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INTRODUCCIÓ 

 

L’Ajuntament de Guardamar de la Safor a través d’aquest Pla d’Igualtat realitza un 

diagnòstic i incorpora unes línies d’actuació per aprofundir en la igualtat de gènere en el 

conjunt del municipi. A partir del diagnòstic municipal, s’estableixen unes línies 

d’actuació per a implementar unes accions concretes. La finalitat és incorporar una 

perspectiva de gènere a la governança municipal i potenciar la igualtat d’oportunitats i 

de gènere en la societat de Guardamar de la Safor. Al final del document, es troben dos 

annexos sobre violència de gènere i els drets de les víctimes. 

 

Per tant, aquest Pla d’Igualtat pretén ser una ferramenta que permitisca aconseguir la 

igualtat d’oportunitats entre homes i dones a Guardamar de la Safor. D’aquesta forma, 

es realitza una planificació de gènere a partir de: 

✓ El diagnòstic municipal 

✓ Metodologia 

✓ Normativa  

✓ Ferramentes per incorporar la perspectiva de gènere 

Il·lustració 1 – Guardamar de la Safor 
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✓ Procés participatiu 

✓ Eixos i propostes a desenvolupar 
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QUÈ ÉS UN PLA D’IGUALTAT? 

 

Els plans d’igualtat són un conjunt ordenat i planificat de mesures a portar a terme 

després de realitzar un diagnòstic de la situació actual. Per a planificar en un espai 

temporal les accions a fer, primer que res, s’ha de tenir un diagnòstic de l’actual 

situación. D’aquesta forma, es tindrà informació sobre la situació de partida en l’àmbit 

municipal. 

Així, un pla d’igualtat conté uns objectius concrets per assolir a través de diferents eixos, 

propostes i estratègies. Tot açò, baix els principis de transversalitat en les actuacions i 

de planificació de gènere. 

Aquest pla d’igualtat té com inspiració les directrius del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad. Així com, els paràmetres de 

l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Tot açò, desglosat en els següents punts d’acció:  

✓ Donar compliment a tota la normativa vigent en matèria d’igualtat 

✓ Analitzar la situació actual de Guardamar de la Safor, identificant les necessitats 

per aconseguir una plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones 

✓ Aplicar la transversalitat de gènere en les polítiques de l’Ajuntament a través de 

la integració del concepte d’igualtat en totes les àrees del consistori 

✓ Superar la discriminació per raó de sexe i promoure la igualtat d’oportunitats 

✓ Previndre la violència de gènere en Guardamar de la Safor 

✓ Contribuir a erradicar obstacles específics que poden existir en Guardamar de la 

Safor que dificulten la promoció de les dones 

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides té com a Objectiu 5 la Igualtat de Gènere a través 

d’impulsar el compromís de la comunitat internacional per a l'assoliment de la igualtat 

de gènere i l'apoderament de totes les dones a través d'un objectiu específic i de forma 

transversal en altres objectius.  

Segons explica el contingut de l’Agenda 2030, la societat segueix havent de fer front a 

reptes fonamentals per a aconseguir la igualtat real i efectiva. Tot i la igualtat reconeguda 

en la Constitució i en l’ordenament jurídic, i dels significatius progressos fets en els 

darrers anys, persisteixen discriminacions que van des de les formes més extremes -

com les que pateixen les dones víctimes de violència-, a les menys perceptibles que es 

donen dia a dia en tots els àmbits. En aquest sentit és fonamental atendre a col·lectius 

víctimes de discriminació múltiple, moltes vegades ocults fins ara, com el de les dones 

amb discapacitat. 
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Per a superar tots els entrebancs i discriminacions, l’Agenda 2030 té com a metes: 

✓ 5.1 POSAR FI A LA DISCRIMINACIÓ 

Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones a tot el món. 

✓ 5.2 VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones en els àmbits públic i privat, 

incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació. 

✓ 5.3 MATRIMONI INFANTIL I MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 

Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la 

mutilació genital femenina. 

✓ 5.4 TREBALL DE CURES DOMÈSTICS 

Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis 

públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat 

compartida a la llar i la família, segons procedisca en cada país. 

✓ 5.5 PARTICIPACIÓ PLENA DE LA DONA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS 

Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de 

lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública. 

✓ 5.6 SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DRETS REPRODUCTIUS 

Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius 

segons l'acordat de conformitat amb el Programa d'Acció de la Conferència Internacional 

sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Beijing i els documents 

finals de les seves conferències d'examen . 

✓ 5.A IGUALTAT DE DRETS ALS RECURSOS ECONÒMICS 

Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, 

així com accés a la propietat i a el control de la terra i altres tipus de béns, els serveis 

financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals. 
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✓ 5.B ÚS DE TECNOLOGIA I ACCÉS A TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 

LA COMUNICACIÓ 

Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i 

les comunicacions, per promoure l'apoderament de la dona. 

✓ 5.C POLÍTIQUES I LLEIS PER A LA IGUALTAT I L’EMPODERAMENT 

Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat de 

gènere i l'apoderament de totes les dones i les nenes a tots els nivells. 
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DIAGNÒSTIC MUNICIPAL 

 

Guardamar de la Safor té una població de 491 persones. Respecte a l’any anterior, la 

variació del padró ha estat positiva en un 4,03%. Per tant, i com podem observar en la 

gràfica posterior, Guardamar de la Safor té una evolució favorable del nombre 

d’habitants. La població del municipi ha passat de 70 persones (any 1998) a les 491 

actuals. La densitat de població de Guardamar de la Safor és de 446,36 hab/km2. La 

xifra de densitat de població del municipi és superior a la densitat de població de la 

comarca (397,13%), de la provincia (235,79%) i l’autonòmica (213,45%). 

 

Les característiques de la població de Guardamar de la Safor són les següents: 

- Un 19,76% de la població és menor de 16 anys. Una xifra superior a les dades 

comarcals (15,71%), provincials (16%) i autonòmiques (15,97%) 

- El conjunt de la població de 16 a 29 anys ocupa un 12,02%. Una xifra inferior a 

les dades comarcals (14,50%), provincials (14,01%) i autonòmiques (14,05%). 

- El 57,07% de la població té una edat compresa entre els 30 i 64 anys. Una xifra 

superior a les dades comarcals (50,95%), provincials (51,24%) i autonòmiques 

(50,91%). 

- Un 11,20% de la població és major de 64 anys. Una xifra inferior a les dades 

comarcals (18,84%), provincials (18,75) i autonòmiques (19,07%). 
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Gràfic 1 – Evolució de la població (INE) 
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L’índex de dependència de Guardamar de la Safor és d’un 44,84%. Una dada inferior a 

la comarcal (52,79%), provincial (53,25) i l’autonòmica (53,95%). 

Respecte a les xifres de persones afiliades a la seguretat social, l’evolució dels últims 

anys determina que hi ha un major número absolut d’homes afiliats a la seguretat social. 

La taxa d’afiliació municipal a la seguretat social està en 65,19%. Mentrestant, la taxa 

d’afiliació femenina es troba en el 45,70%. 

 

15 10 5 0 5 10 15

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

100 i més

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ

DONES HOMES

119
110 106 111

124

67 72
81 84

100

2015 2016 2017 2018 2019

PERSONES AFILIADES A LA SEGURETAT SOCIAL 
PER SEXE

HOMES DONES

Gràfic 2 – Piràmide de població de l’any 2018. Padró Municipal. INE 

Gràfic 3 – Afiliació a la seguretat social per sexe. Institut Valencià d’Estadística 
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En números absoluts, hi ha més homes afiliats a la seguretat social tant en el règim 

general com autònoms. En més d’una situació de cotització sí que hi ha un major nombre 

absolut de dones que d’homes. Mentre la taxa de desocupació a Guardamar de la Safor 

és de 7,96% (31/10/2019), la taxa de desocupació registrada en dones és del 59,26%.  

 

Respecte a la desocupació registrada per sexe, en valors absoluts, la desocupació 

femenina és superior a la desocupació masculina. Un fet que demostra, a nivell local, el 

mateix comportament que a nivell autonòmic o estatal: una major desocupació en el 

gènere femení que en el gènere masculí. 
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Gràfic 4 – Persones afiliades a la seguretat social i règim. Institut Valencià d’Estadística 

Gràfic 5 – Desocupació per sexe. Institut Valencià d’Estadística 
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Pel que fa al nivell d’estudis per sexe, es troben sense estudis el doble d’homes (10) 

que de dones (5). En els estudis de primer grau, també hi un major nombre d’homes 

(35) que de dones (30). En els estudis de segon grau, destaca un major nombre d’homes 

(105) que de dones (95). Finalment, en els estudis de tercer grau, destaca també una 

major presència de dones. En aquest cas, un total de 65 dones i de 60 homes. Cal 

destacar que aquestes dades procedeixen del Censo de Población y Vivienda del 2011. 

A Guardamar de la Safor, les cures a menors de 15 anys, són exercides en un 57% per 

part de les dones. Pel contrari, el 43% dels homes exerceixen les cures a menors de 15 

anys. 
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Gràfic 6 – Nivell d’estudis per sexe. Censo de Población y Vivienda del 2011. INE 

Gràfic 7 – Cures a menors de 15 anys. Censo de Población y Vivienda del 2011. INE 
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Les cures a persones amb problemes de salut són exercides per les dones en un 67%. 

El 33% restant que s’encarreguen de les cures de persones amb problemes de salut 

són homes. 

 

 

En aspectes de voluntariat social, aquestes tasques són exercides en un 75% pels 

homes. La resta, el 25%, són exercides per les dones. 
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Gràfic 8 – Cures a persones amb problemes de salut. Censo de Población y Vivienda del 2011. INE 

Gràfic 9 – Voluntariat social. Censo de Población y Vivienda del 2011. INE 
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Les tasques domèstiques són exercides en un 60% per les dones. Pel contrari, un 40% 

dels homes exerceixen tasques domèstiques. 

 

En definitiva, les tasques domèstiques i relacionades amb llar són exercides de manera 

majoritària per part de les dones. Tasques com les cures amb les persones amb 

problemes de salut, cures amb els menors de 15 anys o les tasques relacionades amb 

el dia a dia de la llar. Per altra banda, en aspectes de voluntariat social, els homes són 

majoritaris en exercir la funció. D’aquesta forma, s’evidencia la tendència de rols i 

estereotips instal·lats en les llars de Guardamar de la Safor. 
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Gràfic 10. Tasques domèstiques. Censo de Población y Vivienda del 2011. INE 
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MARC NORMATIU 

 

CONVENCIÓ DE LES NACIONS UNIDES SOBRE L'ELIMINACIÓ DE TOTES LES 

FORMES DE DISCRIMINACIÓ CONTRA LA DONA 

 

Convenció de Nacions Unides de 18 de desembre de 1979, ratificada per l'Estat 

espanyol el 1983. La Convenció sencera és d'interès, però, cal recalcar l'article següent: 

Article 4.1.: "L'adopció pels estats part de mesures especials de caràcter temporal 

encaminades a accelerar la "igualtat de facto" entre l'home i la dona no es considerarà 

discriminació en la forma definida en la present convenció, però de cap manera no 

implicarà com a conseqüència, el manteniment de normes desiguals o separades; 

aquestes mesures cessaran quan s'hagin assolit els objectius d'igualtat d'oportunitat i 

de tracte". 

TRACTAT CONSTITUTIU DE LA COMUNITAT EUROPEA 

 

Article 2: "La Comunitat tindrà per missió promoure, [...], un desenvolupament 

harmoniós, equilibrat i sostenible de les activitats econòmiques en el conjunt de la 

Comunitat, un alt nivell d'ocupació i de protecció social, la igualtat entre l'home i la dona, 

un creixement sostenible i no inflacionista, un alt grau de competitivitat i de convergència 

dels resultats econòmics, un alt nivell de protecció i de millora de la qualitat de l'entorn, 

l'elevació de l'nivell i de la qualitat de vida, la cohesió econòmica i social i la solidaritat 

entre els Estats membres" 

Article 13.1: "[...] el Consell, per unanimitat, a proposta de la Comissió i amb la consulta 

prèvia a el Parlament Europeu, pot adoptar accions adequades per lluitar contra la 

discriminació per motius de sexe, d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, 

discapacitat , edat o orientació sexual.” 

Article 141: "1. Cada Estat membre garantirà l'aplicació del principi d'igualtat de 

retribució entre treballadors i treballadores per una mateixa feina o per una feina del 

mateix valor. 

3. El Consell, d'acord amb el procediment previst a l'article 251 i amb la consulta prèvia 

a l'Comitè Econòmic i Social, adoptarà mesures per garantir l'aplicació del principi 

d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte per a homes i dones en assumptes d'ocupació 
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i ocupació, inclòs el principi d'igualtat de retribució per un mateix treball o per a un treball 

d'igual valor. 

4. A fi de garantir en la pràctica la plena igualtat entre homes i dones en la vida laboral, 

el principi d'igualtat de tracte no impedirà a cap Estat membre mantenir o adoptar 

mesures que ofereixin avantatges concrets destinats a facilitar a l'sexe menys 

representat l'exercici d'activitats professionals oa evitar o compensar desavantatges en 

les seves carreres professionals". 

CARTA DELS DRETS FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA 

Capítol III - Igualtat.  

Article 21.1 - No discriminació: "Es prohibeix tota discriminació, i en particular l'exercida 

per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, 

llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença 

a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual". 

Capítol III - Igualtat. 

 Article 23 - Igualtat entre homes i dones: "La igualtat entre homes i dones serà garantida 

en tots els àmbits, inclusivament en matèria d’ ocupació, treball i retribució. El principi 

d'igualtat no impedeix el manteniment o l'adopció de mesures que ofereixin avantatges 

concrets en favor de el sexe menys representat". 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 

 

Article 1.1: "Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que 

propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la 

igualtat i el pluralisme polític". 

Article 9.2: "Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la 

igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives; remoure els 

obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els 

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

Article 14.: "Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap 

discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició 

o circumstància personal o social". 
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LA LLEI 3/2007 PER A LA IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES 

 

Article 1. Objecte de la Llei:  

“1. Les dones i els homes són iguals en dignitat humana, i iguals en drets i deures. 

Aquesta Llei té per objecte fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre 

dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació de la discriminació de la dona, sigui 

quina sigui la seva circumstància o condició, en qualsevol dels àmbits de la vida i, 

singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural per, en el 

desenvolupament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució, aconseguir una societat més 

democràtica, més justa i més solidària“. 

Article 3. El principi d'igualtat de tracte entre dones i homes:  

“El principi d'igualtat de tracte entre dones i homes suposa l'absència de tota 

discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la 

maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil.” 

LLEI 9/2003, DE 2 D'ABRIL, DE LA GENERALITAT, PER A LA IGUALTAT ENTRE 

DONES I HOMES 

 

Article 1.: "Aquesta llei té per objecte regular i fer efectiu el principi d'igualtat de dones i 

homes a la Comunitat Valenciana, establir els principis generals que han d'orientar 

aquesta igualtat, determinar les accions bàsiques que han de ser implementades, així 

com establir l'organització administrativa de la igualtat d'oportunitats entre dones i 

homes a la Comunitat Valenciana " 

Article 4.: “1. Els poders públics valencians han d'adoptar les mesures apropiades per a 

modificar els patrons socioculturals de conducta assignats en funció de l'gènere, amb la 

finalitat d'eliminar els prejudicis, els usos i els costums de qualsevol índole basats en la 

idea d'inferioritat o en funcions estereotipades de dones i homes contràries a el principi 

d'igualtat. 

2. Les diferents administracions públiques han d'adoptar una estratègia dual basada en 

el principi de complementarietat de mesures d'acció positiva i les que responguin a la 

transversalitat de gènere. L'adopció pel Govern Valencià de mesures especials de 

caràcter temporal encaminades a accelerar la igualtat de facto entre la dona i l'home no 

es considerarà discriminatòria en la forma definida en les convencions internacionals. 
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Aquestes mesures cessaran quan s'hagin assolit els objectius d'igualtat, oportunitat i 

tracte". 

LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES 

PERSONES LGTBI 

 

Article 1. Objecte  

“1. Aquesta llei té per objecte reconéixer el dret de les persones lesbianes, gais, 

bisexuals, trans i intersexuals a la igualtat i la no-discriminació per raó d’orientació 

sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup 

familiar.  

2. Aquesta llei estableix principis i mesures destinades a garantir en tota la seua plenitud 

la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, així com per a la prevenció, correcció i 

eradicació de qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, 

expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, amb independència de la 

seua subjectivitat individual o percepció col·lectiva.” 

Article 2. Finalitat.  

“La finalitat de la present llei és establir les condicions per les quals els drets de les 

persones LGTBI, i dels grups en els quals s’integren, siguen reals i efectius, facilitar-los 

la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social; i contribuir a la 

superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes 

persones i establir mesures concretes per a aconseguir una societat més justa, lliure i 

basada en la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI i en l’acceptació 

de la diversitat com un valor afegit.” 

Article 6. Principis i drets reconeguts  

“1. Els principis generals i drets que a continuació es detallen inspiren la present llei i 

regiran l’actuació de les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, incloses 

en el seu àmbit d’actuació: 

 a) Principi general:  

1.r ) Prevenció per a evitar conductes d’LGTBI-fòbia, així com una detecció primerenca 

de situacions conduents a violacions del dret a la igualtat i la no-discriminació de les 

persones LGTBI i als xiquets i xiquetes que formen part d’una família LGTBI 
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2.n ) La protecció enfront de qualsevol violació del dret a la igualtat de les persones 

LGTBI comprendrà, si escau, l’adopció de totes les mesures que siguen necessàries per 

al cessament immediat en la conducta discriminatòria, adopció de mesures cautelars, 

prevenció de violacions de drets imminents o ulteriors, indemnització de danys i 

perjudicis i restabliment ple de la persona perjudicada en ple exercici dels seus drets.” 
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PROCÉS 

PARTICIPATIU 
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PROCÉS PARTICIPATIU 

 

El procés participatiu del Pla d’Igualtat de Guardamar de la Safor s’ha realitzat a través 

d’una enquesta. Aquesta enquesta es responia en format online. L’enquesta ha tingut 

una participació total de 69 persones. D’aquesta forma, aquestes dades quantitatives 

complementen a les dades qualitatives expressades en altres apartats del document. 

 PARTICIPACIÓ  

(número persones) 

EDAT MITJANA 

(anys) 

DONES 42 43,9 

HOMES 27 41,4 

Taula 1 – Persones participants per sexe i edat 

 

 

A continuació, adjuntem els resultats de l’enquesta desagregats per sexe. 

  

Il·lustració 2 – Captura de pantalla del pas previ a l’enquesta 
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ASSOCIACIÓ 

 

A la pregunta “Formes part d'alguna associació de Guardamar?”, les respostes han 

sigut: 

 

SEXE I GÈNERE 

 

A la pregunta “Quina és la diferència entre sexe i gènere?”, les respostes han sigut: 
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Taula 2 – Membre associacions 

Taula 3 – Sexe i gènere 
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El sexe i gènere són completament diferents. El sexe es refereix ll fet biològic, al conjunt 

de característiques físiques i biològiques definides genèticament. El gènere cobreix una 

sèrie de rols, comportaments i atributs construïts socialment que són considerats 

apropiats per a una persona segons el seu sexe biològic. El gènere és la identitat 

individual i personal. Una persona pot tindre una identitat de gènere diferent d'aquella 

que en la seua societat se li assigna. La identitat de gènere és la forma en què una 

persona s’identifica a ella mateixa com un gènere. 

SOSTRE DE VIDRE 

 

A la pregunta “Què entens per sostre de vidre?”, les respostes han sigut: 

El sostre de vidre és la limitació vetllada de l’ascens de les dones dins de les 

organitzacions. Per tant, el sostre de vidre impedeix la igualtat real entre homes i dones. 

Aquesta barrera invisible explica i representa els entrebancs i les limitacions que troben 

les dones per ascendir dins de la seua organització o de la seua empresa per ascendir 

fins als càrrecs de major responsabilitat. 
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Taula 4 – Sostre de vidre 
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DISCRIMINACIÓ PER SEXE 

 

A la pregunta “Has patit discriminació pel fet de ser dona/home?”, les respostes han 

sigut: 

La discriminació per sexe consisteix en tractar a una persona de manera desfavorable 

per raó del sexe d’eixa persona. 

GÈNERE AFAVOREIX ALS HOMES I NO A LES DONES 

 

A la pregunta “Creus que el gènere afavoreix als homes i no a les dones?”, les respostes 

han sigut: 
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Taula 5 – Discriminació per sexe 

Taula 6 – Afavoreix el gènere 
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TRACTE DIFERENCIAT HOME I DONA 

 

A la pregunta ‘Creus que els homes i les donen reben un tracte diferenciat?’, les 

respostes han sigut: 

MATEIXES OPORTUNITATS HOMES I DONES 

 

A la pregunta ‘Creus que els homes i les donen tenen les mateixes oportunitats?’, les 

respostes han sigut: 
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Taula 7 – Tracte diferenciat 

Taula 8 - Oportunitats 
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OPORTUNITATS DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL PEL GÈNERE 

 

A la pregunta, ‘En alguna ocasió, has tingut menys oportunitats de desenvolupament 

professional degut al teu gènere?’, les respostes han sigut: 

INSEGURETAT I GÈNERE 

 

A la pregunta, “Has tingut sensació d'inseguretat pel teu gènere?”, les respostes han 

sigut:  
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Taula 9 – Menys oportunitats professionals 

Taula 10 – Sensació d’inseguretat 
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PUNTS NEGRES O AMB FALTA D’IL·LUMINACIÓ  

 

A la pregunta “Creus que hi ha punts negres o amb falta d'iluminació a Guardamar?” i 

després de l’oportuna depuració de respostes, cal destacar: 

- Al parc de la tirolina 

- Plaça de les Moreres 

- A la baixada del Carrer Sant Joan des del Carrer 9 d’octubre 

- En el camí cap a la platja 

REPARTIMENT DE TASQUES DOMÈSTIQUES 

 

A la pregunta “Consideres que hi ha un bon repartiment de les tasques domèstiques?”, 

les respostes han sigut: 
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Taula 11 – Repartiment de tasques domèstiques 
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RELLEVÀNCIA 

 

 PUNTUACIÓ 
MITJANA 
DONES  

(sobre 5) 

PUNTUACIÓ 
MITJANA 
HOMES  

(sobre 5) 

Rellevància de promoure equips esportius 
de base mixtes 

4,2 punts 4,6 punts 

Rellevància de campanyes de joguets no 
sexistes 

4,6 punts 4,5 punts 

Rellevància de realitzar mesures contra la 
discriminació LGTBI 

4,6 punts 4,6 punts 

Rellevància de donar a conéixer les 
ferramentes per denunciar la violència de 
gènere 

4,9 punts 4,6 punts 

Rellevància d'utilitzar un llenguatge 
inclusiu 

4,4 punts 3,8 punts 

Rellevància d'una presència equilibrada 
entre homes i dones en les activitats 
culturals de Guardamar 

4,8 punts 4,6 punts 

Taula 12 – Puntuació de rellevància per sexe 
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EIXOS DE TREBALL  

 

Les actuacions a portar a terme en aquest Pla d’Igualtat s’incorporen a través de 

diferents eixos de treball. Els eixos de treball seran les àrees en que es reparteixen les 

accions a realitzar a Guardamar de la Safor per aconseguir la igualtat de gènere. 

D’aquesta forma, s’incorporen necessitats que perfilen estratègies planificades per a fer 

efectiva la igualtat. Des de l’àmbit municipal, s’ha de tenir en compte la normativa 

valenciana i la normativa estatal per a poder aplicar mesures encaminades a la igualtat 

d’oportunitats. 

Els eixos que engloben les actuacions són: 

✓ Eix 1. Lideratge de l’Ajuntament 

✓ Eix 2. Urbanisme 

✓ Eix 3. Joventut, Oci i Esport 

✓ Eix 4. Prevenció i erradicació de la violència de gènere 

✓ Eix 5. LGTBI 

✓ Eix 6. Conciliació  

  

Eix 6. 
Conciliació 

Eix 5. LGTBI

Eix 4. 
Prevenció i 

erradicació de 
la violència de 

gènere

Eix 3. 
Joventut, Oci i 

Esport

Eix 2. 
Urbanisme

Eix 1. 
Lideratge de 
l’Ajuntament
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EIX 1. LIDERATGE DE L’AJUNTAMENT  

L’Ajuntament té un paper de referència en l’àmbit municipal. Si des de l’Ajuntament es 

promou la igualtat, més gran és la legitimitat per a la resta de la ciutadania perquè es 

desenvolupen accions en favor de la igualtat. 

L’Ajuntament de Guardamar de la Safor compta amb un Pla d’Igualtat entre Homes i 

Dones adreçat al personal de l’Ajuntament. D’aquesta forma, s’evidencia el compromís 

de la corporació municipal per a liderar aquest procés. 

EIX 1. ACCIÓ 1. APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR 

Descripció Aprovar el Pla d’Igualtat de Guardamar de la Safor és el primer pas 

per a mostrar el compromís efectiu de la corporació municipal i del 

consistori a aplicar les mesures incorporades en el document. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Plenari municipal 

Pressupost -  

Indicadors de 

seguiment 

Aprovació del Pla d’Igualtat i vots a favor 

 

EIX 1. ACCIÓ 2. DIVULGACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR 

Descripció Una vegada aprovat el Pla d’Igualtat del municipi, la ciutadania de 

Guardamar de la Safor ha de conéixer el document i quins són els 

passos a seguir per a continuar portant polítiques encaminades a 

aconseguir la igualtat real.  

Per tant, la divulgació del Pla d’Igualtat és una tasca per donar 

protagonisme al document, que la ciutadania el conega i siga 

partícep de l’execució d’aquest. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Polítiques Socials 

Pressupost -  

Indicadors de 

seguiment 

Nota de premsa, publicacions en xarxes socials oficials i acte 

públic 
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EIX 1. ACCIÓ 3. APLICAR EL PLA D’IGUALTAT INTERN DE L’AJUNTAMENT 

Descripció Per a servir l’Ajuntament com a paper exemplificador en la societat 

de Guardamar de la Safor, és rellevant que es porte a la realitat el 

Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament 

de Guardamar de la Safor.  

El document citat anteriorment té un caràcter intern, per al personal 

de l’Ajuntament, però la seua posada en marxa és important 

perquè el consistori tinga un paper de lideratge.  

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Polítiques Socials 

Pressupost Allò que establisca el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament 

Indicadors de 

seguiment 

Indicadors de seguiment que aporta el Pla d’Igualtat de 

l’Ajuntament de Guardamar de la Safor 

 

EIX 1. ACCIÓ 4. LLENGUATGE INCLUSIU 

Descripció  El llenguatge reflecteix la nostra concepció del món i al mateix 

temps col·labora en la construcció social de les persones. 

Des de l’Administració pública s’ha d’emprar un llenguatge inclusiu 

i no sexista que col·labore en eliminar els factors discriminadors. 

D’aquesta forma, l’Ajuntament de Guardamar de la Safor haurà 

d’utilitzar el llenguatge inclusiu en les seues comunicacions 

oficials, notes de premsa, ordenances municipals, cartelleria i tots 

els elements de difusió municipal. Així com, formar al personal de 

l’Ajuntament en matèria de llenguatge inclusiu. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Polítiques Socials 

Pressupost -  

Indicadors de 

seguiment 

Utilització del llenguatge inclusiu en els elements de difusió 

Formacions per al personal municipal en qüestions de llenguatge 

inclusiu 

 



 Pàgina 32 PLA D’IGUALTAT DE GUARDAMAR 

 

EIX 2. URBANISME 

La planificació territorial de Guardamar de la Safor ha de tenir una perspectiva de gènere 

per a incorporar a tot el conjunt de la població en el seu municipi. Organismes 

internacionals com les Nacions Unides i la Comissió Europea han esmentat que 

l’urbanisme i l’ordenació del territori com a camps de política pública claus per avançar 

cap a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.  

A la Cimera sobre el Desenvolupament Sostenible en setembre de 2015, on les Nacions 

Unides va definir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’AGENDA 2030, 

un d'ells "Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones". D'altra 

banda, en l'objectiu d’ "Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin 

inclusius, assegurances, resilients i sostenibles", s'estableix com a meta "proporcionar 

accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en 

particular per les dones i els nens, les persones d'edat i les persones amb discapacitat". 

EIX 2. ACCIÓ 1. ESPAI PÚBLIC AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Descripció La sensació d’inseguretat de les dones és un fet que es comprova 

a través de les enquestes del procés participatiu d’aquest Pla 

d’Igualtat. 

D’aquesta forma, l’Ajuntament de Guardamar de la Safor ha de 

continuar portant a terme accions i polítiques per augmentar la 

seguretat de les dones en el municipi.   

En primer lloc, és important la identificació d'aquells llocs que són 

percebuts per les dones com no segurs (punts negres) a través 

d’itineraris i mapejats del municipi. Serà fonamental ampliar camps 

de visió i la bona visibilitat. Així com, una il·luminació adequada i 

suficient en carrers secundaris i zones despoblades. En definitiva, 

una distribució estratègica de llums amb intensitat i manteniment 

suficient i sostenible. 

El vallat de solars o l’eliminació d’elements opacs d’altura major a 

1,60 metres que reduïsquen la visibliitat pel seu efecte barrera. Per 

això, s’ha d’apostar per utilitzar sempre materials transparents. 

També es proposa la realització d'estudis tècnics previs a les 

intervencions en els espais públics, per diagnosticar i analitzar des 
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d'una perspectiva de gènere les necessitats d’on s'actua amb 

dades demogràfiques i socioeconòmiques desagregades per sexe, 

tipologia dels carrers o usos de l'espai públic concret , entre 

d'altres. 

Així com, resoldre l'accessibilitat en els entorns urbans per facilitar 

les tasques de cura de les dones, més enllà de la normativa 

obligatòria i de l'eliminació de barreres arquitectòniques; responent 

a una realitat tant física com social. 

A més a més, s’ha de promoure un llenguatge visual no 

discriminatori en la iconografia que serveix de base a la 

senyalització urbana 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Manteniment i seguretat 

Pressupost 1.750,00€ 

 

Indicadors de 

seguiment 

Punts negres detectats i punts negres solucionats 

Número total de solars i número total de solars vallats 

Número d’estudis tècnics realitzats i número d’estudis tècnics amb 

perspectiva de gènere 

Senyalització urbana total i senyalització urbana inclusiva 
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EIX 2. ACCIÓ 2. NOMENCLATURA FEMENINA 

Descripció Potenciar la presència simbòlica i representativa de les dones a 

Guardamar de la Safor serà un mecanisme per afavorir el seu 

empoderament. 

Per tant, aquesta actuació engloba la nomenclatura de carrers, 

places, parcs i edificis representatius amb noms de dones 

rellevants, tant pels seus èxits professionals, com socials o 

personals, especialment dones destacades de l'àmbit local.  

Cal tenir en compte aquesta mesura tant en els espais i edificis de 

nova creació, com en aquells que canvien de nom per diversos 

motius. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Alcaldia i Polítiques Socials 

Pressupost -  

Indicadors de 

seguiment 

Número total de carrers i número de carrers amb nom femení 

Canvis de nomenclatura 

 

EIX 2. ACCIÓ 3. DISSENY CUIDADÓS DELS ESPAIS SEMIPRIVATS 

Descripció La creació i el disseny cuidadós dels espais semiprivats com 

portals, escales, ascensors o espais entre edificis, és important 

perquè la majoria de les agressions solen registrar-se en aquests 

llocs. 

Moltes són les institucions públiques que han aposat per incorporar 

en les memòries del seu corresponent Pla General o en 

Ordenances concretes l’obligatorietat de dissenyar portals, 

entrades als ascensors i principis d’escales amb un tancament 

diàfan i visible des del carrer. Tot açò s’hauria de tindre en compte 

en les actuacions de rehabilitació d’elements comuns, no 

únicament en el disseny d’obra nova. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Manteniment i seguretat 
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Pressupost -  

Indicadors de 

seguiment 

Aprovació d’eines que incorporen un disseny cuidadós dels espais 

semiprivats 

Execució de les eines que incorporen un disseny cuidadós dels 

espais semiprivats 
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EIX 3. JOVENTUT, OCI I ESPORT 

Els espais de socialització com l’oci i la cultura són eines per manifestar de manera 

efectiva l’aposta per la igualtat de Guardamar de la Safor. Espais per fer front a les 

desigualtats i trencar els estereotips establits. Desenvolupar activitats que trenquen amb 

els estereotips de gènere des del punt de vista juvenil, d’oci i esportiu genererà una 

consecució de la igualtat de forma tranquil·la i lliure. 

EIX 3. ACCIÓ 1. PRESÈNCIA EQUILIBRADA DELS GÈNERES EN LES ACTIVITATS 

DEL POBLE 

Descripció Guardamar de la Safor realitza durant tot l’any activitat de tot tipus 

per a dinamitzar el municipi. En l’àmbit cultural, es proposa que hi 

haja una presència equilibrada dels gèneres en les activitats que 

es desenvolupen en el poble. 

D’aquesta forma, es buscarà equilibrar la presència d’artistes 

masculins i d’artistes femenines en la programació d’activitats de 

Guardamar de la Safor. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Cultura 

Pressupost  L’actual pressupost destinat per a activitats culturals 

Indicadors de 

seguiment 

Número d’activitats municipals 

Número d’activitats municipals desagregades per sexe 

 

EIX 3. ACCIÓ 2. ESPORT MIXT DE BASE 

Descripció L’esport de base és una forma de promoure hàbits saludables 

entre la infància i la joventut, una bona forma física i el treball 

coordinat en equip per aconseguir una finalitat. 

Amb l’aposta continua perquè els equips siguen mixtes, s’incorpora 

una vessant d’igualtat de gènere, de col·laboració. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Cultura 

Pressupost L’actual pressupost en matèria esportiva 
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Indicadors de 

seguiment 

Número d’equips totals i d’equips mixtes 

 

EIX 3. ACCIÓ 3. CAMPANYA DE JOGUETS NO SEXISTES 

Descripció La realització anual d’una campanya de joguets no sexistes busca 

mostrar al conjunt de la ciutadania que els joguets no són sexistes.  

Els xiquets i les xiquetes han de poder escollir lliurement els joves 

de manera que no se’ls limite cap rol pel fet d’haver nascut xiquet 

o xiqueta. 

Aquesta campanya té com a finalitat trencar els estereotips i 

superar-los a través de l’educació en valors i comportaments de la 

igualtat de gènere. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Joventut 

Pressupost 825,00€ 

Indicadors de 

seguiment 

Número de campanyes 

 

EIX 3. ACCIÓ 4. OCI INCLUSIU JOVE 

Descripció La infància i la joventut ha tenir l’oportunitat de desenvolupar-se 

plenament en Guardamar de la Safor a nivell de tot tipus 

d’activitats.  

Seguint els principis del segle XXI i de la promoció de la igualtat 

entre les persones més joves del municipi, s’ha de continuar la 

tasca feta en les escoletes d’estiu, Nadal, Setmana Santa i 

continuant incorporant els valors de la igualtat, la cooperació i el 

treball en equip. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Joventut 
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Pressupost L’actual pressupost per a les escoletes d’estiu, Nadal i Setmana 

Santa 

Indicadors de 

seguiment 

Número de campanyes 

 

EIX 3. ACCIÓ 5. SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ EN IGUALTAT 

Descripció La formació en igualtat i la sensibilització són aspectes a 

desenvolupar de manera coordinada amb la joventut. Per tant, 

s’hauran de dur campanyes permanents i sessions formatives 

sobre igualtat i perspectiva de gènere. Campanyes permanents al 

voltant del 8 de març i del 25 de novembre. Així com, formacions 

que aborden la igualtat com un element imprescindible en el dia a 

dia de la ciutadania. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Joventut i Polítiques Socials 

Pressupost 1.200,00€ 

Indicadors de 

seguiment 

Número de campanyes 

 

EIX 4. PREVENCIÓ I ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

El 1975 l'ONU va posar de manifest que la violència contra les dones resultava una 

xacra social amb unes arrels socials tan profundes que es necessitava la implicació de 

tota la ciutadania i de totes les institucions. La constatació d'aquesta realitat va suposar 

el primer pas en la consideració legal dels drets i llibertats de les dones. 

Una de les fites més importants a l'Estat Espanyol va ser l'aprovació per unanimitat de 

la llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 

violència de gènere. No obstant això, aquesta xacra continua estant present en la 

societat i cal aplacar des de l'arrel i construir una societat més justa i igualitària. 

La violència contra la dona no afecta únicament a l'àmbit privat. A més, suposa un 

obstacle per al desenvolupament d'una societat democràtica. La violència de gènere 

impedeix que les dones que la pateixen gaudisquen dels seus drets i llibertats com a 
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ciutadanes lliures i constitueix una forma de control social per al manteniment de la 

situació de desigualtat. 

La violència de gènere és un atemptat contra els drets humans i una de les expressions 

més greus de desequilibri entre dones i homes. Cal erradicar-la i per això és molt 

important desplegar tots els recursos existents per previndre-la i oferir ajuda i protecció 

a les víctimes que ho pateixen. 

EIX 4. ACCIÓ 1. DIFUSIÓ DELS RECURSOS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Descripció La compilació de tots els recursos existents per lluitar contra la 

violència, assessorament i prevenció en una guia o tríptic és una 

forma de centralitzar totes les ferramentes que disposen les 

diferents institucions en matèria de violència de gènere. 

Aquesta difusió a través d’una guia o tríptic pot estar acompanyada 

per altre material gràfic (vídeo, cartelleria).  

La finalitat és centralitzar totes les ferramentes en matèria de 

violència de gènere per tenir-les a l’abast d’una manera senzilla. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Polítiques Socials 

Pressupost 725,00€ 

Indicadors de 

seguiment 

Elaboració de material de difussió 

 

 

EIX 4. ACCIÓ 2. CAMPANYA CONTRA AGRESSIONS SEXISTES EN FESTES I 

DURANT L’ESTIU 

Descripció La conscienciació és un aspecte fonamental en la lluita contra la 

violència de gènere i contra les agressions sexuals. Durant l’estiu, 

i també durant les Festes, la població de Guardamar de la Safor 

augmenta respecte a les xifres de població de la resta de l’any. Per 

això, és una bona forma d’utilitzar missatges en favor de la igualtat. 

 

Així que, per a l’estiu i per a les festes, la realització d’una 

campanya de cartelleria i assumptes promocionals (díptics, 
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polseres, gots reutilitzables) és una bona forma d’actuar en favor 

de la igualtat des de l’àmbit festiu i d’oci. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Polítiques Socials 

Pressupost 1.750,00€ 

Indicadors de 

seguiment 

Elaboració de cartelleria 

Elaboració d’assumptes promocionals 

Repartiment de cartelleria 

Repartiment d’assumptes promocionals 

 

EIX 4. ACCIÓ 3. BASE DE DADES SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Descripció Consolidar una base de dades municipal sobre violència de gènere 

que aprofundisca en els indicadors i millore els registres existents 

per conéixer l’evolució de la violència en l’àmbit local.  

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Polítiques Socials 

Pressupost -  

Indicadors de 

seguiment 

Base de dades sobre violència de gènere 

Actualització de la base de dades 

 

EIX 5. LGTBI 

En els últims anys, Espanya ha estat pionera en reconéixer drets i llibertats del col·lectiu 

LGTBI. En aquest cas, també cal tenir en compte la Llei 23/2018, de 29 de novembre, 

de la Generalitat, d’Igualtat de les persones LGTBI.  

 

La igualtat real és una assignatura pendent que cal abordar amb premura i amb decisió. 

La LGTBIfòbia persisteix en la societat mostrant-se amb moltes cares. La discriminació 

exercida contra lesbianes, gais, transexuals i bisexuals és una expressió de violència. 

La discriminació per raons d’orientació sexual i identitat de gènere és una trista part de 

la realitat que ha de ser erradicada amb el compromís del conjunt de la societat i el 

lideratge de les administracions públiques. 
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EIX 5. ACCIÓ 1. PROMOURE L’ASSOCIACIONISME LGTBI 

Descripció La visibilitat LGTBI és important. L’associacionisme és important 

per a agrupar les demandes del col·lectiu i treballar de manera 

organitzada i col·laborativa. Des de l’àmbit local o des de l’àmbit 

comarcal, és fonamental ajudar a la promoció de l’associacionisme 

LGTBI. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Polítiqiues Socials 

Pressupost -  

Indicadors de 

seguiment 

Existència entitats LGTBI 

 

EIX 5. ACCIÓ 2. FORMACIÓ SOBRE DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE 

Descripció Incorporar formació sobre diversitat sexual i de gènere entre el 

personal de l’Ajuntament de Guardamar de la Safor. Aquesta 

formació específica ha de tenir 2 nivells:  

✓ Formació introductòria sobre perspectiva LGTBI, 

assetjament i no discriminació per motiu d’orientació sexual 

i identitat de gènere adreçada a tot el personal de 

l’Ajuntament. 

✓ Formació específica sobre diversitat sexual i de gènere 

aplicada a les diferents àrees i departaments de 

l’Ajuntament. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Personal 

Pressupost 970,00€ 

Indicadors de 

seguiment 

Número de formacions 

Número de persones assistents 
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EIX 5. ACCIÓ 3. DONAR CONTINUÏTAT A LA SENSIBLITZACIÓ 

Descripció Donar continuïtat a la sensibilització és continuar celebrant els dies 

més importants amb actes de reconeixement a l’espai públic com 

la hissada de la bandera irisada, lectura de manifest, declaracions 

institucionals de suport o altres actes institucionals. Així com, 

difondre la memòria de la lluita LGTBI. També s’aposta per dotar a 

la biblioteca municipal d’un fons de recursos LGBTI (contes 

infantils, novel·les, assajos, estudis, pel·lícules, etc.) dinamitzat. 

Alguns dels dies més rellevants són el 26 d’abril, Dia de la Visibilitat 

Lèsbica; el 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia o el 28 de juny, 

Dia per l’Alliberament Sexual i de Gènere. 

Per tant, és important donar continuïtat a la inclusió i perspectiva 

LGTBI. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Alcaldia i Polítiques Socials 

Pressupost 450,00€ 

Indicadors de 

seguiment 

Número d’esdeveniments 

Número de persones assistents 

Número d’actes institucionals 

 

  



 Pàgina 43 PLA D’IGUALTAT DE GUARDAMAR 

EIX 6. CONCILIACIÓ  

Conciliació és l’equilibri en totes les vessants de la vida d’una persona. És a dir, 

compaginar el treball remunerat amb el treball domèstic, les responsabilitats familiars, 

el temps personal i el temps lliure. 

 

L’accés de les dones al món laboral no ha anat acompanyat d’una ocupació completa 

de la figura masculina en l’esfera domèstica. Es fa necessari que les administracions 

públiques, junt a l’empresa privada, promocionen la conciliació de la vida laboral, 

personal i familiar.   

 

EIX 6. ACCIÓ 1. ESPAIS D’ATENCIÓ PER A INFANTS EN ACTIVITATS MUNICIPALS 

Descripció Per afavorir la conciliació, la presència i la capacitat de gaudir dels 

esdeveniments i actes municipals que es desenvolupen en 

Guardarmar de la Safor, és adient dotar d’espais d’atenció per a 

infants en les activitats municipals. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Cultura i Joventut 

Pressupost 800,00€ 

Indicadors de 

seguiment 

Número d’actes amb espai d’atenció per a infants en activitats 

municipals 

 

EIX 6. ACCIÓ 2. CAMPANYES SOBRE PERMISOS DE MATERNITAT I PATERNITAT 

Descripció Realitzar campanyes de difusió dels drets, permisos i beneficis 

relacionats amb els permisos de paternitat i maternitat.  

Campanyes a través de cartelleria, tríptics i bàners per a les xarxes 

socials. 

Calendari 2020 2021 2022 2023 

Àrees Polítiques Socials 

Pressupost 1.350,00€ 

Indicadors de 

seguiment 

Número de campanyes 

Número de publicacions en xarxes socials i repercusions 
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CRONOGRAMA 
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CRONOGRAMA 

 

EIX D’ACTUACIÓ 2020 2021 2022 2023 

EIX 1. LIDERATGE DE L’AJUNTAMENT     
  

A1. APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT     

A2. DIVULGACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT     

A3. APLICACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT INTERN     

A4. LLENGUATGE INCLUSIU     

EIX 2. URBANISME       
 

A1. ESPAI PÚBLIC AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE        

A2. NOMENCLATURA FEMENINA        

A3. DISSENY CUIDADÓS DELS ESPAIS SEMIPRIVATS     

EIX 3. JOVENTUT, OCI I ESPORT    
 

A1. PRESÈNCIA EQUILIBRADA DE GÈNERE EN LES 
ACTIVITATS MUNICIPALS 

   
 

A2. ESPORT MIXT DE BASE     

A3. CAMPANYES DE JOGUETS NO SEXISTES     

A4. OCI INCLUSIU JOVE     

A5. SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ EN IGUALTAT     

EIX 4. PREVENCIÓ I ERRADICACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

   
 

A1. DIFUSIÓ DELS RECURSOS CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

   
 

A2. CAMPANYA CONTRA AGRESSIONS SEXISTES     

A3. BASE DE DADES SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE     

EIX 5. LGTBI    
 

A1. PROMOURE L’ASSOCIACIONISME LGTBI     

A2. FORMACIÓ SOBRE DIVERSITAT SEXUAL I  
GÈNERE 

   
 

A3. DONAR CONTINUÏTAT A LA SENSIBILITZACIÓ     

EIX 6. CONCILIACIÓ    
 

A1. ESPAIS D’ATENCIÓ PER A INFANTS EN 
ACTIVITATS MUNICIPALS 

   
 

A2. CAMPANYES SOBRE PERMISOS DE MATERNITAT 
I PATERNITAT 
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ANNEX 1. VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra 

la Violència de Gènere (B.O.E. núm. 313, de 29 de desembre de 2004), consagra i 

garanteix a les dones que són o han sigut víctimes de violència de gènere una sèrie de 

drets, amb la finalitat que aquestes puguen posar fi a la relació violenta i recuperar el 

seu projecte de vida. Aquests drets són universals, en el sentit que totes les dones que 

patisquen o hagen patit algun acte de violència de gènere tenen garantits els mateixos, 

amb independència del seu origen, religió o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social. 

QUI ÉS VÍCTIMA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE? 

(Article 1 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere)  

A l'efecte de la Llei orgànica 1/2004, és víctima de violència de gènere la dona que és 

objecte de qualsevol acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la 

llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat, exercit 

sobre ella per part de qui siga o haja sigut el seu cònjuge o de qui estiga o hagen estat 

lligat a ella per relacions similars d'afectivitat, fins i tot sense convivència.  

Aquesta forma de violència contra les dones és una violació dels drets humans i 

expressió de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels 

homes sobre les dones. A més, els seus fills i filles menors d'edat i els menors d'edat 

subjectes a la seua tutela, o guarda i custòdia són víctimes d'aquesta violència i la Llei 

orgànica 1/2004 els reconeix tota una sèrie de drets contemplats en els articles 5, 7, 14, 

19.5, 61.2, 63, 65, 66 i en la Disposició Addicional 17a. 

COM S'ACREDITA LA SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE?  

(Articles 23, 26 i 27.3 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de 

Protecció Integral contra la Violència de Gènere)  

Amb caràcter general, la situació de violència de gènere que dona lloc al reconeixement 

dels drets corresponents s'acredita mitjançant una sentència condemnatòria per un 

delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial 

que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per l'informe del Ministeri 
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Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de 

gènere. 

 La situació de violència de gènere també podrà acreditar-se mitjançant informe dels 

serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acolliment destinats a 

víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent; o per qualsevol 

altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter 

sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos. 

 Per a l'acreditació de la situació de violència de gènere a l'efecte de l'article 23 de la 

Llei orgànica 1/2004, en la Conferència Sectorial d'Igualtat, celebrada el 3 d'abril de 

2019, es va aprovar un llistat de serveis socials, serveis especialitzats, o serveis 

d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere que tenen capacitat d'acreditar 

la condició de víctima de violència de gènere a efectes administratius i per a les ajudes 

sociolaborals previstes en els articles 21 i 22 de la Llei orgànica 1/2004.  

Així com un model comú d'acreditació perquè les diferents administracions 

autonòmiques procedisquen, de manera homogènia, a l'acreditació administrativa de la 

condició de víctima de violència de gènere. 

DRET A LA INFORMACIÓ  

(Article 18 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere) 

 El dret a rebre informació està garantit a través dels següents mitjans:  

✓ Servei 016 d'informació i d'assessorament jurídic 

• Servei telefònic gratuït a través d'un número curt de tres dígits: 016. 

• A més, les consultes es poden dirigir per correu electrònic al servei 016 online: 

016-online@msssi.es.  

• Disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.  

• L'horari per a l'assessorament jurídic és de 8 a 22 hores, de dilluns a diumenge.  

• Confidencialitat de les dades de les persones usuàries. 

• Accessible a les persones amb discapacitat auditiva i/o de la parla per diversos 

mitjans: a través del número 900 116 016; Servei *Telesor a través de la pròpia 

pàgina web de *Telesor , i en aquest cas es requereix connexió a Internet. 

https://www.telesor.es; per mitjà d'un telèfon mòbil o una PDA amb la instal·lació 

d'una aplicació gratuïta; Servei de *videointerpretación *SVIsual a través de la 

pàgina http://www.svisual.org.  

mailto:016-online@msssi.es
http://www.svisual.org/
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• Universalitat: atenció en 53 idiomes: en Castellà, Català, Basc i Gallec. A més, 

en anglés, francés, alemany, portugués, xinés mandarí, rus, àrab, romanés, 

búlgar, i altres 38 idiomes a través d'un servei de tele-traducció. 

• Derivació de les crides en els següents suposats:  

o Quan es tracte de trucades referides a situacions d'emergència, es derivarà al 

telèfon 112 

 

o Quan es tracte de crides d'informació general sobre qüestions relatives a la 

igualtat de les dones, es derivarà a l'Institut de la Dona i per a la Igualtat 

d'Oportunitats.  

 

o Quan es tracte de crides que requerisquen d'informació específica relacionada 

amb una Comunitat Autònoma, es derivarà al telèfon autonòmic corresponent.  

 

o Les cridades realitzades per persones menors d'edat seran derivades al Telèfon 

d'Ajuda a Xiquets i Adolescents. 

 

✓ Web de recursos de suport i prevenció davant casos de violència de gènere  

Està disponible en la pàgina Web del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 

Corts i Igualtat, en l'Àrea de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere:  

https://wrap.igualdad.mpr.gob.es/recursos-vdg/search/search.action.   

Permet la localització sobre mapes actius dels diferents recursos (policials, judicials, 

informació, atenció, assessorament, etc.) que les administracions públiques i les entitats 

socials han posat a la disposició de la ciutadania i de les víctimes de violència de gènere.  

DRET A L'ASSISTÈNCIA SOCIAL INTEGRAL 

(Article 19 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere; article 156 del Codi Civil)  

Les víctimes de violència de gènere tenen dret a l'assistència social integral que inclou 

serveis socials d'atenció, d'emergència, de suport i acolliment i de recuperació integral, 

que han de respondre als principis d'atenció permanent, actuació urgent, especialització 

de prestacions i multidisciplinarietat professional. La finalitat d'aquests serveis és donar 

cobertura a les necessitats derivades de la situació de violència, restaurar la situació en 

https://wrap.igualdad.mpr.gob.es/recursos-vdg/search/Search.action


 Pàgina 50 PLA D’IGUALTAT DE GUARDAMAR 

què es trobava la víctima abans de patir-la o, almenys, pal·liar els seus efectes. A través 

dels mateixos es fa possible que les dones: 

✓ Reben assessorament sobre les actuacions que poden emprendre i els seus 

drets.  

✓ Coneguen els serveis als quals poden dirigir-se per a recaptar assistència 

material, mèdica, psicològica i social.  

✓ Accedisquen als diferents recursos d'allotjament (emergència, acolliment 

temporal, centres tutelats, etc.) en els quals està garantida la seua seguretat i 

cobertes les seues necessitats bàsiques.  

✓ Recuperen la seua salut física i/o psicològica. 

✓ Aconseguisquen la seua formació, inserció o reinserció laboral, i reben suport 

psicosocial al llarg de tot l'itinerari de recuperació integral amb la finalitat d'evitar 

la doble victimització.  

El dret a l'assistència social integral es reconeix també a els/as menors d'edat que viuen 

en entorns familiars on existeix violència de gènere. Els serveis socials han de comptar 

amb un nombre suficient de places previstes per als menors d'edat i amb personal amb 

formació específica en la seua atenció a fi de previndre i evitar eficaçment les situacions 

que puguen comportar danys psíquics i físics a aquests.  

Per a l'atenció i assistència psicològica dels fills i filles menors d'edat, quan s'haja dictat 

una sentència condemnatòria i mentre no s'extingisca la responsabilitat penal o quan 

s'haja iniciat un procediment penal contra un dels progenitors per atemptar contra la 

vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual dels 

fills o filles comunes menors d'edat, o per atemptar contra l'altre progenitor, bastarà el 

consentiment d'aquest, devent el primer ser informat prèviament. Si l'assistència 

haguera de restar-se als fills i filles majors de setze anys es precisarà en tot cas el 

consentiment exprés d'aquests.  

L'organització dels serveis per a fer efectiu aquest dret correspon a les Comunitats 

Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla, i a les Corporacions Locals. A aquest efecte, el 

Protocol de derivació entre les Comunitats Autònomes per a la coordinació de les seues 

xarxes de centres d'acolliment per a les dones víctimes de la violència de gènere i dels 

seus fills i filles (2014), facilita la mobilitat de les dones víctimes de violència de gènere 

i dels seus fills i filles, entre centres d'acolliment de diferents Comunitats Autònomes, bé 

per raons de seguretat de la dona o els menors al seu càrrec, o per a afavorir la seua 

recuperació social. 
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DRET A L'ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA, IMMEDIATA I 

ESPECIALITZADA  

 

(Article 20 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere; Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència 

Jurídica Gratuïta; Reial decret 996/2003, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

d'Assistència Jurídica Gratuïta) 

Les dones víctimes de violència de gènere tenen dret a l'assistència jurídica gratuïta, 

amb independència de l'existència de recursos per a litigar, que se'ls prestarà 

immediatament, en aquells processos i procediments administratius que tinguen 

vinculació, deriven o siguen conseqüència de la seua condició de víctimes. Aquest dret 

assistirà també als causahavents en cas de defunció de la víctima, sempre que no foren 

partícips en els fets. A l'efecte de la concessió del benefici de justícia gratuïta, la condició 

de víctima s'adquirirà quan es formule denúncia o querella, o s'inicie el procediment 

penal, i es mantindrà mentre romanga en vigor el procediment penal o quan, després de 

la seua finalització, s'haguera dictat sentència condemnatòria. El benefici de justicía 

gratuïta es perdrà en cas de sentència absolutòria ferma o arxiu ferm del procediment 

penal, sense l'obligació d'abonar el cost de les prestacions gaudides gratuïtament fins a 

al moment. 

 En els diferents processos que puguen iniciar-se com a conseqüència de la condició de 

víctima de gènere, haurà de ser el mateix advocat o la mateixa advocada els que 

assistisquen a aquesta, sempre que amb això es garantisca degudament el seu dret de 

defensa. 

 L'advocat o l'advocada designat/a per a la víctima tindrà també habilitació legal per a la 

representació processal d'aquella fins a la designació del procurador o procuradora, en 

tant la víctima no s'haja personat com a acusació. Fins llavors complirà l'advocat o 

advocada el deure d'assenyalament de domicili a l'efecte de notificacions i trasllats de 

documents.  

Les víctimes de violència de gènere podran personar-se com a acusació particular en 

qualsevol moment del procediment si bé això no permetrà retrotraure ni reiterar les 

actuacions ja practicades abans de la seua personació, ni podrà suposar un minvament 

del dret de defensa de l'acusat. Els respectius Col·legis d'Advocats comptaran amb un 

torn de guàrdia permanent especialitzat per a la prestació dels serveis d'assessorament 

previ i d'assistència lletrada per a les víctimes de violència de gènere.  
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El dret a l'assistència jurídica gratuïta comprén, entre altres, les següents prestacions:  

✓ Assessorament i orientació gratuïts previs al procés i, en particular, en el moment 

immediatament previ a la interposició de denúncia.  

✓ Defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador en tots els processos 

i procediments administratius.  

✓ Inserció gratuïta d'anuncis o edictes, en el curs del procés, en periòdics oficials. 

✓ Exempció del pagament de taxes judicials, així com del pagament de depòsits 

necessaris per a la interposició de recursos. 

✓ Assistència pericial gratuïta en el procés a càrrec del personal tècnic adscrit als 

òrgans jurisdiccionals, o, en defecte d'això, a càrrec de funcionaris, organismes 

o serveis tècnics dependents de les Administracions públiques. 

✓ Obtenció gratuïta o reducció del 80% dels drets aranzelaris dels documents 

notarials. 

DRETS LABORALS 

(Article 21 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere)  

El reconeixement de drets laborals a les dones víctimes de violència de gènere té com 

a finalitat evitar que, a causa de la violència que pateixen, abandonen el mercat laboral. 

Per a això, se'ls reconeixen drets tendents a procurar la conciliació del treball amb la 

situació de violència de gènere, es garanteix la seua protecció si es veuen obligades a 

abandonar el seu lloc de treball, bé amb caràcter temporal, bé amb caràcter definitiu, i 

es procura la seua inserció laboral en cas que no estigueren empleades. 

✓ Drets de les treballadores per compte d'altre 

(Articles 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.10, 49.1.m), 52.d), 53.4, 55.5 del Text Refós de la Llei 

de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre) 

• Dret a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari 

o a la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de 

l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball 

que s'utilitzen en l'empresa, perquè la dona faça efectiva la seua protecció o el 

seu dret a l'assistència social integral.  

 

•  Dret a la mobilitat geogràfica: les dones que es vegen obligades a abandonar el 

seu lloc de treball en la localitat on venien prestant els seus serveis, per a fer 

efectiva la seua protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tindran dret 
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preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria 

equivalent, que l'empresa tinga vacant en qualsevol altre dels seus centres de 

treball. L'empresa li reservarà el lloc de treball durant els primers 6 mesos.  

 

• Dret a la suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora que es 

veja obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser 

víctima de violència de gènere, amb reserva del lloc de treball.  

 

• Dret a l'extinció del contracte de treball per decisió de la treballadora que es veja 

obligada a abandonar definitivament el seu lloc de treball com a conseqüència 

de ser víctima de violència de gènere.  

 

• Les absències o faltes de puntualitat al treball motivades per la situació física o 

psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials 

d'atenció o serveis de Salut, segons siga procedent, es consideraran justificades.  

 

• Nul·litat de la decisió extintiva del contracte en el supòsit de les treballadores 

víctimes de violència de gènere per l'exercici dels drets de reducció o 

reordenació del seu temps de treball, de mobilitat geogràfica, de canvi de centre 

de treball o de suspensió de la relació laboral en els termes i condicions 

reconeguts en l'Estatut dels Treballadors.  

 

• Nul·litat de l'acomiadament disciplinari en el supòsit de les treballadores víctimes 

de violència de gènere per l'exercici dels drets de reducció o reordenació del seu 

temps de treball, de mobilitat geogràfica, de canvi de centre de treball o de 

suspensió de la relació laboral en els termes i condicions reconeguts en l'Estatut 

dels Treballadors. 

 

✓ Drets de les treballadores autònomes econòmicament dependents 

(Llei 20/2007, de 20 de juliol, reguladora de l'Estatut del Treball Autònom)  

• Dret a l'adaptació de l'horari de l'activitat.  

• Dret a l'extinció de la relació contractual.  

• Es considerarà causa justificada d'interrupció de l'activitat per part de la 

treballadora la situació de violència de gènere.  

• Beneficis en la cotització a la Seguretat Social per a víctimes de violència de 

gènere que causen alta inicial o que no hagueren estat en situació d'alta en 
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els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d'efectes de 

l'alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per 

Compte Propi o Autònoms; i per a víctimes de violència de gènere que 

s'establisquen com a treballadors per compte propi inclosos en el Sistema 

Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris. 

DRETS EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL 

 

✓ Drets en matèria de cotització a la Seguretat Social 

 

• El període de suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball 

previst per a les treballadores per compte d'altre, tindrà la consideració de 

període de cotització efectiva a l'efecte de les corresponents prestacions de la 

Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, 

maternitat, desocupació i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia 

greu.  

 

(Article 165.5 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial 

Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre; Disposició addicional única del Reial Decret 

1335/2005, d'11 de novembre, pel qual es regulen les prestacions familiars de la 

Seguretat Social)  

✓ Suspensió de l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social durant un període 

de sis mesos per a les treballadores per compte propi o autònomes que 

cessen en la seua activitat per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret 

a l'assistència social integral.  

(Article 21.5 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere; art. 329 del Text Refós de la Llei General de la 

Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre)  

✓ Subscripció de conveni especial amb la Seguretat Social per part de les 

treballadores víctimes de violència de gènere que hagen reduït la seua jornada 

laboral amb disminució proporcional del salari. 

(Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, per la qual es regula el conveni especial en el 

sistema de la Seguretat Social) 

✓ Drets en matèria de prestacions de la Seguretat Social  
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• A l'efecte de les prestacions per maternitat i per paternitat, es consideraran 

situacions assimilades a la d'alta els períodes considerats com de cotització 

efectiva respecte de les treballadores per compte d'altre i per compte propi que 

siguen víctimes de violència de gènere.  

(Reial Decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques 

del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc 

durant la lactància natural) 

✓ Dret a la pensió de jubilació anticipada per causa no imputable al treballador de 

les dones que extingisquen el seu contracte de treball com a conseqüència de 

ser víctimes de violència de gènere, i reunisquen els requisits exigits.  

(Article 207 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial 

Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre) 

✓ Dret a la pensió de viduïtat en els supòsits de separació, divorci o nul·litat 

matrimonial de les dones víctimes de violència de gènere que, encara que no 

siguen creditores de la pensió compensatòria, acrediten els requisits exigits.  

(Article 220 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial 

Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre)  

✓ Impediment per a ser beneficiari de la pensió de viduïtat a qui fora condemnat 

per sentència ferma per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de 

les seues formes o de lesions quan la víctima fora el seu cònjuge o ex cònjuge, 

o parella o ex parella de fet. 

(Disposició addicional primera de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 

Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere; article 231 del Text Refós 

de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret legislatiu 8/2015, de 

30 d'octubre) 

✓ Drets en matèria d'orfandat:  

o Pensió d'orfandat: tenen dret a ella els fills i filles de la dona morta, 

qualsevol que siga la naturalesa de la seua filiació, sempre que, en el 

moment de la mort, siguen menors de vint-i-un anys o estiguen 

incapacitats per al treball, o siguen menors de vint-i-cinc anys i no 

efectuen un treball lucratiu per compte d'altre o pròpia, o quan realitzant-

lo, els ingressos que obtinga resulten inferiors, en còmput anual, a la 

quantia vigent per al salari mínim interprofessional, també en còmput 

anual, i que la dona es trobara en alta o situació assimilada a la d'alta, o 

fora.  
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Les filles i fills tindran dret a l'increment previst per als casos d'orfandat absoluta, que 

aconseguirà el 70 per cent de la base reguladora quan els rendiments de la unitat familiar 

no superen el 75 per cent del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment. 

 

o Prestació d'orfandat: tenen dret a ella les filles i fills de la dona morta com 

a conseqüència de violència contra la dona, en els termes en què es 

definisca per la llei o pels instruments internacionals ratificats per 

Espanya, sempre que es troben en circumstàncies equiparables a una 

orfandat absoluta i no reunisquen els requisits necessaris per a causar 

una pensió d'orfandat. Podrà ser beneficiari de la prestació d'orfandat, 

sempre que en la data de la mort fora menor de vint-i-cinc anys, no 

efectue un treball lucratiu per compte d'altre o pròpia, o quan realitzant-

lo, els ingressos que obtinga resulten inferiors, en còmput anual, a la 

quantia vigent per al salari mínim interprofessional, també en còmput 

anual.  

 

La quantia de la prestació d'orfandat serà el 70 per cent de la seua base reguladora, 

sempre que els rendiments de la unitat familiar no superen en còmput anual el 75 per 

cent del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment. 

 

(Article 233 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial 

Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre; Llei 3/2019, d'1 de març, de millora de la 

situació d'orfandat de les filles i fills de víctimes de violència de gènere i altres formes 

de violència contra la dona)  

✓ Per a tindre dret a la prestació per desocupació, a més de reunir els requisits 

exigits, es considera que la treballadora per compte d'altre es troba en situació 

legal de desocupació quan extingisca o suspenga el seu contracte de treball de 

manera voluntària com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere.  

(Article 21.2 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere; article 267 del Text Refós de la Llei General de 

la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre)  

✓ Per a tindre dret a la protecció per cessament d'activitat, a més de reunir els 

requisits exigits, es considera que la treballadora autònoma es troba en situació 
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legal de cessament d'activitat, quan cessament en l'exercici de la seua activitat, 

de manera temporal o definitiva, per causa de la violència de gènere.  

(Article 331 i 332 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per 

Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre)  

✓ Per a tindre dret a la protecció per cessament d'activitat, a més de reunir els 

requisits exigits, es considera que les sòcies treballadores de cooperatives 

de treball associat es troben en situació legal de cessament d'activitat, quan 

cessen, amb caràcter definitiu o temporal, en la prestació de treball, per 

causa de la violència de gènere.  

(Article 334 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial 

Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre) 

DRETS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I PER A LA INSERCIÓ LABORAL 

 

✓ Programa específic d'ocupació 

(Article 22 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere; Reial Decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel 

qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de 

gènere)  

El programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere, 

inscrites com a demandants d'ocupació en els Serveis Públics d'Ocupació, inclou les 

següents mesures: 

• Itinerari d'inserció sociolaboral, individualitzat i realitzat per personal 

especialitzat.  

• Programa formatiu específic per a afavorir la inserció sociolaboral per compte 

d'altre.  

• Incentius per a afavorir l'inici d'una nova activitat per compte propi.  

• Incentius per a les empreses que contracten a víctimes de violència de gènere.  

• Incentius per a facilitar la mobilitat geogràfica.  

• Incentius per a compensar diferències salarials.  

• Convenis amb empreses per a facilitar la contractació de dones víctimes de 

violència de gènere i la seua mobilitat geogràfica. 

 

✓ Contracte d'interinitat per a la substitució de treballadores víctimes de violència 

de gènere  
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(Article 21.3 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere)  

Les empreses que formalitzen contractes d'interinitat per a substituir a les treballadores 

víctimes de violència de gènere, que hagen suspés el seu contracte de treball o exercitat 

el seu dret a la mobilitat geogràfica o al canvi de centre de treball, tenen dret a una 

bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social. 

➢ Incentius per a les empreses que contracten a víctimes de violència de gènere  

(Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació; 

Disposició final primera del Reial Decret 1917/2008, de 21 de novembre)  

Les empreses que contracten a dones víctimes de violència de gènere tenen dret a 

bonificacions de la quota empresarial a la Seguretat Social, diferents en funció del 

caràcter indefinit o temporal del contracte celebrat.  

✓ Drets de les funcionàries públiques 

(Articles 24 a 26 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere; Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic)  

Les funcionàries al servei de les següents Administracions Públiques: Administració 

General de l'Estat, Administracions de les Comunitats Autònomes i de les ciutats de 

Ceuta i Melilla, Administracions de les Entitats locals, organismes públics, agències i 

altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents 

de qualsevol de les Administracions Públiques, i Universitats Públiques, tenen els 

següents drets: 

• Permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària: les faltes 

d'assistència de les funcionàries víctimes de violència de gènere, totals o 

parcials, tindran la consideració de justificades pel temps i en les condicions en 

què així ho determinen els serveis socials d'atenció o de salut segons siga 

procedent.  

 

• Les funcionàries víctimes de violència, per a fer efectiva la seua protecció o el 

seu dret d'assistència social integral, tindran dret a la reducció de la jornada amb 

disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a 

través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes 
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d'ordenació del temps de treball que siguen aplicables, en els termes que per a 

aquests supòsits establisca l'Administració Pública competent en casa case.  

 

• Mobilitat per raó de violència de gènere: les dones víctimes de violència de 

gènere que es vegen obligades a abandonar el lloc de treball en la localitat on 

venien prestant els seus serveis, per a fer efectiva la seua protecció o el dret a 

l'assistència social integral, tindran dret al trasllat a un altre lloc de treball propi 

del seu cos, escala o categoria professional, d'anàlogues característiques, sense 

necessitat que siga vacant de necessària cobertura.  

 

El procediment de mobilitat està regulat en la Resolució de 25 de novembre de 2015, de 

la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableix el procediment 

de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere de 

l'Administració General de l'Estat, així com dels Organismes, Agències i altres Entitats 

Públiques adscrites o dependents d'aquesta. 

Mitjançant la Resolució de 16 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció 

Pública, es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Administració Pública, per la 

qual s'aprova l'Acord per a afavorir la mobilitat interadministrativa de les empleades 

públiques víctimes de violència de gènere.  

• Excedència per raó de violència de gènere: les funcionàries víctimes de 

violència de gènere, per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a 

l'assistència social integral, tindran dret a sol·licitar la situació d'excedència 

sense haver d'haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que siga 

exigible termini de permanència en aquesta.  

Els drets d'altres tipus de personal estan establits en la seua legislació específica pròpia, 

com és el cas, entre altres, del personal docent, del personal estatutari dels Serveis de 

Salut o del personal funcionari al servei de l'Administració de Justícia. 

✓ Drets de les treballadores de l'Administració General de l'Estat 

(Articles 40.1, 44, 69, 95.5, 115 de l'IV Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de 

l'Administració General de l'Estat. Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció 

General de Treball) 

• Dret a la mobilitat: la contractada laboral víctima de violència de gènere que es 

veja obligada a abandonar el seu lloc de treball, per a fer efectiva la seua 

protecció o el dret a l'assistència social integral, tindrà el dret al trasllat a un lloc 



 Pàgina 60 PLA D’IGUALTAT DE GUARDAMAR 

de treball propi del seu grup, família professional i/o especialitat, ja siga en la 

mateixa o en diferent localitat, sense necessitat que es tracte d'una vacant de 

necessària cobertura. L'Administració estarà obligada a comunicar-li les vacants 

situades en la mateixa localitat o en les localitats que la interessada sol·licite. 

L'Administració haurà de reservar durant els primers 6 mesos el lloc de treball 

que vinguera exercint. 

 

• Dret a la mobilitat excepcional per canvi d'adscripció de lloc de treball: en el cas 

que no existisca un lloc de treball vacant adequat i dotat pressupostàriament, es 

promourà la mobilitat de la dona víctima i del lloc de treball del qual és titular a 

una altra unitat del mateix Departament Ministerial o organisme públic i, en el 

seu cas, en diferent localitat, que només podrà dur-se a terme amb la conformitat 

prèvia de la dona.  

 

• Les absències o faltes de puntualitat al treball motivades per la situació física o 

psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials 

d'atenció primària, serveis de salut o d'atenció en matèria de violència de gènere, 

segons siga procedent, es consideraran justificades, sense perjudici que la 

treballadora ho comunique com més prompte millor.  

 

• Dret a l'excedència; les treballadores víctimes de violència de gènere, per a fer 

efectiva la seua protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tindran dret 

a sol·licitar l'excedència sense necessitat d'haver prestat un temps mínim de 

serveis previs i sense que siga exigible un termini de permanència. Durant els 

dos primers mesos de duració d'aquesta excedència, la treballadora percebrà 

les retribucions íntegres. L'Administració haurà de reservar durant els primers 6 

mesos el lloc de treball que exercira. 

 

DRETS ECONÒMICS 

✓ Ajuda econòmica específica per a dones víctimes de violència de gènere amb 

especials dificultats per a obtindre una ocupació 

(Article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere i Reial Decret 1452/2005, de 2 de desembre. 

La normativa relativa al procediment de tramitació és la que sobre aquest tema haja 

aprovat la Comunitat o Ciutat Autònoma en la qual se sol·licite l'ajuda) 



 Pàgina 61 PLA D’IGUALTAT DE GUARDAMAR 

És una ajuda econòmica dirigida a les dones víctimes de violència de gènere que 

reunisquen els següents requisits:  

• Mancar de rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent del salari 

mínim interprofessional vigent exclosa la part proporcional de dues pagues 

extraordinàries.  

• Tindre especials dificultats per a obtindre una ocupació, donada la seua edat, 

falta de preparació general o especialitzada o les seues circumstàncies 

socials, la qual cosa s'acredita mitjançant l'informe emés pel Servei Públic 

d'Ocupació corresponent. 

Aquesta ajuda econòmica s'abona en un únic pagament, i el seu import, calculat en 

funció d'un nombre de mensualitats del subsidi per desocupació corresponent, 

depén de si la dona té o no familiars al seu càrrec, i de si la pròpia dona i/o els 

familiars al seu càrrec tenen reconegut un grau de discapacitat.  

Aquesta ajuda és compatible amb les previstes en la Llei 35/1995, d'11 de desembre, 

d'Ajudes i Assistència a les Víctimes de Delictes Violents i contra la Llibertat Sexual, 

així com amb qualsevol altra ajuda econòmica de caràcter autonòmic o local 

concedida per la situació de violència de gènere.  

En canvi, és incompatible amb altres ajudes que complisquen la mateixa finalitat, 

així com amb la participació en el programa de Renda Activa d'Inserció. Aquesta no 

té en cap cas la consideració de renda o ingrés computable a l'efecte del percebo 

de les pensions no contributives. 

✓ Renda activa d'inserció 

(Reial decret 1369/2006, de 24 de novembre, pel qual es regula el programa de Renda 

Activa d'Inserció per a aturats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per a 

trobar ocupació) 

És una ajuda econòmica que es reconeix a les persones desocupades incloses en 

l'anomenat “programa de renda activa d'inserció”, a través del qual es duen a terme 

actuacions encaminades a incrementar les oportunitats d'inserció en el mercat de treball. 

Per a ser inclosa en el programa de renda activa d'inserció i ser beneficiària d'aquesta 

ajuda econòmica, la dona víctima de violència de gènere haurà de complir els següents 

requisits:  

• Acreditar la seua condició de víctima de violència de gènere.  
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• Estar inscrita com a demandant d'ocupació, però no se li exigeix portar 12 mesos 

inscrita ininterrompudament com a demandant d'ocupació.  

• No conviure amb el seu agressor.  

• Ser menor de 65 anys, però no se li exigeix tindre 45 o més anys d'edat.  

• Mancar de rendes pròpies, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput 

mensual al 75 per cent del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part 

proporcional de dues pagues extraordinàries.  

• Pot ser beneficiària d'un nou programa de renda activa d'inserció  encara que 

haguera sigut beneficiària d'un altre programa dins dels 365 dies anteriors a la 

data de la sol·licitud. 

 La quantia de la renda activa d'inserció és del 80% de l'Indicador Públic de Renda 

d'Efectes Múltiples (*IPREM) mensual vigent a cada moment.  

A més, inclou una ajuda suplementària de pagament únic si la dona s'ha vist obligada a 

canviar de residència per les seues circumstàncies de violència de gènere en els 12 

mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa o durant la seua permanència en 

aquest, de quantia equivalent a l'import de tres mesos de la renda activa d'inserció. 

✓ Bestretes per impagament de pensions alimentàries 

(Reial decret 1618/2007, de 7 de desembre, sobre Organització i Funcionament del Fons 

de Garantia del Pagament d'Aliments) 

A través del Fons de Garantia del Pagament d'Aliments es garanteix el pagament 

d'aliments reconeguts i impagats establits en conveni judicialment aprovat o en resolució 

judicial en processos de separació, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, filiació 

o aliments, mitjançant l'abonament d'una quantitat que tindrà la condició de bestreta.  

Les persones beneficiàries de les bestretes són, amb caràcter general, els fills titulars 

d'un dret d'aliments judicialment reconegut i impagat, que formen part d'una unitat 

familiar els recursos i els ingressos de la qual econòmics, computats anualment i per 

tots els seus conceptes, no superen la quantitat resultant de multiplicar la quantia anual 

de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), vigent en el moment de la 

sol·licitud de la bestreta, pel coeficient que corresponga en funció del nombre de fills 

menors que integren la unitat familiar.  

Les persones beneficiàries tenen dret a la bestreta de la quantitat mensual determinada 

judicialment en concepte de pagament d'aliments, amb el límit de 100 euros mensuals, 

que es podrà percebre durant un termini màxim de díhuit mesos.  
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En el supòsit en què la persona que ostente la guarda i custòdia dels menors (que és 

qui sol·licita i percep la bestreta) siga víctima violència de gènere, s'entén que existeix 

una situació d'urgent necessitat per a reconéixer les bestretes del Fons, per la qual cosa 

es tramitarà el procediment d'urgència, que implica que el termini per a resoldre i notificar 

la sol·licitud serà de dos mesos. 

✓ Prioritat en l'accés a habitatges protegits i residències públiques per a majors 

(Article 28 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere; Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a 

reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social; 

Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-

2021) 

Les dones víctimes de violència de gènere constitueixen un col·lectiu amb dret a 

protecció preferent en l'accés a l'habitatge:  

• Possibilitat d'acollir-se a la suspensió dels llançaments sobre habitatges 

habituals, acordats en un procés judicial o extrajudicial d'execució hipotecària.  

 

• Possibilitat d'accedir al Fons Social d'Habitatges en Lloguer de l'Institut de Majors 

i Serveis Socials. http://www.imserso.es/imserso_01/fsva/index.htm  

 

• Tenen la consideració de “sector preferent” a l'efecte de les ajudes previstes en 

el Pla Estatal d'Habitatge (entre altres, Programa de subsidiació de préstecs 

convinguts, Programa d'ajuda al lloguer d'habitatge, Programa d'ajuda a les 

persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual) 

els següents:  

 

o Unitats de convivència en les quals existisca alguna víctima acreditada de 

violència de gènere;  

o Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria 

potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència 

de gènere. 

 

✓ Dret a l'escolarització immediata  

(Article 5 i disposició addicional dissetena de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere)  

http://www.imserso.es/imserso_01/fsva/index.htm
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Els fills i les filles de les víctimes de violència de gènere que es vegen afectats per un 

canvi de residència derivada dels actes de violència de gènere, tenen dret a la seua 

escolarització immediata en el seu nou lloc de residència. 

✓ Beques i ajudes a l'estudi  

(Reial Decret 951/2018, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i 

patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2018-2019, 

i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim 

de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades)  

S'ofereix un tractament específic per a les sol·licitants de beca que hagen sigut 

declarades víctimes de violència de gènere, i per als seus fills i filles menors d'edat 

sol·licitants de beca que hagen sigut exposats a aquesta violència de gènere, exonerant-

los del compliment de certs requisits acadèmics exigits amb caràcter general per a 

l'obtenció de beca. 
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ANNEX 2. DRETS DE LES VÍCTIMES DEL DELICTE DELS QUALS TAMBÉ 

SÓN TITULARS LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

A més dels drets específics que la Llei Orgànica 1/2004 reconeix a les dones que 

pateixen o han patit violència de gènere, les mateixes tenen els drets que les lleis 

reconeixen a les víctimes del delicte, entre els quals cal destacar els següents: 

DRETS DE L'ESTATUT DE LA VÍCTIMA DEL DELICTE 

 (Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte)  

Les víctimes de violència de gènere poden accedir al catàleg general de drets, 

processals i extraprocessals, recollits en l'Estatut de la víctima del delicte. El cònjuge de 

la víctima directa del delicte o la persona que haguera estat unida a ella per una relació 

anàloga d'afectivitat, no tindrà la consideració de víctima indirecta del delicte quan es 

tracte del responsable dels fets. Alguns d'aquests drets són: 

✓ Dret a la informació des del primer contacte amb les autoritats competents, 

incloent el moment previ a la presentació de la denúncia.  

✓ Dret, en el moment de presentar la denúncia, a obtindre una còpia de la 

denúncia, degudament certificada i, en el seu cas, a la traducció escrita de la 

còpia d'aquesta.  

✓ La notificació de determinades resolucions sense necessitat que ho sol·liciten, 

de manera que estiguen informades de la situació penitenciària de l'investigat, 

encausat o condemnat: les resolucions que acorden la presó o la posterior 

posada en llibertat de l'infractor, així com la possible fugida d'aquest; les 

resolucions que acorden l'adopció de mesures cautelars personals o que 

modifiquen les ja acordades, quan hagueren tingut per objecte garantir la 

seguretat de la víctima.  

✓ Dret a accedir, de manera gratuïta i confidencial, als serveis d'assistència i suport 

facilitats per les Administracions públiques, així com als quals presten les 

Oficines d'Assistència a les Víctimes. Aquestes Oficines realitzaran les següents 

funcions, entre altres:  

o El suport emocional a les víctimes i l'assistència terapèutica de les 

víctimes que el precisen, garantint l'assistència psicològica adequada per 

a la superació de les conseqüències traumàtiques del delicte.  

o Avaluació i assessorament sobre les necessitats de la víctima i la manera 

de previndre i evitar les conseqüències de la victimització primària, 

reiterada i secundària, la intimidació i les represàlies.  
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o L'elaboració d'un pla de suport psicològic en els casos en què s'aplica 

l'ordre de protecció.  

o La informació sobre els serveis especialitzats disponibles que puguen 

prestar assistència a la víctima, a la vista de les seues circumstàncies 

personals i la naturalesa del delicte de què puga haver sigut objecte.  

o L'acompanyament de la víctima al llarg del procés.  

o Rebre la comunicació de les resolucions a les quals es refereix l'article  

 

7.1 de l'Estatut de la víctima del delicte (la sentència, les resolucions que adopten 

mesures cautelars, etc.), i realitzar les actuacions d'informació i assistència que en el 

seu cas resulten precises. 

 

✓ Dret a exercir l'acció penal i l'acció civil conforme al que es disposa en la Llei 

d'Enjudiciament Criminal.  

 

✓ Poden participar en l'execució, a través de la interposició de recurs contra 

determinades resolucions judicials, encara que no hagen sigut part en la causa:  

 

o L'acte pel qual el Jutge de Vigilància Penitenciària autoritza la possible 

classificació del penat en tercer grau abans que s'extingisca la meitat de la 

condemna. 

o L'acte pel qual el Jutge de Vigilància Penitenciària acorde que els beneficis 

penitenciaris, els permisos d'eixida, la classificació en tercer grau i el còmput 

de temps per a la llibertat condicional es referisquen al límit de compliment 

de condemna, i no a la suma de les penes imposades.  

o L'acte pel qual es concedisca al penat la llibertat condicional. 
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DRET A FORMULAR DENÚNCIA 

(Articles 259 i següents de la Llei d'Enjudiciament Criminal)  

Les dones tenen dret a denunciar les situacions de violència de gènere patides.  A través 

de la denúncia es posa en coneixement de les autoritats corresponents la comissió d'un 

fet que pot ser constitutiu d'un delicte.  

Després de la presentació de la denúncia i la seua remissió a l'autoritat judicial, si 

aquesta entén que existeixen indicis d'haver-se comés un fet delictiu, iniciarà les 

corresponents actuacions penals. 

DRET A SOL·LICITAR UNA ORDRE DE PROTECCIÓ 

(Article 62 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere; Article 544 ter de la Llei d'Enjudiciament 

Criminal)  

L'ordre de protecció és una resolució judicial que dicta l'òrgan judicial competent en els 

casos en què, existint indicis fundats de la comissió d'un delicte, aprecia l'existència 

d'una situació objectiva de risc per a la víctima que requereix l'adopció de mesures de 

protecció durant la tramitació del procés penal.  

L'ordre de protecció contempla en una única resolució mesures cautelars de naturalesa 

penal i civil a favor de la dona víctima de violència de gènere i, en el seu cas, dels seus 

fills i filles; i activa al mateix temps els mecanismes de protecció social establits a favor 

de la víctima per les diferents Administracions Públiques.  

Amb l'ordre de protecció s'acredita la situació de violència de gènere que dona lloc al 

reconeixement dels drets que estableix la Llei orgànica 1/2004. Les mesures cautelars 

de naturalesa penal poden ser una o algunes de les següents:  

1. Desallotjament de l'agressor del domicili familiar.  

2. Prohibició de residir en determinada població.  

3. Prohibició que l'agressor s'aproxime a la víctima i/o als seus familiars o altres 

persones a la distància que es determine.  

4. Prohibició que l'agressor es comunique amb la víctima i/o amb els seus familiars 

o altres persones per qualsevol mitjà: carta, telèfon, etc.  

5. Prohibició a l'agressor d'acostar-se a determinats llocs: centre de treball de la 

víctima, centres escolars dels fills, etc.  

6. Omissió de dades relatives al domicili de la víctima. 
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7. Protecció judicial de la víctima en les oficines judicials.  

8. Confiscació d'armes i prohibició de tinença.  

Les mesures de naturalesa civil poden ser les següents:  

1. Atribució de l'ús i gaudiment de l'habitatge familiar. 

2. Determinació del règim de guarda i custòdia dels fills menors.  

3. Determinació del règim de visites, comunicació i estada amb els menors.  

4. Fixació d'una prestació d'aliments.  

5. Qualsevol altra mesura que siga necessària per a apartar als menors d'un perill 

o evitar-los perjudicis. 

La sol·licitud pot efectuar-la la pròpia víctima, els seus familiars més pròxims, el seu 

advocat/a, o el Ministeri Fiscal.  

Sense perjudici del deure de denúncia, els serveis socials que coneguen la seua 

situació, hauran de posar-los en coneixement de l'òrgan judicial o del Ministeri Fiscal 

perquè es puga incoar o instar el procediment per a l'adopció de l'ordre de protecció.  

Quan existisquen menors, el Jutge haurà de pronunciar-se en tot cas, fins i tot d'ofici, 

sobre la pertinència de l'adopció de les mesures civils.  

És aconsellable sol·licitar l'ordre de protecció en el mateix moment en el qual es 

presenta la denúncia, encara que també pot sol·licitar-se amb posterioritat. Quan no es 

presenta denúncia, la pròpia sol·licitud de l'ordre de protecció té aquesta consideració, 

quant als fets i situacions de violència relatats en aquesta.  

El Jutjat ha de dictar l'ordre de protecció en el termini màxim de 72 hores des de la seua 

presentació, després d'una compareixença de la víctima i l'agressor. La Llei estableix 

que aquesta compareixença haurà de realitzar-se per separat, evitant així la 

confrontació entre tots dos. 
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DRET A SOL·LICITAR UNA ORDRE EUROPEA DE PROTECCIÓ 

(Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals a la 

Unió Europea) 

 La víctima de violència de gènere que vaja a traslladar-se a un altre Estat membre de 

la Unió Europea per a residir o romandre en ell, i siga beneficiària d'una mesura de 

protecció adoptada, com a mesura cautelar o com a pena privativa de drets, en una 

ordre de protecció, acte de mesures cautelars o sentència, pot sol·licitar l'adopció de 

l'ordre europea de protecció davant l'òrgan judicial competent. 

L'ordre europea de protecció emesa per l'òrgan judicial es documentarà en un certificat, 

que es transmetrà a l'autoritat competent de l'altre Estat membre perquè procedisca a 

la seua execució. 

DRET A SER PART EN EL PROCEDIMENT PENAL: L'OFERIMENT 

D'ACCIONS 

(Articles 109 i següents de la Llei d'Enjudiciament Criminal) 

 En l'acte de rebre's declaració pel Jutge a la víctima, el Secretari judicial li instruirà del 

dret que li assisteix per a mostrar-se part en el procés i renunciar o no a la restitució de 

la cosa, reparació del mal i indemnització del perjudici causat pel fet punible.  

L'exercici d'aquest dret, que suposa la intervenció activa de la dona víctima de violència 

de gènere en el procés judicial que es tramita després de la seua denúncia i l'exercici 

de l'acció penal i, en el seu cas, de l'acció civil, es realitza a través de la seua personació 

en les actuacions penals com a acusació particular; per a això ha de nomenar un/a 

advocat/a en defensa dels seus interessos i un procurador per a la seua representació. 

A més, les víctimes que no hagueren renunciat al seu dret podran exercir l'acció penal 

en qualsevol moment abans del tràmit de qualificació del delicte. La designació 

d'aquests professionals pot realitzar-se per lliure elecció de la víctima o a través del Torn 

d'Ofici Especialitzat de Violència de Gènere (benefici de justícia gratuïta).  

La personació i consegüent condició de “part” en el procés penal comporta que la 

víctima, a través del seu advocat, pot proposar diligències de prova, intervindre en la 

pràctica d'aquestes , i conéixer totes les resolucions que es dicten durant la tramitació 

del procés, podent, si no està d'acord, presentar els recursos que procedisquen. Així 

mateix, com a acusació particular, la víctima podrà sol·licitar la condemna de l'agressor 

i una indemnització per les lesions, danys i perjudicis patits.  
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El Ministeri Fiscal té encomanada la defensa dels interessos de les víctimes i perjudicats 

en els processos penals. Si arriba a la convicció que s'ha comés un delicte, dirigirà 

l'acusació contra qui considere responsable, independentment que la víctima s'haja 

personat o no en el procés penal. Si no arriba a aquesta convicció, no formularà 

l'acusació o podrà sol·licitar l'arxiu del procediment, per exemple, si considera que no 

existeixen suficients proves dels fets. 

DRET A LA RESTITUCIÓ DE LA COSA, REPARACIÓ DEL MAL I 

INDEMNITZACIÓ DEL PERJUDICI CAUSAT 

(Articles 100 i següents de la Llei d'Enjudiciament Criminal) 

 La comissió d'un delicte obliga a reparar els danys i perjudicis causats. Aquesta 

responsabilitat civil comprén la restitució de la cosa, la reparació del mal i la 

indemnització de perjudicis materials i morals. En cas que la víctima haja exercit l'acció 

civil (per a exigir aquesta responsabilitat civil) en el procés penal, en la sentència que es 

dicte, i sempre que la mateixa siga condemnatòria, a més de la pena que en el seu cas 

s'impose al culpable, es fixarà quina és la responsabilitat civil pels danys físics, 

psicològics o morals causats a la víctima pel delicte.  

No obstant això, la víctima pot reservar-se el seu dret a exercir l'acció civil en un procés 

diferent davant els Jutjats de l'Ordre Civil, de manera que en el procés penal no 

s'exercitarà l'acció civil. També pot renunciar a qualsevol reclamació que, en aquest 

sentit, li poguera correspondre. 

DRET A REBRE INFORMACIÓ SOBRE LES ACTUACIONS JUDICIALS 

La víctima, encara que no exercisca el seu dret a intervindre en el procés penal, ha de 

ser informada del seu paper en el mateix i de l'abast, desenvolupament i la marxa del 

procés.  

La informació a la víctima dels seus drets correspon tant a les Forces i Cossos de 

Seguretat, al Jutjat i a les Oficines d'Assistència a la Víctima.  

El contingut d'aquesta informació comprendrà:  

✓ El seu dret a mostrar-se part en el procés penal i renunciar o no a la restitució de 

la cosa, reparació del mal i indemnització del perjudici causat pel fet delictiu.  

✓ La possibilitat i procediment per a sol·licitar les ajudes que conforme a la 

legislació vigent poden correspondre-li.  
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✓ Informació sobre l'estat de les actuacions judicials, a examinar les mateixes, així 

com al fet que se li expedisquen còpies i testimoniatges (Article 234 de la Llei 

orgànica del Poder Judicial) 

✓ Ha de ser-li comunicada qualsevol resolució que puga afectar la seua seguretat, 

així l'ordre de protecció, l'adopció o modificació d'altres mesures cautelars, les 

actuacions que acorden la presó o llibertat provisional de l'imputat i la situació 

penitenciària de l'agressor (Articles 109, 506.3, 544 bis i ter de la Llei 

d'Enjudiciament Criminal). 

✓ Ha de ser informada del lloc i data de celebració del judici oral (Articles 785.3, 

962 i 966 de la Llei d'Enjudiciament Criminal). 

✓ Ha de notificar-se-li la sentència, tant d'instància com, si escau, la que resolga el 

recurs d'apel·lació. (Articles 270 de la Llei orgànica del Poder Judicial; articles 

789.4, 792.2, 973.2 i 976.3 de la Llei d'Enjudiciament Criminal). 

✓ Ha de notificar-se-li el sobreseïment del procés. 

DRET A LA PROTECCIÓ DE LA DIGNITAT I INTIMITAT DE LA VÍCTIMA 

EN EL MARC DELS PROCESSOS RELACIONATS AMB LA VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE 

(Article 63 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere; article 232.2 de la Llei orgànica Poder Judicial; 

articles 19 i següents de la Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte; 

article 15.5 de la Llei 35/1995, d'Ajudes i Assistència a Víctimes de Delictes Violents i 

contra la Llibertat Sexual; *arts. 2.a) i 3.1 de la Llei orgànica 19/1994, de Protecció de 

Testimonis i Perits en Causes Criminals)  

La Llei orgànica 1/2004 preveu mesures específiques de protecció de la dignitat i 

intimitat de la víctima. D'una banda, s'estableix que les dades personals d'aquesta, dels 

seus descendents i les persones que estiguen sota el seu guarda o custòdia, tinguen 

caràcter reservat.  

La reserva del nou domicili, centre de treball o col·legis dels fills no sols preserven la 

intimitat de la víctima sinó que, a més, és un instrument important per a la seua 

seguretat, en evitar que aquestes dades puguen arribar a coneixement de l'imputat.  

Amb aquesta mateixa finalitat, el model de sol·licitud de l'ordre de protecció disposa que 

la víctima pot indicar un domicili o telèfon d'una tercera persona a la qual les Forces i 

Cossos de Seguretat o els òrgans judicials podran fer arribar les comunicacions o 

notificacions.  
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D'altra banda, la Llei de l'Estatut de la víctima del delicte reconeix el dret de les víctimes 

a la protecció de la seua intimitat en el marc del procés penal, i en aquest sentit, obliga 

a jutges, fiscals, funcionaris encarregats de la investigació i qualsevol persona que de 

qualsevol manera intervinga o participe en el procés, a adoptar les mesures necessàries 

per a protegir la intimitat de les víctimes i dels seus familiars, d'acord amb el que es 

disposa en la Llei.  

En particular, respecte de les víctimes menors d'edat o de víctimes amb discapacitat 

necessitades d'especial protecció, hauran d'adoptar les mesures per a impedir la difusió 

de qualsevol mena d'informació que puga facilitar la seua identificació.  

Referent a això, segons la Llei d'Enjudiciament Criminal, el Jutge podrà acordar, d'ofici 

o a instàncies del Ministeri Fiscal o de la víctima, l'adopció de qualsevol de les mesures 

següents quan resulte necessari per a protegir la intimitat de la víctima o el respecte 

degut a la mateixa o a la seua família: 

✓ Prohibir la divulgació o publicació d'informació relativa a la identitat de la víctima, 

de dades que puguen facilitar la seua identificació de manera directa o indirecta, 

o d'aquelles circumstàncies personals que hagueren sigut valorades per a 

resoldre sobre les seues necessitats de protecció.  

✓ Prohibir l'obtenció, divulgació o publicació d'imatges de la víctima o dels seus 

familiars.  

Així mateix, el Jutjat pot acordar, d'ofici o a instàncies de la pròpia víctima o del Ministeri 

Fiscal, que les actuacions judicials no siguen públiques i que les vistes se celebren a 

porta tancada. 

AJUDES A LES VÍCTIMES DE DELICTES CONSIDERATS VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE 

(Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'Ajudes i Assistència a les Víctimes de Delictes 

Violents i contra la Llibertat Sexual; Reglament d'ajudes a les víctimes de delictes 

violents i contra la llibertat sexual, aprovat per Reial decret 738/1997, de 23 de maig)  

Es tracta d'ajudes públiques en benefici de les víctimes directes i indirectes dels delictes 

dolosos i violents, comesos a Espanya, amb el resultat de mort, o de lesions corporals 

greus, o de danys greus en la salut física o mental; així com en benefici de les víctimes 

dels delictes contra la llibertat sexual encara que es perpetren sense violència.  

Les dones víctimes de violència de gènere poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes 

en tant que són víctimes d'un delicte amb les següents particularitats: 
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✓ Amb caràcter general, poden accedir a aquestes ajudes els qui, en el moment 

de cometre's el delicte, siguen espanyols o nacionals d'algun altre Estat membre 

de la Unió Europea o els qui, no sent-ho, residisquen habitualment a Espanya o 

siguen nacionals d'un altre Estat que reconega ajudes anàlogues als espanyols 

en el seu territori. Quan la víctima del delicte tinga la consideració de víctima de 

violència de gènere, i es tracte de delictes a conseqüència d'un acte de violència 

sobre la dona, podran accedir a les ajudes les dones nacionals de qualsevol altre 

Estat que es troben a Espanya, qualsevol que siga la seua situació 

administrativa.  

 

✓ El termini per a sol·licitar aquestes ajudes és de tres anys, comptat des de la 

data en què es va produir el fet delictiu. No obstant això, aquest termini 

s'interromp amb l'inici del procés penal i s'obri de nou des que recaiga la 

resolució judicial ferma.  

 

✓ L'import de les ajudes no podrà superar en cap cas la indemnització fixada en la 

sentència i es calcula mitjançant l'aplicació d'uns criteris en funció de la mena 

d'ajuda. En el cas de les víctimes de violència de gènere, l'import de les ajudes 

així calculat s'incrementarà en un vint-i-cinc per cent. En els casos de mort, 

l'ajuda serà incrementada en un vint-i-cinc per cent per a beneficiaris fills menors 

d'edat o majors incapacitats.  

 

✓ Poden concedir-se ajudes provisionals amb anterioritat al fet que recaiga 

resolució judicial ferma que pose fi al procés penal, sempre que quede 

acreditada la precària situació econòmica en què haguera quedat la víctima o els 

seus beneficiaris. Quan la víctima del delicte tinga la consideració de víctima de 

violència de gènere, podran concedir-se les ajudes provisionals qualsevol que 

siga la situació econòmica de la víctima o dels seus beneficiaris. 
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