en 

els centres i serveis del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat) 

Objectiu 

 

Descripció 
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Relació amb Llei 5/2008 

 

Coordinació i agent/s participant/s 

 
 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.27 Disseny, desenvolupament i seguiment del model policial d’abordatge de la 

violència masclista 

Objectiu 

Disposar d’un model policial per l’abordatge integral i coordinat de la VM al Departament d’Interior, que 
permeti disposar de pautes d’intervenció estandarditzada a tot el territori de Catalunya per prevenir, 
detectar, atendre i fer el seguiment de la VM. 

Descripció 

El model policial d’abordatge integral es fonamenta en: 

- Revisió i creació de noves instruccions, procediments i/o pautes operatives per un abordatge més 
efectiu de la problemàtica de la VM. 

- Desenvolupament del suport informàtic SIAV (solució integral d’atenció a les víctimes de VM), eina 
tecnològica que permet un registre exhaustiu de tota la informació relacionada amb les situacions de 
VM per facilitar una actuació policial més acurada. 
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Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 30, 31, 33, 53, 65, 78, 79, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

INT 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Disseny i revisió dels procediments, instruccions 
policials genèrics de la VM (àmbit parella i 
familiar). 

INT 

Elaboració de procediments policials 
complementaris (MGF, MF, agressions sexuals, 
tràfic, odi i discriminació). 

INT  

Introducció de les noves tecnologies per 
l’atenció i la prevenció de la VM. 

INT  

Disseny, implantació i validació de la solució 
tecnològica d’atenció a les víctimes de violència 
masclista i domèstica (SIAV). 

INT  

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.28 Creació i implantació del sistema de valoració de risc de la Policia de Catalunya 

Objectiu 

Disposar d’un sistema de valoració de risc policial estandarditzat per a tots les i els professionals de la 
Policia de Catalunya per tal de valorar el risc en situacions de VM en l’àmbit de la parella, així com 
unificar i marcar criteris de seguiment i protecció per les dones víctimes de la VM.  

Descripció 

El disseny i l’elaboració del model de valoració de risc permetrà analitzar la situació de risc mitjançant un 
qüestionari amb indicadors que permetran objectivar i definir el nivell de protecció i de seguiment que 
requereix la dona. La valoració del risc de violència en la parella determinarà quatre nivells de risc: risc 
alt, risc mitjà, risc baix i sense risc. Cada nivell determinarà un nivell de protecció o seguretat policial.  

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 30, 31, 33, 53, 65, 78, 79, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

INT 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Disseny del model policial de risc. INT  
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Creació, validació i implantació del qüestionari 
policial de valoració de risc (QPVR-cat). 

INT  

Elaboració del Manual policial d’ús del 
qüestionari policial de valoració de risc (QPVR-
cat). 

INT  

Formació en l’ús del qüestionari policial de 
valoració de risc (QPVR-cat). 

INT  

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

2.29 Prevenció de la revictimització de les víctimes de violència masclista en els 

processos judicials 

Objectiu 

Evitar la revictimització que poden patir les víctimes de VM sotmeses a la dinàmica dels processos 
judicials. 

Descripció 

A partir de l’avaluació de la situació i de les necessitats de les víctimes de VM immerses en un procés 
judicial, l’actuació consisteix en utilitzar les metodologies i les estratègies específiques més adequades 
per a l’atenció i la recuperació d’aquestes persones, a fi d’evitar al màxim els riscos de la seva 
revictimització per les insuficiències o els desencerts en les intervencions dutes a terme per tots els i les 
agents implicats/des. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS ( SRAJ,DGEPCJJ (OAVD) ) Comissions mixtes TSJC i de secretaris i secretàries 
judicials.  

Col·legis d’advocacia i procuradoria de Catalunya. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

JUS 

JUS 

JUS 
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Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.30 Actuacions amb les entitats consulars, les ambaixades, les oficines diplomàtiques i 

qualsevol altra entitat, a fi d'obtenir o facilitar documentació acreditativa de les 

circumstàncies personals i familiars de les dones immigrants, i també la legislació del país 

d'origen 

Objectiu 

Impulsar mesures amb les entitats consulars, les ambaixades, les oficines diplomàtiques i qualsevol altra 
entitat per tal de facilitar la detecció de la VM entre el col·lectiu de dones immigrades i facilitar la 
integració i l’accés als recursos especialitzats. 

Descripció 

El ser dona immigrada en situació irregular és un factor de vulnerabilitat davant la VM. Per aquest motiu 
s’han d’impulsar mesures que ajudin a resoldre el més aviat possible la seva regularització, establint 
estratègies que evitin que la situació d’estrangeria invisibilitzi la seva condició de víctima de VM. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 65, 66, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) BSF (DGIM, SF) 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Contacte amb les entitats consulars i 
ambaixades. 

BSF (ICD) 

Establir convenis de col·laboració. BSF (ICD) 

Concretar les mecanismes d’intercanvi 
d’informació (legislació, dades). 

BSF (ICD) 

Contacte amb les entitats de dones immigrades. 
Elaborar mapa per països. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 
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Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

2.31 Consolidació del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions 

Objectiu 

Millorar els procediments de gestió i seguiment del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions, que té 
com a objectiu minimitzar la vulnerabilitat i els riscos de situacions d’exclusió social quan s’ha produït 
impagament de pensions judicialment reconegudes. 

Descripció 

La finalitat del Fons és compensar la situació de precarietat de les persones de la unitat familiar que es 
pugui derivar d’una situació d’impagament de pensions compensatòries i/o alimentàries ordenades 
judicialment i contribuir així a evitar situacions d’exclusió social. Aquesta compensació és per mitjà d’una 
prestació econòmica amb naturalesa de bestreta durant un període màxim de 18 mesos i d’un import no 
superior al 50% de l’IRSC legalment vigent per persona causant. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 49, 50, 51, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (SF) 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Seguiment de la Prestació. BSF (SF) 

Finalitzar el disseny del procediment de 
seguiment, suspensió i extinció. 

BSF (SF) 

Finalitzar l’automatització de la gestió 
econòmica. 

BSF (SF) 

Definir el circuit del rescabalament. BSF (SF) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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2.32 Seguiment de les prestacions econòmiques definides en la Llei del dret de les dones 

a eradicar la violència masclista i desplegament del dret a les indemnitzacions per part de 

les dones i els seus fills i filles 

Objectiu 

Afavorir l’autonomia de les dones que estiguin en situacions de VM tot restablint-les una vida digna. 

Descripció 

Seguiment de les prestacions atorgades a les dones, recollides a la secció cinquena del capítol 3 del títol 
IV de la Llei 5/2008 (RMI, prestacions d’urgència social, ajuts escolars, fons de garantia de pensions i 
prestacions i indemnitzacions). 

A més cal fer el desplegament reglamentari de les indemnitzacions a les dones que com a conseqüència 
de les formes de VM especificades a la Llei 5/2008 pateixen seqüeles, lesions corporals o danys en la 
salut física o psíquica de caràcter greu tenen dret a percebre del Govern un pagament únic d’una 
quantitat econòmica, en les condicions i amb els requisits que s’estableixin per reglament. Els fills i filles 
de víctimes mortals a conseqüència de la VM, que siguin menors de 25 i que en depenguin 
econòmicament, també en tenen dret. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 84, DA primera. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) ENS, BSF (SF), EMO 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Fer el seguiment dels diversos ajuts econòmics. BSF (ICD) 

Aprovació del decret d’indemnitzacions. BSF (ICD) 

Posta en marxa i seguiment de l’atorgament 
d’indemnitzacions. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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3 Línia Estratègica 3: Estructures de Coordinació 

 

   Actuacions en relació a les estructures de coordinació 

 

3.1 Impuls a la cooperació i coordinació entre els actors dels diferents àmbits en el 

seguiment i l’atenció integral de les víctimes de violència masclista en el marc de les 

competències del Departament de Justícia 

Objectiu 

Donar compliment a les obligacions legals que, com a punt de coordinació de les ordres de protecció en 
l’àmbit de la violència domèstica i de gènere, tenen les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte. La 
finalitat última és facilitar la recuperació i garantir la protecció i seguretat de les dones víctimes de VM, 
en especial les més vulnerables (immigrades, menors, dones a presó, discapacitades,...) així com reduir 
la revictimització i optimitzar els recursos de la xarxa. 

Descripció 

L’actuació consisteix en l’elaboració i revisió dels diferents mecanismes de coordinació bilaterals o de 
circuit per tal d’adequar la intervenció de la xarxa a la realitat de les víctimes i donar compliment al marc 
legal vigent, en especial com a punt de coordinació de les Ordres de Protecció. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 9, 30, 33, 53, 62, 74, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS (DGEPCJJ, DGSP, SRAJ) ECO, SLT, INT, BSF 

Ens locals 

Administració central 

Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat 

Entitats 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Revisió i adequació del protocol de coordinació 
entre les Oficines d’Atenció a la Víctima del 
Delicte i els centres penitenciaris de Catalunya. 

JUS 

Seguiment i revisió del conveni amb el 
Ministerio del Interior de l’Administració central. 

JUS 

Posada en marxa de grups de treball específics 
amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència del Departament de Benestar i 
Família en l’àmbit de l’atenció a víctimes i 
testimonis menors. 

JUS 

Revisió i adequació del protocol de coordinació 
entre les Oficines d’Atenció a la Víctima del 
Delicte i els Equips de Mesures Penals 
Alternatives de Catalunya. 

JUS 

Realitzar una jornada de formació i 
sensibilització entre els operadors i les 
operadores implicats del Depart. de Justícia. 

JUS 
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Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

3.2 Millora dels sistemes de recollida d’informació de violència de gènere i masclista en 

el sistema judicial 

Objectiu 

Disposar d’informació de violència de gènere i masclista més específica, més completa i més 
actualitzada en l’àmbit judicial. 

Descripció 

Per aconseguir una millora en els actuals sistemes de recollida d’informació en l’àmbit judicial relatius a 
violència de gènere i masclista, es consensuarà amb els diferents agents del sistema judicial una bateria 
de dades i indicadors a recollir, a partir del que ja s’utilitza i del que apunten els estudis d’indicadors que 
s’han realitzat tant en l’àmbit de l’Administració com en l’àmbit universitari, i posteriorment, el programa 
contempla la implementació d’aquest sistema d’informació i el seu seguiment. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

JUS (SRAJ) 

 

Comissions mixtes TSJC i de secretaris i secretàries 
judicials. 

Col·legis d’advocacia i procuradoria de Catalunya. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Anàlisi dels sistemes d’informació dels diferents 
agents del sistema judicial. 

JUS 

Concreció d’una bateria de dades i indicadors. JUS 

Implementació del sistema d’informació. JUS 

Difusió i seguiment. JUS 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 
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Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

3.3 Establiment dels mecanismes i els espais de coordinació entre les diferents unitats 

del Departament de Salut i coordinacions bilaterals puntals amb altres departaments i 

institucions per al disseny de polítiques i estratègies per a l’abordatge de la violència 

masclista 

Objectiu 

 

Descripció 

 

Relació amb Llei 5/2008 

 

Coordinació i agent/s participant/s 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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3.4 Implantació progressiva del Sistema d’informació i registre en violència masclista 

(SIRVM) en els centres del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 

(Siscat) 

Objectiu 

 

Descripció 

 

Relació amb Llei 5/2008 

Coordinació i agent/s participant/s 

 

 

 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

3.5 Creació i posada en marxa de diferents mecanismes d’intervenció coordinada en 

violència masclista entre el Departament d’Interior i altres departaments 

Objectiu 

L’objectiu és assegurar la coordinació entre el Departament d’Interior i altres departaments de la 
Generalitat de Catalunya durant la intervenció en els casos de VM, per reduir la victimització secundària 
de les dones en situació de VM i donar-los una protecció i una atenció coordinada.  
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Descripció 

L’actuació inclou l’impuls de totes aquelles accions, protocols, estratègies i mecanismes que permetin 
millorar la coordinació amb altres departaments de la Generalitat i aconseguir una intervenció més 
eficaç. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 30, 31, 33, 53, 65, 78, 79, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

INT  

 

ENS, SLT, BSF, JUS, ens locals i entitats de la xarxa 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Impuls de la coordinació entre els departaments 
de Justícia i Interior en les diferents vessants en 
el seguiment integral a les víctimes de VM en 
matèria de mesures de protecció i de la situació 
processal de l’agressor. 

INT, JUS 

Elaboració d’un protocol marc de coordinació 
entre els departaments de Justícia i Interior. 

INT, JUS 

Coordinació amb els recursos de la Xarxa 
d’Atenció i recuperació integral. 

INT, BSF 

Establir un protocol entre el grups d’atenció a la 
víctima (GAV) i els serveis d’informació i 
assessorament a la dona (SIAD) per detectar i 
prevenir els casos de VM.  

INT, ens locals 

Impuls de la coordinació en situacions de 
menors víctimes de VM. 

INT, BSF 

Coordinació coordinada amb les actuacions i 
traspàs d’informació en situacions de VM. 

INT, BSF (ICD) 

Potenciació de les actuacions preventives i de 
seguiment en matèria de MGF. 

BSF (DGIM) 

Atansar la figura dels grups d’atenció a la 
víctima (GAV) a professionals de la sanitat 
pública (metges, infermeres, assistents socials) 

SLT, INT  

Creació d’un protocol de coordinació per la 
detecció de les situacions de violència en els 
centres d’assistència primària i hospitals. 

SLT, INT  

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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3.6 Coordinació d’actuacions en matèria de violència masclista de les Universitats 

catalanes mitjançant la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya 

Objectiu 

Mitjançant la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya compartir “bones 
pràctiques” contra la VM en l’àmbit universitari i impulsar actuacions d’èxit. 

Descripció 

Atès que el CIC és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i 
assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats que integra representants de totes 
les universitats públiques catalanes i de les privades reconegudes pel Parlament de Catalunya. 

Atès que la finalitat de la CDC és el desenvolupament de polítiques de dones en l’àmbit de l’educació 
superior i la recerca Es creu convenient encetar el tema de la VM de forma específica en la CDC i 
proposar a les Universitats, compartir les diferents actuacions, les unitats de gestió i les bones 
pràctiques i, si així s’acorda, impulsar actuacions. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 15, 17, 19, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

ECO (SUR) 

 

BSF (ICD), Centres de Recerca, Universitats,    
Institut Interuniversitari de Dones i Gènere. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Compartir “Bones pràctiques”. ECO (SUR) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

3.7 Consolidació de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la 

violència masclista (CNVM) 

Objectiu 

- Impulsar, seguir, controlar i avaluar les actuacions en l’abordatge de la VM que s’estan fent a 
Catalunya, amb la participació de tots els departaments de la Generalitat i les institucions i organismes 
directament implicats en aquest abordatge, vetllant per la coordinació entre tots els agents. 

- Treballar coordinadament, des de la cooperació dels diferents departaments implicats amb els grups i 
les entitats de dones especialitzades, les diferents especificitats de la VM per tal de millorar el 
coneixement de cada una d’elles i que reverteixi en el disseny i re disseny de les polítiques públiques. 

- Avaluar, a través del Gabinet d’Anàlisi dels casos d’homicidi en VM, les accions del Govern en relació 
amb les dones mortes, víctimes d’aquesta violència, i establir, de cara al futur, els circuits necessaris i 
les actuacions que han de dur a terme conjuntament els departaments de la Generalitat. 
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Descripció 

La CNVM està coordinada per l’ICD, per tal de garantir una intervenció unificada i coordinada contra la 
VM. La CNVM és de caire polític i està representada per unes 60 vocalies entre diferents departaments 
de la Generalitat, institucions i organismes. Aquesta CNVM té una grup de treball tècnic que s’encarrega 
de fer el seguiment i avaluar les actuacions en matèria de VM que tinguin lloc o influeixin en el territori 
català, i de treballar per una model d’intervenció comú (Protocol Marc per a una intervenció coordinada 
contra la VM)  i una coordinació entre tots els agents que intervenen al territori. Aquest Grup de Treball 
de Seguiment tècnic de la CNVM també té com a finalitat comunicar els resultats del seu treball a la 
CNVM. 

De la CNVM pengen una sèrie de grups de treball tècnics, de caire operatiu, que treballen sobre 
diferents especificitats de la VM. Aquests grups de treball són aprovats pel plenari de la CNVM. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 53, 65, 77, 78, 80, 82, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) BSF (DGIM), EMO. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Impuls i gestió de les reunions del plenari de la 
CNVMA.  Seguiment dels acords. 

BSF (ICD) 

Coordinar i gestionar les reunions del GT de 
seguiment tècnic i la documentació necessària 
per poder fer el seguiment i avaluació del 
Protocol Marc. 

BSF (ICD) 

Coordinar i gestionar el Gabinet d’Anàlisi dels 
casos d’homicidi per VM. Informes anuals. 

BSF (ICD) 

Coordinar i gestionar el GT de dones en situació 
de tràfic amb finalitat d’explotació sexual. 

BSF (ICD) 

Coordinar i gestionar el GT per a l’abordatge de 
les mutilacions genitals femenines. 

BSF (DGIM) 

Creació del GT per a l’abordatge de la violència 
sexual. 

BSF (ICD) 

Creació del GT per a la intervenció amb filles i 
fills de dones en situació de VM. 

BSF (ICD) 

Creació del GT per a l’abordatge de la VM en 
l’àmbit laboral. 

EMO 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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3.8 Creació del Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre violència masclista 

Objectiu 

Disposar d’una eina permanent d’estudis i de recerca sobre la VM, i de formació i capacitació del 
personal professional en contacte amb el tractament d’aquest tipus de violència. 

Descripció 

Elaborar i gestionar la tramitació oportuna per tal de tenir a finals de 2015 el Centre d’Estudis, Recerca i 
Capacitació sobre VM. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 81, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD)  

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Diagnosi de necessitats. BSF (ICD) 

Elaboració dels informes i tramitacions 
necessaris fins a tenir el Decret de creació. 

BSF (ICD) 

Disseny de l’estructura del centre. BSF (ICD) 

Dotar de recursos econòmics el Centre. BSF (ICD) 

Dotar de personal el Centre. BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

3.9 Consolidació del grup de treball específic sobre la violència masclista dins del 

Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) 

Objectiu 

Impulsar el grup de treball específic sobre la VM del CNDC per tal que de les entitats i/o professionals 
especialitzades elevin, des d’aquest òrgan, les propostes o recomanacions d'actuació específiques que 
han de millorar les polítiques del Govern en matèria de VM. 

Descripció 

Vetllar perquè el grup de VM del CNDC participi activament en les actuacions de l’ICD relacionades. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 80, 84, DT primera. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) Consell Nacional de Dones de Catalunya 
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Accions inicialment previstes Departament responsable 

Participar en l’avaluació de l’impacte de la Llei. BSF (ICD) 

Implicació en els actes 25N. BSF (ICD) 

Participació en el seguiment del PIIVM 2012-
2015. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

3.10 Establiment de mecanismes de col·laboració amb l’Administració de l’Estat i amb 

altres comunitats i/o organismes internacionals 

Objectiu 

Impulsar la col·laboració i la cooperació autonòmica, estatal i internacional i tenir veu en els espais de 
treball que tracten la temàtica i problemàtica de la VM. 

Descripció 

Participar activament en els grups de treball a tots els nivells (autonòmic, estatal i internacional), així com 
en projectes europeus que tracten temes relacionats amb la VM i establir projectes comuns amb ells, 
amb especial cura d’impulsar la implicació en aquells espais dedicats a formes o àmbits específics 
invisibilitzats de la VM com el tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual, la mutilació genital 
femenina, la violència sexual, etc. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 79, 80, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD)  

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Participar en les comissions sectorials de l’estat 
espanyol. 

BSF (ICD) 

Participar en els Plans estatals relacionats amb 
VM. 

BSF (ICD) 

Participació en programes europeus. BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 
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Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

3.11 Avaluació de la política de la Generalitat de lluita contra la violència masclista 

Objectiu 

L’objectiu general és mesurar i avaluar les polítiques publiques de lluita contra la VM.  

Específicament es pretén: 

- Avaluar l’impacte social que té el desplegament de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
VM. 

- Fer seguiment i avaluar el nivell d’execució i impacte del Programa d’Intervenció Integral contra la 
Violència Masclista (PIIVM) 2012-2015. 

Descripció 

L’avaluació de les polítiques públiques en la lluita contra la VM és fonamental per poder ajustar i 
optimitzar les actuacions dels poders públics. 

La Llei 5/2008 obliga en la seva DT primera, a que en el termini de tres anys des de la seva entrada en 
vigor, el departament competent en matèria de polítiques de dones, per mitjà de l’ICD, ha d’encarregar 
una avaluació de l’impacte social de la Llei.. Avaluar l’impacte social de la Llei només amb tres anys de 
vida és difícil, per això cal mantenir periòdicament aquesta avaluació per tal de copsar els canvis. El 
2010 es van crear de forma consensuada tota una bateria d’indicadors per poder mesurar aquest 
impacte social, a partir d’aquests, que han de ser sotmesos a una revisió contínua, cal treballar en la 
recollida i registres de dades per poder obtenir la informació necessària. 

En relació al PIIVM 2012-2015, cal efectuar un seguiment acurat amb tots els departaments, unitats, 
agents socials i entitats de les actuacions del programa, per tal que l’ICD pugui fer un informe anual i una 
avaluació final del nivell d’execució de les actuacions del programa quantitativa i qualitativament. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 84, DT primera. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) PRE (CCMA, CAC), GRI, ECO, ENS, SLT, INT, TES, 
CLT, AAM, BSF (SF, DGJ, ICASS, DGIM), EMO, 
JUS. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Informe d’avaluació impacte social de la Llei 
5/2008:  2008-2011 i presentació dels resultats. 

BSF (ICD) 

Revisió d’indicadors d’avaluació d’impactes 
social de la Llei 5/2008. 

BSF (ICD) 

Informe d’avaluació d’impactes social de la Llei 
5/2008: 2012-2015. 

BSF (ICD) 

Establiment i recollida dels indicadors de 
seguiment, de resultat i d’impacte del PIIVM 
2012-2015. 

PRE (CCMA, CAC), GRI, ECO, ENS, SLT, INT, TES, 
CLT, AAM, BSF (SF, DGJ, ICASS, DGIM), EMO, 
JUS. 
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Elaboració informes d’avaluació anual del PIIMV BSF (ICD) 

Elaboració d’informe final d’avaluació del PIIVM 
2012-2015. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

   Actuacions en relació als protocols d’actuació 

 

3.12 Protocol per a la prevenció de les mutilacions genitals femenines (MGF) 

Objectiu 

Prevenir totes aquelles pràctiques que s'agrupen sota el nom genèric de mutilació genital femenina 
(MGF), en el marc del respecte dels drets humans; mitjançant la promoció de la informació, i la 
coordinació de professionals en el treball. 

Descripció 

Les actuacions que inclou el protocol es divideixen en: 

- Difusió del Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina. 

- Impuls de les Taules territorials per a la prevenció de les mutilacions genitals femenines. Coordinació 
de professionals. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 5, 7, 65, 66, 75, 78, 84. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (DGIM) 

 

 

PRE (Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament), GRI (Direcció General d'Afers 
Religiosos), ENS, SLT, INT, BSF 

Col·legi de Metges de Catalunya 

Associació Catalana de Llevadores 

Consell Nacional de Dones de Catalunya 

Circuit Barcelona contra la VM  

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Desenvolupament de les taules locals ( grups 
de treball locals). 

BSF (DGIM) 

Coordinació de professionals (interdisciplinar) 
per gestió de casos de població de risc. 

BSF (DGIM) 



 
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2012-2015 

 
  71  

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

3.13 Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions 

d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de 

l’administració de la Generalitat 

Objectiu 

 

Descripció 

 

Relació amb Llei 5/2008 

 

Coordinació i agent/s participant/s 

GRI (DG de la Funció Pública) 

 

L’Òrgan Paritari de Polítiques d’Igualtat (OPPI) 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Redacció del protocol. GRI 

Impartició de sessions de formació adreçades a 
les persones responsables. 

GRI 

Elaboració d’una guia. GRI 

Implementació del protocol. GRI 

Seguiment i avaluació de la implementació del 
protocol. 

GRI 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 
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Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

3.14 Elaboració i difusió del Protocol Operatiu de Joventut per a l'abordatge coordinat de 

la violència masclista 

Objectiu 

Establir i millorar el desplegament territorial tant en matèria de prevenció i detecció, com del circuit 
d’atenció i derivació en casos de VM dins l’àmbit de Joventut, així com donar a conèixer els recursos i 
facilitar pautes d’actuació al conjunt de professionals de joventut per a impulsar i incrementar el treball 
en xarxa i estratègies de coordinació en matèria de VM al territori. 

Descripció 

L’actuació forma part d’una estratègia global de l’equip de Gènere de l’Agència Catalana de la Joventut/ 
Direcció General de Joventut per fomentar el treball en l’abordatge i l’eradicació de la VM des de les 
àrees de Joventut de municipis i consells comarcals. Es tracta d’elaborar i difondre el Protocol on 
s’estableixen les pautes per a realitzar una bona prevenció, detecció, atenció i acompanyament dels i les 
joves per part del col·lectiu de professionals de Joventut. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 3, 4, 5, 7, 54, 57, 84, 85, 86. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (DGJ), Agència Catalana de la Joventut 

 

Ens locals 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Elaboració del Protocol Operatiu de Joventut 
per a l’abordatge coordinat de la VM.  

BSF (DGJ) 

Realització de sessions territorials de difusió i 
informació sobre el Protocol Operatiu de 
Joventut per a l’abordatge coordinat de la VM 
per a professionals de Joventut. 

BSF (DGJ) 

Distribució del material Protocol Operatiu de 
Joventut per a l’abordatge coordinat de la VM. 

BSF (DGJ) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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3.15 Creació d’un protocol per l’atenció a dones en situació de violència masclista en els 

serveis d’atenció ciutadana, borses i oficines d’habitatge 

Objectiu 

Crear i difondre un protocol per a una intervenció coordinada contra la VM en matèria d’habitatge, que 
englobi els eixos de prevenció, detecció i atenció i recuperació. 

Descripció 

Dissenyar i difondre un conjunt de mesures i actuacions que han de procedir les persones que treballen 
en els serveis d’atenció ciutadana, borses i oficines d’habitatge per a la correcta atenció a dones en 
situació de VM i la seva correcta informació. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 34, 35, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD), TES (Agència de l’Habitatge de 
Catalunya), Borses i Oficines d’habitatge. 

BSF (ICD) 

Borses i Oficines d’habitatge. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Creació del protocol i difusió del mateix amb les 
actuacions incloses previstes. 

TES (Agència de l’Habitatge de Catalunya) 

Establir i introduir la situació de VM com a 
col·lectiu prioritari en els decrets i legislació de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 

- Prestacions per al pagament del lloguer 
(Lloguer Just). 

- Prestacions econòmiques d’especial urgència 
(Ajut personalitzat de lloguer i hipoteca). 

TES (Agència de l’Habitatge de Catalunya) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 



 
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2012-2015 

 
  74  

3.16 Revisió, millora, ampliació i consolidació del contingut del Protocol Marc (PM) per a 

una intervenció coordinada contra la violència masclista, com a model unificat 

d’intervenció a Catalunya 

Objectiu 

Establir un model unificat d’intervenció coordinada que pugui ser compartit, adaptat i utilitzat per tots i 
totes les professionals que intervenen en l’abordatge de la violència, dels diferents àmbits d’intervenció i 
als diferents territoris de Catalunya.  

Específicament: 

- Crear i difondre l’ús d’uns estàndards de qualitat per els serveis adequats a totes les diferents formes i 
àmbits de la VM. 

- Difondre i validar uns criteris comuns per la cessió de dades en els circuits territorials contra la VM. 

- Actualitzar la guia sobre els programes i serveis que es fan des de cada departament o unitat orgànica 
directament implicades en l’abordatge de la VM. 

- Disposar d’una eina actualitzada per les persones professionals amb els serveis, recursos, eines i 
protocols que intervenen en l’abordatge de la VM. 

 

Descripció 

El Protocol Marc és un document que estableix les bases per a la intervenció en VM, en qualsevol de les 
seves formes i àmbits. Aquest model d’intervenció parteix d’un model conceptual que situa la violència 
com un fenomen estructural basat en la cultura patriarcal dominant de les societats, i que situa a les 
dones en el centre de la intervenció, des d’una perspectiva ecològica i multicausal del problema. Aquest 
PM estableix també el circuit nacional per a una intervenció coordinada contra la VM, en els eixos de 
prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació.  

Aquest PM és un instrument viu que requereix de la màxima difusió i interrelació amb els i les 
professionals, que necessita de la millora constant i de l’abordatge i aprofundiment en diversos elements 
de la intervenció que poden ser d’utilitat. Per això des de l’ICD, es treballa per la millora constant 
d’aquest document. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 11, 78, 80, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) ENS, SLT, INT, TES, BSF (SF, DGAIA, DGJ, DGIM), 
EMO, JUS 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Difusió dels estàndards de servei del capítol VII 
del PM. 

BSF (ICD) 

Elaborar els estàndards de servei en l’abordatge 
de la VM en l’àmbit laboral. 

BSF (ICD), EMO 

Elaborar recomanacions adreçades a judicatura. BSF (ICD), JUS 

Tancament del redactat del capítol VIII sobre 
protecció de dades i cessió de dades. 

BSF (ICD) 

Aconseguir suport explícit a les recomanacions 
del capítol VIII de tots els membres de la 
CNVM. 

BSF (ICD) 

Difusió del capítol VIII (a professionals de base, 
a responsables de serveis, a assessories 
jurídiques dels diferents departaments i 
institucions). 

BSF (ICD) 

Revisió i millora dels annexos del PM existents. 
ENS, SLT, INT, TES, BSF (ICD, SF, DGAIA, DGJ, 
DGIM), EMO, JUS 
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Difusió del PM a les i els professionals dels 
circuits territorials i anàlisi i identificació de 
noves propostes de millora. 

BSF (ICD) 

Actualització, millora i difusió del Directori de 
Recursos on-line per a l’abordatge de la VM. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 

Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

 

3.17 Revisió de l’aplicació i concreció del Protocol marc en altres protocols i circuits 

sectorials i/o territorials i dels circuits que se’n derivin per detectar-hi mancances i 

proposar millores, amb la coordinació dels departaments de la Generalitat més implicats en 

l’abordatge de la violència 

Objectiu 

Adaptar i aplicar el Protocol Marc a diferents àmbits d’intervenció i a diferents territoris de Catalunya. 

Descripció 

Seguiment i revisió de tots els protocol territorials i sectorials que es deriven del protocol marc. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 79, 80, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD) PRE, ENS, SLT, INT, CLT, BSF (SF, DGJ, ICASS, 
DGIM), EMO, JUS. 

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Revisió dels protocols territorials contra la VM 
(Girona, Catalunya Central, Pirineu, Lleida i 
Tarragona). 

BSF (ICD) 

Revisió possibles protocols sectorials (Joventut, 
dones grans, accés a l’habitatge...  

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 
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Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 

 

3.18 Desplegament i consolidació dels circuits territorials contra la violència masclista 

als diferents territoris de Catalunya 

Objectiu 

Desplegar i consolidar les estructures de coordinació necessàries a cada territori seguint el model de 
circuits territorials que marca el Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la VM. 

Descripció 

Els diferents territoris catalans han de comptar amb els seus propis itineraris d’atenció a les dones que 
pateixen VM, els quals hauran d’estar coordinats en els seus diferents nivells: local, comarcal, 
intercomarcal i nacional, amb els l’objectiu de contribuir decisivament a l’eradicació de la VM a partir d’un 
model d’intervenció que situï les dones com a subjectes actius de l’atenció, donar una resposta social i 
institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades per VM i establir una xarxa territorial i 
coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d’un model d’intervenció integral, tot minimitzant la 
victimització secundària de les dones en situació de VM. 

Relació amb Llei 5/2008 

Articles 7, 77, 78, 79, 80, 84, 85. 

Coordinació i agent/s participant/s 

BSF (ICD)  

Accions inicialment previstes Departament responsable 

Consolidació i coordinació del Circuit de Terres 
de l’Ebre. 

BSF (ICD) 

Consolidació i coordinació del Circuit del Camp 
de Tarragona. 

BSF (ICD) 

Desplegament, consolidació i coordinació del 
circuit de Alt Pirineu i Aran. 

BSF (ICD) 

Desplegament, consolidació i coordinació del 
circuit de la Catalunya Central. 

BSF (ICD) 

Desplegament, consolidació i coordinació del 
circuit de Lleida. 

BSF (ICD) 

Coordinació del Grup de Treball de VM en la 
parella de Girona. 

BSF (ICD) 

Participació en la Comissió tècnica de 
seguiment del circuit de Barcelona. 

BSF (ICD) 

Participació en la comissió d’organització de la 
celebració dels 10 anys de circuit. 

BSF (ICD) 

Vinculat als objectius generals i específics del PIIVM: 

      

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 
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Relacionat amb els àmbits funcionals: 

Atenció a 
les dones 

Social 

(inclou família 
habitatge,..) 

Execució 
penal 

Seguretat Sanitari Educatiu Judicial 
Empresa / 
Ocupació 

Cultura i mitjans 
de comunicació 

Mecanismes de transversalització predominants 

Recerca Formació Implicació de la societat civil Coordinació 
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Annex 1.  Departaments de la Generalitat de Catalunya: 

unitats orgàniques i  organismes adscrits  

A continuació es detallen els Departaments i les seves unitats orgàniques i organismes adscrits, 

que intervenen en el desenvolupament del programa, així com el detall de les sigles utilitzades: 

Departament Unitats i/o organismes adscrits 

PRE   Presidència  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

  Consell Català de l’Esport 

  Escola Catalana de l’Esport 

 CCMA Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

 CAC Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

GRI   Governació i  DG d’Afers Religiosos 

Relacions Institucionals  DG de la Funció Pública 

 EAPC Escola d’Administració Pública de Catalunya 

ECO   Economia i Coneixement SUR Secretaria d’Universitats i Recerca 

ENS   Ensenyament   

SLT   Salut 

 

 

CatSalut 

DG de Planificació i Recerca en Salut 

Gabinet Tècnic Secretaria General 

Servei Català de la Salut 

 ASPCAT Agència de Salut Pública de Catalunya 

INT   Interior  DGAS DG d’Administració de Seguretat  

TES   Territori i Sostenibilitat  Agència de l’Habitatge de Catalunya 

CLT   Cultura   

AAM Agricultura, Ramaderia,   

Pesca, Alimentació i Medi Natural   

BSF SF Secretaria de Família 

Benestar Social i Família DGAIA Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

 DGIM Direcció General per a la Immigració 

 DGJ Direcció General de Joventut 

 ICD Institut Català de les Dones 

 ICAA Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció 

 ICASS Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 

 AOSIC 
Direcció de Serveis de l’Àrea d’Organització i Sistemes 
d’Informació Ciutadana 

  Agència Catalana de la Joventut 

  Assessoria Jurídica 

EMO   Empresa i Ocupació  Inspecció de Treball 

JUS   Justícia SRAJ Secretaria de relacions amb l’Administració de Justícia 

 IMLC Institut de Medicina Legal Catalunya 

 DGSP Direcció General de Serveis Penitenciaris 

 DGEPCJJ 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
Justícia Juvenil 

 OAVD Oficines d'atenció a la víctima del delicte 

 CEJFE Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
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Annex 2.  Mapa d’Actuacions 

A continuació, es detallen la totalitat d’actuacions ordenades per Línies Estratègiques, en funció del Departament que les coordina, els que hi 

participen i els mecanismes de transversalització. 

Línia estratègica 1 
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1.01
Promoció de l’acció coeducadora en els centres educatius com a 

forma de prevenció de la violència masclista
ENS

X X

1.02

Formació i capacitació específica i permanent de les persones 

professionals de l’educació en matèria de violència masclista i 

coeducació

ENS

X X

1.03 Prevenció de la violència  masclista i l’assetjament sexual a l’esport Esports
X X X

1.04 Coordinació, disseny i implantació del programa “Estimar no fa mal” ICD
X X X X X X X X X

1.05
Formació en el marc de la prevenció de les mutilacions genitals 

femenines (MGF)
DGIM

X X X X X X X X X

1.06

Sensibilització des de la perspectiva de salut en relació amb la 

prevenció, detecció i atenció de la violència masclista adreçades a la 

ciutadania, des de l'àmbit assistencial i de la gestió

SLT

X X

1.07 Recerca i anàlisi de la violència masclista en l'àmbit de la seguretat INT
X X

1.08
Formació  i assessorament tècnic per a professionals de Joventut dels 

ens locals en relació a la violència masclista
Joventut

X X

1.09
Sensibilització en la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i/o 

l’assetjament per raó de sexe a l’empresa
EMO

X X X X

Departament / Unitat orgànica que participa  Transversalització
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1.10
Formació de periodistes i estudiants sobre la violència masclista i els 

mitjans de comunicació
Comunicació

X X X

1.11
Seguiment i avaluació del tractament de la violència masclista als 

teleinformatius
Comunicació

X X

1.12

Seguiment de continguts per part de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA) per contribuir a l’eradicació de la 

violència masclista

Comunicació

X X

1.13

Promoció de la recerca sobre totes les prevalences i l'impacte de la 

violència masclista en la població catalana i sobre la prevenció (i 

estratègies de prevenció) de totes les formes i àmbits en els quals es 

pot produir aquesta violència , amb especial èmfasi en les situacions 

específiques

ICD

X X

1.14

Revisió i sistematització dels indicadors sobre violència masclista 

recollits des dels diferents àmbits d'intervenció, per tal de disposar 

d'una informació complerta i actualitzada de la situació real de les 

dones i els seus fills i filles 

ICD

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1.15
Capacitació a professionals per a la prevenció de la violència 

masclista, en els diferents àmbits en que es pugui produir
ICD

X X X X

1.16

Estratègies públiques de comunicació, prioritàriament a través dels 

mitjans, per sensibilitzar i donar informació sobre les diferents formes i 

àmbits de la violència masclista i sobre els seus efectes sobre les 

dones i les seves filles i fills, atenent específicament a determinats 

col.lectius de dones (dones de diferents cultures, dones grans, dones 

joves...)

ICD

X X X X X X X X X X X X X X

1.17
Foment de les iniciatives de les diferents entitats, ens locals i agents 

socials en matèria de prevenció de violència masclista 
ICD

X X

1.18

Implementació de la perspectiva de gènere en la intervenció amb 

homes joves empresonats per evitar relacions abusives i fomentar-ne 

d'igualitàries

JUS

X X

1.19
Realització d'estratègies de sensibilització social respecte la 

responsabilitat masculina per propiciar canvis en l'imaginari social
ICD

X X

Departament / Unitat orgànica que participa  Transversalització
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Línia estratègica 2 
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2.01 Elaboració i difusió d’informació  que ajudi a identificar la VM, així com 

els serveis i els recursos que hi ha a l’abast de les dones en aquesta 

situació

ICD X X X

2.02 Difusió i consolidació del servei d’atenció telefònica a infants i 

adolescents

DGAIA X

2.03 Foment de la participació i suport dels grups i les associacions de 

dones que treballen en l’àmbit de la violència masclista, especialment 

d'aquelles que treballen amb les situacions específiques 

contemplades al  capítol 5 de la Llei 5/2008: immigració, prostitució, 

món rural, vellesa, discapacitat, transsexualitat, VIH, ètnia gitana, 

dones preses i MGF

ICD X X X

2.04 Vigilància i control de les obligacions de les empreses en relació a la 

problemàtica de l’assetjament sexual i/o l'assetjament per raó de sexe 

i la discriminació laboral

EMO X

2.05 Impuls de programes de tractament i rehabilitació adreçats a homes 

penats per violència masclista

JUS X X X

2.06 Protecció dels infants i adolescents víctimes de violència masclista, i 

de les nenes i adolescents víctimes d’abusos sexuals que han de ser 

separats del nucli familiar

DGAIA X X X X X X X X

2.07 Defensa dels interessos i drets de les noies menors d'edat víctimes de 

mutilacion genital

DGAIA X X X X X X X X

2.08 Desplegamet dels serveis d’atenció i acolliment d’urgències Família X X X

2.09 Consolidació del model d’actuació dels serveis d’acolliment i 

recuperació i els serveis substitutoris de la llar

Família X X X

2.10 Consolidació del model d’actuació i desplegament territorial dels 

Serveis d’Intervenció especialitzada 

Família X X X

Departament / Unitat orgànica que participa  Transversalització
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2.23 Creació i desenvolupament d’un sistema de recollida d’informació i 

indicadors

INT X X X X

2.24 Revisió de les metodologies d’intervenció i consolidació del 

desplegament territorial dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada

Família X X X

2.25 Revisió i optimització dels programes i les intervencions dels Equips 

d’Assessorament Tècnic Penal i de les Unitats de Valoració Forense 

Integral en la jurisdicció ordinària

JUS X X

2.26 Difusió i i implementació del Protocol per a l’abordatge de la violència 

masclista en la parella en l’àmbit de la salut a Catalunya i dels 

Documents Operatius que se’n deriven en els centres i serveis del 

Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat)  

SLT X X

2.27 Disseny, desenvolupament i seguiment del model policial d’abordatge 

de la violència masclista 

INT X X X X

2.28 Creació i implantació del sistema de valoració de risc de la Policia de 

Catalunya

INT X X X

2.29 Prevenció de la revictimització de les víctimes de violència masclista 

en els processos judicials

JUS X X

2.30 Actuacions amb les entitats consulars, les ambaixades, les oficines 

diplomàtiques i qualsevol altra entitat, a fi d'obtenir o facilitar 

documentació acreditativa de les circumstàncies personals i familiars 

de les dones immigrans, i també la legislació del país d'origen

ICD X X X X

2.31 Consolidació del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions Família X

2.32 Seguiment de les prestacions econòmiques definides en la Llei del 

dret de les dones a eradicar la violència masclista i desplegament del 

dret a les indemnitzacions per part de les dones i els seus fills i filles

ICD X X X X
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3.01 Impuls a la cooperació i coordinació entre els actors dels diferents 

àmbits en el seguiment i l’atenció integral de les víctimes de violència 

masclista en el marc de les competències del Departament de Justícia

JUS X X X X X X X

3.02 Millora dels sistemes de recollida d’informació de violència de gènere i 

masclista en el sistema judicial

JUS X X X

3.03 Establiment dels mecanismes i els espais de coordinació entre les 

diferents unitats del Departament de Salut i coordinacions bilaterals 

puntals amb altres departaments i institucions per al disseny de 

polítiques i estratègies per a l’abordatge de la violència masclista

SLT X X

3.04 Implantació progressiva del Sistema d’informació i registre en 

violència masclista (SIRVM)  en els centres del Sistema sanitari 

integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat)

SLT X X

3.05 Creació i posada en marxa de diferents mecanismes d’intervenció 

coordinada en violència masclista entre el Departament d’Interior i 

altres departaments

INT X X X X X X X X

3.06 Coordinació d'actuacions en matèria de violència masclista de les 

Universitats catalanes mitjançant la Comissió Dona i Ciència del 

Consell Interuniversitari de Catalunya

Universitats X X X

3.07 Consolidació de la Comissió Nacional per a una intervenció 

coordinada contra la violència masclista (CNVM)

ICD X X X X

3.08 Creació del Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre violència 

masclista

ICD X X X

3.09 Consolidació del grup de treball específic sobre la violència masclista 

dins del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) 

ICD X X X

3.10 Establiment de mecanismes de col·laboració amb l’Administració de 

l’Estat i amb altres comunitats i/o organismes internacionals

ICD X X
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3.11 Avaluació de la política de la Generalitat de lluita contra la violència 

masclista

ICD X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3.12 Protocol per a la prevenció de les mutilacions genitals femenines 

(MGF)

DGIM X X X X X X X X

3.13 Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de 

situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació 

sexual i/o de la identitat sexual a l'administració de la Generalitat

Governació X X X

3.14 Elaboració i difusió del Protocol Operatiu de Joventut per a l'abordatge 

coordinat de la violència masclista

Joventut X X X

3.15 Creació d’un protocol per l’atenció a dones en situació de violència 

masclista en els serveis d’atenció ciutadana, borses i oficines 

d’habitatge

Habitatge X X X X

3.16 Revisió, millora, ampliació i consolidació del contingut del Protocol 

Marc (PM) per a una intervenció coordinada contra la violència 

masclista, com a model unificat d’intervenció a Catalunya

ICD X X X X X X X X X X X X

3.17 Revisió de l’aplicació i concreció del Protocol marc en altres protocols i 

circuits sectorials i/o territorials i dels circuits que se’n derivin per 

detectar-hi mancances i proposar millores, amb la coordinació dels 

departaments de la Generalitat més implicats en l’abordatge de la 

violència

ICD X X X X X X X X X X X X X

3.18 Desplegament i consolidació dels circuits territorials contra la violència 

masclista als diferents territoris de Catalunya

ICD X X

Departament / Unitat orgànica que participa  Transversalització


