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INTRODUCCIÓ  
 

La violència envers les dones és una de les manifestacions més extremes de la 

discriminació i la subordinació que hi ha a gran part de les societats. És un fenomen 

que comporta manifestacions múltiples i greus, que canvien històricament i també en 

diferents contextos socials i culturals al voltant del món. Una de les manifestacions, 

però, més esteses i generalitzades de violència contra les dones és aquella que afecta 

les seves relacions de parella heterosexuals, a escala global. És en aquest àmbit, a més, 

on es produeix gran part dels homicidis de dones.1 

 

L’avançament en relació amb el reconeixement dels drets de les dones, així com la 

denúncia i la visibilització de la discriminació i la subordinació en què es troben, sovint 

ha amagat la situació de les nenes i les adolescents. Els estudis i les recerques sobre 

violència envers les dones en les relacions de parella freqüentment exclouen les dones 

menors d’edat i això comporta que, en els àmbits social i mediàtic, s’entengui que la 

violència envers les dones és un fenomen que afecta només les dones adultes, i no es 

parla, sinó és de manera excepcional, de la que pateixen les adolescents menors 

d’edat. 

 

Les adolescents poden viure violència durant el nuviatge o dating violence,2 que inclou 

diverses accions i actituds, per exemple:3 

 El noi decideix quan es veuen i com gestionen el temps que passen junts. 

 Manipulació per assolir els seus objectius i “sortir-se amb la seva”. Ús del 

xantatge emocional: “si m’estimessis...”. 

 Desqualificació de la noia: fer-la sentir que no és ningú o que és inferior.  

- Primer de manera difusa, traient-li importància: “deixa, ja ho faig jo, que 

ho sé fer millor”, “tu no saps, deixa’m a mi”. 

                                                        
1
 Global Study on Homicide, 2011, UNODC. 

2
 The National Center for Victims of Crime, Estats Units (www.victimsofcrime.org). 

3
 Ponència “La violencia de género en las redes sociales”, presentada per I. ESTÉBANEZ en la Jornada de 

Sensibilització sobre Violència de Gènere del Cabildo de Lanzarote el 2012. 
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- Després amb desqualificacions indirectes o generals: “sou totes unes...”. 

La noia no se sent al·ludida, ell es refereix a les altres i no pas a ella, per 

tant, li treu importància. 

- Finalment, les desqualificacions són directes sobre la jove i es 

transformen en insults i vexacions. 

 Humiliacions, ridiculitzacions públiques davant tercers, fins i tot revelant 

converses íntimes i qüestions personals de la noia, fent burla de coses que ella 

ha fet o explicat en la intimitat. 

 Actuacions per danyar la reputació de la noia i desprestigiar-la. 

 Control de la seva activitat i relacions a les xarxes socials, el correu electrònic i 

les trucades i els missatges telefònics. 

 Amenaces i assetjament, directament o a través de les xarxes socials i els 

mitjans electrònics, etc.  

 

Sovint les noies “normalitzen” aquestes conductes, les veuen normals i les minimitzen 

o neguen. D’altra banda, influeixen, i molt, les creences sobre l’amor romàntic, que 

propicien justificar les conductes de gelosia i control i entendre-les com a probes 

d’amor. En no percebre el control com una forma de violència, no s’han de protegir i 

això crea vulnerabilitat quan les conductes intensifiquen la violència. Per exemple, 

rebre més de 10 trucades o SMS al dia, en el 76% dels nois és considerat violència i no 

és admissible, mentre que només un 37% de noies ho considera així.4 

 

Les noies poden caure sovint en la sobrevaloració de l’amor femení (l’amor tot ho pot, 

tot ho resol, ell pot canviar) i també en la creença que l’amor és dolor, l’amor em farà 

patir, per tant, si ho passen malament, és justificable. Per això també poden 

autoculpabilitzar-se, perquè creuen que potser han fet alguna cosa per provocar la 

gelosia i la desconfiança del nuvi o perquè simplement tenen dificultats per assumir 

que s’han equivocat o que la persona que estimen no ho mereix.5 

 

                                                        
4
 I. ESTÉBANEZ, 2012. 

5
 I. ESTÉBANEZ, 2012. 
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La violència que s’exerceix contra les dones en les relacions de parella pot ser 

especialment greu en el cas de les adolescents. Elles estan en la fase de construir la 

seva identitat i començar a definir la seva forma de relacionar-se i, per tant, els patrons 

que segueixen en aquesta edat poden marcar també les seves relacions adultes. En les 

dones adolescents i els homes adolescents són més forts els estereotips de 

comportament masculins i femenins, així com les creences relatives a l’amor romàntic. 

Tot això, unit a la manca d’experiències prèvies, facilita que les joves tendeixin a veure 

la violència masclista (de la mateix manera que ho fan els mitjans i la societat en 

general) com un problema propi de les relacions adultes i, per tant, tinguin dificultats 

per identificar situacions d’abús. En aquest sentit, alguns estudis recents fets a l’Estat 

espanyol mostren que efectivament gran part de les noies que pateixen situacions 

d’abús no es consideren maltractades.6 

 

Però, un factor addicional a considerar és el fet que també els seus companys són –en 

la majoria dels casos– homes adolescents i joves que, d’acord amb la informació 

estadística comparada de diferents països, són una part de la població més propensa a 

exercir  violència.7 Malauradament, a l’Estat espanyol en els últims anys hem vist com 

dones adolescents o molt joves han estat víctimes de formes extremes de violència 

practicada per les seves parelles.  

 

Això posa de manifest la importància de l’abordatge de la violència envers les 

adolescents, però aquesta tasca suposa una complexitat addicional, perquè les dones 

adolescents que pateixen violència estan sota la confluència de dos grans marcs 

normatius: d’una banda, la regulació relativa a la violència envers les dones en general 

i, de l’altra, la regulació especial en matèria d’infància. Però a més de considerar els 

aspectes normatius, cal tenir present també les necessitats específiques que les 

adolescents tenen davant de situacions d’abús i com aquestes són reconegudes als 

                                                        
6
 Luis RODRÍGUEZ-FRANCO, Javier LÓPEZ-CEPERO BORREGO, Francisco J. RODRÍGUEZ-DÍAZ, Carolina BRINGAS 

MOLLEDA, Cristina ESTRADA PINEDA, M. Ángeles ANTUÑA BELLERÍN i Raúl QUEVEDO-BLASCO. “Labeling dating 
abuse: Undetected abuse among Spanish adolescents and young adults”. International Journal of Clinical 
and Health Psychology, vol. 12, núm. 1 (2012), pàg. 55-67. 
7
 Global Study on Homicide,UNODC, 2011.  
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instruments respectius, així com els factors que poden fer-les especialment 

vulnerables a diferents tipus de maltractament.  

 

Aquest estudi s’aboca específicament a la violència masclista que s’exerceix contra 

noies d’entre 12 i 17 anys d’edat en les relacions de parella heterosexuals. Tanmateix, 

la seva anàlisi considera totes les formes de violència previstes en l’article 4 de la Llei 

5/2008, llevat la violència econòmica, atès que en la gran majoria dels casos les noies 

adolescents no estan en situacions que suposin una dependència econòmica de les 

seves parelles o que comportin compartir els recursos econòmics, excepte quan 

estiguin casades o convisquin.8 

 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar de la manera més completa tots els elements 

que incideixen en aquesta problemàtica des de la perspectiva jurídica. Considerant 

això, aquest estudi s’ha estructurat en els apartats i els continguts següents: 

 

1. Marcs normatius internacional, europeu, estatal i autonòmic sobre violència 

masclista envers les dones adolescents, on s’analitzen els principals instruments 

jurídics existents en matèria de violència masclista, tant en relació amb els tipus i 

les formes de violència que inclouen com pel que fa a les obligacions corresponents 

de l’Estat i els serveis públics. S’hi inclouen les referències que hi ha sobre la 

violència envers les adolescents i l’aplicació de les normes generals en casos de 

violència envers les dones adolescents en l’àmbit de les relacions de parella o 

anàlogues. 

 

En l’àmbit català, s’ha de considerar especialment que, d’acord amb la Llei 5/2008,  

l’Institut Català de les Dones lidera i impulsa la recerca per a la prevenció, la 

detecció i l’eradicació de la violència masclista i, a més, és l’instrument vertebrador 

pel que fa a l’organització i la intervenció integral contra la violència masclista a 

                                                        
8
 D’acord amb les dades de l’INE, l’any 2011 es van casar 119 noies de menys de 18 anys d’edat. Això 

correspon a un 0,074% de les 159.798 dones que es van casar aquell any. 
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escala autonòmica. Això inclou dissenyar i impulsar les polítiques del Govern contra 

la violència masclista, i coordinar el treball transversal en tots els àmbits.  

 

També s’analitzen els instruments existents en matèria de drets de la infància i, en 

particular, com aquests instruments es poden aplicar davant de situacions de 

violència envers dones adolescents en l’àmbit de les relacions de parella o 

anàlogues, considerant el desenvolupament progressiu de l'autonomia dels 

adolescents i el paper de l’interès superior del nen o nena, el dret a la protecció, 

l’assistència i l’accés a la justícia, així com els seus drets com a víctimes de delicte. 

 

2. L’autonomia de les adolescents, apartat on s’analitzen els conceptes legals, 

doctrinals i jurisprudencials com ara persona menor d’edat i adolescent; les 

qüestions relatives a l’autonomia progressiva dels menors d’edat i el marc 

normatiu sobre el consentiment i la capacitat jurídica i d'obrar de les adolescents, 

tant en les relacions de parella com en matèria d’exercici de drets, particularment 

en l’àmbit de la salut i el dret al propi cos. S’aborda el tema de la intervenció dels 

progenitors, la llibertat sexual dels adolescents i la seva responsabilitat penal. Així 

mateix, s’hi inclouen els aspectes doctrinaris i jurisprudencials entorn de la 

delimitació dels conceptes de relació de parella o relacions anàlogues d’afectivitat, 

festeig, relació afectiva/sexual, així com les qüestions jurídiques que concorren 

quan l’agressor també és menor d’edat –responsabilitat penal dels nens i les 

nenes, i les característiques de la intervenció penal en aquests casos.  

 

3. Intervenció especialitzada en els àmbits social, educatiu i de la salut, i les 

situacions de risc. En aquest apartat es presenten les característiques generals que 

hauria de tenir una atenció especialitzada en casos de dones adolescents que viuen 

violència a les seves relacions de parella, les bases normatives que reconeixen el 

dret a una assistència i atenció especialitzada a les dones que pateixen violència, i 

es planteja com aquest dret el reforça la normativa d’infància en relació amb 

persones menors d’edat. S’analitza en particular la intervenció social, en els àmbits 
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educatiu i sanitari. De manera especial, s’aborda el tema de les intervencions en 

situacions de risc –que sovint fan els serveis socials o de salut.  

 

4. El dret a l’accés a la justícia de les dones adolescents que pateixen violència 

masclista, amb èmfasi especial al que assenyalen sobre això els instruments 

internacionals en la matèria, i les mancances i les dificultats que hi ha a les 

normatives estatal i autonòmica en relació amb la representació legal de les 

adolescents, i com això incideix en el seu dret a accedir a la justícia. 

 

5. Dret a la intimitat, la protecció de dades i el secret professional en el marc de la 

intervenció, ja sigui judicial, psicològica i social en matèria de violència masclista en 

adolescents. Aquí es consideren els principis rectors del tractament de dades, el 

consentiment i els seus requisits en el cas de dones adolescents, i els casos en què 

es poden comunicar les dades sense el seu consentiment. S’analitzen les mesures 

de seguretat que s’han de seguir en el tractament d’aquestes dades i el que 

assenyalen els codis deontològics sobre aquest tema. 

 

6. Els sistemes de reparació penal i mediació (civil i penal) i els seus límits davant la 

violència masclista, on s’analitzen aspectes generals de la justícia restaurativa i la 

mediació, així com les seves característiques normatives en relació amb l’àmbit de 

la violència de gènere i la justícia de menors. Es distingeixen la mediació penal en 

casos d’adults i la mediació penal en el procés de menors, i es consideren 

específicament els efectes d’aquests models de justícia en les dones adolescents 

que pateixen violència a les seves relacions de parella. 

 

7. Violències masclistes mitjançant les TIC (tecnologies de la informació i 

comunicació), on s’examinen els instruments tecnològics nous que tenen un 

impacte en la violència masclista en adolescents, especialment en l’àmbit de la 

parella (ciberassetjament, ciberbulling, grooming, sexting i altres), la regulació 

penal limitada d’aquesta matèria, així com les modificacions legals que es 

preveuen.  
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8. Adolescents en situacions específiques, on es dóna una atenció especial als casos 

d’adolescents amb discapacitat, o a les noies que pertanyen a ètnies o cultures més 

tradicionals respecte a les relacions entre homes i dones, o a les que estan 

afectades per la situació irregular en matèria migratòria dels seus progenitors. 

 

Finalment, es presenten les conclusions i les recomanacions en matèria de violència 

masclista contra les adolescents en les seves relacions de parella, on s’inclouen 

propostes jurídiques en diferents àmbits per a un bon model d’intervenció en violència 

masclista envers les adolescents. 

Definicions i conceptes rellevants 
 

En aquest treball es fan servir diverses expressions en un sentit específic, basat en els 

instruments jurídics adients: 

  

 Violència contra les dones: és aquella que les afecta per raons de gènere, és a dir, 

pel fet de ser dones o perquè les afecta d’una manera desproporcionada, ja sigui 

perquè es produeix en l’àmbit de la família o la comunitat, o per agents de l’Estat. 

Aquesta és l’expressió que es fa servir en l’àmbit jurídic internacional9 i és de 

caràcter ampli. 

 Violència domèstica: es defineix en el Conveni d’Istanbul com ‘tots els actes de 

violència física, sexual, psicològica o econòmica que es produeixen en la família o a 

la llar o entre cònjuges o parelles de fet antics o actuals, independentment que 

l'autor del delicte comparteixi o hagi compartit el mateix domicili que la víctima’ 

(article 3b).  

                                                        
9
 Per exemple, la definició sobre l’eliminació de la violència contra la dona en la Declaració de les 

Nacions Unides (1993) assenyala que: “por violencia contra la mujer ‘se entiende todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” 
(article 1). 
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 Violència masclista: és una expressió legal en l’àmbit autonòmic,10 també és de 

contingut ampli com la de violència contra les dones, ja que inclou diverses formes 

de violència contra les dones, tant en l’àmbit privat com en el públic, encara que 

exclou la violència institucional.  

 Violència de gènere: és una expressió més restrictiva, perquè només inclou la 

violència que viuen les dones en les relacions de parella heterosexuals, és a dir, la 

violència practicada per les seves parelles masculines, d’acord amb la Llei orgànica 

1/2004, amb un abast a escala estatal.11 

 Adolescents: d’acord amb la legislació autonòmica, totes les persones d’edats que 

van d’entre els 12 anys fins a la majoria d’edat, és a dir, que no han arribat als 18 

anys d’edat. El concepte d’adolescència, però, no s’utilitza en els instruments 

internacionals de drets fonamentals.  

 Nen o nena: d’acord amb la Convenció sobre drets de l’infant, és tota persona que 

té menys de 18 anys. Per aquesta raó, encara que en l’àmbit autonòmic una 

persona es qualifiqui com a adolescent, segons la normativa internacional es tracta 

d’un nen o nena.12 

 

Aquest treball, com s’ha assenyalat, abordarà únicament la violència exercida contra 

noies adolescents (és a dir, d’entre els 12 anys fins a la majoria d’edat) en les seves 

relacions de parella heterosexuals.  

 

 

 

                                                        
10

 Definida en l’article 3.a) de la Llei 5/2008 com “la violència que s'exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de 
poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les 
amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o 
psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat”. 
11

 L’article 1.1 defineix la violència de gènere com ‘la violència que, com a manifestació de la 
discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, exerceixen 
sobre aquestes els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o els qui estiguin o hagin estat lligats a elles 
per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència’. 
12

 Encara que no considerem adequat l’ús del mot menor per referir-se a nens o nenes, hem mantingut 
aquesta expressió en els instruments normatius que l’utilitzen, i també en relació amb l’anomenat 
procés de menors, així com jurisdicció de menors, jutjats de menors, Fiscalia de Menors, perquè 
aquestes són les denominacions que encara es fan servir en aquests organismes.  
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1. MARC NORMATIU GENERAL DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
QUE PATEIXEN LES ADOLESCENTS D’ENTRE ELS 12 ANYS FINS A 
LA MAJORIA D’EDAT 
 

1.1 MARC NORMATIU ESPECÍFIC DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES  

 

a) Marc jurídic internacional 

 

Encara que la violència envers les dones ha estat específicament tractada a diferents 

instruments i conferències internacionals des de la dècada dels anys vuitanta,13 

pràcticament no hi ha disposicions específiques que aborden expressament la situació 

de les nenes i les adolescents. Això, però, no impedeix que siguin aplicables a les 

adolescents les disposicions generals relatives a les dones previstes en aquests 

instruments. En efecte, en parlar de dones tots aquests instruments inclouen també 

les nenes i les adolescents tàcitament, la qual cosa queda demostrada amb algunes 

disposicions específiques. 

 

Un dels instruments bàsics en matèria de violència contra les dones des del punt de 

vista del sistema universal és la Convenció per a l’eliminació de totes les formes de 

discriminació contra la dona (CEDAW),14 així com les decisions del Comitè per a 

l’Eliminació de Totes les formes de Discriminació contra la Dona (Comitè CEDAW), 

mecanisme que la CEDAW estableix per interpretar-la i per fer el seguiment i les 

recomanacions als estats que l’han ratificat.  

 

El text de la CEDAW disposa que s’han d’eradicar els estereotips de gènere, les lleis i 

les pràctiques en les quals es basa la discriminació de les dones, i el Comitè CEDAW, en 

                                                        
13

 A la Segona Conferència Mundial sobre la Dona, a Copenhage (1980), ja es va adoptar una resolució 
sobre la dona maltractada i la violència en la família. El tema també es va tractar a la Tercera 
Conferencia (Nairobi, 1985).  
14

 Adoptada el 1979 i ratificada per l’Estat espanyol el 17 de juliol de 1980: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm. 
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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l’Observació general núm. 19 (OG 19),15 va assenyalar expressament que la violència 

envers les dones és una forma de discriminació contra les dones, perquè és una 

violència dirigida contra elles perquè són dones o perquè les afecta de manera 

desproporcionada (Comitè CEDAW, 1992: paràgraf 6). 

 

En considerar la violència envers les dones com una forma de discriminació, els estats 

que han ratificat la CEDAW estan obligats a adoptar amb la diligència deguda totes les 

mesures –tant legislatives com d’altre caràcter– per eliminar aquesta forma de 

discriminació, ja sigui perpetrada en l’àmbit públic o privat.16 

 

Les disposicions de la CEDAW són aplicables plenament a les nenes i les adolescents 

perquè no hi ha cap limitació en el concepte de dona i, a més, perquè inclou algunes 

normes específiques relatives a les dones menors d’edat. Per exemple, en parlar de 

l’educació no discriminatòria, la CEDAW subratlla la importància de reduir la tassa 

d’abandonament dels estudis de les joves que els han deixat prematurament (article 

10.f), així com la importància d’establir una edat mínima per casar-se en relació amb el 

matrimoni. 

 

L’OG 19 fa referència a diverses formes de violència. Inclou la violència i l'abús familiar, 

el matrimoni forçat, les morts relacionades amb el dot, els atacs amb àcid, la 

circumcisió o la mutilació genital femenines, el tràfic i l'explotació sexual de dones, 

l’assalt sexual, la violació, l'incest, l'assetjament sexual, l’esterilització forçada i 

l'avortament, el maltractament i la coacció. Encara que no parla expressament de 

nenes o adolescents, fa menció d’algunes formes de violència que les afecten d’una 

manera específica –com la mutilació genital, entre d’altres–, per la qual cosa és clar 

                                                        
15

 Adoptada el 1992 pel Comitè CEDAW a l’11è període de sessions, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 article 84 
(1994). Disponible a: http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgeneral19.htm. 
16

 Amb el principi de la diligència deguda, el Comitè subratlla que els estats són responsables pels actes 
de violència perpetrada per autoritats públiques, i també poden ser responsables dels actes privats si no 
adopten mesures amb la diligència deguda per investigar i castigar els actes de violència i indemnitzar 
les víctimes (CEDAW, 1992: paràgrafs 8 i 9). 
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que les seves disposicions també són aplicables a les dones menors d’edat 

plenament.17 

 

D’aquesta manera, les recomanacions específiques que fa l’OG 19 als estats (paràgraf 

24) s’han de fer extensibles també a totes les formes de violència contra les nenes i les 

adolescents. Aquestes recomanacions inclouen: 

 adoptar mesures apropiades i eficaces per combatre totes les formes de 

violència de gènere, ja sigui causada per actes públics o privats; 

 garantir que les lleis contra la violència de gènere donen una protecció 

adequada; 

 proporcionar protecció adequada i serveis de suport a les víctimes (inclosos els 

refugis, la rehabilitació, el suport psicològic i el personal capacitat) i garantir que 

aquests serveis estiguin disponibles per a les dones rurals i comunitats aïllades; 

 assegurar que es capaciti els funcionaris judicials, els agents de l'ordre i altres 

funcionaris públics perquè apliquin la CEDAW;  

 prendre mesures per superar la violència familiar i la violència basada en gènere i 

proporcionar-hi protecció, que incloguin: sancions penals, recursos civils i 

indemnització, així com procediments de denúncia eficaços, legislació que elimini 

la defensa de l'honor, programes de rehabilitació per als autors d'actes de 

violència domèstica, mesures preventives com campanyes d'informació pública i 

programes d'educació; 

 garantir l'elaboració d'estadístiques i la investigació; 

 adoptar mesures per garantir que els mitjans de comunicació promoguin el 

respecte a la dona i la respectin.  

 

La Declaració i programa d’acció de la Conferència Mundial de Drets Humans, 

celebrada a Viena (1993), va reconèixer expressament que “els drets humans de la 

                                                        
17

 A més, l’OG 19 es refereix específicament a les nenes en relació amb la particular vulnerabilitat a la 
violència en comunitats rurals (paràgraf 21) i la mutilació genital femenina (paràgraf 20), i assenyala que 
“en les relacions familiars, se sotmeten les dones de qualsevol edat a violència de tot tipus” (paràgraf 
23).  
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dona i de la nena són part inalienable, integrant i indivisible dels drets humans 

universals” (paràgraf 19).18 El mateix any es va aprovar la Declaració sobre l’eliminació 

de la violència envers la dona a les Nacions Unides,19 en què s’assenyalava que les 

nenes (és a dir, les dones de menys de 18 anys)20 –de la mateixa manera que les dones 

que pertanyen a minories, les dones refugiades, indígenes, migrants o discapacitades– 

eren particularment vulnerables a la violència, per tant, corresponia l’adopció de 

mesures especialment adreçades a elles. 

 

Així mateix, dins de les formes de violència que inclou la declaració, hi ha algunes que 

afecten específicament les nenes i les adolescents, com l'abús sexual de les nenes a la 

llar, la mutilació genital femenina, etc. En tot cas, es reconeix que la violència contra 

les dones i les nenes es pot exercir tant en l’àmbit de la família com en la comunitat en 

general, i també que és perpetrada o tolerada per l’estat. 

 

D’aquesta manera, les obligacions dels estats d’acord amb la declaració també són 

aplicables a la violència contra les adolescents, i fins i tot més intensament considerant 

que es tracta d’un grup particularment vulnerable. Aquestes obligacions inclouen: 

 Procedir amb la diligència deguda per tal de prevenir, investigar i, d'acord amb la 

legislació nacional, castigar tot acte de violència contra la dona, ja es tracti 

d'actes perpetrats per l'estat o per particulars. 

 Establir, en la legislació nacional, sancions penals, civils, laborals i 

administratives, per castigar i reparar els greuges infligits a les dones que siguin 

objecte de violència.  

 Donar a aquestes dones accés als mecanismes de la justícia i, d'acord amb el que 

disposa la legislació nacional, un rescabalament just i eficaç pel dany que hagin 

                                                        
18

 D’acord amb els instruments internacionals, com s’ha assenyalat a la introducció, són nens i nenes 
totes les persones de menys de 18 anys d’edat (Convenció sobre els drets de l’infant, article 1).  
19

 Adoptada el 20 de desembre de 1993. Disponible a: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm. La declaració va donar la primera definició 
oficial de violència contra la dona a l’àmbit internacional: “tot acte de violència basat en la pertinença al 
sexe femení que tingui o pugi tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la 
dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es 
produeixen a la vida pública com a la privada” (article 1). 
20

 Convenció sobre els drets de l’infant, article 1. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm
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patit, així com informar les dones dels seus drets a demanar reparació per mitjà 

d'aquests mecanismes. 

 Elaborar, amb caràcter general, enfocaments de tipus preventiu i totes les 

mesures d'índole jurídica, política, administrativa i cultural que puguin fomentar 

la protecció de la dona contra tota forma de violència, i evitar eficaçment la 

revictimització de la dona a conseqüència de lleis, pràctiques d'aplicació de la llei 

i altres intervencions que no tinguin en compte la discriminació contra la dona. 

 Garantir, tan com sigui possible, que les dones objecte de violència i, quan 

correspongui, els seus fills disposin d’assistència especialitzada, com serveis de 

rehabilitació, ajuda per a la cura i la manutenció dels nens i nenes, tractament, 

assessorament, serveis, instal·lacions i programes socials i de salut, així com 

d’estructures de suport. Així mateix, adoptar totes les altres mesures adequades 

per fomentar-ne la seguretat i rehabilitació física i psicològica. 

 Garantir que les autoritats encarregades de fer complir la llei i el personal al 

servei de les administracions que han d'aplicar les polítiques de prevenció, 

investigació i càstig de la violència contra la dona, rebin una formació que els 

sensibilitzi en aquesta matèria i els donin recursos per satisfer les necessitats 

de la dona. 

 Promoure la investigació, recollir dades i compilar estadístiques, especialment 

pel que fa a la violència a la llar, relacionades amb la freqüència de les diferents 

formes de violència contra la dona, i fomentar les investigacions sobre les 

causes, la naturalesa, la gravetat i les conseqüències d'aquesta violència, així com 

sobre l'eficàcia de les mesures aplicades per impedir i reparar-ne els efectes.  

 Adoptar mesures orientades a eliminar la violència contra les dones 

especialment vulnerables, etc. 

 

La Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing21 (Declaració de Beijing, 1995) assenyala 

que la violència contra les dones les afecta “al llarg del seu cicle vital” (paràgraf 118). 

                                                        
21

 Adoptada a la 4a Conferencia Mundial sobre la Dona, celebrada a Beijing el setembre de 1995. 
Disponible a: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf. 
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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La Declaració de Beijing considera les nenes (dones de menys de 18 anys) com un dels 

grups de dones particularment vulnerables a la violència (paràgraf 116) i fa èmfasi en 

l’eradicació de la violència envers les nenes (objectiu estratègic L. 7), mitjançant 

l’adopció de mesures legals i administratives per protegir-les de tota forma de 

violència. De fet, les recomanacions específiques en aquest sentit parlen concretament 

de “les noies”, i, per tant, s’adrecen d’una manera particular a les adolescents. 

Aquestes recomanacions són, entre d’altres: 

 Capacitar en matèria de gènere les persones que treballen en programes de 

tractament, rehabilitacions i d'assistència d'un altre índole destinats a les noies 

víctimes de la violència i promoure programes d'informació, suport i capacitació 

per a aquestes. 

 Promulgar i aplicar lleis que protegeixin les noies contra tota forma de violència, i 

establir programes segurs i confidencials i serveis de suport mèdic, social i 

psicològic apropiats per a cada edat i destinats a les nenes que són víctimes de la 

violència. 

 

A més d’aquestes mesures específiques, són aplicables a les adolescents les mesures 

integrades que s’han d’adoptar per prevenir i eliminar la violència contra la dona 

(objectiu estratègic D.1), d’acord amb la Declaració de Beijing, que inclouen: 

 Introduir sancions penals, civils, laborals i administratives en les legislacions 

nacionals, o reforçar-ne les vigents, per tal de castigar i reparar els danys causats 

a les dones i les nenes víctimes de qualsevol tipus de violència.  

 Adoptar mesures per garantir la protecció de les dones víctimes de la violència, 

l'accés a remeis justos i eficaços, inclusivament la reparació dels danys causats, 

la indemnització i la curació de les víctimes i la rehabilitació dels agressors. 

 Adoptar les mesures necessàries en l'àmbit de l'ensenyament per modificar els 

models de conducta socials i culturals de caràcter discriminatori o estereotipat. 
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 Crear mecanismes institucionals que garanteixin que les dones i les nenes puguin 

interposar denúncies sobre els actes de violència en condicions de seguretat i 

confidencialitat, i sense por a càstigs o represàlies. 

 Millorar i finançar la formació de personal judicial, lletrat, mèdic, social, 

pedagògic, policial i d’immigració per evitar els abusos de poder que donen peu 

a la violència contra la dona, i sensibilitzar aquestes persones quant a la 

naturalesa de la violència de gènere. 

 

 La Declaració i plataforma d’acció de Beijing inclou també mesures concretes que 

han d'adoptar els governs, inclosos els governs locals, i altres organitzacions, 

com: 

 Establir centres d'acollida i serveis de suport dotats dels recursos necessaris per 

auxiliar les nenes i dones víctimes de la violència, i prestar serveis mèdics, 

psicològics i d'assessorament, així com assessorament lletrat gratuït o de baix 

cost, quan sigui necessari, a més de l'assistència que correspongui per ajudar-les 

a trobar mitjans de vida suficients. 

 Establir serveis lingüístics i culturalment accessibles per a les dones i nenes 

immigrants. 

 Reconèixer i promoure el paper fonamental que exerceixen les institucions 

intermèdies, com els centres d'atenció primària de salut, els centres de 

planificació familiar, els serveis de salut que hi ha a les escoles, els serveis de 

protecció de mares i nadons, els centres per a famílies d'immigrants i altres 

similars en matèria d’informació i educació relatives als maltractaments, i donar-

hi suport. 

 Difondre informació sobre l'assistència de què disposen les dones que són 

víctimes de la violència, etc. 

 

L'examen als cinc anys de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing (Beijing + 5) 

demana als governs que adoptin les mesures oportunes per eliminar la violència i la 

discriminació contra les dones comeses per tota persona, organització o empresa, i 

que tipifiquin com a delicte totes les formes de violència contra les dones i les nenes. 
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La Resolució 61/143 (2006) de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre la 

intensificació dels esforços per eliminar totes les formes de violència contra la 

dona,22 adoptada per consens, reitera tots els compromisos internacionals dels estats, 

entre aquests l'obligació de promoure i protegir tots els drets humans i les llibertats 

fonamentals de la dona i la nena, i d'actuar amb la diligència deguda per prevenir i 

investigar actes de violència contra la dona i la nena, castigar els culpables i protegir 

les víctimes, i estipula que si es deixa de fer es violen els drets humans i les llibertats 

fonamentals i se’n menyscaba o s’anul·la el gaudi.  

 

A més d’aquests instruments específics referits a les dones, cal considerar que els 

instruments de caràcter general, com la Declaració universal de drets humans,23 el 

Pacte internacional de drets civils i polítics24 (PIDCP) o el Pacte internacional de drets 

econòmics, socials i culturals25 (PIDESC), també s’apliquen a la violència envers les 

dones, perquè aquesta impedeix el gaudi dels drets humans com el dret a la vida, el 

dret a no ser sotmès a tortures o a tractes o penes cruels, inhumans o degradants, el 

dret a la llibertat i seguretat personals, el dret a la igualtat davant la llei, el dret a la 

igualtat en la família, el dret a la salut física i mental tan com sigui possible i el dret a 

condicions d’ocupació justes i favorables, entre d’altres (Comitè CEDAW, 1992: 

paràgraf 7), drets que estan reconeguts als diferents instruments internacionals de 

drets humans.  

 

Tots aquells drets són reconeguts a totes les dones, incloses les nenes i les 

adolescents, perquè són drets que es reconeixen a tota persona sense distinció de 

raça, color, sexe, idioma, ni qualsevol altra condició, com pot ser l’edat.26 A més, 

l’article 1 de la Declaració universal de drets humans assenyala que “tots els éssers 

                                                        
22

 http://www.cinu.mx/minisitio/unete/A_RES_61_143.pdf. 
23

 Adoptada el 10 de desembre de 1948.  
24

 Adoptat el 16 de desembre de 1966, i ratificat per l’Estat espanyol el 27 d’abril de 1977. 
25

 Adoptat el 16 de desembre de 1966, i ratificat per l’Estat espanyol el 27 d’abril de 1977. 
26

 La clàusula general de no-discriminació s’estableix a l’article 2 de la Declaració universal de drets 
humans, l’article 2.1 del Pacte de drets civils i polítics i l’article 2.2 del Pacte de drets econòmics, socials i 
culturals. 
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humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets”, per la qual cosa, tots els drets són 

reconeguts a totes les persones des del seu naixement. 

 

Tots els instruments internacionals de drets humans, tant de caràcter general com els 

instruments específics referits a les dones, s’apliquen plenament també a les dones 

adolescents i les nenes. Per exemple, el Comitè de Drets Humans ha assenyalat 

específicament en l’Observació general núm. 28 que l’article 7 del PIDCP (sobre el dret 

a no ser sotmès a tortures o a tractes o a penes cruels, inhumans o degradants) inclou 

també l’eradicació de violència contra les dones i les pràctiques com la mutilació 

genital femenina, que afecta especialment les nenes; tanmateix, es refereix 

expressament a les nenes en relació amb la igualtat entre nenes i nens pel que fa a 

l’educació, la salut i l’alimentació.  

 

Finalment, en relació amb les Nacions Unides, també és important subratllar el paper 

d’altres mecanismes com la Relatora Especial sobre la Violència contra la Dona, les 

seves Causes i Conseqüències,,27 que des de 1994 emet informes amb perspectiva de 

drets humans sobre la situació de la violència contra les dones arreu del món. Els seus 

informes sempre inclouen la situació de les nenes i la seva vulnerabilitat particular 

davant diferents formes de violència de gènere, així com la necessitat que els estats 

adoptin mesures adequades per garantir-ne els drets. Per exemple, en relació amb 

l’obligació dels estats d’actuar amb la diligència deguda davant aquesta violència, 

assenyala: 

“L’obligació de protegir amb la diligència deguda exigeix que els estats 
garanteixin que les dones i les nenes que són víctimes de la violència o que 
corren el risc de ser-ho tinguin accés a la justícia i als serveis d’atenció de salut i 
suport que responguin a les seves necessitats immediates, les protegeixin 
contra altres danys i s’ocupin de les conseqüències que es deriven de la 
violència contra la dona.”28  

 

                                                        
27

 Relatora establerta el 1994, per Resolució de la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides. 
28

 Informe de la Relatora Especial sobre la Violència contra la Dona, les seves Causes i Conseqüències, 
Yakin ERTÜRK, La norma de la deguda diligència com a instrument per a l’eliminació de la violència contra 
la dona, E/CN.4/2006/61, de 20 de gener de 2006. 
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Els instruments i mecanismes del sistema de les Nacions Unides que tracten 

específicament la violència envers les dones –com l’OG 19, la Declaració sobre 

l’eliminació de la violència envers la dona, i la Declaració i Plataforma d’Acció de 

Beijing–, com s’ha vist, no són instruments legalment vinculants per als estats, perquè 

no són tractats o convencions internacionals. Però, en la mesura que aquestes 

observacions i declaracions desenvolupen i interpreten els continguts d’aquells 

tractats –com la CEDAW o el PIDCP–, es pot considerar que els estats haurien de 

complir-les d’acord amb el principi de bona fe en el compliments dels tractats 

internacionals.29 

 

Finalment, encara que els instruments internacionals de caràcter vinculant –els 

tractats internacionals com la CEDAW, el PIDCP o el PIDESC– sí que contenen 

provisions que protegeixen els drets de les dones i les nenes en un sentit ampli –la 

vida, la integritat personal, el dret a no ser sotmès a tortures o a tractes o a penes 

cruels, inhumans o degradants, el dret a la salut, etc.–, es reconeix la mancança en 

l’àmbit de les Nacions Unides d’un instrument internacional vinculant específic sobre 

violència contra les dones. A pesar que els comitès internacionals de les Nacions 

Unides, com el Comitè CEDAW i el Comitè de Drets Humans, exigeixen informació als 

estats sobre la situació de la violència envers les dones i les mesures adoptades en 

cada país, la mancança d’un tractat específic ha portat a adoptar convencions 

internacionals vinculants de caràcter regional: la primera, la Convenció interamericana 

per prevenir, sancionar i eradicar la violència contra la dona (o Convenció de Belem 

do Pará), adoptada en el marc de l’Organització d’Estats Americans (OEA) el 1994, i el 

Conveni europeu sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la 

violència domèstica (o Conveni d’Istanbul), adoptat pel Consell d’Europa el 2011 i 

encara no ratificat per l’Estat espanyol, que serà analitzat a continuació.  

 

b) Marc jurídic europeu 

 

                                                        
29

 D’acord amb l’article 26 de la Convenció de Viena sobre el dret dels tractats. 
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Dins del marc jurídic europeu s’han de considerar tant els instruments de caràcter 

general, com el Conveni per a la protecció dels drets humans i de les llibertats 

fonamentals (1950)30 –que garanteix el dret a la vida, la prohibició de tortures, la 

llibertat i seguretat, el dret a la igualtat i la prohibició de la discriminació, etc.–, com els 

instruments específics referits a la violència envers les dones. Dins d’aquests 

instruments específics, és fonamental el Conveni del Consell d’Europa sobre 

prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica 

(Conveni d’Istanbul), adoptat el 7 d’abril de 2011.31 

 

El Conveni d’Istanbul, que no està en vigor encara,32 constituirà el primer instrument 

de caràcter vinculant en aquesta matèria en l’àmbit europeu, i és el tractat 

internacional més ampli en relació amb les diverses formes de violència contra les 

dones. Tot i que encara no estigui ratificat per l’Estat espanyol, no hi ha cap obstacle 

que impedeixi que se n’apliquin directament les disposicions a Catalunya, perquè 

donen un nivell més alt de protecció i garantia dels drets fonamentals de les dones en 

l’àmbit de la violència. El Conveni ha codificat les normes, la jurisprudència i l'evolució 

que s’ha donat a escala internacional, així com les millors pràctiques en l’àmbit 

nacional, i així les seves disposicions tenen més pes i se’n pot garantir l’aplicació més 

àmplia. El Conveni es basa, en particular, en el marc de les mesures de la CEDAW i la 

jurisprudència desenvolupada pel Comitè de la CEDAW. 

 

A diferència d’altres instruments internacionals, el Conveni d’Istanbul assenyala 

expressament en l’article 3.f) que “el terme dona inclou les nenes de menys de 18 

anys”. A més, en l’article 4.3 indica que l’aplicació del Conveni haurà d’assegurar-se 

sense cap discriminació, ja sigui basada en el sexe, la raça, l’origen nacional, l’edat, 

l’estat civil, l’estatus del migrant, etc. En conseqüència, totes les disposicions del 

Conveni són aplicables plenament a les nenes i adolescents. A més, s’estableix que les 

mesures preventives, protectores i de suport han de considerar les necessitats 

                                                        
30

 Ratificat per l’Estat espanyol el 4 d’octubre de 1979.  
31

 Signat per l’Estat espanyol l’11 de maig de 2011, però encara no ratificat. 
32

 Requereix 10 ratificacions i fins a l’abril de 2013 en té 4.  
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específiques de les persones vulnerables per les seves circumstàncies particulars 

(articles 12.3 i 18.3), amb la qual cosa s’entén que, en el cas de les nenes i adolescents, 

aquesta circumstància ha de ser considerada de manera especial. 

 

La seva definició de violència contra les dones33 és àmplia i inclou per primera vegada 

en l’àmbit internacional el dany econòmic –com també ho fa la normativa catalana, tal 

com es veurà més endavant. En definir la violència domèstica, queden també incloses 

les relacions de parella que no suposen convivència, la qual cosa és particularment 

rellevant en els casos d’adolescents: 

“Tots els actes de violència física, sexual, psicològica o econòmica que es 
produeixen en la família o a la llar o entre cònjuges o parelles de fet antics o 
actuals, independentment que l'autor del delicte comparteixi o hagi compartit 
el mateix domicili que la víctima” (article 3.b). 

 

El Conveni defineix explícitament diferents manifestacions de la violència envers les 

dones que han de ser sancionades com a delictes pels estats. Per als efectes d’aquest 

document les més importants són:34 

 la violència psicològica (article 33): el fet d'atemptar greument contra la 

integritat psicològica d'una persona mitjançant coacció o amenaces; 

 l’assetjament o stalking (article 34): el fet d'adoptar, en diverses ocasions, un 

comportament amenaçador contra una altra persona que la faci témer per la 

seva seguretat; 

  la violència física (article 35): el fet d'exercir actes de violència física sobre una 

altra persona;  

 l’assetjament sexual (article 40): tota forma de comportament no desitjat, 

verbal, no verbal o físic, de caràcter sexual, que tingui per objecte o resultat 

                                                        
33

 Defineix la violència contra les dones com: “tots els actes de violència basats en el gènere que 
impliquen o poden implicar per a les dones danys o patiments de naturalesa física, sexual, psicològica o 
econòmica, incloses les amenaces de realitzar els actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, en 
la vida pública o privada” (article 3.a). 
34

 També s’inclou la violència sexual i la violació (article 36), el matrimoni forçat (article 37), la mutilació 
genital femenina (article 38), l’avortament forçat i l’esterilització forçada (article 39), així com 
l’assistència o la complicitat en la comissió de qualsevol d’aquests delictes (article 41).  
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violar la dignitat d'una persona, en particular quan el comportament creï un 

ambient intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.35 

 

També la situació particular de vulnerabilitat de les nenes i adolescents es reconeix en 

assenyalar que, en els casos en què “el delicte hagi estat comès contra un menor o en 

la seva presència” (article 46), s’ha d’agreujar la penalitat dels delictes ja esmentats. 

 

Les obligacions dels estats d’avançar envers l’eliminació dels estereotips de gènere des 

del punt de vista individual i d’institucions que assenyala el Conveni són particularment 

interessants pel que fa a la violència contra adolescents:  

 fer periòdicament campanyes de sensibilització sobre aquest tema (article 14); 

 incloure temes com la igualtat entre dones i homes, els papers no estereotipats 

dels gèneres, el respecte mutu, la solució no violenta de conflictes en les 

relacions 

interpersonals i la violència contra les dones per raons de gènere en el material 

educatiu en tots els nivells d’educació (article 14); 

 entrenar els professionals que estiguin en contacte amb víctimes (article 15) per 

assegurar que comprenen la violència des d’una perspectiva de gènere (article 

49.2), etc. 

 

A més de mesures estructurals,36 el Conveni inclou una llista exhaustiva d’obligacions 

per protegir les dones de la violència, donar suport a les víctimes i la persecució 

criminal dels perpetradors, que són plenament aplicables a la violència exercida contra 

adolescents. Aquestes inclouen: 

 introduir les figures penals ja assenyalades, que han de ser sancionades amb 

penes efectives, proporcionades i dissuasives (article 45); 

                                                        
35

 La definició d’assetjament sexual és més àmplia que la de l’OG 19 del Comitè CEDAW, que únicament 
la inclou en l’àmbit laboral. 
36

 Els estats que ratifiquin el Conveni estan obligats a modificar la seva legislació, introduir mesures 
pràctiques i proporcionar recursos suficients per combatre la violència contra les dones i la violència 
domèstica. El Conveni d’Istanbul és també el primer tractat internacional que requereix l’aplicació d’una 
perspectiva de gènere en el disseny i l’avaluació de les mesures adoptades en la seva implementació. 
També s’inclou el treball amb el sector privat i els mitjans, d’acord amb l’article 17. 
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 donar una resposta immediata a la violència (article 50), fer una avaluació de 

risc (article 51) i gestionar aquest risc en totes les fases de la investigació; 

 establir ordres urgents d’allunyament (article 52) i ordres de protecció que es 

dictin sense audiència de l’altra part i amb efecte immediat, si fos necessari 

(article 53); 

 assegurar que les víctimes compten amb accions civils adequades contra l’autor 

del delicte i recursos civils adequats contra les autoritats estatals que hagin 

incomplert el seu deure de prendre mesures preventives i de protecció 

necessàries (article 29), i també que poden exigir indemnització (article 30); 

 assegurar que les víctimes compten amb informació adequada i oportuna 

(article 19); 

 establir refugis en nombre suficient i amb una distribució geogràfica adequada 

(article 23); 

 establir a escala nacional línies telefòniques gratuïtes, accessibles les 24 hores 

del dia, set dies a la setmana, per proporcionar, confidencialment i en 

l’anonimat, consells relatius a totes les formes de violència de què tracta el 

Conveni (article 24); 

 crear serveis de suport immediat especialitzats, a curt o llarg termini, per a les 

víctimes, amb una distribució geogràfica adequada (article 22), així com centres 

d'ajuda d'emergència apropiats per a les víctimes de violacions o de violències 

sexuals (article 25);  

 establir mesures específiques de protecció per a les víctimes durant les 

investigacions i els processos judicials, i incloure que siguin informades del 

desenvolupament de la investigació, del seu dret a ser escoltades i a exposar els 

seus punts de vista i preocupacions, a protegir la seva vida privada i imatge, a 

evitar el contacte entre víctimes i perpetradors en les seus de tribunals, cossos o 

forces de seguretat, etc. (article 56); 

 establir serveis de recuperació per a les víctimes, incloent serveis com 

l'assessorament jurídic i psicològic, l'assistència financera, els serveis 
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d'allotjament, l'educació, la formació i l'assistència en matèria de recerca 

d'ocupació (article 20), etc. 

 

Malgrat que el Conveni d’Istanbul és l’instrument europeu que estableix els estàndards 

de drets humans més alts en matèria de prevenció, protecció i sanció de les diverses 

formes de violència contra les dones, i amb caràcter obligatori per als estats, encara no 

ha entrat en vigor; per tant, és important considerar altres instruments europeus que 

aborden aquest tema. Així, per exemple, la Recomanació del Consell de Ministres als 

estats del Consell d’Europa Rec (2002) sobre la protecció de les dones contra la 

violència37 dóna una sèrie de recomanacions de caràcter general als governs dels 

estats membres, i també inclou dins de les seves disposicions els casos de violència 

contra nenes i adolescents. En aquests casos, la Recomanació assenyala que s’ha de 

garantir que estiguin acompanyades pel seu representant legal o una altra persona 

adulta de la seva elecció i assegurar “que tinguin la possibilitat d'emprendre accions 

legals a través d'intermediaris o del seu representant legal, una organització pública o 

privada o un adult de la seva elecció aprovat per les autoritats legals i, si cal, que 

tinguin accés a l'ajuda legal amb caràcter gratuït” (paràgraf 47 de l’apèndix). 

 

La resta de les recomanacions generals també són aplicables a la violència envers les 

adolescents i inclouen: 

 informació, conscienciació pública, educació i formació (paràgrafs del 6 al 16 de 

l’apèndix); 

 mitjans de comunicació, incloent la promoció de l’elaboració de codis de 

conducta que tinguin en consideració el tema de la violència contra la dona 

(paràgrafs del 17 al 20 de l’apèndix);  

 planificació local, regional i urbana, incloent mesures de disseny urbà, 

il·luminació pública, etc. (paràgrafs 21 i 22 de l’apèndix);  

                                                        
37

 Adoptada pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa el 30 d’abril de 2002. Disponible a: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-
women/Rec(2002)5_Spanish.pdf. 
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 ajuda i protecció a les víctimes (acollida, tracte i assessorament) (paràgrafs del 23 

al 33 de l’apèndix), incloent atenció multidisciplinària, confidencial i gratuïta 

sense considerar si la dona ha denunciat formalment la violència o no; la 

informació a la víctima; la coordinació entre policia, serveis socials, de salut i el 

sistema judicial; l’existència de serveis d’emergència com línies telefòniques; 

l’atenció immediata de les víctimes per personal especialitzat en l’àmbit policial, 

incrementant el nombre de dones policies; evitació de la victimització 

secundària, etc. 

 dret penal (paràgrafs 34 i 35 de l’apèndix), relatiu a la penalització adequada de 

la violència, incloent la penalització de la violència sexual entre cònjuges, parelles 

ocasionals o estables, i la penalització de qualsevol acte sexual realitzat sense el 

consentiment de l’altra persona, encara que aquesta no oposi resistència, etc.  

 dret civil (paràgrafs 36 i 37 de l’apèndix), que inclou garantir la compensació a les 

víctimes pels danys soferts i preveu la creació de sistemes de finançament per 

compensar les víctimes; 

 procediments judicials (paràgrafs del 38 al 49 de l’apèndix), que inclou que els 

casos puguin ser d’iniciativa de la víctima, i també fiscals, especialment en casos 

de violència contra les dones o nens; creació de les condicions necessàries 

perquè les víctimes no hagin de repetir el seu testimoni i disminuir els efectes 

traumàtics del procediment, etc.  

 programes d’intervenció per a autors d’actes violents (paràgrafs del 50 al 53 de 

l’apèndix);  

 mesures addicionals relacionades amb la violència sexual (paràgraf 54 de 

l’apèndix), violència dins de la família (paràgrafs del 55 al 59 de l’apèndix), 

assetjament sexual (paràgrafs 60 i 61), mutilació genital (paràgrafs del 62 a 67 de 

l’apèndix), violència en àmbits institucionals (paràgrafs 77 i 78), etc. 
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També s’han de considerar les directrius de la UE sobre la violència contra les dones i 

la lluita contra totes les formes de discriminació contra elles (2008).38 Aquestes 

directrius inclouen expressament també la violència contra les nenes, és a dir, dones 

de menys de 18 anys.  

 

També el Parlament Europeu ha adoptat una sèrie de resolucions sobre aquesta 

matèria, com la Resolució del Parlament Europeu del 26 de novembre de 2009, sobre 

l’eliminació de la violència contra la dona i la Resolució del Parlament Europeu de 5 

d’abril de 2011, sobre les prioritats i línies generals del nou marc polític de la Unió per 

combatre la violència contra les dones, que inclou una estratègia contra la violència 

domèstica i la mutilació genital femenina, de la qual cosa es desprèn que també s’hi 

inclouen formes de violència que afecten les nenes.  

 

D’altra banda, dins del marc europeu relatiu als drets de les víctimes, la Directiva 

europea 2012/29/UE, de 25 d’octubre de 2012, de normes mínimes sobre drets, 

suport i protecció de les víctimes de delictes,39 assenyala que les víctimes de delictes 

han de ser reconegudes i tractades de manera respectuosa, sensible i professional, 

sense discriminació de cap tipus per motius com, entre d’altres, l’edat, el sexe, 

l’expressió de gènere, la identitat de gènere, etc., i que en tots els contactes amb una 

autoritat –ja sigui tant en l’àmbit judicial com el de serveis de suport– s’han de tenir 

en compte “la situació i les necessitats immediates, l’edat, el sexe, la possible 

discapacitat i la maduresa de les víctimes de delictes, al mateix temps que es respecten 

plenament la seva integritat física, psíquica i moral” (consid. 9).  

 

Així mateix, en l’article 9, en relació amb els serveis de suport a les víctimes, assenyala 

específicament que s’ha de proporcionar com a mínim: 

“b) suport específic i integrat a les víctimes amb necessitats especials, com les 
víctimes de violència sexual, les víctimes de violència de gènere i les víctimes 

                                                        
38

 Consell d’Assumptes Generals, 8 de desembre de 2008. Les directrius assenyalen principalment 
objectius operatius que s’han d’acomplir a través d’instruments d’intervenció com les gestions 
diplomàtiques, els informes, la cooperació bimultilateral i multilateral, etc. 
39 El termini màxim de transposició per a l’Estat espanyol acaba el 16 de novembre de 2015. 
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de violència en les relacions personals, inclosos el suport i l'assessorament per 
a la superació del trauma.” 
 

En relació amb l’avaluació individual de les víctimes per determinar-ne les necessitats 

especials de protecció, l’article 22 assenyala que, en el context de l'avaluació, es 

prestarà una atenció especial a les víctimes –entre d’altres– quan la relació amb 

l’infractor o la dependència d’aquest les faci especialment vulnerables. En aquest 

sentit, han de ser objecte de consideració les víctimes de violència de gènere, la 

violència en les relacions personals i la violència o l’explotació sexual, entre d’altres. 

 

Per tant, les víctimes de violència de gènere, violència sexual i violència en el marc de 

les relacions personals són considerades víctimes amb necessitats especials de 

protecció en el procés penal, i, d’acord amb l’article 23, el seu dret a la protecció inclou 

que totes les declaracions que siguin presentades davant d’un fiscal o jutge siguin 

portades a terme per una persona del mateix sexe que la víctima, sempre que 

aquesta ho desitgi i no sigui en perjudici del desenvolupament del procediment. 

 

Un altre aspecte rellevant de la Directiva es troba en l’article 26, on assenyala que els 

estats han de prendre les mesures adequades: 

“Per conscienciar sobre els drets establerts per l'actual directiva, reduir el risc 
de victimització, minimitzar la incidència negativa de la delinqüència, i els riscos 
de victimització secundària o reiterada, intimidació o represàlies, centrant-se 
en particular en els grups de risc, com els menors de edat i les víctimes de 
violència de gènere i de violència en el marc de les relacions personals.” 

 

Una altra directiva rellevant en aquesta matèria és la Directiva europea 2011/99/UE 

(de 13 de desembre de 2011) sobre l’ordre europea de protecció,40 que “s'aplica a les 

mesures de protecció destinades de manera específica a protegir una persona contra 

actes delictius d'una altra persona que poden posar en perill de qualsevol manera la 

seva vida o la seva integritat física, psicològica o sexual (...), com també a evitar nous 

actes delictius o a reduir les conseqüències de les comeses anteriorment” (consid. 9). 

 

                                                        
40 El termini màxim de transposició per a l’Estat espanyol és l’11 de gener de 2015. 
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Aquesta directiva, dins de les seves consideracions assenyala que: 

“En els procediments d'expedició i reconeixement d'una ordre europea de 
protecció, les autoritats competents han de prestar la deguda atenció a les 
necessitats de les víctimes, incloses les persones especialment vulnerables com, 
per exemple, els menors o les persones amb discapacitat” (consid. 15). 

 

Això vol dir que pels efectes de la Directiva sobre l’ordre de protecció europea, les 

persones menors d’edat sempre s’han de considerar com a persones especialment 

vulnerables, i, per tant, s’ha de prestar una atenció especial a les seves necessitats 

específiques.  

 

D’aquesta manera, el marc jurídic europeu posseeix una multiplicitat d’instruments 

relatius a la violència contra les dones, incloent les normes específiques i concretes 

relatives a la prevenció d’aquesta violència, la protecció i les garanties de les víctimes, 

així com les sancions als perpetradors. És necessària, però, l’entrada en vigor del 

Conveni d’Istanbul (encara no ratificat per l’Estat espanyol), per comptar amb 

l’instrument específic més avançat en continguts i drets.  

 

c) Marc jurídic estatal 

 
En primer lloc, s’ha de considerar la Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre 

de protecció de les víctimes de la violència domèstica.41 L’ordre de protecció pretén 

que, a través d'un procediment judicial ràpid i senzill davant el Jutjat d'Instrucció, les 

víctimes de violència domèstica puguin obtenir un estatus integral de protecció que 

comprengui mesures civils, penals i assistencials i de protecció social. 

 

D’acord amb aquesta Llei, es consideren víctimes de violència domèstica les persones 

que esmenta l’article 153 del Codi penal, en què estan incloses les dones casades amb 

l’agressor o lligades a ell per una relació d’afectivitat anàloga, encara que no hi hagi 

convivència. D’aquesta manera, les disposicions de la Llei 27/2003 són aplicables 

                                                        
41 BOE núm. 183, d’1 d’agost. 
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plenament a les noies adolescents que pateixen violència en les seves relacions de 

parella heterosexuals.  

 

L'ordre de protecció és una resolució judicial que, en els casos en què hi hagi indicis 

fundats de la comissió de delictes o faltes de violència domèstica i hi hagi una situació 

objectiva de risc per a la víctima, en disposa la protecció mitjançant l'adopció de 

mesures cautelars civils o penals, i activa les mesures d'assistència i protecció social 

necessàries quan es remet l'ordre de protecció als punts de coordinació de les 

comunitats autònomes. 

 

L’ordre de protecció la dicta d’ofici el jutge o es dicta a instància del Ministeri Fiscal o 

de la víctima o algunes persones del seu entorn familiar.42 Tanmateix, les entitats o els 

organismes assistencials que tinguin coneixement de fets de violència d’aquestes 

característiques han de posar-los immediatament en coneixement del jutge de guàrdia 

o del Ministeri Fiscal a fi que es pugui incoar o instar el procediment per a l’adopció de 

l’ordre de protecció. 

 

Pel que fa a les adolescents, les mesures de caràcter penal poden ser les més 

rellevants i poden consistir en qualsevol de les que preveu la legislació processal 

criminal, com mesures privatives de llibertat, l’ordre d’allunyament, la prohibició de 

comunicació, la prohibició de tornar al lloc de residència de la víctima o al lloc del 

delicte, etc.  

 

Dins del marc jurídic estatal és fonamental la Llei orgànica 1/2004, de 18 de 

desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.43 Aquesta 

Llei aborda únicament la violència contra les dones en l’àmbit de les relacions de 

parella, ja siguin actuals o passades (article 1.1), que anomena violència de gènere. 

 

                                                        
42

 Aquelles relacions incloses en l’article 173.2 del Codi penal. 
43

 BOE núm. 313, de 29 de desembre. 



DRETS DE LES DONES ADOLESCENTS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN LES RELACIONS DE PARELLA I SITUACIONS ANÀLOGUES 

33 
 

Encara que la seva esfera és restrictiva –si es consideren totes les formes i els àmbits 

de la violència contra les dones d’acord amb els instruments internacionals–, això es 

justifica per ser l’àmbit de les relacions de parella, un dels que més sovint i més 

greument exposa les dones a patir violència. La Llei orgànica, a més, té un caràcter 

integral, perquè parteix de la base que la violència de gènere és un problema de 

caràcter transversal, que afecta tots els sectors de la societat i que requereix solucions 

que incideixin en la multiplicitat de les seves causes i efectes. Per això la resposta 

institucional és integral, i estableix mesures educatives, de sensibilització, en contra de 

la publicitat il·lícita, de prevenció, de protecció social i econòmica, de tutela 

institucional, judicial i penal. 

 

En l’àmbit judicial, també té un caràcter ampli, perquè conté: 

 normes penals, que agreugen la sanció penal d’alguns delictes quan siguin 

comesos en casos de violència de gènere (articles del 36 al 41) i normes especials 

en relació amb la suspensió i la substitució de les penes (articles del 33 al 35);  

 mesures de caràcter orgànic, com la creació dels jutjats de violència contra les 

dones (JVD) (article 43 i següents), que coneixeran la instrucció i, si escau, la 

decisió de les causes penals en matèria de violència de gènere i les causes civils 

que hi estiguin relacionades; les fiscalies sobre la violència contra la dona i les 

seccions especialitzades (articles del 70 al 72), les unitats especialitzades en les 

forces i els cossos de seguretat de l’Estat (article 31); 

 mesures processals especials, com les normes destinades al funcionament dels 

JVD, que inclouen les normes processals penals –competències dels JVD (articles 

del 58 al 60), instrucció dels processos penals (disposició final 1a), judicis ràpids 

(articles 54, 56, disposició final 4a.2 i disposició addicional 12a.2), notificació de 

sentència (article 55)– i les normes processals civils –competències dels JVD 

(article 58) i normes sobre competència objectiva (article 57)–; les normes per a 

l’aplicació de l’Ordre de protecció (article 62 i disposició addicional 12a.1) i les 

mesures destinades a millorar la protecció de les víctimes durant la tramitació 

del procés penal (articles del 61 al 69) i a combatre la victimització secundària, 
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incloent el dret a la informació (article 18), l’assistència social integral (article 19) 

i l’assistència jurídica (article 20 i disposició final 6a).  

 

És important l’obligació de garantir l'assistència jurídica gratuïta de manera 

immediata a les víctimes de violència de gènere que la sol·licitin, qualsevol que sigui el 

procediment de què es tracti, judicial o administratiu, i independentment que 

l'assistència lletrada sigui preceptiva o no –com els judicis de faltes. Recentment, s’ha 

modificat la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, per incloure-hi 

expressament –i sense considerar-ne la capacitat econòmica– les víctimes de violència 

de gènere, així com les persones menors d’edat que han estat víctimes de situacions 

de maltractament o abús.44 

 

Fora de l’àmbit judicial, la Llei estableix mesures de sensibilització i intervenció en 

l'àmbit educatiu, que es reforcen concretament en l'àmbit dels mitjans de 

comunicació, camp en el qual s’ha de respectar la dignitat de les dones i el seu dret a 

una imatge no estereotipada ni discriminatòria.  

 

En l’àmbit sanitari, es preveuen les actuacions de detecció precoç i suport assistencial 

a les víctimes, així com l'aplicació de protocols sanitaris davant les agressions derivades 

de la violència de gènere, que s’han de remetre als tribunals corresponents a fi 

d'agilitar el procediment judicial. Així mateix, es crea una comissió encarregada de 

donar suport tècnic i de coordinar i avaluar les mesures sanitàries que estableix la Llei. 

 

A més, d’acord amb la Llei, els poders públics han d’elaborar plans de col·laboració 

que garanteixin l'ordenació de les seves actuacions en la prevenció, l’assistència i la 

persecució dels actes de violència de gènere, que han d’implicar les administracions 

sanitàries, l'Administració de justícia, les forces i els cossos de seguretat, els serveis 

socials i els organismes d'igualtat. 

                                                        
44 

Article 2, lletra g), de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, introduïda pel Reial 
decret llei 3/2013, de 22 de febrer, que modifica el règim de les taxes en l’àmbit de l’Administració de 
justícia i el sistema d’assistència jurídica gratuïta (BOE de 23 de febrer). Vigència: 24 de febrer de 2013. 
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Es reconeix a les dones víctimes de la violència de gènere el dret a l’assistència social 

integrada (serveis socials d’atenció, d’emergència, de suport i acollida, i de 

recuperació integral), incloent les mesures de protecció social, laborals i de suport 

econòmic.45 

 

La Llei orgànica 1/2004 únicament esmenta expressament les dones de menys de 18 

anys quan es refereix als casos de fills o filles de dones que pateixen violència. Però, 

una interpretació coherent amb la normativa internacional i civil existent permet 

concloure que les disposicions de la Llei orgànica esmentada s’apliquen igualment a les 

adolescents directament afectades per aquesta violència, perquè les nenes a partir 

dels 14 anys, fins i tot, poden contraure matrimoni, sota algunes circumstàncies, 

d’acord amb les disposicions pertinents del Codi civil de l’Estat.46 Considerant això, si 

les nenes poden casar-se a partir dels 14 anys d’edat, la legislació vigent entén que 

podran tenir relacions de parella abans d’aquesta edat –encara que, en el pla penal, es 

penalitzin les relacions sexuals consentides amb persones menors de 13 anys.47  

 

Malauradament, en no considerar específicament la situació de les dones adolescents, 

la Llei orgànica 1/2004 no va abordar la situació de les noies que, per exemple, no 

vulguin ser representades judicialment pel seus progenitors, perquè no es preveu cap 

excepció que permeti que elles puguin nomenar com a representant una altra persona 

                                                        
45

 Per exemple, tenen dret a la suspensió voluntària del contracte de treball amb reserva del lloc de 
treball; les absències o faltes de puntualitat al treball motivades per la situació física o psicològica 
derivada de la violència de gènere es consideren justificades, quan així ho determinin els serveis socials 
d'atenció o serveis de salut; a les treballadores per compte propi víctimes de violència de gènere que 
cessin en la seva activitat per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, 
se'ls suspèn l'obligació de cotització durant un període de sis mesos, que són considerats com a 
cotització efectiva als efectes de les prestacions de Seguretat Social. Així mateix, la seva situació és 
considerada com a assimilada a l'alta; quan les víctimes de violència de gènere manquin de rendes 
superiors al 75% del salari mínim interprofessional mensual, reben una ajuda de pagament únic, sempre 
que es presumeixi que, a causa de la seva edat, manca de preparació general o especialitzada i 
circumstàncies socials, la víctima té dificultats especials per obtenir una ocupació; les dones víctimes de 
violència de gènere són considerades col·lectius prioritaris en l'accés a habitatges protegits i residències 
públiques per a majors d’edat, en els termes que determini la legislació aplicable. 
46

 Els articles 46 i 48 del Codi civil assenyalen que el matrimoni de persones menors d’edat és possible 
quan es tracti d’adolescents emancipats o mitjançant dispensa del jutge de Primera Instància.  
47

 Article 183 del Codi penal. 
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adulta de la seva confiança. En aquest sentit, és important recordar que, en l’àmbit 

europeu, la Recomanació del Consell de Ministres als estats del Consell d’Europa de 

2002 sobre la protecció de les dones contra la violència48 assenyala que s’ha de 

garantir que estiguin acompanyades pel seu representant legal o una altra persona 

adulta de la seva elecció, i assegurar que “tinguin la possibilitat d'emprendre accions 

legals a través d'intermediaris o del seu representant legal, una organització pública o 

privada o un adult de la seva elecció aprovat per les autoritats legals (...)” (paràgraf 47 

de l’apèndix).  

 

La Llei orgànica 1/2004 és un instrument clau en el reconeixement de la violència que, 

de manera específica, pateixen les dones i és una de les lleis més avançades en aquest 

sentit, fins i tot en l’àmbit de les legislacions nacionals europees. Encara que la seva 

limitació únicament a les relacions de parella (actuals o passades) és una restricció 

important del seu àmbit d’aplicació, aquesta restricció no és injustificada si es 

considera l’alta incidència de la violència en aquest àmbit, dins de les violències contra 

les dones. Malgrat això, una de les seves febleses més importants és que fa necessària 

la denúncia penal com a requisit per accedir als drets que la mateixa Llei reconeix a les 

víctimes, i això exclou moltes víctimes de la violència de gènere de les seves garanties. 

 

En relació amb la violència en l’adolescència, a la mateixa víctima li pot ser difícil de 

detectar-la; és possible que li passi inadvertida o que hi sigui tolerant, bé per l’ideal 

d’amor romàntic, bé perquè relativitza la violència i el seu risc, i n’ignora o minimitza la 

gravetat i no exerceix els seus drets davant aquesta situació. S’ha de considerar també 

especialment el paper dels mitjans de comunicació en la construcció d’aquests models, 

i en aquest sentit és molt important el que assenyala la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, relativa a la imatge de les dones i 

els estereotips de masculinitat i feminitat, encara que les seves disposicions només 

s’apliquin als mitjans de titularitat pública. Resulta, en tot cas, una normativa molt 

                                                        
48

 Adoptada pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa el 30 d’abril de 2002. Disponible a: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-
women/Rec(2002)5_Spanish.pdf. 
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rellevant a considerar davant de la violència de gènere envers les adolescents. 

 

d) Marc jurídic autonòmic 

 
En l’àmbit autonòmic català, s’ha entès que la violència envers les dones no està 

limitada a l’esfera de les relacions de parella, per això la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 

dret de les dones a eradicar la violència masclista49 inclou diverses manifestacions 

d’aquesta violència, tant en l’àmbit públic com en el privat.  

 

L’article 3.a) defineix la violència masclista com: 

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

 

De la mateixa manera que el Conveni d’Istanbul, la llei catalana reconeix com a formes 

de violència la física, la psicològica, la sexual i l’econòmica.50 Comprèn la violència que 

ocorre en les relacions de parella, en l’àmbit familiar, així com en els àmbits social o 

comunitari, incloent el tràfic i l’explotació de dones i nenes; la mutilació genital 

femenina; els matrimonis forçats; la violència derivada dels conflictes armats, i la 

violència contra els drets sexuals i reproductius. Tots aquests tipus de violència fan clar 

que la llei autonòmica, encara que no ho digui expressament, consideri també la 

violència contra les nenes en incloure formes de violència que les afecten de manera 

específica.  

 

La Llei 5/2008 s’aplica a totes les dones adultes i menors d’edat que visquin o 

treballin a Catalunya, i estableix que per ser reconegudes com a víctimes de violència 

                                                        
49

 DOGC núm. 5123, de 2.5.2008 (Correcció d’errades publicada al DOGC núm. 5424, de 20.7.2009).  
50

 La Llei, però, s’allunya del Conveni d’Istanbul en no incloure la violència institucional. Malgrat això, la 
llei autonòmica té el mateix sentit dels instruments internacionals esmentats abans i considera la 
violència masclista com una vulneració dels drets humans.  
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masclista no és obligatòria la denúncia penal. La llei catalana amplia el ventall de 

possibilitats d’identificació de les situacions de violència, entre les quals inclou: 

 l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 

 l’atestat dels cossos i les forces de seguretat, 

 l’informe mèdic o psicològic, 

 l’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació (serveis socials 

d’atenció primària, serveis d’acollida i recuperació, serveis d’intervenció 

especialitzada i les unitats especialitzades dins els cossos i les forces de 

seguretat), 

 l’informe de l’Institut Català de les Dones, etc. 

 

Dins del principi de deguda diligència, els poders públics tenen obligacions en matèria 

de recerca (on és fonamental el paper impulsor de l’Institut Català de les Dones), 

sensibilització social (incloent les campanyes periòdiques en els mitjans de 

comunicació), de detecció (serveis de salut, socials i d’educació), de coeducació a 

l’àmbit educatiu –de particular importància en els casos de violència envers les 

adolescents– (adaptació dels continguts curriculars, formació i capacitació del 

professorat, educació en llenguatges audiovisuals, actuacions en l’àmbit universitari) i 

formació de professionals (de la salut, operadors jurídics, inspecció de treball, 

organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals, etc.), a més d’un treball 

específic amb els mitjans de comunicació (convenis i acords d’autoregulació; prohibició 

de realització i difusió de continguts i anuncis publicitaris que incitin la violència). 

 

Totes aquestes obligacions tenen l’ICD com a òrgan vertebrador, a més de la creació 

de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada envers la Violència Masclista 

–dependent de l’ICD– per a l’impuls, el seguiment, el control i l’avaluació de les 

actuacions en l’abordatge de la violència masclista. La Llei estableix que l’elaboració de 

programes d’intervenció integral envers la violència masclista s’ha de fer amb la 

participació d’entitats i associacions de dones. 

 

La Llei disposa en l’article 11.1 el següent:  
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“Totes les persones professionals, especialment les professionals de la salut, 
dels serveis socials i de l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan 
tinguin coneixement d’una situació de risc o d’una evidència fonamentada de 
violència masclista, d’acord amb els protocols específics i en coordinació amb 
els serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral.” 

 

En aquest sentit, la Llei ha donat lloc a l’establiment de protocols per a una 

intervenció coordinada que determinen el procediment de les actuacions, així com les 

responsabilitats dels sectors implicats en el tractament de la violència masclista, amb 

l’objecte de garantir la prevenció, l’atenció eficaç i personalitzada i la recuperació de 

les dones que estan en situació de risc o que són víctimes de la violència masclista. La 

coordinació també és l’eix d’actuació de la Xarxa d'atenció i recuperació integral per a 

les dones en situacions de violència masclista, que és el conjunt coordinat de recursos 

i serveis públics51 de caràcter gratuït per a l'atenció, l’assistència, la protecció, la 

recuperació i la reparació de les dones víctimes.  

 

D’aquesta manera, es va aprovar el Protocol marc per a una intervenció coordinada 

contra la violència masclista,52 que conté el marc de referència tècnic i metodològic 

per a la coordinació de l’acció dels ens i els serveis que intervenen en l’abordatge de la 

violència masclista, consensua criteris d’actuació i promou models d’intervenció 

específics davant de les diferents formes i àmbits de la violència masclista. 

 

El Protocol marc conté disposicions específiques en relació amb la intervenció amb 

dones, adolescents i infants en situació de violència masclista o en risc de patir-la, i 

assenyala que s’han de fer campanyes de difusió dels drets dels infants i que s’ha de 

donar informació de manera clara i comprensible sobre els drets, els serveis i els 

recursos disponibles. Tanmateix, s’han d’acompanyar les dones en l’expressió i la 

clarificació de la situació de violència viscuda i s’han d’evitar actituds paternalistes i 

                                                        
51

 La Xarxa inclou el servei d'atenció telefònica especialitzada, els serveis d'informació i l’atenció a les 
dones, els serveis d'atenció i acolliment d'urgències, els serveis d'acolliment i recuperació, els serveis 
d'acolliment substitutori de la llar, els serveis d'intervenció especialitzada, els serveis tècnics de punt de 
trobada, els serveis d'atenció a la víctima del delicte i els serveis d’atenció policial, entre d’altres. 
52

 Aprovat el 30 d’abril de 2009. Disponible a:  
http://www20.gencat.cat/docs/icdones/temes/docs/protocol_marc.pdf.  
 

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/temes/docs/protocol_marc.pdf
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judicis de valor sobre les actuacions de la dona o l’adolescent, etc. El Protocol 

assenyala el següent:  

“S’ha de respectar la independència en la presa de decisions de les dones, 
adolescents i infants en situació de violència masclista o en risc de patir-la. Cal 
donar suport a les seves decisions, tot i que rebutgin els recursos i serveis oferts 
i decideixin utilitzar els seus propis recursos, observant sempre els diferents 
contextos de risc condicionants.” 

 

A més, es preveu la possibilitat d’incloure en la intervenció, si escau, altres membres 

de la família, sempre que no posi en risc la integritat física de les dones, les 

adolescents o les nenes.  

 

A partir del Protocol marc, s’han desenvolupat diversos protocols per a àmbits 

específics. Pel que fa a aquest informe, ens centrarem en el protocol de salut i de 

joventut.  

 

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

Catalunya és un document marc que aborda específicament l’àmbit de la violència en 

l’àmbit de la parella i la família.53 Aquest document inclou les adolescents dins del 

concepte de dona en definir la violència masclista, però no preveu referències 

expresses a les dones menors d’edat, només com a filles o família de la dona 

maltractada. Per tant, les adolescents s’han d’incloure cada cop que es parla de dones 

a les disposicions del Protocol, encara que manquen, però, disposicions específiques 

respecte de l’actuació en aquests casos. Cal subratllar, a més, que moltes vegades la 

manera de comprendre la violència –fins i tot en els protocols– suposa que hi ha o hi 

ha hagut convivència entre la dona i l’agressor, la qual cosa exclou les relacions de 

parella que no han tingut mai convivència, com ara el festeig.54 

 

                                                        
53

 Aprovat el desembre de 2009. Disponible a:   
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Viol
encia_i_maltractaments/pdf/abordatge.pdf. 
54

 Per exemple, el Protocol assenyala que –davant de situacions de perill extrem– les situacions de la 
dona poden ser tres: decidir marxar de la casa on viu amb l’agressor, quedar-s’hi o, si ja n’ha marxat, 
seguir estant en perill extrem. Cap d’aquests supòsits inclou la situació d’una adolescent que està en 
perill sense estar convivint amb l’agressor.  
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En matèria de salut, cal assenyalar que també hi ha el Protocol per a l’abordatge de la 

violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya relatiu específicament al 

maltractament infantojuvenil.55 Aquest document, però, només aborda les situacions 

de maltractament de nens, nenes i adolescents provocades pels seus pares, mares o 

tutors, així com el maltractament derivat del fet de ser testimoni de violència 

masclista.  

 

Finalment, també en matèria de protocols, recentment es va aprovar el Protocol de 

joventut per a l’abordatge de la violència masclista.56 Aquest és el primer instrument 

en l’àmbit autonòmic que subratlla la importància d’aproximar-se al problema de la 

violència contra les dones adolescents, i que inclou disposicions per a la prevenció i la 

sensibilització, la detecció, l’atenció i l’acompanyament.  

 

Amb tot, encara s’han de resoldre diverses situacions per garantir una coherència 

entre les normatives existents –internacionals, europees, estatals i autonòmiques– i la 

intervenció adequada dels serveis especialitzats en matèria de violència masclista en 

casos d’adolescents menors d’edat. Per exemple, el Protocol de joventut ja esmentat, 

en parlar de la detecció de la violència masclista, assenyala que s’ha de considerar si la 

jove és menor o major d’edat, perquè en funció d’això pot ser que “el servei 

especialitzat n’accepti o en denegui l’accés”.57 Així, el Protocol determina que, si la 

jove és major d’edat, cal fer servir el telèfon gratuït d’atenció contra la violència 

masclista (900 900 120), que és permanent i de caràcter confidencial. Si es tracta de 

joves menors d’edat, en canvi, el Protocol indica que les adolescents s’han d’adreçar al 

telèfon Infància Respon (900 300 777), que és un servei d’atenció telefònica gratuïta i 

permanent per a la prevenció, la detecció i l’atenció de situacions de maltractament en 

                                                        
55

 Aprovat el desembre de 2010. Disponible a: 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Viol
encia_i_maltractaments/documents/arxius/operatiu_infantojuvenil.pdf. 
56

 Aprovat el maig de 2013. Disponible a: 
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Inclusio/Protocol_Joventut_abordatge_viole
ncia_masclista.pdf. 
57

 Protocol de joventut per a l’abordatge de la violència masclista, pàgina 44.  
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infants i adolescents, confidencial però no anònim, i que no és un servei especialitzat 

en situacions de violència masclista.58 

 

Així, si bé el marc legislatiu autonòmic s’ajusta en gran part als criteris i les 

recomanacions existents en els àmbits europeu i internacional en relació amb les 

respostes davant de la violència contra les dones, hi ha situacions que les normatives 

respectives han de resoldre. D’altra banda, i encara que la definició autonòmica de 

violència masclista exclogui la de violència institucional –que sí reconeixen altres 

instruments internacionals i el Conveni d’Istanbul en l’àmbit europeu–, resulta en tot 

cas més àmplia que la que conté la Llei orgànica 1/2004 a escala estatal, que limita el 

seu àmbit d’acció només a les relacions de parella. La llei catalana, a més, inclou una 

gran varietat de mecanismes per reconèixer una situació de violència de gènere, en 

què la via judicial no és obligatòria per accedir als drets garantits, la qual cosa és més 

adequada davant la varietat de circumstàncies que viuen les dones que pateixen 

violència masclista. L’atenció de les adolescents en casos de violència masclista 

donada pels diferents serveis especialitzats queda, però, com un tema que encara no 

s’ha resolt adequadament. En aquest aspecte, és central que hi hagi una 

especialització en violència masclista, encara que l’atenció la donin serveis que 

depenen d’organismes d’infància.  

 

1.2 MARC NORMATIU ESPECÍFIC SOBRE DRETS DE LA INFÀNCIA  

 
 

a) Marc jurídic internacional 

 

La Convenció dels drets de l’infant de 198959 (tractat internacional elaborat i aprovat el 

                                                        
58

 Aquest servei depèn de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) –òrgan 
encarregat de les polítiques d'infància i adolescència de Catalunya– i el seu objectiu és informar, 
assessorar i orientar amb relació a qualsevol tipus de demanda que afecti la infància i l'adolescència, i 
derivar a la Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament Infantil (UDEPMI) de la DGAIA les 
denúncies de maltractaments greus a persones menors d’edat per tal de donar una resposta immediata. 
59

 Adoptada, i oberta a la seva signatura i ratificació, per l’Assemblea General en la Resolució 44/25, de 
20 de novembre de 1989. Entra en vigor el 2 de setembre de 1990 
(www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm). 
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20 de novembre de 1989 a l'Assemblea General de les Nacions Unides), entesa com a 

carta magna, és la peça angular que modifica el concepte jurídic de persona menor 

d’edat a partir de la seva promulgació: els infants passen a ser un subjecte de ple dret 

en relació amb èpoques anteriors en què no eren en cap cas titulars de drets. 

 

És evident que aquesta concepció nova està relacionada amb l'aparició dels drets 

fonamentals60 en general i que es va gestant al llarg del temps fins a arribar a la 

Convenció dels drets de l’infant de 1989 esmentada, que és el primer text o instrument 

jurídic de caràcter vinculant per als estats signants. La Convenció dels drets de l’infant 

de 1989, per tant, i tal com hem explicat, actua com una llei marc sobre la protecció 

dels drets del nen. 

 

A partir d'aquest moment, tots els estats signants i que s’han ratificat, per als quals la 

Convenció esmentada ha entrat en vigor, han de modificar les seves lleis internes per 

tal de recollir aquests drets del nen. És a dir, han d’incorporar en les seves legislacions 

nacionals els drets del nen com a subjecte de drets prenent en consideració dos 

principis fonamentals o principis rectors que ha de considerar qualsevol legislació 

sobre menors d’edat: 

Principio del formulario 

1. S'ha de respectar el principi de l’interès superior del nen o nena. 

2.  El nen o nena té dret a ser escoltat en qualsevol procediment que tracti sobre 

els seus drets. 

No hi ha dubte que aquest instrument internacional és molt important per les 

repercussions que això suposa en cadascun dels països signants, els quals han 

d'introduir en les seves legislacions  les normes que respectin la Convenció. 

 

D'altra banda, s'han d'aconseguir instruments de control que provin que efectivament 

es donen al nen o nena els drets i les garanties que els reconeix aquest instrument 

jurídic internacional. La complexitat radica a verificar com cada un dels països porta a 

                                                        
60

 www.un.org/es/document/udhr/. 
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la pràctica el respecte d'aquests drets i, per tant, el respecte al principi de l'interès 

superior del nen o nena. 

 

La Convenció sobre els drets de l’infant de 198961 estableix a l’article 1 una definició de 

nen: "s'entén per nen ‘tot ésser humà menor de divuit anys’". D’aquesta manera, hem 

d’entendre que les adolescents –com a subjectes centrals d’aquest estudi– són 

jurídicament nenes, des de la perspectiva de la normativa internacional de drets 

humans. 

 

En relació amb la violència envers els nens i nenes específicament, s’ha de considerar 

l'Observació general núm. 13 del Comitè de Drets dels Nens de les Nacions Unides de 

2011: “el dret del nen a no ser objecte de cap forma de violència”, i posar en marxa 

tots els mecanismes necessaris per al seu compliment efectiu, especialment per assolir 

aquest objectiu cal més formació dels operadors jurídics, concretament dels jutges i els 

fiscals. 

 

                                                        
61

 Article 3.1 de la Convenció sobre els drets de l’infant: en totes les mesures concernents als nens que 
prenguin les institucions públiques o privades de benestar social, els tribunals, les autoritats 
administratives o els òrgans legislatius, una consideració principal ha de ser l'interès superior del menor. 
Aquest s'ha de considerar com un principi rector en qualsevol mesura o legislació sobre menors.  
 
L'article 12 de la Convenció també va molt lligat a l'interès superior del menor:  
1. Els estats membres han d'assegurar al menor que estigui en condicions de formar-se un judici propi el 
dret d'expressar la seva opinió lliurement en tots els assumptes que afecten el nen, tenint degudament 
en compte les opinions del nen, en funció de l'edat i la maduresa d’aquest.  
 
2. Amb aquesta finalitat, s’ha de donar al menor l’oportunitat de ser escoltat, en tot procediment 
judicial o administratiu que l'afecti, bé directament, bé per mitjà d'un representant o d'un institució 
adequada, d'acord amb les normes de procediment de la llei nacional.  
 
I l’article 19 indica:  
1. Els estats membres han de prendre totes les mesures legislatives, administratives, socials i educatives 
apropiades per protegir el menor contra tota forma de perjudici o abús físic o mental, abandonament o 
tracte negligent, maltractaments o explotació, inclòs l'abús sexual, mentre el nen estigui sota la custòdia 
dels pares, d'un representant legal o de qualsevol altra persona que el tingui a càrrec seu.  
 
2. Aquestes mesures de protecció han d'incloure procediments efectius per a l'establiment de 
programes socials per tal de donar el suport necessari al menor i als que en tenen la tutela, i també per 
a altres maneres de prevenir, detectar, informar, derivar, investigar, tractar i seguir els casos de 
maltractament del nen descrits abans, a més de la intervenció judicial, si fos necessària. 
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Així mateix, s’han de considerar les recomanacions de l’Estudi del secretari general de 

les Nacions Unides sobre la violència contra els nens a fi d’elaborar un marc 

multidimensional i sistemàtic per respondre a la violència contra els nens que s'integri 

en el procés de planificació nacional a través d'una estratègia, política o pla nacional, i 

d’identificar un punt de contacte, preferentment a escala ministerial, que supervisi 

l'aplicació de mesures dirigides a prevenir i replicar la violència. 

 

No podem obviar que a escala internacional s'ha dut a terme una tasca ingent de 

convenis i recomanacions encaminats a dotar les persones menors d’edat d'uns drets 

plens, i l'inici de tot això és la Convenció sobre els drets de l’infant. A partir de la 

Convenció sobre els drets de l’infant de 1989 se succeeixen una sèrie d’iniciatives del 

Consell d'Europa62 amb la finalitat d'implementar correctament l'exercici dels drets 

que es reconeixen als nens. 

 

En termes generals, podem dir que el dret ha canviat, però encara no les mentalitats, 

especialment les dels operadors jurídics. Cal fer un pas endavant i canviar la mentalitat 

que hi ha sobre aquesta tema, per tant, s'han d'adoptar polítiques que promoguin el 

respecte al nen com a subjecte de drets, i més concretament com un subjecte de dret 

en canvi (evolució) continu. 

 

                                                        
62

 El Consell d'Europa és una organització internacional fundada el 1949. El seu objectiu principal és: 
“realitzar una unió més estreta entre els seus membres per salvaguardar i promoure els ideals i els 
principis que constitueixen el seu patrimoni comú, i afavorir el seu progrés econòmic i social", de 
manera que s’ha d’aconseguir "per a la conclusió d’acords i per a l'adopció d'una acció comuna en els 
àmbits econòmic, social, cultural, científic, jurídic i administratiu, així com per a la protecció i el 
desenvolupament dels drets humans i les llibertats fonamentals" (article 1 del seu Estatut, elaborat a 
Londres el 5 de maig de 1949). 
La seva funció és promoure els drets humans, la democràcia i l’estat de dret. Estableix principis 
democràtics comuns basats en la Convenció europea de drets humans i en altres convencions i 
recomanacions sobre la protecció de persones, que inclouen els 150 milions de nens i nenes a Europa. 
El Consell d'Europa té un paper de garant dels drets fonamentals i incentiva reformes legals, 
harmonització i cooperació entre els països membres, de la mateixa manera que ajuda els drets 
nacionals a complir els seus objectius, entre d'altres, assistir a les famílies nacionals i internacionals i a 
solucionar-los els seus problemes. 
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Finalment, pel que fa a aquest estudi i dins de les convencions de les Nacions Unides, 

s’han de tenir en compte les regles mínimes de les Nacions Unides per a 

l’Administració de la justícia de nens (Regles de Beijing, 1985).  

 

D’una altra banda, i pel que fa al paper del nen i la nena en els tractats del Consell 

d'Europa, s’ha seguit la mateixa evolució que en el marc de l'Organització de les 

Nacions Unides (ONU). 

Principio del formulario 

 

En l’àmbit dels seus instruments jurídics, destaquem la recomanació del Consell 

d'Europa CM/Rec (2009) 10,63 que fa referència a les directrius del Consell d’Europa 

sobre les estratègies nacionals integrals per a la protecció dels nens i nenes contra la 

violència. A més, hem de considerar la Carta social europea revisada (STE) núm. 163,64 

i en particular les seves disposicions sobre el dret dels nens a ser protegits contra la 

negligència, la violència i l'explotació.65 

 
Un altre instrument internacional d'importància dins d'aquesta política és el Conveni 

europeu sobre l'exercici dels drets de l'infant (STE núm. 160, 1996/2000), que també 

insisteix a establir el límit d’edat en els 18 anys, i, d’altra banda, té els mateixos 

principis inspiradors: l’interès superior del nen o nena, i el dret d’aquest a ser escoltat 

en aquelles matèries que l’afectin directament.66 

                                                        
63

Directrius del Consell d’Europa sobre les estratègies nacionals integrals per a la protecció dels menors 
contra la violència (www.int/children). 
64

 www.coe.int/t/dGHI/monitoring/Socialcharter/.../spanish.pdf. 
65

 Carta social europea revisada (STE) núm. 163, article 17: “El dret dels nens i adolescents a la protecció 
social, jurídica i econòmica. A fi de garantir l'exercici efectiu del dret dels nens i joves a créixer en un 
ambient que fomenta el desenvolupament integral de la seva personalitat i de les seves capacitats 
físiques i mentals, les parts es comprometen, directament o en col·laboració amb organitzacions 
públiques i privades, a adoptar totes les mesures apropiades i necessàries destinades a: 
1. a) garantir que els nens i joves, tenint en compte els drets i deures dels seus pares, tenen la cura, 
l'assistència, l'educació i la formació que necessiten, i particularment facilitar la creació o el 
manteniment de les institucions i els serveis suficients i adequats per a aquest propòsit; 
b) protegir els nens i adolescents de la negligència, la violència o l'explotació; 
c) proporcionar protecció i ajuda especial de l'estat als nens i els joves, temporalment o definitivament, 
privats del suport de la seva família. 
2. Proporcionar als nens i joves una educació primària i secundària gratuïta, així com fomentar 
l'assistència regular a les escoles”. 
66

 Article 1. Àmbit d'aplicació i objecte de la Convenció 

http://www.int/children
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El Comitè dels Drets del Nen és l'òrgan d'experts independents que supervisa 

l'aplicació de la Convenció sobre els drets de l’infant pels seus estats part. El Comitè 

també supervisa l'aplicació dels dos protocols facultatius de la Convenció, relatius a la 

participació d'infants en els conflictes armats i a la venda d'infants, la prostitució 

infantil i la utilització d'infants en la pornografia. 

 

Tots els estats part han de presentar al Comitè informes periòdics sobre la manera 

com s'exerciten els drets. El Comitè examina cada informe i expressa les seves 

preocupacions i recomanacions a l'estat part en forma d’observacions finals. Hi ha, per 

tant, un gran nombre d'instruments jurídics que s'encarreguen de vetllar pel 

compliment efectiu i la salvaguarda dels drets de la infància. 

 

                                                                                                                                                                   
1. Aquest Conveni s'aplica als nens que no han assolit l'edat de 18 anys. 
2. L'objecte d'aquest Conveni és, vetllant pel millor interès dels nens, promoure els seus drets, concedir 
drets processals i facilitar l'exercici d'aquests drets per aconseguir que els nens siguin, per si mateixos o 
per altres persones o entitats, informats i puguin participar en els procediments que els afectin davant 
una autoritat judicial. 
Article 3. Dret a ser informat i expressar els seus punts de vista en els procediments. 
A un nen considerat pel dret intern amb capacitat de comprensió suficient, en el cas d'un procediment 
davant una autoritat judicial que l'afecti, se li concedeix el dret, i el té, a sol·licitar el següent: 
a. A rebre tota la informació pertinent. 
b. A ser consultat i a expressar els seus punts de vista. 
c. A estar informat de les conseqüències possibles del compliment d'aquests punts de vista i de 
qualsevol decisió. 
Article 4. Dret a sol·licitar el nomenament d'un representant especial 
1. Sens perjudici de l'article 9, el nen té el dret a sol·licitar, en persona o a través d'altres persones o 
entitats, un representant especial en els procediments davant una autoritat judicial que l'afecti quan la 
legislació interna s'oposa als titulars de la responsabilitat parental per representar el nen, principi 
establert com a resultat d'un conflicte d'interessos amb aquest últim. 
2. Els estats tenen llibertat per limitar el dret que estableix el paràgraf 1 als nens que tenen comprensió 
suficient, d’acord amb la legislació interna. 
Article 5. Altres drets processals possibles 
Les parts consideren la concessió als nens de determinats drets processals en relació amb les actuacions 
de l'autoritat judicial que els afecti, en particular: 
a. Dret a sol·licitar a ser assistit per una persona apropiada de la seva elecció amb la finalitat d'ajudar a 
expressar els seus punts de vista. 
b. El dret a demanar, per si mateixos o a través d'altres persones o entitats, el nomenament d'un 
representant independent, i, si escau, amb un advocat.  
c. El dret a nomenar els seus propis representants. 
d. El dret a exercir tots o alguns dels drets de les parts en aquest procediment.  
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Però encara aquests drets no es respecten, d'una banda, perquè no tots els estats han 

ratificat la Convenció sobre els drets de l’infant de 1989, encara que sí una gran 

majoria. Però encara que ho hagin ratificat, en alguns casos no s'han introduït en les 

legislacions nacionals les modificacions pertinents perquè aquests drets siguin 

respectats i els seus titulars els puguin exercir degudament. 

 

D'altra banda, són necessaris més mecanismes de supervisió67 per verificar que els 

països signants compleixen correctament amb l'aplicació de la Convenció,68 i que 

aquesta aplicació es porta a terme per tots els estats membres de manera uniforme. 

Només així es pot garantir que els drets de les nenes i joves siguin aplicats degudament 

i que el seu compliment sigui efectiu amb els drets reconeguts.  

 

El Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, 

més conegut com la Convenció europea de drets humans (CEDH), va ser adoptat pel 

Consell d'Europa el 4 de novembre de 1950 i va entrar en vigor el 1953. Té per objecte 

protegir els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones sotmeses a la 

jurisdicció dels estats membres, i permet un control judicial del respecte d'aquests 

drets individuals. S'inspira expressament en la Declaració universal de drets humans, 

proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 

1948, i fixa un estàndard d'ordre públic europeu.  

 

La CEDH no esmenta expressament els drets dels infants, si més no hi ha alguna 

referència concreta als nens als articles 3 (tractes o càstigs inhumans o vexatoris), 5.1, 

d) (detenció de persones menors d’edat) i 6 (dret a un procés equitatiu).  

 

b) Marc jurídic de la Unió Europea 

 

                                                        
67

 El Comitè dels Drets del Nen és l'òrgan d'experts independents que supervisa l'aplicació de la 
Convenció sobre els drets de l’infant pels seus estats part. El Comitè no pot examinar denúncies dels 
particulars, tot i que es pot plantejar qüestions relacionades amb els drets del nen davant altres comitès 
amb competència per examinar denúncies dels particulars. 
68

 L’Observació general núm. 13 (2011): dret del nen a no ser objecte de tipus de violència.  
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Final del formulario 
Final del formulario 

La Unió Europea69 vol protegir més la infància vetllant pels seus drets i interessos, i no 

sols a Europa, sinó també fora de les seves fronteres. La promoció i la protecció dels 

drets de la infància és un dels objectius principals de la UE. El Tractat de Lisboa en 

l’article 3 (3) assenyala el següent: 

“La Unió combatrà l’exclusió social i la discriminació i fomentarà la justícia i la 
protecció socials, la igualtat entre dones i homes, la solidaritat entre les 
generacions i la protecció dels drets de l’infant.” 

 

L’any 2006 la Comissió va emetre una comunicació, Cap a una estratègia de la UE 

sobre els drets del nen, en què proposava l’establiment d’una política de la UE per 

promoure i salvaguardar els drets de la infància. En el Programa d’Estocolm de 2009 es 

va demanar a la Comissió que preparés una nova comunicació sobre els drets de la 

persona menor d’edat per al període 2011-2014. És a partir d’aquest moment que 

s’evidencia un interès especial, una prioritat sobre els drets de la infància a la Unió 

Europea. Posteriorment, la Comissió Europea en la seva agenda per als drets de l'infant 

ha proposat onze mesures per protegir els drets del nen, la majoria de les quals són 

canvis en les polítiques jurídiques i mesures que serviran de suport a les 

administracions dels països comunitaris. 

 

El compromís de la Unió Europea per als drets de l'infant requereix un enfocament 

coherent en totes els accions de la UE, objectiu que es pot aconseguir mitjançant l'ús 

dels tractats, la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea i la Convenció de les 

Nacions Unides sobre els drets del nen de 1989, com una base comuna per a totes les 

mesures relacionades amb els interessos dels nens i nenes. Les propostes que es fan 

són les que s'enumeren a continuació: 

 Lleis que protegeixin millor els drets de l'infant com a col·lectiu especialment 

vulnerable durant els processos judicials i davant els tribunals. 

 Lleis que protegeixin les persones menors d’edat sospitoses o imputades de 

delictes. 
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 Programa Daphne III (2007-2013), Decisió 779/2007/CE. 
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 Noves normes per garantir que, en cas de divorci o separació, les sentències 

sobre responsabilitat parental es reconeguin i s'apliquin en tots els països de la 

UE. 

 Mesures per donar més difusió a les directrius del Consell d'Europa sobre una 

justícia adaptada als nens i nenes i fer que es prenguin en consideració a l'hora 

d'elaborar futures normatives civils i penals. 

 Suport a la formació dels jutges i altres professionals del dret perquè estiguin en 

condicions d'ajudar nenes i nens en els tribunals. 

 Formació millor per a les administracions responsables de les persones menors 

d’edat no acompanyats, inclosos els sol·licitants d'asil a la UE. 

 Atenció especial als menors d’edat en el futur Pla europeu per a la integració 

dels romanís. 

 Suport a la introducció ràpida del 116 000, número de la línia directa per a casos 

de nens i nenes desapareguts, i impuls de sistemes transfronterers d'alerta sobre 

segrest o risc de segrest. 

 Mesures contra el ciberassetjament, el grooming (manipulació de nens per 

adults a través d'Internet), l'exposició a continguts nocius i altres riscos a través 

del Programa de la UE per a una Internet més segura. 

 Suport a la lluita contra la violència exercida sobre infants i el turisme sexual de 

nenes i nens, protecció a les víctimes de conflictes armats a través dels 

programes exteriors i d'ajuda humanitària de la UE. 

 Un web de la UE sobre drets de l'infant. 

 

La Comissió sota la presidència alemanya, l'any 2007, va crear el Fòrum europeu sobre 

els drets de l'infant, i va reunir els representants dels estats membres, el Parlament 

Europeu, el Comitè de les Regions, el Consell Europeu Econòmic i Social, el Consell 

d'Europa, l’UNICEF, les observatoris nacionals, el Defensor del Poble per a la Infància, 

la societat civil i altres parts interessades. Cada any emet un resum de l'informe sobre 

l'agenda dels drets de la infància. 
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La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea70 consagra els drets dels infants en 

l’article 24: 

“1. Els nens tenen dret a la protecció i a les atencions necessàries per al seu 
benestar. Podran manifestar la seva opinió. Aquesta serà tinguda en compte 
per als assumptes que els afectin, en funció de la seva edat i maduresa.  
2. En tots el actes relatius als menors duts a terme per autoritats públiques o 
institucions privades, l’interès superior del menor constituirà una consideració 
primordial.  
3. Tots els infants tenen dret a mantenir de forma periòdica relacions personals 
i contactes directes amb el seu pare i amb la seva mare, excepte si això és 
contrari als seus interessos.” 

 

La Carta europea de drets del nen aprovada pel Parlament Europeu el 1992, a més de 

sol·licitar als estats membres que s'adhereixin sense reserves a la Convenció sobre els 

drets del nen de 1989, basant-se en aquesta, enumera una sèrie de principis que 

afecten els nens de la Comunitat Europea, entre els quals, per l'objecte d'aquest 

treball, s'ha de considerar el principi número 15:  

“Tota decisió familiar, administrativa o judicial, pel que fa al nen, haurà de tenir 
com a objecte prioritari la defensa i salvaguarda dels seus interessos. A aquests 
efectes, i sempre que això no impliqui risc o perjudici per al nen, aquest haurà 
de ser escoltat des del moment en què la seva maduresa i edat ho permetin en 
totes les decisions que l'afectin. A fi d'ajudar a prendre una decisió a les 
persones competents, el nen ha de ser escoltat, especialment en tots aquells 
procediments i decisions que impliquin la modificació de l'exercici de la pàtria 
potestat, la determinació de la guàrdia i custòdia, la designació del seu tutor 
legal, el seu lliurament en adopció o la seva eventual col·locació en una 
institució familiar, educativa o amb fins de reinserció social. Referent a això, en 
la totalitat dels procediments ha de ser part obligatòriament el Ministeri Fiscal 
o el seu equivalent, la funció primordial del qual serà la salvaguarda dels drets i 
els interessos del nen.” 

 

Dins d’aquest marc, la UE ha legislat i ha promulgat: 

 

1. La Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre 

de 2012 per les quals s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la 

protecció de les víctimes de delictes. Seguint l'objectiu de la Unió Europea 

                                                        
70

 Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 83, 30.3.2010, pàg. 389-403. 
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d'assolir una justícia apta per a les persones menors d’edat, aquesta Directiva 

conté normativa específica sobre aquest tema, a aquest efecte disposa: 

“Article 1.2. Quan la víctima sigui un menor d'edat, els estats membres han de 
vetllar perquè en l'aplicació d'aquesta Directiva prevalgui l'interès superior del 
menor,71 i aquest interès sigui objecte d'una avaluació individual. Prevaldrà un 
plantejament sensible a la condició del menor, que tingui en compte l'edat del 
menor, el seu grau de maduresa i la seva opinió, igual que les seves necessitats i 
inquietuds. El menor i el seu representant legal, si n'hi ha, seran informats de 
tota mesura o dret centrat específicament en el menor.” 
 
“Article 2.1. Definicions (...) 
c) Menor: qualsevol persona menor de 18 anys.” 
 
“Article 3.1. Els estats membres adoptaran les mesures adequades per ajudar les 
víctimes perquè entenguin i puguin ser enteses des del primer moment i durant 
tota actuació necessària davant qualsevol autoritat competent en el context dels 
processos penals, incloent el cas que aquestes autoritats els facilitin informació. 
2. Els estats membres garantiran que les comunicacions amb les víctimes es facin 
en llenguatge senzill i accessible, oralment o per escrit. Aquestes comunicacions 
tindran en compte les característiques personals de la víctima, inclosa qualsevol 
discapacitat que pugui afectar la seva capacitat d'entendre o de ser entesa.” 
 
“Article 24. Dret a la protecció de les víctimes menors d'edat durant el procés 
penal 
1. A més de les mesures que estableix l'article 23, quan les víctimes siguin 
menors d'edat els estats membres garantiran que: 
a) En les investigacions penals, totes les formes de declaració a les víctimes 
menors d'edat puguin ser gravades per mitjans audiovisuals i aquestes 
declaracions gravades puguin utilitzar-se com a elements de prova en processos 
penals; 
b) En les investigacions i en els processos penals, d'acord amb l'estatut de la 
víctima en el sistema judicial penal pertinent, les autoritats competents designen 
un representant per a la víctima menor d'edat en cas que, de conformitat amb el 
dret nacional, s'impossibiliti els titulars de responsabilitat parental representar la 
víctima menor d'edat, o quan es tracti d'una víctima menor d'edat no 
acompanyada o que estigui separada de la família; 
c) Quan la víctima menor d'edat tingui dret a un advocat, el menor tindrà dret a 
assistència lletrada i representació legal, en nom seu, en els processos en què hi 
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 Article 3 de la Convenció dels drets de l’infant: “El Comitè dels Drets del Nen subratlla que la 
interpretació de l'interès superior de l'infant serà compatible amb totes les disposicions de la Convenció, 
inclosa l'obligació de protegir els nens contra tota forma de violència. (...) En particular, el Comitè sosté 
que la millor manera de defensar l'interès superior de l'infant és: a) Prevenir totes les formes de 
violència i promoure la criança positiva dels nens, posant l'accent en la necessitat de centrar els marcs 
nacionals de coordinació en la prevenció primària, b) Invertir en recursos humans, financers i tècnics 
suficients en l'aplicació d'un sistema integrat de protecció i atenció del nen basat en els drets.” 
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hagi, o pogués existir, un conflicte d’interessos entre la víctima menor d'edat i els 
titulars de responsabilitat parental. 
Les normes processals dels enregistraments audiovisuals esmentades a la lletra 
a) del paràgraf primer i l'ús d’aquestes es determinaran en el dret nacional. 
2. Quan no es conegui amb certesa l'edat d'una víctima i hagi motius per pensar 
que és menor d'edat, es presumeix, a efectes d'aquesta Directiva, que aquesta 
víctima és menor d'edat.” 

 

2. La Directiva 2011/36/UE, de 5 d'abril, sobre prevenció i lluita contra el tràfic 

d'éssers humans i protecció de víctimes,72 tal com disposa el preàmbul:  

“(22) Els estats membres han de vetllar perquè, a més de les mesures 
destinades a totes les víctimes del tràfic d'éssers humans, es prevegin mesures 
específiques d'assistència, suport i protecció per a les víctimes que són menors. 
Aquestes mesures s'han de concedir en l'interès superior del menor de 
conformitat amb la Convenció de les Nacions Unides de 1989 sobre els drets de 
l'infant. En cas que l'edat de la víctima sigui incerta i hi hagi raons per creure 
que té menys de divuit anys, s'ha de presumir que es tracta d'un menor i s’ha 
de prestar immediatament assistència, suport i protecció. Les mesures 
d'assistència i suport destinades a les víctimes que són menors han de centrar-
se a assegurar la seva recuperació física i psicosocial i a trobar una solució 
duradora al seu cas. L'accés al sistema educatiu ha de contribuir en la integració 
dels menors a la societat. Com que els menors víctimes del tràfic són 
particularment vulnerables, s'han de preveure mesures de protecció 
addicionals per protegir-los durant els interrogatoris que es duguin a terme en 
les investigacions i actuacions judicials. 

(23) S'ha de prestar una atenció especial als menors no acompanyats víctimes 
del tràfic d'éssers humans, ja que necessiten assistència i suport específics per 
raó de la seva situació de vulnerabilitat particular. Des del moment en què es 
descobreix que un menor no acompanyat és víctima del tràfic d'éssers humans, 
i fins que no es troba una solució permanent, els estats membres han d'aplicar 
mesures d'acolliment adequades a les necessitats del menor i garantir que 
s'apliquin les garanties processals corresponents. S'han de prendre les mesures 
necessàries perquè, si escau, es nomeni un tutor o representant, a fi de protegir 
els interessos del menor. S’ha d'adoptar, en el termini més breu possible, una 
decisió sobre el futur de cada un dels menors no acompanyats víctimes, a fi de 
trobar solucions duradores basades en una avaluació individual de l'interès 
superior del menor, que ha de ser la consideració primordial. Una solució 
duradora pot ser el retorn i la reintegració al país d'origen o al país de retorn, la 
integració en la societat d'acollida, la concessió de l'estatut de protecció 
internacional o la concessió d'un altre estatut d’acord amb el dret nacional de 
l'estat membre.” 
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 El termini màxim de transposició per a l’Estat espanyol ha estat el dia 6 d’abril de 2013. 



DRETS DE LES DONES ADOLESCENTS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN LES RELACIONS DE PARELLA I SITUACIONS ANÀLOGUES 

 

54 
 

A més, aquesta Directiva conté normativa específica sobre les mesures d'assistència, 

suport i protecció als menors víctimes del tràfic d'éssers humans (articles 13 i 14 de la 

Directiva). 

 
3. La Directiva 2011/93/UE,73 relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l'explotació 

sexual dels menors i la pornografia infantil. D'aquesta Directiva, cal destacar l'article 

20, que fa referència a la protecció dels menors víctimes en les investigacions i els 

processos penals i recull una sèrie de mesures que els estats membres han d'adoptar 

per tal de garantir els drets dels menors en aquests procediments. Aquesta Directiva 

substitueix la Decisió marc 2004/68/JAI del Consell. 

 

A més, a l'agenda de la Unió Europea per als drets del nen ja s'assenyalava com un dels 

seus objectius aconseguir una justícia apta per a menors d’edat (justícia apta per a 

nens i nenes o adaptada a menors d’edat). També es va posar un èmfasi especial en el 

llenguatge que s'utilitza, que en tot cas ha de ser clar i simple. 

 

c) Marc jurídic estatal 

 

Com ja s'ha manifestat més amunt, l'escenari estatal quant a legislació que afecta nens 

i nenes ha de tenir en consideració, en primer lloc, l’article 3.1 de la Convenció 

internacional dels drets de l’infant de 1989, l'article 24.2 de la Carta dels drets 

fonamentals de la Unió Europea i el principi número 15 de la Carta europea dels drets 

dels infants del Parlament Europeu de 1992, tots documents internacionals que s'han 

de considerar assumits per les normes constitucionals espanyoles.  

 

La Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix els drets i 

les llibertats de la ciutadania espanyola, però les referències als drets de la infància, 

pròpiament dits que s’hi reflecteixen són escassos, si bé, se sobreentén que 

nens i nenes són titulars de tots els drets del títol I de la 
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 La seva incorporació al dret intern ha de ser com a molt tard el 18 de desembre de 2013. 
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Carta magna (article 39.4 de la Constitució espanyola de 1978, sobre protecció 

internacional de la família i la infància). 

 

Així també resulta que a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica 

del menor,74 a l’exposició de motius, apartat 2, es recull el següent: 

“(...) El desenvolupament legislatiu postconstitucional reflecteix aquesta 
tendència, introduint la condició de subjecte de drets a les persones menors 
d'edat. Així, el concepte ser escoltat si té seny suficient s'ha anat traslladant a 
tot l'ordenament jurídic en totes aquelles qüestions que l'afecten. Aquest 
concepte introdueix la dimensió del desenvolupament evolutiu en l'exercici 
directe dels seus drets.” 

 

Les limitacions que es puguin derivar del fet evolutiu s'han d'interpretar de manera 

restrictiva. Més encara, aquestes limitacions s'han de centrar més en els procediments, 

de manera que s'han d’adoptar aquells que siguin més adequats a l'edat del subjecte. 

                                                        
74

 El títol I, Dels drets dels menors, capítol 1, assenyala:  
“Article 2. Principis generals. En l'aplicació d'aquesta Llei preval l'interès superior dels menors 
sobre qualsevol altre interès legítim que pugui concórrer. Així mateix, totes les mesures que 
s'adoptin a l'empara d'aquesta Llei han de tenir un caràcter educatiu. 
Les limitacions a la capacitat d'obrar dels menors s'han d’interpretar de forma restrictiva.” 

Dins del capítol 2, Drets del menor, l’article 3 fa referència als instruments internacionals:  
“Els menors han de gaudir dels drets que els reconeix la Constitució i els tractats internacionals 
dels quals Espanya sigui part, especialment la Convenció de drets de l’infant de les Nacions 
Unides i els altres drets garantits en l'ordenament jurídic, sense cap discriminació per raó de 
naixement, nacionalitat, raça, sexe, deficiència o malaltia, religió, llengua, cultura, opinió o 
qualsevol altra circumstància personal, familiar o social.” 

Sobre el dret a ser escoltat, l’article 9 assenyala: 
“1. El menor té dret a ser escoltat, tant en l'àmbit familiar com en qualsevol procediment 
administratiu o judicial en què estigui directament implicat i que condueixi a una decisió que 
afecti la seva esfera personal, familiar o social. 
En els procediments judicials, les compareixences del menor s’han de fer de manera adequada 
a la seva situació i al desenvolupament evolutiu d'aquest, cuidant de preservar la seva intimitat. 
2. S’ha de garantir que el menor pugui exercir aquest dret per si mateix o mitjançant la persona 
que designi perquè el representi, quan tingui prou coneixement. 
Tanmateix, quan això no sigui possible o no convingui a l'interès del menor, podrà conèixer la 
seva opinió per mitjà dels seus representants legals, sempre que no siguin part interessada ni 
tinguin interessos contraposats als del menor, o a través d'altres persones que per la seva 
professió o relació d'especial confiança amb ell puguin transmetre objectivament. 
3. Quan el menor sol·liciti ser escoltat directament o per mitjà de la persona que el representi, 
la denegació de l'audiència ha de ser motivada i comunicada al Ministeri Fiscal i a aquells. 
Aquesta Llei, les seves normes de desenvolupament i les altres disposicions legals relatives a les 
persones menors d'edat, s'interpretaran de conformitat amb els tractats internacionals dels 
quals Espanya sigui part i, especialment, d'acord amb la Convenció dels drets de l’infant de les 
Nacions Unides de 20 de novembre de 1989. 
Els poders públics han de garantir el respecte dels drets dels menors i han d’adequar les seves 
actuacions a aquesta Llei i a la normativa internacional esmentada.” 
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L'ordenament jurídic, i aquesta Llei en particular, va reflectint progressivament una 

concepció dels menors d'edat com a subjectes actius, participatius i creatius, amb 

capacitat de modificar el seu propi medi personal i social, de participar en la recerca i 

la satisfacció de les seves necessitats i en la satisfacció de les necessitats dels altres. 

 

El coneixement científic actual ens permet concloure que no hi ha una diferència 

contundent entre les necessitats de protecció i les necessitats relacionades amb 

l'autonomia del subjecte, sinó que la millor manera de garantir socialment i 

jurídicament la protecció a la infància és promoure la seva autonomia com a subjecte. 

D'aquesta manera, podran anar construint progressivament una percepció de control 

sobre la seva situació personal i de la seva projecció de futur. Aquest és el punt crític 

de tots els sistemes de protecció a la infància avui dia. I, per tant, és el repte per a tots 

els ordenaments jurídics i els dispositius de promoció i protecció de les persones 

menors d'edat. Aquesta és la concepció de subjecte sobre la qual descansa aquesta 

Llei: les necessitats dels nens com a eix dels seus drets i de la seva protecció. 

 

Al mateix temps, en l'àmbit estricte de les persones menors d’edat, com ja hem 

apuntat anteriorment, la violència de gènere se circumscriu a aquelles conductes 

delictives que regula l'article 1 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, sobre 

mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que són vàlides també en 

aquest cas per minoria d'edat: "Aquesta Llei té per objecte actuar contra la violència 

que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de 

poder dels homes sobre les dones, exerceixen sobre aquestes els qui siguin o hagin 

estat els seus cònjuges o els qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions 

similars d'afectivitat, fins i tot sense convivència". 

 

Finalment, i especialment pel que fa a les directives europees que per la seva 

naturalesa comporten l’obligació de transposició del seu contingut a la normativa 

interna, trobem que la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell 

estableix en el considerant (6) que “es proposava una estratègia per combatre la 
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violència contra les dones, la violència domèstica i la mutilació genital femenina, com a 

base per a futurs instruments legislatius de dret penal de lluita contra la violència de 

gènere inclòs un marc per combatre la violència contra les dones (...)”. 

 

En el considerant (14) assenyala:  

“En l'aplicació d'aquesta Directiva ha de ser primordial l'interès superior del 
menor, de conformitat amb la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea 
i la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant adoptada el 20 
de novembre de 1989. Les víctimes menors d'edat han de ser considerades i 
tractades com a titulars plens dels drets establerts en aquesta Directiva, i han 
de tenir la facultat d'exercitar aquests drets d'una manera que tingui en compte 
la seva capacitat de judici propi.” 

 

Esdevé de gran importància en la nova Llei processal civil la modificació de l’article 

752.2 de la Llei d'enjudiciament civil,75 que consagra la facultat dels tribunals per 

decidir el més convenient per als menors d’edat al marge de les pretensions concretes 

de les parts del procediment. 

 

La Llei 27/2003, de 31 de juliol, sobre l’ordre de protecció. En aquest context veiem la 

inclusió dels menors d'edat com a víctimes possibles que poden fer ús d'aquest 

instrument. Amb l'ordre de protecció s'amplien les circumstàncies en les quals els 

menors d’edat comencen a tenir-se en compte en un context en el qual durant molt 

temps han estat els grans oblidats, ja que, si bé no és recent que la dona denunciï les 

situacions de què és víctima en el seu entorn familiar, els nens i les nenes no han estat 

                                                        
75

 Article 752. Prova 
1. Els processos a què es refereix aquest títol s'han de decidir d'acord amb els fets que hagin estat 
objecte de debat i estiguin provats, amb independència del moment en què hagin estat al·legats o 
introduïts de l'altra manera en el procediment. 
Sens perjudici de les proves que es practiquin a instància del Ministeri Fiscal i de les altres parts, el 
Tribunal pot decretar d'ofici totes les que consideri pertinents. 
2. La conformitat de les parts sobre els fets no vincula el Tribunal, tampoc no pot decidir la qüestió 
litigiosa basant-se exclusivament en la conformitat o el silenci o les respostes evasives sobre els fets 
al·legats per la part contrària. El Tribunal tampoc estarà vinculat, en els processos a què es refereix 
aquest títol, a les disposicions d'aquesta Llei en matèria de força probatòria de l'interrogatori de les 
parts, dels documents públics i dels documents privats reconeguts. 
3. El que disposen els apartats anteriors també és aplicable a la segona instància. 
4. Respecte de les pretensions que es formulin en els processos a què es refereix aquest títol, i que 
tinguin per objecte matèries sobre les quals les parts poden disposar lliurement segons la legislació civil 
aplicable, no són aplicables les especialitats que contenen els apartats anteriors. 
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objecte de consideració en l'àmbit de la violència domèstica, ni com a víctimes directes 

ni com a indirectes. 

d) Marc jurídic autonòmic 

 
La Llei dels drets i de les oportunitats en la infància i l'adolescència de Catalunya, Llei 

14/2010, del 27 de maig, amb un plantejament integral, que abasta tota la infància, 

suposa la fusió de les lleis anteriors i hi incorpora algunes novetats. Així, aquesta Llei 

unifica i actualitza els principis que ja s’establien a la Llei 37/1991, de 30 de desembre, 

sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, a la Llei 8/1995, 

de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la 

Llei 37/1991, de 30 de desembre, i a la Llei 8/2002, de 27 de maig, de modificació de la 

Llei 37/1991, de 30 de desembre, i de regulació de l’atenció especial als adolescents 

amb conductes d’alt risc social. 

 

Així, la Llei 14/2010 dóna prioritat a la descentralització i la coordinació en les 

polítiques públiques de prevenció, promoció, participació i protecció de la infància i 

l'adolescència, en general. 

 

Tal com es disposa en el preàmbul, “Aquesta Llei constitueix una de les fites més 

importants en la intensa i destacada tasca legislativa que ha estat duent a terme el 

Parlament de Catalunya en l’àmbit de l’atenció i la protecció de l’infant i 

l’adolescent”.76
 

                                                        
76

 El capítol 2 assenyala els principis rectors de la Llei: 
“Article 5. L’interès superior de l’infant o l’adolescent 
L’interès superior de l’infant o l’adolescent ha d’ésser el principi inspirador i fonamentador de les 
actuacions públiques. 
Les normes i les polítiques públiques han d’ésser avaluades des de la perspectiva dels infants i els 
adolescents, per garantir que inclouen els objectius i les accions pertinents adreçats a satisfer l’interès 
superior d’aquestes persones. Els infants i els adolescents han de participar activament en aquesta 
avaluació. 
L’interès superior de l’infant o l’adolescent ha d’ésser també el principi inspirador de totes les decisions i 
actuacions que el concerneixen adoptades i dutes a terme pels progenitors, pels titulars de la tutela o de 
la guarda, per les institucions públiques o privades encarregades de protegir-lo i d’assistir-lo o per 
l’autoritat judicial o administrativa. 
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Continua dient:  

“Atenent els principis inspiradors d’aquesta Llei, segons els quals els infants i els 
adolescents són considerats subjectes de dret i en virtut dels quals el dret de 
decidir s’infereix de llur capacitat, es pretén incidir en el dret subjectiu de les 

                                                                                                                                                                   
Per determinar l’interès superior de l’infant o l’adolescent se n’han d’atendre les necessitats i els drets, i 
s’ha de tenir en compte la seva opinió, els seus anhels i aspiracions, i també la seva individualitat dins el 
marc familiar i social. 
Article 7. Dret d’ésser escoltat 
Els infants i els adolescents, d’acord amb llurs capacitats evolutives i amb les competències assolides, i 
en qualsevol cas a partir dels dotze anys, han d’ésser escoltats tant en l’àmbit familiar, escolar i social 
com en els procediments administratius o judicials en què es trobin directament implicats i que aboquin 
a una decisió que n’afecti l’entorn personal, familiar, social o patrimonial. 
Article 8. Protecció contra els maltractaments 
Qualsevol infant o adolescent ha d’ésser protegit de qualsevol forma de maltractament, que inclou el 
maltractament físic, el psicològic, la negligència, el tracte indigne, l’explotació laboral, l’explotació i 
l’abús sexuals, la corrupció, la manipulació, el mal ús de la seva imatge i qualsevol altra forma d’abús. 
Els poders públics han de desenvolupar actuacions per prevenir, tant en l’àmbit individual com en 
l’àmbit social, les formes més habituals de maltractament que es donin als diferents indrets i entorns 
sociodemogràfics de Catalunya, incidint sobre les situacions de risc, tal com són definides per aquesta 
Llei. 
L’Administració responsable d’un servei públic que atén infants o adolescents, tant en règim ambulatori 
com d’internat, ha de corregir de manera immediata les situacions en què resultin perjudicades les 
necessitats bàsiques de desenvolupament personal o d’educació de l’infant o l’adolescent. 
Article 10. Perspectiva de gènere i de diversitat funcional 
Els poders públics han d’introduir la perspectiva de gènere en el desenvolupament i l’avaluació de les 
mesures que adopten amb relació als infants i els adolescents, de manera que en totes les actuacions i 
tots els programes que els adrecen es tingui en compte que són nois i noies i que poden tenir 
necessitats iguals o específiques. 
Els poders públics han d’introduir la perspectiva de la diversitat funcional en el desenvolupament i 
l’avaluació de les mesures que adopten amb relació als infants i els adolescents, de manera que en totes 
les actuacions i tots els programes que els adrecen es tinguin en compte les diferents maneres en què 
funciona llur cos i que poden tenir necessitats iguals o específiques. 
Article 16. Difusió dels drets dels infants i els adolescents 
Els poders públics han de donar a conèixer àmpliament, per mitjans eficaços i adequats, els drets dels 
infants i els adolescents. 
La difusió dels drets dels infants i els adolescents s’ha de fer a prop d’aquests i, amb la simultaneïtat que 
calgui, a prop dels grups d’adults que en tenen cura, i també dels professionals que s’hi dediquen. 
Article 17.Exercici dels drets propis pels infants i adolescents 
1. Els infants i els adolescents poden exercir i defensar ells mateixos llurs drets, llevat que la llei limiti 
aquest exercici. En tot cas, poden fer-ho mitjançant llurs representants legals, sempre que no tinguin 
interessos contraposats als propis. 
2. Les limitacions a la capacitat d’obrar dels infants i els adolescents s’han d’interpretar sempre de 
manera restrictiva. 
3. Els infants i els adolescents, amb l’objecte de demanar informació, assessorament, orientació o 
assistència, es poden adreçar personalment a les administracions públiques encarregades d’atendre’ls i 
protegir-los, fins i tot sense el coneixement de llurs progenitors, tutors o guardadors, en particular si la 
comunicació amb aquests pot frustrar la finalitat pretesa. Amb el mateix objectiu també es poden 
adreçar al Ministeri Fiscal, al Síndic de Greuges o als síndics de greuges o defensors locals de la 
ciutadania. 
4. Les administracions locals, en funció de llur proximitat a la ciutadania i d’acord amb la legislació 
vigent, són el primer nivell d’informació i assessorament dels infants i els adolescents que ho sol·liciten.” 
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noies menors a decidir sobre llur maternitat. Així, es recull el mandat de l’article 
41.5 de l’Estatut, segons el qual «els poders públics, en l’àmbit de llurs 
competències, i en els supòsits que estableix la llei, han de vetllar perquè la 
lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin 
afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que 
fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual». Es vol, d’aquesta manera, 
que les noies menors que han demostrat capacitat suficient s’apoderin també 
dels drets a controlar els processos reproductius i a decidir el significat i el destí 
del propi cos. Les noies menors no són alienes als drets sexuals i reproductius 
de les dones, descrits en el marc de la IV Conferència Mundial sobre les Dones, 
de Pequín, i reconeguts com a part indissoluble dels drets humans.” 

 

Cal afegir-hi la importància del principi de l’interès superior del nen recollit en el 

preàmbul:  

“L’interès superior de l’infant o l’adolescent no necessita estar en conflicte per 
ésser el primer interès que han de tenir en compte les polítiques públiques, per 
la qual cosa també cal aplicar l’avaluació de les normes des de la perspectiva de 
l’interès superior de l’infant o l’adolescent. El principi de transversalització 
representa un avenç important en el reconeixement dels drets dels infants i els 
adolescents, perquè fomenta una revisió global del dret des del prisma de la 
preeminència de l’interès de l’infant o l’adolescent, i perquè incorpora als 
processos polítics la perspectiva d’aquest interès en totes les fases i nivells. 
Tota acció de govern ha d’incorporar aquesta visió i ha de promoure la 
participació d’infants i adolescents en tots els àmbits, per la qual cosa cal que el 
principi de transversalització de l’interès superior de l’infant o l’adolescent 
impregni totes les polítiques i les mesures generals.” 

 

En aquesta Llei s’estableixen els principis rectors i els drets d’infants i adolescents, i es 

regula la seva protecció quan els mecanismes socials de prevenció no han estat 

suficients i s’han produït situacions de risc o de desemparament que cal pal·liar amb 

les mesures necessàries d’intervenció pública a fi de garantir que aquestes situacions 

no es tradueixin en perjudicis irreparables per a l’infant o l’adolescent.  

 

Una de les novetats del text és la voluntat de reconèixer els drets d’infants i 

adolescents i les seves oportunitats. El concepte d’oportunitat gira entorn de la 

voluntat de fer possible l’obertura de nous camins i establir mesures concretes per 

garantir el ple exercici dels drets reconeguts als infants en aquesta Llei i en les 

convencions internacionals. 
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La Llei pretén donar una visió global de l’infant i l’adolescent com a titular dels drets 

que li reconeix l’ordenament jurídic vigent i com a eix vertebrador d’un sistema que 

comprèn, alhora, l’atenció de les seves necessitats envers la seva participació social i 

política en els assumptes que els afecten i l’organització, quan escaigui, de la seva 

protecció en situacions de risc. 

 

Les actuacions de promoció dels infants i dels adolescents, i particularment dels seus 

drets, queden assenyalades com a responsabilitat de totes les institucions amb la 

participació activa de la ciutadania en general, i es deixa un marge ben ampli per a tot 

tipus d’iniciatives, especialment per a les que deriven del compliment de la Convenció 

sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides. 

 

El text conté, a més, un seguit d’obligacions amb relació a la publicitat i els mitjans de 

comunicació social, amb la finalitat de protegir adequadament els drets dels infants i 

els adolescents. S’aborden temes relatius a la prevenció general en l’àmbit de la 

infància i l’adolescència, la qual cosa representa una novetat en la legislació catalana. 

Finalment, es reconeixen les competències relatives a les intervencions socials 

preventives dels ens locals, sens prejudici que l’abast de la seva incidència exigeixi la 

coordinació d’altres administracions. 

 

Una de les novetats més importants no és sols que s’opta per un model de protecció 

nou en què la declaració de desemparament ja no és l’únic títol que habilita els poders 

públics per a la intervenció protectora, sinó que aquella declaració es reserva per a 

quan calgui separar l’infant o l’adolescent del seu nucli familiar o, el que és el mateix, 

per als casos més greus de desprotecció.  

 

Per això es configura un sistema descentralitzat de protecció, que es fonamenta en la 

distinció entre les situacions de desemparament i les de risc, mantenint la 

competència de la Generalitat quan es tracta d’infants o adolescents desemparats i 

atribuint-la als ens locals si afecta infants o adolescents en situació de risc. 
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Titulars i responsables 

Per ser titular dels drets i les oportunitats que estableix la Llei d’infància s’exigeix 

(article 3): 

a) Edat: 

 Infants: persona de menys de 12 anys. 

 Adolescent: entre els dotze anys i la majoria d’edat. 

 Tutelats per la Generalitat: poden ser majors d’edat si compleixen les altres 

condicions que estableix la Llei. 

b) Residència: infants o adolescents domiciliats a Catalunya o que s’hi trobin 

eventualment. 

 

Pel que fa a les responsabilitats, la Llei d’infància estableix que l’obligació de vetllar per 

l’efectivitat dels drets és de la família, de tota la ciutadania i, molt particularment, de 

tots els poders públics, que tenen l’obligació de garantir-los, defensar-los i promoure’ls 

(articles 3.1 i 3.4). 

 

Les competències locals es defineixen en el títol VIII de la CE, sobre l’organització de 

l’estat, i en concret en els articles 140 i 141, en què es reconeix l’autonomia municipal. 

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, assigna al municipi 

competències per a la gestió dels seus interessos en l’àmbit de les seves competències. 

Tanmateix, l’EAC no concreta quina és l’Administració local responsable, però sí que 

estableix els criteris i els principis per desenvolupar-los, i preveu que és la Generalitat 

la que ha de determinar i fixar els mecanismes per al finançament dels nous serveis 

derivats de l’ampliació de l’espai competencial dels governs locals. 

 

Aquestes competències i principis estan relacionats amb l’aplicació d’algunes de les 

actuacions de la Llei d’infància en el món local. 
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La Llei d’infància no disposa d’un apartat específic que concreti les competències dels 

diferents poders públics, però en canvi la Llei de serveis socials 12/2007, d’11 

d’octubre, sí que dóna competències als serveis socials en aquest sentit, i ho veiem al 

llarg de l’articulat d’aquesta Llei. Encara que no fa referència explícita a l’interès 

superior del menor com a principi inspirador, l’article 1177 disposa que la legislació 

sobre la infància i l’adolescència s’ha d’interpretar d’acord amb els drets fonamentals.  

 

En els plans integrals adreçats a la infància que s’elaborin s’ha de garantir la 

participació dels ens locals, ja que tenen competències sobre matèries relacionades 

amb aquest sector de la població.  

 

Es considera que els ens locals han d’estar presents en l’elaboració del Pla integral 

d’infància i l’adolescència i en el Pla integral de salut mental dels infants i els 

adolescents. També han de participar en el procés d’elaboració del mapa de recursos i 

serveis a través dels seus representants en el Consell General de Serveis Socials i dels 

serveis sectorials, en els termes que estableix el Decret 202/2009, de 22 de desembre, 

dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema català de serveis socials, i la 

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, especialment pel que fa referència als 

articles 4 i 5.78 Així mateix, els ens locals poden planificar també en el seu àmbit 

territorial mitjançant plans locals. 

                                                        
77 

“Article 11. Protecció dels drets dels infants i els adolescents  
En el cas dels infants i els adolescents en situació de risc, el règim jurídic de protecció ha de preveure la 
forma d’exercir els drets establerts pels articles 8, 9 i 10 en l’àmbit dels serveis i els recursos per als 
infants i els adolescents.” 
78

 “Article 4. Objectius de les polítiques de serveis socials  
Les actuacions dels poders públics en matèria de serveis socials tenen els objectius essencials següents:  
a) Detectar les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials.  
b) Prevenir, atendre i promoure la inserció social en les situacions de marginació i d’exclusió social.  
c) Facilitar que les persones assoleixin l’autonomia personal i funcional en la unitat familiar o de 
convivència que desitgin.  
d) Afavorir la convivència social.  
e) Afavorir la igualtat efectiva de les persones, eliminant discriminacions per raó de gènere o de 
discapacitat o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social arbitrària.  
f) Atendre les necessitats derivades de la manca de recursos bàsics i dels dèficits en les relacions 
personals i amb l’entorn, evitant, si és possible, la institucionalització segregadora com a solució de les 
dites mancances.  
g) Assignar equitativament l’ús dels recursos socials disponibles.  
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h) Promoure la cohesió social i la resolució comunitària de les necessitats socials, mitjançant polítiques 
preventives i comunitàries a tot el territori; fer dels serveis socials un factor productiu essencial i 
generador d’ocupació de qualitat, i normalitzar l’activitat econòmica del sector.  
i) Promoure la participació, l’associacionisme, l’ajuda mútua, l’acció voluntària i les altres formes 
d’implicació solidària en els afers de la comunitat.  
j) Promoure la tolerància, el respecte i la responsabilitat en les relacions personals, familiars, 
convivencials i socials.  
k) Lluitar contra l’estigmatització dels col·lectius desfavorits atesos pels serveis socials. 
Article 5. Principis rectors del sistema públic dels serveis socials  
El sistema públic de serveis socials es regeix pels principis següents:  
a) Universalitat: els poders públics han de garantir a tothom el dret d’accés als serveis socials i llur ús 
efectiu en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest principi no exclou, però, que 
l’accés es pugui condicionar al fet que els usuaris compleixin determinats requisits i paguin una 
contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema.  
b) Igualtat: s’ha de poder accedir als serveis socials i s’han de poder utilitzar sense cap mena de 
discriminació arbitrària per raó de les circumstàncies personals, de gènere, socials o territorials. 
Tanmateix, aquest principi és compatible amb una discriminació positiva si aquesta es justifica en una 
recerca de la igualtat real i facilita la integració social.  
c) Responsabilitat pública: els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis socials 
mitjançant la regulació i l’aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels equipaments 
necessaris per garantir els drets reconeguts. També han d’assegurar la planificació, la coordinació, el 
control, la continuïtat del servei si se’n determina la necessitat, l’execució i l’avaluació amb criteris 
d’equitat, justícia social i qualitat. 
d) Solidaritat: les polítiques i actuacions de serveis socials s’han de basar en la solidaritat i la justícia 
socials com a principi inspirador de les relacions humanes, amb l’objectiu de cooperar al benestar 
general.  
e) Participació cívica: el funcionament dels serveis socials ha d’incorporar la participació de la ciutadania 
en la programació, l’avaluació i el control. També s’ha de garantir la participació dels usuaris en el 
seguiment i en l’avaluació de la gestió dels serveis.  
f) Globalitat: els serveis socials han de donar resposta integral a les necessitats personals, familiars i 
socials, considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció, l’atenció, la promoció i la inserció.  
g) Subsidiarietat: inclou els principis de proximitat i descentralització. Els serveis socials s’han de prestar 
en l’àmbit personal més proper als usuaris.  
h) Prevenció i dimensió comunitària: les polítiques de serveis socials han d’actuar sobre les causes dels 
problemes socials i han de prioritzar les accions preventives i l’enfocament comunitari de les 
intervencions socials.  
i) Foment de la cohesió social: els serveis socials han de contribuir a la cohesió social, incorporant 
elements que afavoreixin la inclusió i la integració social.  
j) Normalització: els serveis socials s’han de prestar a través dels mitjans habituals, evitant els serveis 
que separin les persones de llur unitat de convivència i de la comunitat o que no les hi integrin, a fi 
d’afavorir que s’insereixin en les activitats familiars, convivencials, laborals i socials.  
k) Coordinació: el sistema de serveis socials s’ha de fonamentar en l’actuació coordinada entre els 
diversos sistemes de benestar social, que inclouen l’educació, la salut, les pensions, el treball i 
l’habitatge, entre les administracions públiques i entre aquestes i la societat civil organitzada, amb la 
finalitat d’establir actuacions coherents i programes d’actuació conjunts.  
l) Atenció personalitzada i integral: els serveis socials han d’assegurar una atenció personalitzada 
mitjançant la valoració integral de la situació personal, familiar i comunitària de l’usuari o usuària.  
m) Respecte pels drets de la persona: les actuacions en matèria de serveis socials han de respectar 
sempre la dignitat de la persona i els seus drets.  
n) Foment de l’autonomia personal: els serveis socials han de facilitar que les persones disposin de les 
condicions adequades per desenvolupar els projectes vitals, dins la unitat de convivència que desitgin, 
d’acord amb la naturalesa dels serveis i llurs condicions d’utilització.  
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Pel que fa als programes i plans preventius esmentats, pel seu caràcter eminentment 

territorial, el paper dels ens locals hauria de ser rellevant, sens perjudici de la 

col·laboració i la coordinació amb els departaments competents de la Generalitat. 

 

Quant a la provisió de recursos, els ens locals, amb la col·laboració de la Generalitat, 

han de promoure recursos i serveis preventius, serveis residencials i d’acolliment, i 

poden subscriure acords i convenis de col·laboració, especialment amb entitats socials 

i comunitàries que actuen en zones desfavorides. 

 

Cal també establir una “coordinació adequada de les actuacions portades a terme des 

dels diferents nivells d’intervenció, molt especialment en prevenció de les situacions 

de risc”. L’article 22 determina les activitats de coordinació que ha d’emprendre el 

departament competent en matèria de protecció: 

 Promoure programes generals d’actuació per a cada un dels diferents tipus de 

serveis especialitzats en infants i adolescents, a fi de garantir l’homogeneïtat de 

criteris entre aquests serveis en tot el territori. 

 Coordinar els serveis especialitzats d’atenció als infants i als adolescents que 

gestionen els ens locals per delegació, i establir les directrius i els procediments 

generals d’actuació. 

 Promoure l’establiment de protocols d’actuació entre les diferents 

administracions, departaments o serveis que n’assegurin l’actuació coordinada i 

integral, especialment en els àmbits de la salut, l’educació, els serveis socials i els 

cossos de seguretat. 

                                                                                                                                                                   
o) Economia, eficiència i eficàcia: els serveis socials s’han de gestionar amb criteris d’economia, 
eficiència i eficàcia.  
p) Qualitat dels serveis: el sistema de serveis socials ha d’aplicar criteris d’avaluació de la qualitat dels 
programes, les actuacions i les prestacions, prenent com a referència el concepte de qualitat de vida i 
vetllant perquè els serveis i els recursos s’adaptin a les necessitats socials i al desenvolupament de la 
comunitat.  
q) Continuïtat dels serveis: el sistema de serveis socials ha de garantir la continuïtat en el temps de les 
prestacions establertes per llei i per reglament i n’ha de millorar la gestió i la qualitat, sense que es 
produeixi una reducció o supressió injustificada de qualsevol dels serveis que integren el sistema.” 
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Per la terminologia emprada, sembla que les dues primeres funcions es refereixen a 

serveis socials especialitzats, tot i que no s’especifiquen i, per tant, afectarien els ens 

locals que disposin de serveis especialitzats que, en el primer cas, han d’aplicar els 

programes i els criteris i, en el segon, s’hi han de gestionar serveis especialitzats 

delegats, que han de seguir les pautes, les directrius i els procediments de coordinació. 

El darrer apartat, considerem que també afecta els ens locals que han d’aplicar els 

protocols, que en aquest cas inclou explícitament els àmbits educatiu, sanitari i de 

violència o maltractament. 

 

D’altra banda, la Llei d’infància regula la coordinació en tres aspectes: en les 

actuacions, la informació i gestió i les polítiques. 

 

En relació amb les actuacions, estableix que les administracions implicades han de 

col·laborar i actuar coordinadament, per això disposa que, especialment en matèria de 

protecció, els serveis públics estan obligats a facilitar la informació requerida al 

departament competent en matèria de protecció dels infants i adolescents i a portar a 

terme les actuacions de col·laboració necessària per protegir-los. 

 

Un altra forma de coordinació que estableix la Llei és mitjançant el sistema 

d’informació i gestió en infància i adolescència, que, un cop més, s’insereix en el marc 

del sistema d’informació social de la Llei de serveis socials i del departament 

competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents, i que ha d’establir 

pautes generals obligatòries per a la recollida d’informació quantitativa i qualitativa 

que permeti la confecció d’estadístiques i informes. 

 

Per a la coordinació de les polítiques, la Llei crea les taules territorials d’infància, que 

només dissenya de manera poc concreta: “són els òrgans col·legiats que es 

constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del 

territori, mitjançant les diverses administracions”. 
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És necessària la consideració dels infants i els adolescents com a ciutadans de drets i 

deures, tal com defineix la Convenció sobre els drets de l’infant de 1989. No obstant 

això, malgrat els esforços normatius i socials vers aquesta consideració, encara hi ha 

un desconeixement ampli dels drets i els deures de la infància i l’adolescència i una 

percepció i aplicació diferents en les relacions quotidianes amb els adults segons els 

entorns i les situacions familiars i socials. 

 

Cal esmentar especialment la consideració de la definició d’infant com a subjecte de 

drets i obligacions plantejat per la Llei. Una consideració que ens exigeix entorns 

globals que possibilitin la seva seguretat i justícia, i, per tant, sensibles a: 

 adaptar les normatives al principi d’interès superior de l’infant; 

 desenvolupar progressivament programes d’igualtat d’oportunitats; 

 incrementar progressivament els programes preventius i d’atenció integral 

adreçats als col·lectius d’infants en risc i en situació de desavantatge social. 

 

Pel que fa als drets, cal posar una atenció especial als drets socials, és a dir, salut i 

educació, i a l’equilibri d’aquests en relació amb la resta de drets definits en la 

Convenció, realitat que ens obliga a plantejar-nos acords entorn de dos eixos de treball 

complementaris: 

 Fer campanyes de difusió/sensibilització transversal institucional. 

 Revisar i ampliar la formació dels professionals relacionats amb la infància i 

l’adolescència en l’aplicació de la Convenció. 
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2. AUTONOMIA DE LES ADOLESCENTS  

 

2.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

 Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, de 20 de novembre de 

1989. 

 Carta europea dels drets del nen i la Carta dels drets fonamentals de la Unió 

Europea, de 7 de desembre de 2000. 

 Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, en què s’aprova el Codi penal espanyol. 

 Codi civil espanyol, en què es fa una referència especial a l’emancipació dels 

menors d’edat establerta a l’article 315 i següents.  

 Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels 

menors. 

 Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de 

drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica. 

 Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la 

persona i la família, especialment els articles 211.3 i següents, que fan referència a 

la capacitat d’obrar, l’emancipació i la capacitat natural (article 211.3 i següents).  

 Llei catalana 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència. 

 Llei catalana 5/2008, de 25 d’abril, sobre el dret de les dones a l’eradicació de la 

violència masclista. 

 Llei catalana 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació relatius a la 

salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.  

 Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, reguladora de serveis socials. 

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

la violència de gènere. 

 Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdfue.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdfue.html
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 Codi deontològic del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, aprovat en la 

Junta General de 6 de març de 2010, en adaptació a la Llei 25/2009, de 22 de 

desembre. 

 Circular 6/2011 de la Fiscalia General de l’Estat.  

 

2.2 L’AUTONOMIA PROGRESSIVA DELS MENORS D’EDAT 

 

Encara que, com s’ha vist en el capítol anterior, en l’àmbit jurídic actualment s’entén 

que els menors d’edat són subjectes de dret, per raó de la seva edat no poden exercir 

els seus drets d’una manera totalment autònoma. Com assenyala el Codi civil de 

Catalunya, “la capacitat d’obrar plena s’assoleix amb la majoria d’edat” (articles 211-

3). 

 

La legislació catalana distingeix els conceptes de nen i adolescent en l’article 2.1 de la 

Llei 14/2010, del 27 de maig, relativa als drets i les oportunitats de la infància i 

l’adolescència, en què s’estableix que s’entén com a nen o nena ‘el menor de 12 anys’ i 

com a adolescent ‘la persona amb una edat compresa entre els 12 anys i la majoria 

d’edat establerta a la llei’, que avui dia està fixada en els 18 anys. Els adolescents 

presenten una capacitat natural superior a la dels qui tenen menys de 12 anys, però 

encara no se’ls reconeix autonomia plena per governar-se per si mateixos, que 

aconsegueixen després de superar la majoria d’edat fixada en els 18 anys. 79 Durant la 

minoria d’edat, la regla general és que hauran de ser representats pels seus 

progenitors, en exercici de la pàtria potestat. 

 

A partir dels 12 anys d’edat, aleshores, les lleis estatals i autonòmiques reconeixen el 

que els instruments internacionals anomenen menors que estan en condicions de 

formar-se un judici propi 80  o que tenen una comprensió suficient, 81  és a dir, 

adolescents, d’acord amb la legislació autonòmica. Aquesta evolució –entre nen o 

                                                        
79

 Javier GARCÍA GONZÁLEZ, La violencia de género en la adolescencia, Thomson Reuters Aranzadi. 
80

 Article 12 de la Convenció sobre els drets de l’infant. 
81

 Conveni europeu sobre l'exercici dels drets de l'infant (STE núm. 160), article 3. 
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nena i persona adulta– és reconeguda jurídicament i així es produeix un increment 

progressiu d’autonomia i responsabilitat en l’àmbit jurídic. En la mesura que nens i 

nenes creixen, se’ls reconeix gradualment una certa capacitat d’actuar, depenent de 

l’àmbit i la matèria de què es tracti i de l’edat específica que tinguin, i poden tenir una 

capacitat d’obrar més o menys limitada, o, fins i tot, total autonomia en certs casos.  

A més, el Codi civil de Catalunya preveu la figura de l’emancipació a partir dels 16 anys 

en l'article 211-17: 

“1. El menor emancipat actua jurídicament com si fos major de edat, però 
necessita el complement de capacitat per als actes establerts per l'article 211-
12.  
2. La capacitat del menor emancipat es complementa amb l'assistència del 
cònjuge major de edat en cas d'emancipació per matrimoni, del progenitor o, si 
no n’hi ha, del curador.” 

 

La majoria d’edat s’adquireix als 18 anys, quan la persona adquireix la independència 

plena i és plenament responsable dels seus actes en extingir-se la responsabilitat 

parental dels progenitors. Durant els anys que la precedeixen, però, els nens i les 

nenes en créixer van adquirint més autonomia i responsabilitat, i d’aquesta manera: 

 

A partir dels 12 anys 

 són adolescents, d’acord amb la legislació autonòmica de Catalunya;82 

 els nens i les nenes tenen dret a ser informats i escoltats abans que es prengui una 

decisió que afecti directament la seva esfera personal o patrimonial.83 

A partir dels 13 anys  

 els adolescents poden consentir tenir relacions sexuals, des d’aleshores el dret 

penal en resguarda la llibertat sexual i no la indemnitat sexual –que es reconeix als 

nens i les nenes de menys de 13 anys i els delictes que l’afecten són penalitzats 

                                                        
82

 Ibídem.  
83

 Article 211-6 del Codi civil de Catalunya. 
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més greument. 

A partir dels 14 anys 

 amb dispensa judicial, els adolescents poden casar-se;  

 si es casen, queden emancipats i poden formalitzar contractes lliurement, excepte 

en relació amb qüestions que requereixen complement de capacitat;84 

 tenen responsabilitat penal85 –com es veurà–, encara que estan sotmesos a una 

jurisdicció i un procediment especials. 

A partir dels 16 anys 

 poden emancipar-se, sol·licitant-ho al jutge o per consentiment dels qui tenen la 

seva potestat parental;86 

 es consideren emancipats si viuen econòmicament independents dels seus pares o 

tutor;87 

 poden treballar amb autorització dels seus representants legals i no viuen 

independentment;88 

 poden donar el seu consentiment en l’àmbit de la salut89 i les noies, en particular, 

en relació amb la interrupció voluntària de l’embaràs, donen el seu consentiment 

igual que si fossin adultes.90 

 

Com a regla general, a més, dins de l’àmbit civil, el Codi civil de Catalunya estableix en 

l’article 211-5 que: “el menor pot fer per si mateix, segons la seva edat i capacitat 

                                                        
84

 Article 211-12 del Codi civil de Catalunya, per exemple, acceptar el càrrec d’administrador d’una 
societat. 
85

 D’acord amb la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener. 
86

 Article 211-8 del Codi civil de Catalunya.  
87

 Article 211-11 del Codi civil de Catalunya.  
88

 Article 7 de la Llei de l’Estatut dels treballadors.  
89

 Article 212-2 CC Catalunya. També poden donar el seu consentiment els menors de 16 anys quan 
tinguin una maduresa intel·lectual i emocional suficient per comprendre l’abast de la intervenció en la 
seva salut.   
90

 Article 13 de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs. 
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natural, (...) els actes (...) relatius als drets de la seva personalitat (...), a béns o serveis 

propis de la seva edat (...) i els altres actes que la llei li permeti”.  

 

També hi ha algunes normes específiques, per exemple, en la Llei 14/2010, que permet 

que infants i adolescents puguin actuar directament sense necessitat d’intervenció 

dels seus progenitors, com quan manifesten la seva disconformitat i voluntat 

d’impugnar les mesures de protecció que s’haguessin adoptat en relació amb aquest 

aspecte (article 123).  

 

Prevalen, doncs, la tutela de la dignitat i el desenvolupament lliure de la personalitat, 

raons per les quals el nostre ordenament jurídic no restringeix l’autonomia de qui es 

trobi en condicions adequades per comprendre i acceptar les conseqüències de la seva 

actuació. Però cal destacar dos límits importants:  

 L'existència de diversitat de drets personalíssims, que dificulta el poder establir 

que qualsevol adolescent és igualment capaç per a l’exercici de tots aquests 

drets.  

 S’ha de protegir sobretot l’interès superior del nen o nena, que implica que quan 

l’adolescent prengui decisions lesives al seu propi interès, hi ha la possibilitat que 

qualsevol persona demani l’auxili judicial per apartar-lo del perill, tal com 

estableix l’article 158.4 del Codi civil espanyol.91 

 

Els menors d’edat han de ser reconeguts com a ciutadans de ple dret, sens perjudici de 

les limitacions que es deriven del fet de ser menor d’edat, segons la Llei 14/2010, del 

27 de maig, relativa als drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència; per tant, 

els poders públics tenen l’obligació de vetllar per aconseguir que aquest dret sigui una 

realitat.  

 

                                                        
91

 Aquest article assenyala que “El jutge, d'ofici o a instància del mateix fill, de qualsevol parent o del 
Ministeri Fiscal, ha de dictar: (...) les altres disposicions que consideri oportunes, a fi d'apartar el menor 
d'un perill o d'evitar-li perjudicis”. 
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L’autonomia de les adolescents en l’àmbit sanitari 

 

És particularment important esmentar aquí amb detall el que assenyalen les lleis 

relatives a l’autonomia del pacient en l’àmbit de la salut. La Llei 21/2000,92 en l’àmbit 

autonòmic, en l’article 7.2b) disposa que només quan el menor d’edat no sigui ni 

intel·lectualment ni emocionalment competent per comprendre l’abast de la 

intervenció sobre la seva salut, el consentiment l’ha de donar el seu representant. 

Però, fins i tot en aquests casos, si és més gran de 12 anys, sempre s’ha d’escoltar 

l’opinió de l’adolescent i aquest ha d’intervenir tant como sigui possible en la presa de 

decisions (article 7.4). 

 

La mateixa norma estableix que en la resta dels casos, és a dir, quan el menor d’edat és 

competent per comprendre l’abast de la intervenció sobre la seva salut, ha de prestar 

el seu consentiment personalment, especialment si es tracta de menors emancipats o 

que tinguin més de 16 anys.  

 

La Llei 41/2002,93 en l’àmbit estatal, afegeix que “en cas d'actuació de risc greu, segons 

el criteri del facultatiu, els pares han de ser informats i la seva opinió cal tenir-la en 

compte per a la presa de la decisió corresponent” (article 9.3.c)). Per tant, es reconeix 

als progenitors el dret a ser informats, però limitat únicament als casos d’actuacions 

que suposin un risc greu, d’acord amb el criteri mèdic.  

 

Aquesta disposició mostra que el dret dels progenitors a ser informats és molt 

restrictiu en l’àmbit de l’atenció sanitària perquè, per principi, cada cop que els nens i 

nenes o adolescents tinguin comprensió suficient, han de donar ells mateixos el 

consentiment per a aquestes intervencions, i la informació als progenitors només es 

limita als casos de risc greu.  

                                                        
92

 Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre el dret d’informació concernent la salut i l'autonomia del 
pacient, i la documentació clínica (DOGC núm. 3303, d’11 de gener de 2001, i BOE núm. 29, de 2 de 
febrer  de 2001). 
93

 Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions 
en matèria d'informació i documentació clínica (BOE núm. 274, de 15 de novembre de 2002). 
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La legislació estatal inclou també una disposició específica relativa a les persones amb 

discapacitat, i assenyala que en aquests casos s’ha d’afavorir, per diversos mitjans, que 

pugin prestar per elles mateixes el seu consentiment (article 9.5).  

 

Tot això mostra que, en l’àmbit de les intervencions de salut, la legislació considera 

que som davant d’una esfera de drets personalíssims, on ha de prevaler l’autonomia 

del mateix pacient, encara que en altres matèries tingui limitada la seva capacitat 

d’actuació. 

 

Aquesta mateixa perspectiva és la que té també la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, 

de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.94 L’article 13, 

quart, relatiu a les dones adolescents de 16 i 17 anys d’edat, indica que “el 

consentiment per a la interrupció voluntària de l'embaràs els correspon exclusivament 

a elles d'acord amb el règim general aplicable a les dones majors d'edat”. És a dir, en 

aquesta matèria la legislació reconeix igualment que es tracta de drets personalíssims 

de les adolescents i que els han d’exercir directament elles.  

 

Encara que la Llei assenyala que un dels representants legals, pare o mare –o persones 

amb pàtria potestat o tutors–, de l’adolescent ha de ser informat de la seva decisió, 

aquesta informació queda subjecta al fet que ella hi estigui d’acord, perquè 

l’adolescent pot al·legar que “això li pot provocar un conflicte greu, manifestat en el 

perill cert de violència intrafamiliar, amenaces, coaccions, maltractaments, o es pot 

produir una situació de desarrelament o desemparament”. Si es considera que dins de 

maltractament s’han de considerar també possibles maltractaments psicològics que 

pugui patir l’adolescent, una interpretació coherent requereix la voluntat de 

l’adolescent per donar aquesta informació.  

 

Tal com mostra l’exposició de motius de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica 

del menor: “l’ordenament jurídic, i aquesta Llei en particular, va reflectint 
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 BOE núm. 55, de 4 de març de 2010. 
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progressivament una concepció dels menors d’edat com a subjectes actius, 

participatius i creatius, amb capacitat per modificar el seu propi mitjà personal i social; 

de participar en la cerca i satisfacció de les seves necessitats i en la satisfacció de les 

necessitats dels altres. Aquesta autonomia és especialment àmplia quan es tracta de 

l’exercici dels drets de la personalitat, en els quals s’inclouen tant el que pot 

denominar-se protecció de l’esfera corporal de la persona (la vida, la integritat física...) 

com l’esfera espiritual, en la qual s’inclouria la integritat moral i el reconeixement de la 

pròpia dignitat i el respecte i la consideració per part dels altres membres de la 

comunitat”.95  

 

La normativa en matèria de salut, en aquest sentit, que aprofundeix en la qüestió de 

l’autonomia progressiva dels adolescents, es pot considerar com una regulació 

exemplar en aquesta matèria, i els criteris que es poden desprendre d’aquestes 

normes poden servir en altres casos en què no hi ha una regulació específica.  

 

2.3 ASPECTES RELLEVANTS DAVANT CASOS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA EN L’ÀMBIT DE 

LA PARELLA 

 

L’exposició de motius de la Llei orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat 

penal dels menors, esmenta els principis que han de regir els supòsits de 

responsabilitat dels menors d’edat i els incardina en la responsabilitat dels joves 

infractors que no hagin complert la majoria d’edat penal, d’acord amb l’objectiu de 

reeducar els menors d’edat infractors a partir de les circumstàncies personals, familiars 

i socials, i estableix que es tingui en compte les competències de les comunitats 

autònomes especialment. 

 

Pel que fa a l’adolescent víctima dins de l’àmbit penal, si una adolescent és víctima 

d’un delicte qualsevol és indiferent la seva edat, perquè no es preveu una edat per ser 

víctima, excepte les limitacions que trobem a cada precepte jurídic –com s’ha 
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 Javier GARCÍA GONZÁLEZ, La violencia de género en la adolescencia, Thomson Reuters Aranzadi. 
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assenyalat abans, en relació amb els delictes sexuals, per exemple. El que és més comú 

és que el fet que la víctima tingui menys de 13 anys impliqui un augment de la pena, ja 

sigui perquè hi ha un agreujant per la seva edat o bé perquè s’apliqui un agreujant 

genèric també fonamentat en l’edat de la víctima.  

 

Si l’adolescent és víctima de violència de gènere, és a dir, pateix violència per part de la 

seva parella sentimental, cal distingir si està casada, hi conviuen o tenen fills o filles en 

comú, casos en els quals no hi ha dificultats probatòries respecte al vincle, però si no 

estan casats o no tenen fills en comú ni conviuen, el vincle d’afectivitat és un dels 

requisits que ha de complir i, per tant, acreditar. També s’ha de distingir si l’agressor és 

major o menor d’edat, com s’explicarà més endavant.  

 

c) L’autonomia de les adolescents i la intervenció dels seus progenitors 

 

Una qüestió fonamental pel que fa a la violència masclista en les relacions de parella 

exercida contra noies adolescents és la relativa a la intervenció o el paper dels seus 

progenitors en aquests casos.  

 

Com s’ha assenyalat a l’apartat precedent, hi ha certes disposicions legislatives que 

reconeixen a les adolescents una gran autonomia, específicament en l’àmbit de la 

salut. Davant casos de violència masclista en les relacions de parella, s’ha de considerar 

que l’adolescent pot recórrer a diferents serveis, incloent els de salut. En aquest àmbit, 

s’han de considerar els criteris generals de confidencialitat que es deriven dels drets a 

l’honor i a la intimitat de l’adolescent, i cal tenir en compte que, com s’ha dit, el dret 

dels progenitors a ser informats en l’àmbit de l’atenció sanitària és molt restrictiu, i 

quan els adolescents tinguin comprensió suficient, han de donar ells mateixos el 

consentiment per a aquestes intervencions i la informació als progenitors només es 

limita als casos de risc greu. En els casos de violència masclista, com es desprèn del 

mateix concepte, es tracta de situacions que afecten la salut física, psíquica o sexual de 
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l’adolescent i, per tant, aquest criteri és aplicable plenament, pel que fa a l’atenció 

d’adolescents que pateixen aquesta violència. 

 

Una altra situació és la relativa a la intervenció judicial davant de denúncies de 

violència masclista, ja sigui davant d’un jutjat de menors (si l’agressor també és menor 

d’edat) o un jutjat de violència contra les dones (si l’agressor és major d’edat encara 

que la dona no ho sigui), perquè en aquests casos es requereix sempre la intervenció 

dels representants legals de l’adolescent d’acord amb el marc legal vigent.  

 

Però en el cas que ens ocupa, un supòsit que esdevé cada cop més freqüent és que 

tots dos siguin menors d’edat. En aquests supòsits intervindria el jutjat de menors, que 

prendria declaració a l’agressor i, en relació amb la víctima, s’aplicaria el que 

s’estableix en dues disposicions de la Llei 5/2000, de responsabilitat penal dels menors, 

concretament en els articles 4 i 25. 

 

L'article 4, principalment, defineix els drets de les víctimes (siguin majors o menors 

d’edat) que poden personar-se com a acusació particular contra l’agressor des de l'inici 

de les diligències: 

“Article 4 
Drets de les víctimes i dels perjudicats 
 
El Ministeri Fiscal i el jutge de menors han de vetllar en tot moment per la 
protecció dels drets de les víctimes i dels perjudicats per les infraccions 
comeses pels menors.  
 
De manera immediata se’ls ha d’instruir de les mesures d’assistència a les 
víctimes que preveu la legislació vigent. 
 
Les víctimes i els perjudicats tenen dret a personar-se i ser part en l’expedient 
que s’incoï a aquest efecte, per la qual cosa el secretari judicial els ha 
d’informar en els termes que preveuen els articles 109 i 110 de la Llei 
d’enjudiciament criminal, i instruir-los del seu dret a nomenar un advocat o a 
instar el nomenament d’un advocat d’ofici en el cas que siguin titulars del dret 
a l’assistència jurídica gratuïta. Així mateix, els ha d’informar que, si no es 
personen en l’expedient i no fan renúncia ni reserva d’accions civils, el Ministeri 
Fiscal les ha d’exercir si correspon. 
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Els que s’hi personin poden prendre coneixement des d’aleshores de les 
actuacions i instar la pràctica de diligències i tot el que convingui al seu dret.  
 
Sense perjudici d’això, el secretari judicial ha de comunicar a les víctimes i als 
perjudicats, tant si s’han personat com si no ho han fet, totes les resolucions 
que adoptin tant el Ministeri Fiscal com el jutge de menors que puguin afectar 
els seus interessos. 
 
Especialment, quan el Ministeri Fiscal, en aplicació del que disposa l’article 18 
d’aquesta Llei, desisteixi de la incoació de l’expedient, immediatament ho ha de 
posar en coneixement de les víctimes i perjudicats, i els ha de fer saber el seu 
dret a exercir les accions civils que els assisteixen davant la jurisdicció civil. 
 
De la mateixa manera, el secretari judicial ha de notificar per escrit la sentència 
que es dicti a les víctimes i perjudicats per la infracció penal, encara que no 
s’hagin mostrat part en l’expedient.” 

 

D'altra banda, l'article 25 fa referència específicament als supòsits en què la víctima és 

menor d'edat (o és legalment incapaç) i estableix, com succeeix, per exemple, en els 

procediments civils, que ha d'anar acompanyada i representada pel representant legal, 

que normalment són els progenitors. 

“Article 25 
De l’acusació particular 
 
Es poden personar en el procediment com a acusadors particulars, deslliurats de 
les accions que preveu l’article 61 d’aquesta Llei, les persones directament 
ofeses pel delicte, els seus pares, els seus hereus o els seus representants legals 
si són menors d’edat o incapaços, amb les facultats i els drets que deriven de ser 
part en el procediment, entre els quals hi ha: 
 
a) Exercir l’acusació particular durant el procediment.  
b) Instar la imposició de les mesures a què es refereix aquesta Llei.  
c) Tenir vista de les actuacions i ser notificat de les diligències que se sol·licitin i 
s’acordin.  
d) Proposar proves que versin sobre el fet delictiu i les circumstàncies de la seva 
comissió, excepte pel que fa a la situació psicològica, educativa, familiar i social 
del menor.  
e) Participar en la pràctica de les proves, ja sigui en fase d’instrucció o en fase 
d’audiència; a aquests efectes, l’òrgan actuant pot denegar la pràctica de la 
prova d’acarament, si és sol·licitada, quan no sigui fonamental per a 
l’esbrinament dels fets o la participació del menor en aquests.  
f) Ser oït en tots els incidents que es tramitin durant el procediment.  
g) Ser oït en cas de modificació o de substitució de mesures imposades al menor.  
h) Participar en les vistes o audiències que es realitzin.  
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i) Formular els recursos procedents d’acord amb aquesta Llei.  
 
Una vegada admesa pel jutge de menors la personació de l’acusador particular, 
se li han de traslladar totes les actuacions substanciades de conformitat amb 
aquesta Llei i se li ha de permetre intervenir en tots els tràmits en defensa dels 
seus interessos.” 

 
Però també hem de destacar que aquest article pot entrar en contradicció amb el que 

preveu la mateixa Llei en l’article 19, ja que permet que quan el delicte sigui menys 

greu o falta, el Ministeri Fiscal pugui demanar el desistiment de la continuació del 

procediment, cosa que perjudica els interessos de la víctima, que només es veuen 

assegurats si té un advocat propi. 

 

Igualment, hem d’esmentar el que estableix l'article 416 de la Llei d’enjudiciament 

criminal: 

“Estan dispensats de l’obligació de declarar: 
1. Els parents del processat en línies directa ascendent i descendent, el cònjuge 
o la persona unida per una relació de fet anàloga a la matrimonial, els germans 
consanguinis o uterins i els col·laterals consanguinis fins al segon grau civil, així 
com els parents a què es refereix el número 3 de l’article 261. 
El jutge instructor ha d’advertir el testimoni que es trobi comprès en el paràgraf 
anterior que no té obligació de declarar en contra del processat, però que pot 
fer les manifestacions que consideri oportunes, i el secretari judicial ha de 
consignar la resposta que doni a aquest advertiment.” 
 

 

El mateix article, en el darrer paràgraf assenyala que “si algun dels testimonis es troba 

en les relacions indicades en els paràgrafs precedents amb un o més processats, està 

obligat a declarar respecte dels altres, llevat que la seva declaració pugui comprometre 

el seu parent o defensat”.  

  

Aquest article (modificat per la Llei 13/2009, de reforma de la legislació processal per a 

la implantació de la nova oficina judicial) estableix un altre sector de persones que 

estan dispensades a declarar, ja que expressament es relaciona el dret del cònjuge 

amb la persona a la qual es troba unida per una relació de fet anàloga a la matrimonial. 
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Aquest fet en la regulació anterior no estava previst expressament, encara que els 

tribunals ja feien una interpretació extensiva de l’article anterior modificat.   

 

En aquests casos, la víctima passa a tenir la condició de testimoni i, per tant, ha de ser 

citada a declarar. Si el dia del judici la víctima es nega a declarar, no es pot llegar la 

seva declaració anterior feta davant el jutjat i, per tant, no es pot condemnar l’agressor 

per falta de proves. Per això, diversos sectors demanen la reforma d'aquest article, i 

sol·liciten que sigui obligatori que les víctimes declarin, i que si són citades com a 

testimonis i no declaren, se'ls imposi una multa. No estan d'acord en el fet que la dona 

víctima es pugui acollir a aquest dret quan ha estat ella la que ha denunciat 

expressament els fets i s'ha iniciat el procés penal, ja que consideren que en aquests 

casos no podrien fer-ho. Però insistim que és una qüestió en la qual no hi ha un criteri 

unànime. 

 

a) Responsabilitat penal dels adolescents 

 

Hem de tenir en compte que el terme adolescent no es reconeix com a tal en les lleis 

penals espanyoles, fet del qual deriven molts problemes a la pràctica. No es fa, doncs, 

distinció entre persones menors d’edat i adolescents, sinó que simplement es 

distingeix menors d’edat de majors d’edat.  

 

A l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol, dintre del grup de persones menors d’edat, 

sí que trobem la distinció entre els irresponsables penalment, és a dir, sense 

responsabilitat penal que estan en la franja d’edat de 0 a 14 anys, i els responsables 

penals a partir dels 14 anys, per als quals hi ha una legislació específica: la Llei orgànica 

reguladora de la responsabilitat penal dels menors, concretament en l’article primer. Si 

del delicte se’n deriva responsabilitat civil pels danys o perjudicis causats, la persona 

menor d’edat respon directament junt amb els seus progenitors de manera solidària. 
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b) Llibertat sexual dels adolescents / delictes sexuals contra adolescents 

 

El Codi penal no criminalitza tota relació sexual amb persones adolescents, només 

quan es tracta de persones de menys de 13 anys. Des d’aleshores, únicament són 

sancionats els casos en què el consentiment atorgat per la persona menor d’edat es 

troba viciat per la superioritat manifesta que concorre en l’altra persona (en el supòsit 

que sigui major d’edat). Això és el que estableix l’article 181.3 del Codi penal en relació 

amb el delicte d’abús sexual:  

“Cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el culpable d’una 
situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima se 
impondrá la pena de multa de seis a doce meses.” 

 

És l’edat de la víctima que, valorada amb altres circumstàncies, pot donar lloc a 

aquesta situació de superioritat que exigeix el delicte d’abús sexual amb prevalença: 

 La Sentència del Tribunal Suprem 35/2009, de 5 de gener, esmenta 

expressament que “És necessària una manifesta superioritat i una prevalença 

d’aquesta en termes que resultin incompatibles amb un verdader exercici de la 

llibertat personal, entesa com a capacitat d’autodeterminar-se. (...). L’edat de la 

víctima, per si sola irrellevant quan arriba al límit dels 13 anys en què el 

legislador ha volgut situar la capacitat de consentir relacions sexuals, pot tenir 

significat si se li uneixen altres dades que en conjunt denoten la prevalença del 

tipus penal”.  

 La Sentència del Tribunal Suprem 6476/2012 estableix que “El legislador, a la 

vegada que reconeix la capacitat de decisió en l’esfera sexual a partir dels 13 

anys, ha volgut que l’exercici de la llibertat sexual per als adolescents no sigui el 

resultat d’una acceptació mediatitzada per la superioritat manifesta de la 

persona amb la qual els adolescents puguin arribar a mantenir, en un determinat 

moment, algun episodi de caràcter sexual”. 

 

És a dir, per accedir a mantenir relacions sexuals, el legislador té en compte la 

capacitat natural del menor d’edat, així com si hi ha hagut coacció per tal d’aconseguir 

el consentiment. Actualment, i a causa dels nombrosos casos polèmics i mediàtics, els 
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legisladors estan valorant l’opció d’apujar l’edat en la qual es pot entendre que les 

persones han prestat consentiment sense estar viciat a l’hora de mantenir relacions 

sexuals, però de moment és un projecte. 

 

En aquest aspecte entenem rellevant analitzar la Sentència del Tribunal Suprem 

3924/2000, concretament el supòsit de fet següent: un senyor de 41 anys ordena a 

una noia de 15 anys mantenir relacions sexuals, que van durar 2 anys. El denunciant es 

va aprofitar del caràcter de la nena que, en perdre els seus pares i en estar sota la 

tutela dels seus tiets (amics íntims del denunciat), va patir dificultats en el 

desenvolupament del seu caràcter, ja que tenia molt baixa l’autoestima. La Sentència, 

la van aprovar la majoria dels magistrats (excepte un vot particular), que entenien que 

la noia va poder decidir tenir relacions sexuals amb l’agent o no, i que si no s’hi va 

oposar, era perquè ho acceptava, ja que no va haver-hi mai violència ni intimidació per 

part d’ell. Els magistrats van entendre que, si no va haver-hi un comportament coactiu 

ni violent, com que la jove tenia 15 anys i excedia el llindar de 13 anys que estableix la 

llei, van determinar que si no s’havia oposat a mantenir relacions era perquè ho volia, 

sense tenir en compte que hi ha menors que veuen les persones majors d’edat com a 

subjectes d’autoritat als quals s’ha d’obeir, i més quan hi ha tanta diferència d’edat. 

 

No obstant això, va haver-hi un vot particular, el del magistrat Cándido Conde-

Pumpido, que hi discrepava i entenia que la desproporció d’edat, l’experiència vital, la 

posició social i familiar i la maduresa psíquica eren tan notòries que reclamava la tutela 

penal de l’adolescent enfront de l’abús manifest de què havia estat objecte.  

 

En el seu vot, el magistrat esmenta la Sentència 170/2000, de 14 de febrer, en què 

s’assenyala que el Codi penal de 1995 ha configurat de manera diferent la redacció de 

l’abús sexual amb prevalença, substituint l’expressió anterior “prevalent-se de la seva 

superioritat originada per qualsevol relació o situació” per “prevalent-se el culpable 

d’una situació de superioritat manifesta que coarti la llibertat de la víctima”. En 

aquest sentit s’expressa la doble exigència: 
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 que la situació de superioritat sigui, a la vegada, notòria i evident (manifesta), és 

a dir, objectivament apreciable i no sols percebuda subjectivament per una de 

les parts, i  

 que sigui també eficaç, és a dir, que tingui rellevància suficient en el cas concret 

per coartar o condicionar la llibertat d’elecció de la persona sobre qui s’exerceix.  

 

Conde-Pumpido entén que no és necessària l’exteriorització d’un comportament 

coactiu (com sostenen la majoria de magistrats), ja que és la mateixa situació de 

superioritat manifesta de l’agent i la d’inferioritat notòria de la víctima, és a dir, la 

desproporció entre les posicions d’ambdós, la que determina per si mateixa la pressió 

coactiva que condiciona la llibertat per decidir de la víctima, i és l’aprofitament 

conscient per l’agent de la manifesta situació d’inferioritat de la víctima que restringeix 

de manera rellevant la seva capacitat de decidir lliurement, el que converteix el seu 

comportament en abusiu, sense necessitat que hi hagi expressament exteriorització 

d’un comportament coactiu.  

 

Aquesta discrepància jurisprudencial té efectes que poden donar resultats perniciosos, 

ja que no sempre un menor d’edat respon de la mateixa manera a una imposició d’un 

adult, tot i que no vulgui mantenir relacions sexuals. La conclusió, doncs, és que hi ha 

discrepància en la jurisprudència sobre el que s’entén com a coacció, definida com 

‘l’aprofitament del major d’edat de la situació de prevalença social i relacional’.96 

 

                                                        
96

 Una mostra que es tracta de temes absolutament discutibles i de criteris dispars és que, recentment, 
el Consell de Ministres ha aprovat a principis d’abril de 2013 l'anomenat Pla estratègic nacional 
d’infància i adolescència 2013-2016, que conté 8 objectius i 125 mesures amb la finalitat de "mejorar el 
bienestar  y la calidad de vida de todos los menores, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, y 
favorecer el pleno desarrollo de sus capacidades". En aquest Pla, es recullen drets i obligacions dels 
menors d’edat d’acord amb la seva edat. 
Entre altres mesures, proposa augmentar l'edat mínima per contraure matrimoni –que passaria dels 14 
als 16 anys amb autorització del jutge– i per mantenir relacions sexuals consentides amb un adult i no 
incórrer en un delicte d’abús. L'edat del consentiment sexual s'elevarà d'acord amb el que estableixi el 
Parlament espanyol, per tal d'evitar l’explotació sexual i la pederàstia, tot i que encara no se n'ha 
concretat l'edat. 
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c) La interpretació de la Llei orgànica 1/2004: el concepte de relació de 

parella, relació anàloga d’afectivitat, festeig i relacions afectives en els 

casos d’adolescents 

 

El fonament de la Llei 1/2004, de 28 de desembre, és “actuar contra la violència que, 

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

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

hagin estat els seus cònjuges o de qui estigui o hagi estat lligat a elles per relacions 

d’afectivitat similars, encara sense convivència”. És clar, doncs, que la fonamentació de 

la violència de gènere es basa en una pretesa superioritat de l’home que imposa, 

violentant els drets fonamentals de la dona, la seva voluntat, i una submissió per 

mantenir un control, que minva el desenvolupament natural de la dona.  

 

La diferència entre un delicte o una falta de violència de gènere davant d’un mateix 

supòsit de fet recau en els subjectes actius i passius i en el context on succeeixi: el 

subjecte actiu és l’home que sigui o hagi estat el cònjuge o qui estigui o hagi estat lligat 

a la dona amb una relació anàloga d’afectivitat, encara que no hi hagi convivència, i el 

subjecte passiu és la dona que sigui o hagi estat cònjuge de l’autor o estigui o hagi 

estat lligada a ell per una relació d’afectivitat encara que no es requereix convivència.97 

Observem, doncs, que el Codi penal eleva certs supòsits de fet que, per la 

característica de la relació que hi ha entre l’agressor i la víctima, passen a ser delictes, i 

                                                        
97

 Des del punt de vista punitiu, s’han de considerar els articles del Codi penal que regulen els supòsits 
de la violència de gènere: articles 148, 153.1, 171.4 i 173.2, i que estableixen, entre altres, aquests 
requisits:  
“Art. 148. Les lesions previstes en l'apartat 1 de l’article anterior poden ser castigades amb la pena de 
presó de dos a cinc anys, atenent el resultat causat o risc produït: 
4t. Si la víctima és o ha estat la seva cònjuge o persona que estigui o hagi estat lligada a ell per una 
relació anàloga d'afectivitat, fins i tot sense convivència.” 
“Art. 153.1. El qui, per qualsevol mitjà o procediment, causi un altre menyscapte psíquic o una lesió no 
definits com a delicte en aquest Codi, o colpegi o maltracti d’obra un altre sense causar-li lesió, quan 
l’ofesa sigui o hagi estat esposa o dona que estigui o hagi estat lligada a ell per una relació anàloga 
d’afectivitat, fins i tot sense convivència, o persona especialment vulnerable que hagi conviscut amb 
l’autor...” 
“Art. 173.2. El qui habitualment exerceixi violència física o psíquica sobre qui sigui o hagi estat la seva 
cònjuge o sobre la persona que estigui o hagi estat lligada a ell per una relació anàloga d’afectivitat, fins i 
tot sense convivència...” 
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si la relació entre els afectats no és anàloga a una relació d’afectivitat, no s'emmarca 

en violència de gènere i es queda en falta.98 Per tant, les relacions de festeig quedarien 

emparades per la Llei 1/2004, sempre que hi hagi una estabilitat amb una certa 

duració, i les relacions esporàdiques no serien objecte de la Llei integral de violència 

de gènere.  

 

La Circular 6/2011 general de l’Estat les defineix com ‘a situacions similars a les de la 

unió de parella que, sense ser-ho, transcendeixen els llaços de l’amistat, l’afecte i la 

confiança’, i estableix que és suficient que hi hagi un cert grau de compromís o 

estabilitat, encara que no hi hagi fidelitat ni hi hagi expectatives de futur. Així, davant 

del cas en què hi ha una víctima de menys de 18 anys que manté amb l’acusat una 

relació sentimental, hauríem d’entendre que són aplicables els preceptes tipificats en 

el Codi penal com a delicte. Des de la perspectiva doctrinal s’ha entès que això és així 

perquè la dona menor d’edat que té una relació estable amb un noi major d’edat, ha 

de tenir la mateixa protecció que la dona més gran de 18 anys. No es pot establir el 

marc de protecció de la víctima depenent de la majoria o minoria d’edat d’aquesta.99 

 

Per tant, només se situen fora de la relació anàloga d’afectivitat les relacions purament 

esporàdiques i de simple amistat, en les quals el component afectiu encara no ha 

tingut ni tant sols l’oportunitat de desenvolupar-se i arribar a condicionar els mòbils 

del subjecte actiu de la violència sobre la dona. Per tant, la pràctica total de les 

relacions afectives entre adolescents, igual que entre els adults, han de tenir el requisit 

mínim de relació anàloga d’afectivitat. No obstant això, els tribunals no sempre tenen 

clares la delimitació d'aquest concepte i l'aplicació dels tipus penals, ja que a la 

pràctica poden haver-hi sentències de tot tipus.  

 

                                                        
98

 En el supòsit que no es donessin aquestes identitats, ens trobaríem davant un delicte o falta comuns i 
no davant un supòsit de fet que encaixa en el que preveu el precepte específic de violència de gènere, i 
es podria aplicar a més, si escau, la circumstància mixta de parentesc de l’article 23 del Codi penal. 
99

 Violencia doméstica y de género, 337 preguntas y respuestas (Editorial Sepin) de Vicente Magro 
Servet, president de l’Audiència Provincial d’Alacant, membre de l’Observatori de Violència Domèstica i 
Gènere del CGPJ. 
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Efectivament, determinar si els adolescents que festegen tenen una relació anàloga 

d’afectivitat, tal com preveu el Codi penal, perquè es doni el supòsit de fet on encaixi 

l’il·lícit penal de violència de gènere, és controvertit. Hem de tenir present que la 

doctrina equipara de forma unànime les relacions matrimonials amb les unions de fet, i 

també inclou les relacions de festeig sense convivència, en què l’edat és irrellevant a 

aquests efectes. Així, els adolescents que tenen una relació sentimental tenen la 

consideració de parella i mantenen una relació anàloga d’afectivitat comparable al 

matrimoni o a les unions estables de parella pel que fa al delicte de violència de 

gènere.  

 

Per tant, quant a la definició de festeig, és indiferent que es tracti de víctimes menors 

o majors d'edat. El problema és delimitar què s’entén per festeig perquè s'apliqui el 

tipus penal, i insistim en el fet què la jurisprudència és variada. No obstant això, es 

parteix de la base que en general, durant l'adolescència, normalment no hi ha un 

compromís seriós amb perspectives serioses, i amb aquesta premissa alguns 

maltractaments han quedat fora del que és violència de gènere, d'acord amb el que 

assenyalen algunes sentències. 

 

Per exemple, en la Sentència núm. 250/2009 de l’Audiència Provincial de Cantàbria, de 

5 de novembre de 2009, l’apreciació de violència de gènere quan una víctima és 

menor d’edat, depèn de dades i factors externs com són: el fet d’estudiar o treballar, 

la dependència econòmica o la finalitat de vida. Aquests requisits, el tipus penal no els 

exigeix expressament, ja que el supòsit de fet és el següent: un home de 18 anys en el 

moment de l’enjudiciament i una dona de 15 han tingut una relació durant diversos 

anys fins que ella va decidir posar-hi fi. Ell, amb la pretensió de reprendre-la, li trucava 

insistentment al mòbil, es presentava on estudiava, colpejava objectes i va arribar a 

amenaçar-la. Pretenia controlar-la en tot moment i obligar-la a reprendre la relació, ja 

que ella havia manifestat que no la volia. A la Sentència es va determinar que, com no 

hi havia una relació estable (característica necessària) i ella era adolescent i no tenia 

recursos econòmics, no constituïa un supòsit de fet de violència de gènere.  
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Aquests criteris d’interpretació poden portar a situacions absolutament injustes davant 

d’uns fets greus, i, lògicament, crear impotència i desmotivació a l’hora de denunciar-

les en no considerar-se acreditada l'existència del festeig. 

 

D’altra banda, la Sentència núm. 275/2012 de l'Audiència Provincial de Tenerife, de 2 

de febrer de 2012, estableix:  

“Alega la parte recurrente (el denunciado) el primero de los motivos de 
apelación, por inexistencia de relación de afectividad análoga a la del 
matrimonio, afirmándose que la relación que unía a los implicados era 
meramente sexual esporádica y circunstancial, por lo que no tiene encaje en 
dicho precepto, calificándola erróneamente el juzgador a quo como relación 
de noviazgo." 

 

Davant d’això, l’Audiència argumenta:  

“Tal y como se ha indicado en anteriores sentencias de esta misma Sección, 
<<Como hemos señalado en otras ocasiones a raíz de la reforma de los artículos 
153 y 173.2 del CP por la Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, los 
mismos extienden su ámbito aplicativo a aquellos casos en los que (...)>> la 
ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al 
(agresor) por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia."  

 

També el Tribunal Suprem, en la Sentència de 12 de maig de 2009, va assenyalar que:  

"No resulta fácil, desde luego, dar respuesta a todos y cada uno de los 
supuestos que la práctica puede ofrecer respecto de los modelos de 
convivencia o proyectos de vida en común susceptibles de ser tomados en 
consideración para la aplicación de aquellos preceptos. La determinación de 
qué se entiende por convivencia o la definición de cuándo puede darse por 
existente una relación de afectividad, desaconsejan la fijación de pautas 
generales excesivamente abstractas. No faltarán casos en los que esa relación 
de afectividad sea percibida con distinto alcance por cada uno de los 
integrantes de la pareja, o supuestos en los que el proyecto de vida en común 
no sea ni siquiera compartido por ambos protagonistas. 
Sin embargo, no pueden quedar al margen de los tipos previstos en los 
artículos 153 y 173 del CP situaciones afectivas en las que la nota de la 
convivencia no se dé en su estricta significación gramatical: vivir en compañía 
de otro u otros. De lo contrario, excluiríamos del tipo supuestos perfectamente 
imaginables en los que, pese a la existencia de un proyecto de vida en común, 
los miembros de la pareja deciden de forma voluntaria, ya sea por razones 
personales, profesionales o familiares, vivir en distintos domicilios. (...) De 
modo que ha de extraerse como elemento esencial la existencia de un proyecto 
de vida en común, debiendo excluir del ámbito de su ampliación, so pena de 
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desnaturalizar el tipo, aplicándolo de forma extensiva, aquellos casos de 
relaciones esporádicas en las que claramente no exista una voluntad de 
permanencia o estabilidad como los supuestos de acoso laboral y otras 
relaciones de la vida social.” 

 

El Tribunal Suprem insisteix en el següent:  

“Lo decisivo para que la equiparación se produzca es que exista un cierto grado 
de compromiso o estabilidad, aun cuando no haya fidelidad ni se compartan 
expectativas de futuro. Quedarían, eso sí, excluidas las relaciones puramente 
esporádicas y de simple amistad, en las que el componente afectivo todavía no 
ha tenido ni siquiera la oportunidad de desarrollarse y llegar a condicionar los 
móviles del agresor. 
En definitiva, la protección penal reforzada que dispensan aquellos preceptos 
no puede excluir a parejas que, pese a su formato no convencional, viven una 
relación caracterizada por su intensidad emocional, sobre todo cuando esa 
intensidad, aun entendida de forma patológica, está en el origen de las 
agresiones. Tal doctrina permite en el presente caso tener por acreditada la 
existencia de la relación sentimental que unía al apelante y a la Sra. Victoria en 
el momento de acaecer los hechos declarados probados. (…) por lo que resulta 
fácil concluir la existencia entre ellos de una relación sentimental que implicaba 
un cierto grado de compromiso o estabilidad, aun cuando no hubiese fidelidad 
ni se rompiesen expectativas de futuro. Relación que habilita la aplicación del 
tipo delictivo por el que aquél ha resultado finalmente condenado, 
incardinándose su actuación dentro del ámbito de la violencia de género.” 

 

Per tant, encara que no hi hagi fidelitat o expectatives de futur, com passa en les 

relacions entre adolescents, tot i que no hi ha un cert component afectiu, s’han 

d’aplicar els tipus penals de violència de gènere. La valoració d’aquestes relacions és 

molt important perquè, en alguns casos, tot i que hi hagi amenaces lleus o agressions 

sense lesió, si no s'acredita la relació personal entre les parts, no es considera un 

delicte, sinó una falta.100 

                                                        
100

 Per exemple, l’article 171.4 del Codi penal estableix que: “El que de modo leve amenace a quien sea 
o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del 
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o 
tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.”  
Aquest és un altre exemple paradigmàtic dels problemes d’interpretació jurídica dels articles esmentats 
perquè, per exemple: què s’entén per amenaces lleus? És un terme discutible perquè: on és el límit que 
diferencia una amenaça greu d’una de lleu? Un cop més depèn del criteri judicial. 
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Finalment, a més de les qüestions relatives a la delimitació de les relacions anàlogues 

d’afectivitat, per efectes de l’aplicació de la Llei orgànica 1/2004, hem d'afegir una 

altra qüestió controvertida, ja que alguns sectors jurisprudencials exigeixen a més que 

el delicte o la falta hagin estat “conseqüència de la discriminació, la desigualtat i les 

relacions de poder que té ell sobre la dona”, i que si no hi ha aquesta superioritat o 

dominació, no podem parlar de violència de gènere, tot i que els articles esmentats no 

ho estableixen expressament com a requisit. En conseqüència, en cas de no donar-se 

aquesta situació de domini, alguns sectors entenen que no en tota la violència de 

gènere s’ha d’aplicar de manera automàtica l’article 153 del Codi penal. 

 

La Sentència de 20 de febrer de 2012 de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 

20a,  manté que en aquests preceptes:  

“Es indispensable la acreditación no solo de la comisión del hecho previsto en la 
norma, sino también de la situación de dominación, es decir, que aquel hecho 
supone el ejercicio por parte del agresor o agresora de un acto de dominación 
sobre su pareja u otro miembro de la familia, discriminatorio para estos 
últimos. 
A tal efecto probatorio, deberán tenerse en cuenta las circunstancias que 
rodean la acción y la entidad de la acción misma, puesto que a partir de esos 
parámetros puede inferirse la intención del autor, es decir, el ejercicio de un 
acto de dominación sobre el otro; por lo que no podrá hacerse esa inferencia 
en los casos en que la agresión no se realice en circunstancias de dominación o 
desigualdad, y si no concurren esas circunstancias, no podrá subsumirse la 
acción en los tipos de violencia doméstica puesto que ello resultaría contrario a 
la voluntad del legislador, al no lesionar la acción el complejo de intereses que 
dichos artículos tratan de proteger; por esa razón en esos casos deberá 
acudirse a la normativa general y calificar los hechos como falta.”   

 

En un sentit similar, la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 20a, de 

17 de desembre de 2012, estableix: 

“A tal efecto probatorio, deberán tenerse en cuenta las circunstancias que 
rodean la acción y la entidad de la acción misma, puesto que a partir de esos 
parámetros puede inferirse la intención del autor, es decir el ejercicio de un 
acto de dominación sobre la mujer, por lo que no podrá hacerse esa inferencia 
en los casos de pelea entre los dos cónyuges en igualdad de condiciones 
adoptando ambos un posicionamiento activo en la pelea o de amenazas o 
coacciones leves que no se realicen en circunstancias de dominación o 
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desigualdad... por lo que subsumir esas conductas en los tipos de violencia de 
genero resultaría contrario a la voluntad del legislador, al no lesionar el 
complejo de intereses que dichos artículos tratan de proteger, por esa razón en 
esos casos debe acudirse a la normativa general y calificar los hechos como 
falta.”  

 

I també la Sentència de l’Audiència Provincial de València, dictada el 26 de juny de 

2007, que fa una explicació detallada de les característiques que diferencien el supòsit 

de falta i delicte de violència de gènere dels que no ho són, recull: 

“Solo los hechos en los que se aprecien estas connotaciones que pongan de 
manifiesto una injustificable ideología de dominación hacia el otro sexo y 
gravemente negadora de la dignidad de las personas, y se cometan con esas 
finalidades, serán integradores de ese tipo de violencia. Y sostener esto no 
supone saltarse el principio de legalidad ni el de especialidad penal, sino corto y 
cerrado marco antes descrito, se mantiene en nuestro derecho penal la 
proporcionalidad y el equilibrio y se evita el exceso y el abuso.” 

 

Però sortosament hi ha nombroses sentències que no exigeixen aquest requisit de 

dominació de l’home per entendre que ens trobem davant de violència de gènere. 

Il·lustra aquest aspecte la Sentència de l’Audiència Provincial de Tarragona, Secció 4a, 

de 23 de març de 2010, que en els seus fonaments de dret estableix:  

“Primero. (…) Por el Ministerio Fiscal se interpone recurso de apelación contra 
la sentencia de instancia, alegando infracción de las normas del ordenamiento 
jurídico en relación con la interpretación realizada en dicha sentencia en cuanto 
a lo establecido en los artículos 153.1 y 2 del Código penal, por cuanto refiere, 
basándose la juzgadora de instancia en la exclusiva circunstancia de haberse 
producido una riña que califica como mutuamente aceptada, prescinde del tipo 
contemplado en dicho precepto, cuyas notas configuradoras concurren en los 
hechos declarados probados en la Sentencia, y condena a cada uno de los 
acusados por una falta del artículo 617 del Código penal, en el caso del Sr. xxx 
por lesiones del apartado 1 y en el caso de la Sra. xxx por maltrato de obra del 
apartado 2.  La representación del Sr. xxx se opone al recurso interesando la 
confirmación de la Sentencia apelada por considerar que para la aplicación del 
tipo penal del precitado artículo 153 es preciso que una parte pueda ser 
calificada como agresora y otra como víctima, situación que no concurre en el 
caso de autos, por haber acontecido los hechos en el seno de ’una discusión 
mutuamente aceptada que excluye cualquier idea de agresión y poder basado 
en el miedo y la dominación de un cónyuge sobre su pareja en una situación 
de desigualdad. 
Segundo. El motivo alegado por el Ministerio Fiscal debe prosperar, por 
apreciarse la errónea calificación jurídica de los hechos en que, a juicio de esta 
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Sala, ha incurrido la juzgadora de instancia. Considera la jueza que los 
supuestos de violencia de género en los que no se produzca una situación de 
poder, desplegando violencia física o psíquica un miembro respecto del 
miembro más débil, no serían incardinables en el tipo delictivo, optando por 
calificar dichos hechos como falta. La Sala discrepa abiertamente.  
En suma, consideramos que no cabe eludir la aplicación del artículo 153 del 
Código penal en sus apartados 1 y 2, incluso en supuestos de agresiones 
mutuas, pues lo contrario podría conducirnos a situaciones de suma injusticia, 
pues en definitiva la sanción como delito o falta de una conducta, dependería 
de que el oponente a su vez responda o no a la agresión recibida, que es 
precisamente el argumento que ha llevado a la juzgadora en el presente 
supuesto a la degradación a falta de ambas conductas, precisamente por el 
hecho de haber respondido la ex esposa con un golpe en el pecho a la previa 
agresión del ex esposo.“ 

 

Per tant, és summament important, d’acord amb això exposat, tenir present que si els 

fets no compleixen aquests requisits els tribunals els qualificaran com a falta i no com 

a delicte.  

 

d) La intervenció penal quan el possible agressor és també una persona 

menor d’edat  

 

La Llei orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, en 

relació amb el procediment relatiu a les persones menors d’edat, regula unes mesures 

que no poden ser repressives sinó preventives i especials, orientades cap a la 

reinserció efectiva i l’interès superior del nen, valorades com a criteris que han de 

buscar-se primordialment en l’àmbit de les ciències no jurídiques.  

 

Així, els principis generals que vertebren la Llei orgànica esmentada són: 

 El procediment és de naturalesa formalment penal però materialment 

sancionadoraeducativa, així com les mesures aplicables als infractors que siguin 

persones menors d’edat. 

 Reconeixement exprés de totes les garanties que es deriven del respecte dels 

drets constitucionals i de les exigències especials de l’interès del nen. 
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 Diferenciació de diversos trams a efectes processals i sancionadors en la 

categoria d’infractors que siguin persones menors d’edat, flexibilitat en l’adopció 

i l’execució de les mesures aconsellades per les circumstàncies del cas concret, 

competència de les entitats autonòmiques.  

 Atès que la reacció jurídica dirigida a la persona infractora menor d’edat pretén 

ser una intervenció de naturalesa educativa, rebutja expressament altres 

finalitats essencials del dret penal d’adults, com la proporcionalitat entre el fet i 

la sanció o la intimidació dels destinataris de la norma. Es pretén, per tant, 

impedir tot allò que pogués tenir un efecte contraproduent per a la persona 

menor d’edat, ja que en el tractament del dret penal en relació amb ella ha de 

prevaler l’interès superior del nen o nena en totes les fases del procediment.  

 

Però, en el supòsit en què la parella tingui fills o propietats, la víctima ha d'acudir a la 

jurisdicció civil, ja que el jutjat de menors no té competències per abordar aquests 

assumptes. En aquest sentit, la situació de les adolescents que viuen situacions de 

violència per una parella que també és menor d’edat és força diferent de la de les 

adolescents o les dones que han viscut violència de la seva parella major d’edat, 

perquè aquestes –d’acord amb la Llei integral– van als jutjats especialitzats en 

violència (VIDO), que també tenen competència sobre aquestes qüestions civils. 

L’objectiu primordial de la Llei integral sobre la matèria ha estat evitar la doble 

victimització, i que les dones no hagin d’anar d’un jutjat a un altre. Encara que en 

aquests casos les adolescents han d’anar a diferents jutjats, cal tenir en consideració 

que tenen accés a jutjats especialitzats en aquestes matèries civils, la qual cosa no 

ocorre en els VIDO. Aquesta és una de les crítiques a la concentració de competències 

d’aquests. 

 

En relació amb les ordres de protecció, hi ha certes qüestions que hem de tenir en 

compte i que diferencien el seu tractament, justament perquè són persones menors 

d’edat: 

a) No es pot aplicar el sistema establert relatiu als mitjans telemàtics, com és el cas 

de les polseres electròniques, en igualtat de condicions. La possibilitat d’aplicar 
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aquesta mesura es condiciona al fet que la persona menor d’edat, 

voluntàriament, se sotmeti, i si l’agressor és també menor d’edat, cal igualment 

que ho accepti voluntàriament.  

b) Si es tracta d’un agressor que també és una persona menor d’edat, pel que fa als 

aspectes penals, no hi ha cap dubte que el jutjat de menors pot dictar el que 

consideri convenient.  

  

Tal com estableix L’actualització de protocols locals i circuits d’actuació, marc legal, 

Protocol d’àmbit jurídic de la Diputació de Barcelona, les mesures penals que preveu 

l’article 544.bis de la LECr –per a la protecció de la víctima– són mesures de caràcter 

provisional i la vigència l’estableix el jutge. En principi, s’han de mantenir fins que es 

dicti sentència i, en tot cas, mentre es tramitin els recursos eventuals. Són les 

següents: 

a) Prohibició de residir en determinats llocs. 

b) Prohibició d’aproximar-se a determinats llocs. 

c) Prohibició d’aproximar-se o comunicar-se amb la víctima. 

d) Presó provisional.  

 

El fet d’incomplir aquestes mesures suposa l’aplicació de l’article 468 del Codi penal, 

que preveu un delicte a part i específic relatiu al trencament  de condemna i que 

estableix:  

“1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida 
cautelar, conducción o custodia, serán castigados con la pena de prisión de seis 
meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de 
doce a veinticuatro meses en los demás casos. 
2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que 
quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o 
una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en 
procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que 
se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de 
libertad vigilada.“ 

 

No obstant això, si bé la descripció dels fets i la qualificació penal és comú en persones 

majors i menors d'edat, les penes a imposar són diferents. 
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En relació amb les penes a imposar, quan parlem de persones menors d’edat, i dins de 

l’àmbit penal, volem destacar la Llei orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat 

penal dels menors, que en l’exposició de motius estableix entre altres mesures més 

greus (com pot ser l'internament en un centre de menors) que es poden imposar a una 

persona menor d’edat que sigui autora d’un delicte:  

“18. En la medida de libertad vigilada, el menor infractor está sometido, 
durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a 
cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, 
capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y 
social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor también 
deberá cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta Ley, el 
juez puede imponerle. 
19. La realización de tareas socio-educativas consiste en que el menor lleve a 
cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten su 
reinserción social.” 

 

Per tant, un cop més, i atesa la nostra experiència en aquest àmbit, la idea que hi hagi 

una persona referent per a la persona agressora menor d’edat d’entre el personal 

especialitzat que faci la vigilància i supervisió, li pot aportar un gran benefici, ja que 

potser aquest referent no el troba a casa seva ni al seu entorn. 
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3. INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA ALS ÀMBITS SOCIAL, 
EDUCATIU I SANITARI. LES SITUACIONS DE RISC 

 

3.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

 Observació general núm. 19 del Comitè CEDAW.  

 Declaració sobre l’eliminació de la violència envers la dona. 

 Convenció sobre els drets de l’infant. 

 Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing. 

 Conveni d’Istanbul. 

 Conveni europeu sobre l'exercici dels drets de l'infant. 

 Carta social europea revisada (STE) núm. 163.  

 Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea.  

 Recomanació del Consell de Ministres als estats del Consell d’Europa Rec (2002) 

sobre la protecció de les dones contra la violència.  

 Directiva europea 2012/29/UE (25 d’octubre de 2012) de normes mínimes sobre 

drets, suport i protecció de les víctimes de delictes. 

 Estatut d'autonomia de Catalunya.  

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

la violència de gènere. 

 Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 

 Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

 Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència. 

 

3.2 ASPECTES GENERALS 

 
Les adolescents que pateixen violència a les seves relacions de parella, d’acord amb la 

normativa relativa a la violència contra les dones i a la normativa específica dels drets 
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de la infància, tenen drets relatius a l’assistència i la intervenció especialitzada pel fet 

que són dones víctimes de violència i també nenes.  

 

Com ja s’ha vist als apartats inicials, els diversos instruments internacionals, europeus, 

estatals i autonòmics contenen disposicions específiques en aquest sentit, que 

inclouen: 

 

 Com a dones víctimes de violència: hi ha serveis de suport amb personal 

capacitat (refugis, rehabilitació, suport psicològic, serveis, instal·lacions i 

programes socials i de salut) o assistència especialitzada.101 Aquest caràcter 

especialitzat inclou també el personal judicial, lletrat, mèdic, social, pedagògic i 

de policia i immigració,102 és a dir, tots els professionals que estiguin en contacte 

amb les víctimes103 els quals han d’estar “sensibilitzats pel que fa a la naturalesa 

de la violència de gènere”104 o “assegurar que adoptin una comprensió de la 

violència des d’una perspectiva de gènere”.105  

 

 Com a nenes: els instruments internacionals reconeixen el dret a la cura i 

l’assistència,106 així com la protecció davant qualsevol maltractament,107 qüestió 

que també reitera la normativa autonòmica que estableix: “Els poders públics 

han de prendre totes les mesures necessàries per promoure la recuperació física 

i psicològica i la inserció social dels infants o els adolescents que han estat 

                                                        
101

 Observació general núm. 19 del Comitè CEDAW, Declaració sobre l’eliminació de la violència envers 
la dona, Conveni d’Istanbul (articles 20 i 22), Recomanació del Consell de Ministres als estats del Consell 
d’Europa (2002) sobre la protecció de les dones contra la violència (paràgrafs del 23 a 33 de l’apèndix) i 
la Directiva europea 2012/29/UE (de 25 d’octubre de 2012) de normes mínimes sobre drets, suport i 
protecció de les víctimes de delictes (article 9), així com la Llei orgànica 1/2004 a l’Estat espanyol i la Llei 
5/2008 a Catalunya. 
102

 Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing. 
103

 Article 15 del Conveni d’Istanbul. 
104

 Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing 
105

 Article 49.2 del Conveni d’Istanbul. 
106

 Article 17 de la Carta social europea revisada (STE) núm. 163 i article 24 de la Carta dels drets 
fonamentals de la Unió Europea.  
107

 Article 19.1 de la Convenció sobre els drets de l’infant.  
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víctimes de maltractament” i que “han de rebre protecció especial urgent i 

suport psicològic, educatiu i social, segons què es requereixi en cada cas”.108 

 

 A més, atès que les adolescents són “menors que estan en condicions de formar-

se un judici propi”109 o tenen una comprensió suficient,110 se’ls reconeix el dret 

d'expressar la seva opinió lliurement en tots els assumptes que les afectin i el 

seu dret a ser escoltades, en tot procediment judicial o administratiu que les 

afecti,111 i el dret a sol·licitar el nomenament d'un representant especial en els 

procediments judicials quan els titulars de la responsabilitat parental no pugin 

representar-les.112 

 

 I específicament en relació amb la violència envers les dones joves, s’ha de 

capacitar en matèria de gènere les persones que treballen en programes de 

tractament, rehabilitació i assistència d'un altre índole destinats a les noies 

víctimes de la violència,113 i establir programes segurs i confidencials i serveis 

de suport mèdic, social i psicològic apropiats per a cada edat destinats a les 

nenes que són víctimes de violència.  

 

En els casos de les adolescents víctimes de violència masclista, a més, s’ha de 

considerar que, d’acord amb el Conveni d’Istanbul són “persones vulnerables per llurs 

circumstàncies particulars” (en aquest cas, la seva edat), per tant, les mesures 

preventives, protectores i de suport han de considerar les seves necessitats 

específiques.114 

 

                                                        
108

 Articles 81, 82 i 87 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència. 
109

 Article 12 de la Convenció sobre els drets de l’infant. 
110

 Conveni europeu sobre l'exercici dels drets de l'infant (STE núm. 160), article 3. 
111

 Article 12.2 de la Convenció sobre els drets de l’infant. En el mateix sentit, el Conveni europeu sobre 
l'exercici dels drets de l'infant (STE núm. 160.), article 3, i Carta europea dels drets del nen. 
112

 Article 4 del Conveni europeu sobre l'exercici dels drets de l'infant (STE núm. 160). 
113

 Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing. 
114

 Articles 12.3 i 18.3 del Conveni d’Istanbul.  
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De tot aquest marc normatiu es desprèn clarament que les adolescents que pateixin 

violència en les seves relacions de parella han de tenir accés a una assistència i 

intervenció especialitzades, no sols perquè són víctimes de violència masclista, sinó 

també perquè són nenes que pateixen maltractament. L’especialització, per tant, ha 

de der doble: d’una banda, per tal que els professionals implicats comprenguin la 

naturalesa de la violència de gènere i, de l’altra, perquè considerin les particularitats 

que aquesta violència suposa a les nenes. Això vol dir que el personal que normalment 

fa intervenció amb adolescents ha de tenir una formació especialitzada per 

comprendre la violència des d’una perspectiva de gènere; mentre que el personal que 

intervé en casos de violència de gènere ha de tenir una formació especialitzada sobre 

com tractar nenes i adolescents.  

 

Aquestes consideracions són també coherents amb el contingut de la Directiva de la 

UE sobre víctimes de delictes, quan estableix la vulnerabilitat particular d’algunes 

víctimes –com les de violència en relacions de parella i les nenes i nens– que s’ha de 

considerar en el moment de la intervenció en cada cas.115 

 

En termes més concrets –considerant en particular la legislació estatal i autonòmica– 

això suposa una lectura coherent de les disposicions de la Llei orgànica 1/2004 i la Llei 

autonòmica 5/2008 pel que fa a la violència envers les dones –incloses les 

adolescents–, així com de la Llei orgànica 1/1996116 i de la Llei autonòmica 14/2010117 

pel que fa a la protecció de nens i nenes, considerant a més que totes tenen com a 

marc de referència els instruments internacionals de drets humans en aquestes 

matèries.  

 

La Llei orgànica 1/2004 exposa que els serveis socials d’atenció, emergència, suport i 

acollida i recuperació integral, organitzats per les comunitats autònomes i 

corporacions locals, han de respondre “als principis d’atenció permanent, actuació 

                                                        
115

 Directiva2012/29/UE, del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012, per la qual 
s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes. 
116

 Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.  
117

 Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.  



DRETS DE LES DONES ADOLESCENTS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN LES RELACIONS DE PARELLA I SITUACIONS ANÀLOGUES 

99 
 

urgent, especialització de prestacions i multidisciplinarietat professional”.118 La Llei 

5/2008, a escala autonòmica, assenyala dins dels seus principis que “totes les persones 

professionals que atenen les dones en situacions de violència disposin de la deguda 

capacitació i formació especialitzada”119  i a més disposa la creació del Centre 

d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista, òrgan dependent de l’ICD, 

encarregat de “la formació i la capacitació del personal professional en contacte amb 

el tractament d’aquest tipus de violència”.120  

 

En relació amb les adolescents, la Llei 14/2010 estableix específicament que se l’ha 

d’interpretar i aplicar considerant els tractats internacionals de drets humans i 

“garantint la igualtat en la diferència dels nens i adolescents d’ambdós sexes, per 

eliminar la discriminació sexista (...)”,121 per tant, totes les seves disposicions –incloses 

aquelles que es refereixen a l’atenció de nens i nenes i adolescents davant del 

maltractament– s’han d’interpretar i aplicar tenint en consideració aquest objectiu. 

Així, quan la Llei tracta de la protecció efectiva davant els maltractaments a nens, 

nenes i adolescents i dels serveis especialitzats, aquesta especialització ha de tenir en 

consideració l’objectiu d’eliminar la discriminació sexista manifesta, entre d’altres,  en 

la violència masclista.  

 

D’aquesta manera, encara que l’única referència expressa a la violència masclista en la 

Llei 14/2010 es troba en relació amb nens i nenes i adolescents que conviuen amb 

situacions de violència masclista a l’àmbit familiar (article 95), això no és obstacle per 

entendre que a totes les disposicions que parlen de maltractament a la Llei, s’ha 

d’incloure també la violència masclista a les relacions de parella, considerant la norma 

interpretativa relativa a l’eliminació de la discriminació sexista. Encara que les 

situacions de violència en les relacions de parella no constitueixen situacions “de risc” 

o de “desemparament” –d’acord amb les definicions d’aquestes a la mateixa Llei–,122 sí 

                                                        
118

 Article 19.1 de la Llei orgànica 1/2004.  
119

 Article 7. k) de la Llei 5/2008. 
120

 Article 81.1 de la Llei 5/2008. 
121

 Article 4.1 de la Llei 14/2010.  
122

 Articles 102 i 105 de la Llei 14/2010.  
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que s’han de considerar o incloure en totes les atencions especialitzades relatives a 

maltractament de nens/es i adolescents –tant en relació, per exemple, amb l’atenció 

especialitzada de la policia davant del maltractament a persones menors d’edat123 com 

amb els recursos telefònics i telemàtics especialitzats,124 entre d’altres.  

 

3.3 INTERVENCIÓ EN ELS ÀMBITS SOCIAL, SANITARI I EDUCATIU 

 

La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 

cerca una resposta global a les violències contra les dones en les relacions de parella, 

fins i tot en aspectes preventius, educatius, socials, laborals, assistencials, sanitaris i 

penals. 

 

a) Als serveis socials 

 

L’article 19.6 de la Llei estatal 1/2004, de mesures de protecció integral contra la 

violència de gènere, estableix el següent: 

“Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales 
de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las 
corporaciones locales responderá a los principios de atención permanente, 
actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad 
profesional.” 

 

L’article 8 de la Llei 14/2010 estableix el següent:  

“–1 Qualsevol infant o adolescent ha d'ésser protegit de qualsevol forma de 
maltractament, que inclou el maltractament físic, el psicològic, la negligència, el 
tracte indigne, l'explotació laboral, l'explotació i l'abús sexuals, la corrupció, la 
manipulació, el mal ús de la seva imatge i qualsevol altra forma d'abús. 
–2 Els poders públics han de desenvolupar actuacions per a prevenir, tant en 
l'àmbit individual com en l'àmbit social, les formes més habituals de 
maltractament que es donin als diferents indrets i entorns sociodemogràfics de 
Catalunya, incidint sobre les situacions de risc, tal com són definides per 
aquesta Llei.” 

                                                        
123

 Article 88 de la  Llei 14/2010.  
124

 Article 92 de la Llei 14/2010.  
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En el mateix sentit, l’article 40.3 de l’Estatut d'autonomia de Catalunya recull com a 

principi rector que:  

“Els poders públics han de garantir la protecció dels infants, especialment 
contra tota forma d'explotació, d'abandonament, de maltractament o crueltat i 
de la pobresa i els seus efectes. En totes les actuacions portades a terme pels 
poders públics o per institucions privades l'interès superior de l'infant ha 
d'ésser prioritari.” 

 

Des d’una perspectiva institucional activa en la lluita contra la violència masclista, 

l’article 10 de la Llei catalana 5/2008 preveu l’obligació de les administracions 

públiques de Catalunya de desenvolupar les accions necessàries per detectar i 

identificar situacions de risc o d’existència de violència masclista. En la mateixa línia, 

l’article 11 del mateix cos legal dóna un pas més en establir, al marge de l’obligació de 

denunciar les situacions de violència sobre les quals tinguin coneixement, l’obligació de 

totes les persones professionals dels àmbits de l’educació, de la salut i dels serveis 

socials a intervenir quan hi hagi  una situació de risc o d’una evidència fonamentada de 

violència masclista. 

 

Els articles 81 i 82 de la Llei autonòmica 14/2010 preveuen l’obligació dels poders 

públics de prendre les mesures necessàries per protegir els adolescents davant de 

qualsevol forma de maltractament i promoure la seva recuperació psicofísica i la seva 

inserció social. 125  La Llei distingeix entre situacions de risc i situacions de 

desemparament. Les primeres són aquelles “en què el desenvolupament i el benestar 

de l’infant o l’adolescent estan limitats o perjudicats per qualsevol circumstància 

personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o 

                                                        
125

 Article 81 
Protecció efectiva davant els maltractaments a infants i adolescents 
Els poders públics han de prendre totes les mesures necessàries per a protegir els infants i els 
adolescents de qualsevol forma de maltractament i, especialment, de qualsevol forma de violència 
física, psíquica o sexual. 
Article 82  
Atenció a infants i adolescents maltractats 
Els poders públics han de prendre totes les mesures necessàries per a promoure la recuperació física i 
psicològica i la inserció social dels infants o els adolescents que han estat víctimes de maltractament, 
sens perjudici de la protecció prevista per a les situacions de risc i desemparament. 
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l’adolescent no calgui la separació del nucli familiar” (article 102), mentre que el 

desemparament suposa que la intervenció implica una separació del nucli familiar 

(article 105). Si bé les disposicions relatives a les situacions de risc i desemparament no 

parlen expressament de la violència masclista (només de manera indirecta, quan 

existeix  l’entorn familiar), aquesta és sens dubte una forma de maltractament, encara 

que no posi l’adolescent directament en una situació de desemparament, i, per tant, 

els poders públics han de prendre totes les mesures necessàries per protegir-la. 

Aquesta protecció ha de ser prioritària, tal com estableix  l’article 87.1 de la Llei:  

“Els infants i els adolescents víctimes de maltractaments físics, psíquics o 
sexuals han de rebre protecció especial urgent i suport psicològic, educatiu i 
social, segons el que es requereixi en cada cas.” 

 

També l'article 103 de la Llei orgànica 14/2010, sobre la intervenció dels serveis 

socials, estableix:  

“–1 Els serveis socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació de risc i 
promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que 
permetin disminuir o eliminar la situació de risc cercant la col·laboració dels 
progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda.  
–2 Els serveis socials bàsics han de designar un professional o una professional 
de referència, per a cada cas, de l’infant o l’adolescent, al qual correspon 
avaluar-ne la situació i fer-ne el seguiment posterior. 
–4 Els serveis socials especialitzats d’atenció als infants i als adolescents, 
atenent l’informe i les mesures d’atenció proposades, han de completar l’estudi 
i han d’elaborar un compromís socioeducatiu adreçat als progenitors o als 
titulars de la tutela i orientat a la superació del risc que envolta l’infant o 
l’adolescent, el qual ha de contenir la descripció i l’acreditació de la situació de 
risc, la seva avaluació i la concreció de les mesures que s’aplicaran des dels 
serveis socials bàsics o des d’altres serveis especialitzats per a la superació de la 
situació perjudicial. 
–5 Abans de signar el compromís socioeducatiu amb els progenitors o, si escau, 
amb els titulars de la tutela o de la guarda, cal haver escoltat l’adolescent, en 
tot cas, i l’infant, si té prou coneixement.” 

 

Encara que aquestes disposicions no fan referència directa al maltractament que 

suposa la violència masclista –només es fa referència als casos en què els infants o els 

adolescents conviuen amb situacions de violència masclista (article 95)–, s’ha de fer 

una interpretació coherent atesa la Llei 5/2008, que no distingeix per raó d’edat pel 

que fa a les dones víctimes de violència. Això també és aplicable als serveis d’infància i, 
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per tant, s’ha de considerar que la Llei estableix l’obligació del Govern de garantir la 

formació bàsica i la capacitació en matèria de violència masclista a tots els 

professionals que intervenen en els processos de prevenció, detecció, atenció, 

assistència, recuperació i reparació en situacions de violència masclista (articles 18 i 

19).  

b) A l’àmbit de la salut 

 

En l’àmbit de la salut, és necessari un tractament multidisciplinari per dur a terme un 

abordatge integral i general que relaciona persona, família i medi ambient, per 

aconseguir un coneixement (diagnòstic) i intervenció (terapèutica) de la realitat 

adolescent.126  

 

L'àmbit sanitari ha de disposar de serveis i professionals especialitzats i sobretot amb 

perspectiva de gènere per atendre el maltractament adolescent i, a més, respondre de 

forma immediata. Els professionals han d'estar formats en aquest àmbit concret per 

conèixer les necessitats específiques dels adolescents i saber actuar i respondre davant 

les situacions no únicament de violència física, que pot ser la més evident, sinó també 

la psicològica, que és més difícil de detectar. Han de saber com tractar la víctima, és a 

dir, respectar, per exemple, la seva situació personal, la seva cultura, costums, ètnia, 

etc., i estar formats en habilitats de comunicació. Per això, el professional ha de tenir 

una formació específica i contínua per detectar-la i tractar-la i intentar que torni al 

servei tantes vegades com ho necessiti.  

 

Creiem que el metge de família és un filtre privilegiat per detectar aquest problema i 

d'aquí ve la insistència en què hi hagi una formació específica i un coneixement dels 

recursos dels àmbits jurídic, econòmic, etc., perquè faciliti que la víctima hi pugui 

accedir i cobrir les seves necessitats. 

 

Això és congruent amb el que estableix l'article 89 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, 
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 "Salud integral del adolescente. Su abordaje interdisciplinario" del lic. Rubén Osvaldo Narváez. 
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dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: 

“Protecció en l’àmbit de la salut 
Els infants i els adolescents víctimes de maltractaments han de rebre atenció 
especial de caràcter sanitari urgent segons el que es requereixi en cada cas. 
Amb la finalitat de garantir aquest dret, les administracions públiques han de 
promoure i desenvolupar les actuacions dels professionals sanitaris per a la 
detecció precoç dels maltractaments a infants i adolescents, i la coordinació 
necessària entre els serveis sanitaris i els serveis socials. En particular, han de 
desenvolupar programes de sensibilització i formació contínua del personal 
sanitari amb la finalitat de millorar el diagnòstic precoç, l’assistència i la 
rehabilitació de l’infant o l’adolescent maltractat.” 

 

Com assenyalen diferents informes i investigacions: 

“Es urgente capacitar a los/las profesionales de la salud en esta área con un 
enfoque (…) que considere los siguientes aspectos: las diferencias individuales, 
el respeto a la dignidad humana (valores personales y de grupo) y la libre 
determinación de las personas (adolescentes) a decidir frente a las alternativas 
existentes, en la medida que sean capaces de hacerlo.”127  

 

Aquesta atenció ha de ser prioritària, com assenyala l'article 97 de la mateixa Llei:  

“Atenció prioritària dels infants i els adolescents víctimes de maltractaments 
Els infants i els adolescents víctimes de maltractaments han de tenir accés 
prioritari als serveis i programes següents: 
a) Serveis i establiments de salut mental infantil i juvenil públics i d’assistència 
psicològica i jurídica. 
c) Programes de formació ocupacional, inserció laboral.” 

 

No obstant això, un cop més hem d’analitzar perquè, tot i aquests recursos específics, 

encara hi ha barreres que impedeixen que l’adolescent vagi als centres de salut. Cal 

que no oblidem que estan en una franja d’edat difícil: no és població infantil ni adulta, 

per això s’ha d'enfocar la salut des d’un punt de vista ajustat a les seves necessitats i a 

allò que demanen. 

 

Les institucions de salut han de participar en la coordinació, la derivació i la concertació 

d’entrevistes amb els òrgans del sector públic per canalitzar les persones involucrades 

en violència de gènere, per tal que, en l’àmbit de les seves competències, es 
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 MINISTERIO DEL INTERIOR DE CHILE, Guía práctica de la Consejería para Adolescentes y Jóvenes, 
orientaciones generales, dirigida a los equipos de atención primaria 2011.  
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proporcioni atenció mèdica, psicològica, legal, assistència social o altres.128 

 

Creiem que tenir un referent dins el circuit que canalitzi les seves necessitats pot 

donar-li una confiança absoluta, sense crear un vincle personal. Per exemple, en 

l’àmbit de la jurisdicció i la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, ja des 

del moment en què és denunciat i just quan s'inicia el procés penal, es designa un 

educador que, en la pràctica professional, crea un vincle amb la persona menor d’edat 

com a referent, però sense jutjar la seva conducta, i es  converteix en el referent que 

segurament no troba en el seu entorn. 

 

Un cop més hem de fer referència a la Llei 14/2010, que estableix, en l’exposició de 

motius, el següent: 

“Cal potenciar la coordinació entre el personal clínic i el personal forense i 
evitar les dobles exploracions i recollides de mostres, i fomentar l’únic sistema 
per evitar la major part dels efectes produïts per la incoació del procés penal: la 
preconstitució de la prova testifical de l’infant o l’adolescent que eviti 
declaracions posteriors.”  

 

No es pot consentir que una adolescent maltractada hagi de repetir en diverses 

instàncies davant de diferents professionals, en instal·lacions que poden ser 

absolutament hostils per a una adolescent (comissaria de policia, jutjats, etc.), la 

descripció dels fets que ha patit. Per tant, saber preguntar perquè es pugui fer un 

informe exhaustiu que serveixi de prova suficient –com la prova preconstituïda, segons 

la Llei d’enjudiciament criminal– sense necessitat que s’hagi de repetir, qüestió que 

també és vàlida per a altres serveis que donen atenció a les adolescents.   

 

Complir amb aquest objectiu comportaria tenir un expedient/historial clínic com un 

conjunt únic d’informació i dades personals de la víctima (si està escolaritzada, hàbits 

de salut, entorn familiar, etc.) on es faci també menció tant dels episodis i el tipus de 

violència que puguin ser aportats com a prova en un possible judici, com del conjunt 

de proves físiques, psicològiques i fisiològiques, trobades durant el procés d’atenció 
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 Norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre  violència familiar i sexual i contra les dones. 
Criteris per a la prevenció i l’atenció. 
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mèdica, les quals poden servir com a prova en casos de presumpció de violència129 i 

mantenir, a més, la intimitat i la confidencialitat del que expliquen, amb les 

consideracions que s’exposen al capítol relatiu a la protecció de dades.  

 

c) A l’àmbit educatiu 

 

Tanmateix, és fonamental considerar l'àmbit de l’educació: la mateixa Llei 5/2008, en 

el títol 2, capítol 4, que regula l'actuació de les polítiques públiques en l'àmbit 

educatiu, incorpora la coeducació com a element fonamental en la prevenció de la 

violència. Això suposa ensenyar que certs actes no són mostres d’amor encara que 

diversos sectors socials puguin justificar-ho i, per tant, alertar dels comportaments 

típics del maltractament per eliminar actituds i costums sexistes que es donen entre 

els joves. Hi ha estereotips o mites socials arrelats que en alguns casos justifiquen la 

violència i que afecten tant l’entorn social de la víctima com la influència que pot tenir 

tota la informació a què tenen accés i els ídols adolescents que poden influir en 

l’actitud i la resposta davant la violència. S’està creant un model de relacions entre els 

joves en què es minimitza l’existència del sexisme i els maltractaments. D’aquí ve la 

importància d’educar en el sentit de conscienciar i desfer aquesta dependència 

emocional, que puguin reconèixer-la i saber que la violència és una actitud que no es 

pot tolerar. 

 

També s’ha de considerar que, en relació amb el maltractador, no s'ha d'imposar una 

sobreprotecció que impliqui que no assumeixi la seva responsabilitat i s'analitzi què 

falla en el seu entorn. Això significa fer veure al maltractador que no està en una 

situació de poder i inclús d’impunitat davant la parella. De tots és conegut que en 

grups determinats el prototip de noi líder que atreu les noies acostuma a ser el noi més 

conflictiu o violent del grup. 

 

En els projectes educatius és imprescindible que hi hagi un contingut que prevegi 
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 Norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre violència familiar, sexual i contra les dones. 
Criteris per a la prevenció i l’atenció. 
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específicament la igualtat entre sexes. En molts països s’estan desenvolupant diferents 

programes formatius per tal de donar a conèixer què és la violència de parella, per què 

succeeix, què fer, on recórrer per tenir ajuda en el cas que se sospiti que n’hi ha i 

ensenyar com actuar, establir patrons de conducta i estils de vida, treballar la resolució 

de conflictes, potenciar habilitats, etc.  

 

Per això, els agents que intervenen en la prevenció (educadors, serveis socials, etc.) els 

han de fer veure que han de finalitzar immediatament la relació des del primer acte 

sospitós de violència, ja que està demostrat que en la majoria de casos la violència 

augmenta si no s’atura a temps. Però alhora s'ha de garantir a la víctima que en cas 

que decideixi trencar la relació rebrà tot tipus de suport i garanties de seguretat, 

perquè s'atreveixi a demanar ajut i aconseguir evitar que tingui sentiments de 

culpabilitat i vergonya; s’ha d’evitar, sobretot, la doble victimització i difondre, per 

exemple, mesures d’autoprotecció i obtenir la implicació de tota la societat que cada 

cop rebutja més aquests fets. És evident que les actuacions que es promoguin han 

d’anar dirigides no sols a adolescents ja immerses en la violència, sinó també a evitar 

que s’hi pugui caure.  

 

d) Consideracions comunes 

 

Entenem que la millor via per detectar i prevenir és canalitzar i derivar les víctimes als 

serveis d’atenció i recursos existents al seu abast mitjançant els professionals que 

estan en contacte directe amb elles: l'escola i els centres sanitaris poden ser el millor 

lloc on es pot detectar l'existència d’un maltractament. Per exemple, el professor de la 

víctima, amb contacte directe amb adolescents, pot detectar algun canvi d’actitud, 

algun comportament sospitós o un empitjorament de les notes, si participa en 

situacions de conflictivitat. En aquests casos de sospita es pot entrevistar amb els 

pares o derivar l’adolescent a l’equip de psicòlegs de l’escola, al CSMIJ o al CAP per tal 

de començar a tractar el tema. Aquests professionals poden detectar que en l'entorn 

dels adolescents hi ha relacions de desigualtat entre sexes, i això és el que s'ha de 

canviar.  
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Un cop detectada una situació de violència envers una adolescent per part de la seva 

parella, s’ha d’activar la intervenció del conjunt de professionals que formen part dels 

circuits contra la violència per crear un vincle de seguretat que aconsegueixi que 

l’adolescent senti que té un suport i torni. S'ha de respectar la situació particular de 

l’adolescent perquè assimili la situació, els sentiments contradictoris que pugui tenir i 

evitar que no tiri enrere un cop s'ha decidit a exposar i verbalitzar la situació. Cal 

aconseguir sobretot que pugui parlar amb una confiança total i garantir una 

confidencialitat absoluta.  

 

És important que les adolescents que pateixin violència sàpiguen on dirigir-se en cas de 

dubte. És necessari donar a conèixer tota la xarxa de serveis que la Llei 5/2008, en 

l’article 54, defineix com el conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter 

gratuït per a l’atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les 

dones que han patit o pateixen violència masclista. Que coneguin tots els recursos 

existents (escola, serveis socials, serveis d’atenció a dones, etc.) per tal d'informar-se 

abans de donar el pas de presentar denúncia per evitar (igual que passa amb les dones 

adultes) que un cop presentada es tirin enrere per diferents motius (fent ús de la 

dispensa de declarar), entre d’altres, el de desconèixer els efectes i les conseqüències 

d'aquestes denúncies o, fins i tot, el de sentir-se desbordada per no haver rebut 

informació prèvia un cop posat en marxa tot el mecanisme legal. 

 

Es tracta, doncs, de difondre tota mena de serveis públics de què disposa la víctima, i 

facilitar l’accés als recursos que ofereixen i sobretot escoltar la seva demanda.  

 

Malauradament, a la pràctica, ens trobem en aquesta matèria amb mancances i 

deficiències importants en el sistema d’atenció de dones víctimes de violència 

masclista a Catalunya. Com ja s’ha exposat, per exemple, si una dona és major d’edat 

pot fer servir el telèfon gratuït d’atenció contra la violència masclista (900 900 120), 

que és permanent i de caràcter confidencial. Si es tracta de persones menors d’edat, 

com les adolescents, s’han d’adreçar al telèfon Infància Respon (900 300 777), que és 
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un servei d’atenció telefònica gratuïta i permanent per a la prevenció, la detecció i 

l’atenció de situacions de maltractament en infants i adolescents, i no és un servei 

especialitzat en situacions de violència masclista. Aquest és el cas de Barcelona, per 

exemple, als serveis especialitzats en atenció de dones –com els PIAD o l’EAD–, que no 

donen atenció a dones de menys de 18 anys. Les adolescents són derivades a serveis 

de persones menors d’edat i adolescents a càrrec de la DGAIA, que no són organismes 

especialitzats en violència masclista.  

 

En definitiva, en l’àmbit de l’atenció, hi ha febleses importants que s’han de superar 

per donar una veritable atenció especialitzada a les noies adolescents que pateixen 

violència masclista en les seves relacions de parella.  

 

 

3.4 INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE RISC 

 

El nostre sistema legal estableix l’obligació de totes les persones en general i els 

professionals que treballen en l’àmbit de la violència masclista en particular de 

comunicar i denunciar quan es té coneixement d’una situació de risc  i d’intervenir-hi. 

En aquest sentit, la Llei 14/2010 disposa el següent: 

“–1 Els ciutadans que tenen coneixement de la situació de risc o 
desemparament en què es troba un infant o adolescent tenen el deure de 
comunicar-ho als serveis socials bàsics, especialitzats o del departament 
competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents, al més aviat 
possible, perquè en tinguin coneixement. 
–2 L'Administració ha de garantir la confidencialitat de la identitat de la persona 
que porta a terme la comunicació a què fa referència l'apartat 1. 
–3 Tots els professionals, especialment els professionals de la salut, dels serveis 
socials i de l'educació, han d'intervenir obligatòriament quan tinguin 
coneixement de la situació de risc o de desemparament en què es troba un 
infant o adolescent, d'acord amb els protocols específics i en col·laboració i 
coordinació amb l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de protecció 
dels infants i els adolescents. Aquesta obligació inclou facilitar la informació i la 
documentació que calgui per valorar la situació de l'infant o l'adolescent. 
–4 Els contractes que les administracions públiques catalanes subscriguin amb 
les persones o entitats privades que presten serveis en els àmbits professionals 
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detallats  en l'apartat 3 han de recollir expressament les obligacions 
d'intervenció. 
–5 Les obligacions a què fa referència aquest article s'entenen sens perjudici del 
deure de comunicació o denúncia dels fets als cossos i les forces de seguretat, 
al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial.” 

 

Aquest precepte distingeix els conceptes d’intervenció i de comunicació, de manera 

que davant de l’existència i la detecció d’una situació de risc la persona professional no 

sols ha d’intervenir amb accions de protecció i recuperació des de les eines que 

disposa, sinó també posar en coneixement dels fets les autoritats. 

 

Val a dir que si bé ja hi ha protocols d’intervenció en l’àmbit de la violència masclista, 

el cert és que encara no és habitual la transmissió dels fets a les autoritats policials o 

judicials des de l’àmbit de serveis socials i psicològics; per aquest motiu, centrarem les 

nostres recomanacions en aquest punt, prenent com a punt de partida l’existència de 

risc per violència en la parella adolescent. 

 

En aquest punt, no hem d’oblidar l’obligació general de mantenir el secret de 

professionalitat i de preservar la confidencialitat, que preveu tant la normativa existent 

en matèria de protecció de dades como els codis deontològics principals, aspectes que 

es tractaran en profunditat més endavant. Ara bé, els referits codis deontològics 

també preveuen com a excepció l’obligació/el deure de preservar la confidencialitat si 

hi ha risc contra la vida i la integritat de la persona usuària. 

 

Així, l’article 54 del Codi del treballador social estableix l’excepcionalitat al deure 

esmentat de la manera següent:  

“El/la profesional del trabajo social tendrá como prioridad la vida, seguridad e 
integridad física, psicológica y social de la persona usuaria, dando la 
información confidencial indispensable en el círculo más restringido posible de 
la intervención profesional. 
Para que el/la profesional pueda romper el secreto profesional debe darse una 
situación excepcional de suma gravedad que suponga un riesgo previsible e 
inminente para la persona usuaria, para el/la trabajador/a social o para 
terceros. 
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El/la profesional del trabajo social tendrá como prioridad la vida, seguridad e 
integridad física, psicológica y social de la persona usuaria, dando la 
información confidencial indispensable en el círculo más restringido posible de 
la intervención profesional. 
Para que el/la profesional pueda romper el secreto profesional debe darse una 
situación excepcional de suma gravedad que suponga un riesgo previsible e 
inminente para la persona usuaria, para el/la trabajador/a social o para 
terceros.” 

 

Tanmateix, preveu supòsits concrets ens els quals es permet la transmissió 

d’informació de la persona usuària: quan la transmissió sigui consentida per la usuària, 

a requeriment judicial i quan es faci una intervenció social en equip (sigui amb altres 

treballadors socials o altres agents). Segueix la mateixa línia el Codi deontològic de 

psicologia aprovat en la Junta General de 6 de març de 2010.  

 

Entenem que una vegada que la dona ha superat la situació de dubte i inseguretat a 

donar el pas i ha fet un procés d’assimilació de la situació i els recursos de què disposa, 

s’ha de denunciar. Per tant, ha d’estar absolutament informada dels serveis de què 

disposa i facilitar-li l’accessibilitat. És a dir, un cop la víctima ha decidit fer el primer 

pas, cal coordinar els serveis de què disposa i activar el protocol d'actuació del circuit 

per tal d'evitar la doble victimització que es produeix quan se la deriva a altres serveis.  

 

En aquest mateix àmbit, el preàmbul de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i 

les oportunitats en la infància i l’adolescència es pot interpretar com l'establiment 

d'una sèrie de qüestions bàsiques a tenir en compte de cara a la protecció de les 

adolescents víctimes de violència:  

“La present Llei no sols redueix a un sol instrument jurídic les regulacions de la 
infància i l’adolescència en general, i la regulació de la protecció dels infants i 
els adolescents que necessiten protecció, sinó que fa un pas més, i manifesta 
un compromís explícit per a l’atenció integral de tots els infants i adolescents, 
tot avançant en la consideració de l’interès superior d’aquests en tots els 
àmbits –social, cultural, polític i econòmic– i no solament en l’àmbit de la 
legislació protectora i de família.” 

 

L’atenció, com diuen els experts, és el conjunt d’actuacions socials per a ‘‘quan les 

coses comencen a anar malament’’ i hi ha la probabilitat que el desenvolupament 
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integral de l’infant o l’adolescent en pot resultar afectat negativament. Perquè en 

aquests casos és quan podem començar a parlar de situació de risc. En la Llei 5/2008, 

l’atenció es defineix com “el conjunt d'accions destinades a una persona perquè pugui 

superar les situacions i les conseqüències generades per l'abús en els àmbits personal, 

familiar i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació necessària 

sobre els recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació” (article 3.e). 

 

Del compendi de normativa, es poden establir els criteris d’intervenció següents: 

 

1. Intervenció en equip. Quan l’agent tingui indicis que l’adolescent pateix violència 

masclista, s’ha d’iniciar una intervenció grupal i multidisplinària i facilitar ab initio 

la informació justa i proporcionada per dur a terme aquesta intervenció. Si 

l’adolescent té 14 anys o més, es demanarà el seu consentiment per tal de 

transmetre la informació; mentre que si té menys de 14 anys, es recaptarà el 

consentiment de les persones que en tinguin la tutela. 

 

Si la persona afectada o bé els seus tutors no faciliten el consentiment, la 

transmissió d’informació per a la intervenció en equip dependrà del nivell de 

risc en què estigui, de manera que si ens trobem davant d’un risc lleu ha de 

prevaldre el principi de confidencialitat.  

 

En el cas que l’adolescent es trobi en situació de risc greu, s’ha de transmetre a 

l’equip la informació imprescindible i ajustada a la intervenció que s’hagi de dur a 

terme. Un cop feta la intervenció, l’equip multidisciplinari ha de decidir la 

necessitat de comunicar o no la situació de risc a les autoritats. 

 

2. Comunicació als jutjats i la Fiscalia. En el cas que es tingui coneixement que 

l’adolescent es troba en una situació de risc molt greu, s’ha de transmetre la 

informació necessària a les autoritats policials, als jutjats o a la Fiscalia de 

Menors. La norma general dicta que s’ha de remetre la comunicació a la Fiscalia 

del Tribunal Superior de Justícia, amb independència de l’edat de l’adolescent 
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agressor; ara bé, quan l’agressor sigui menor d’edat sempre s’ha de remetre a la 

Fiscalia. Quan l’agressor sigui major d’edat, la comunicació també es pot adreçar 

a l’autoritat policial i als jutjats, úniques autoritats que, segons els indicis de fets 

greus, poden procedir a la detenció de l’agressor. 

 

Hem de puntualitzar que, si no hi ha denúncia de l’adolescent, el fet de remetre la 

comunicació als jutjats i la Fiscalia ens pot donar un marge de temps per preparar la 

perjudicada, ja que el procés judicial no s'inicia immediatament. 

 

Així, un cop rebuda la comunicació o l’informe, el Jutjat acostuma a remetre un ofici als 

mossos d'esquadra per tal d'esbrinar i esclarir els fets objecte de comunicació. Atès 

que estudiem el marc de la violència masclista en l'adolescència, i la persona 

perjudicada és menor d'edat, els agents policials s’han de posar en contacte amb les 

persones que tenen la tutela de l’adolescent. Habitualment es posen en contacte 

telefònic amb ella i la citen a comissaria perquè expliqui personalment els fets (per a 

aquesta compareixença policial és obligatori que la perjudicada vagi acompanyada del 

pare o la mare o la persona tutora). 

 

Quan l'agressor sigui també una persona menor d'edat, és la Fiscalia qui s'ha 

d’encarregar de la compareixença. 

 

Com hem dit anteriorment, tot aquest tràmit comporta un marge de temps en què és 

recomanable preparar la perjudicada i els seus progenitors, si s'escau, per al procés 

judicial que es pugui engegar, sobretot tenint en compte que la seva declaració esdevé 

fonamental al llarg del procés. És aconsellable, per tant, derivar-la als serveis específics 

i especialitzats, principalment els de suport psicològic i d'assessorament jurídic. 

 

 

  



DRETS DE LES DONES ADOLESCENTS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN LES RELACIONS DE PARELLA I SITUACIONS ANÀLOGUES 

 

114 
 

4. DRET A L’ACCÉS A LA JUSTÍCIA DE LES DONES ADOLESCENTS 
QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

4.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

 Recomanació del Consell de Ministres als estats del Consell d’Europa (Rec. 2002) 

sobre la protecció de les dones contra la violència. 

 Convenció sobre els drets de l’infant. 

 Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing.  

 Conveni d’Istanbul. 

 Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.  

 Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència. 

 Llei 5/2008, de 25 d’abril, sobre el dret de les dones a l’eradicació de la violència 

masclista. 

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

la violència de gènere. 

 Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 

 Llei orgànica 8/2006, de 4 de desembre, que modifica la Llei orgànica 5/2000, de 12 

de gener. 

 Carta de drets dels ciutadans davant de la justícia. Butlletí del Congrés dels 

Diputats de 15 de març de 2002. 

 Llei d’enjudiciament criminal. 

 

4.2 L’ACCÉS A LA JUSTÍCIA DE LES ADOLESCENTS 

 
 
Per desenvolupar l’accés a la justícia en el cas de joves víctimes de violència masclista 

en les seves relacions de parella o violència de gènere d’acord amb la Llei orgànica 

1/2004, en primer lloc, s'han de dur a la pràctica tots els drets reconeguts en els textos 
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estatals autonòmics, europeus i internacionals esmentats. Només aquesta és la base 

per a una justícia adaptada a les nenes i les joves. 

 

En general, quan es parla de l'accés a la justícia dels nens i nenes menors d’edat, ja 

sigui com a víctimes, testimonis o delinqüents, cal tenir en compte i respectar els drets 

dels nens i nenes i la seva vulnerabilitat especial. L'accés a la justícia ha de garantir el 

principi de l’interès superior del nen, que es culmina quan es respecten plenament els 

seus drets. Aquests drets s'han de garantir durant tot el procés, facilitant-los l'accés a 

serveis jurídics gratuïts i independents, sent atesos per personal d'atenció i suport 

especialitzat i no estant subjectes al pagament de cap taxa judicial tant a l’inici com en 

el desenvolupament del procés.  

 

Els treballadors socials, professors, policies, personal d’infermeria, personal del jutjat i 

qualsevol altre professional interdisciplinari que atengui infants han de tenir la 

formació especialitzada deguda i adequada i ser capaços de transmetre les diferents 

fases dels processos penal, administratiu o civil en general, a més de seguir la formació 

continuada específica. L’especialització dels professionals inclou policies i funcionaris 

judicials, comporta que comprenguin la naturalesa de la violència de gènere i que 

considerin les particularitats que aquesta violència suposa en tractar-se de nenes.  

 

Els processos judicials i extrajudicials en què intervenen joves víctimes de violència de 

gènere han de ser prioritaris, per tant, s'han de posar a l'abast tots els mitjans i tot el 

personal perquè els assumptes es tramitin amb la màxima celeritat possible i sense cap 

retard injustificat. Per al compliment d'una justícia ràpida cal una cooperació i 

coordinació estreta entre els operadors jurídics en un procés judicial. 

 

En els processos judicials i extrajudicials, s’ha de respectar el dret de la jove o la nena a 

ser escoltada i fer que les seves opinions siguin valorades i considerades de manera 

justa, sense interpretacions ambigües i arbitràries. Cal que la jove menor d’edat pugui 

participar activament en el procés tenint en compte la seva edat i el seu grau de 

maduresa. 
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El procediment ha d’incloure la formació especialitzada, per la qual cosa s’han de fer 

preguntes a la jove en l’idioma que entengui, amb un llenguatge senzill, sense 

tecnicismes i ambigüitats. Han de ser preguntes curtes i simples, de comprensió fàcil. 

 

Els menors d’edat han de comptar amb espais pensats i dissenyats per a les seves 

necessitats al llarg del procediment, tant en seu policial com judicial, i amb personal de 

l’àmbit psicològic –ja siguin testimonis o víctimes– per rebre un suport ple, en el sentit 

que un procés judicial no ha d’agreujar en cap cas el trauma viscut per la jove menor 

d’edat.  

 

L'atenció psicològica des de l'inici del procediment judicial és d’una importància vital, 

ja que alguns nens tenen por de parlar del que els passa perquè pensen que ningú els 

creurà. Altres vegades no s'adonen que el maltractament de què són objecte és un 

comportament anormal i hi ha el risc d'aprendre aquest model inconscientment. 

 

Per a molts nens i nenes que pateixen maltractament, la violència de l'abusador es 

transforma en una forma de vida. Creixen pensant i creient que la gent que fa mal és 

part de la vida quotidiana. També s’haurien d'adoptar les mesures apropiades per 

evitar la intimidació, les represàlies o la victimització reiterada, tant de les nenes 

víctimes i testimonis de violència com de les seves famílies. 

 

S'han d'elaborar plans de seguretat específics habilitats per a cada cas concret durant 

la fase d'instrucció o investigació. Aquests plans s’han de fer a partir de la valoració del 

potencial de risc a què està exposada la persona menor d’edat. Es tracta de 

personalitzar una sèrie de recursos i estratègies concrets que ajudin l’adolescent a 

afrontar aquestes situacions i li proporcionin la possibilitat de ser escoltada i parlar per 

alliberar l'angoixa reprimida i normalitzar les emocions. Per tant, la primera actuació 

ha d'anar encaminada a fer una avaluació exhaustiva de les repercussions i els 

símptomes derivats de la seva exposició a la violència. 
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És fonamental que els telèfons d'atenció gratuïta donin una atenció especialitzada en 

matèria de violència masclista per tal que les joves víctimes tinguin l’oportunitat de 

discutir les opcions que tenen abans de denunciar els fets davant les autoritats. Cal 

pensar també que si la nena o la jove decideix no tirar endavant un procediment 

judicial, almenys a l’inici, cal procurar-li assistència psicològica i elaborar igualment un 

pla de seguretat específic habilitat per al seu cas concret, tal com s’ha dit en cas 

d’iniciar-se un procediment judicial. 

 

Els advocats i advocades que atenguin joves menors d’edat han d'haver rebut una 

formació especialitzada en dret de la infància, que garanteixi l’ús d’un llenguatge 

comprensiu, adequat i correcte envers l’adolescent i el problema de violència que 

pateix. 

 

D'altra banda, s'han de tenir en compte en aquest apartat les conseqüències de 

l'entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2006, de 4 de desembre, que modifica la Llei 

orgànica 5/2000, de 12 de gener. L'exposició de motius de la nova llei destaca com les 

estadístiques revelen un augment considerable dels delictes comesos per menors 

d’edat, la qual cosa ha causat una gran preocupació social, i si calgués ressaltar un 

aspecte destacat de la nova regulació de responsabilitat penal dels adolescents seria la 

de reforçar l'atenció a les víctimes i els perjudicats. 

 

L'article 4 té la redacció següent: 

“Drets de les víctimes i dels perjudicats 
 
El Ministeri Fiscal i el jutge de menors han de vetllar en tot moment per la 
protecció dels drets de les víctimes i dels perjudicats per les infraccions 
comeses pels menors.  
 
De manera immediata se’ls ha d’instruir de les mesures d’assistència a les 
víctimes que preveu la legislació vigent. 
 
Les víctimes i els perjudicats tenen dret a personar-se i ser part en l’expedient 
que s’incoï a aquest efecte, per la qual cosa el secretari judicial els ha 
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d’informar en els termes que preveuen els articles 109 i 110 de la Llei 
d’enjudiciament criminal, i instruir-los del seu dret a nomenar un advocat o a 
instar el nomenament d’un advocat d’ofici en el cas que siguin titulars del dret 
a l’assistència jurídica gratuïta.  
 
(...) 
 
Sense perjudici d’això, el secretari judicial ha de comunicar a les víctimes i als 
perjudicats, tant si s’han personat com si no ho han fet, totes les resolucions 
que adoptin tant el Ministeri Fiscal com el jutge de menors que puguin afectar 
els seus interessos. 
 
Especialment, quan el Ministeri Fiscal, en aplicació del que disposa l’article 18 
d’aquesta Llei, desisteixi de la incoació de l’expedient, immediatament ho ha de 
posar en coneixement de les víctimes i perjudicats, i els ha de fer saber el seu 
dret a exercir les accions civils que els assisteixen davant la jurisdicció civil. 
 
De la mateixa manera, el secretari judicial ha de notificar per escrit la sentència 
que es dicti a les víctimes i perjudicats per la infracció penal, encara que no 
s’hagin mostrat part en l’expedient.” 

 
Per tant en aquest sentit, el secretari judicial ha d’informar immediatament la persona 

menor d’edat o la jove dels recursos existents. 

 

Per finalitzar, s’ha de dir que cal escometre la violència masclista com una vulneració 

dels drets humans, tenint en compte la seva naturalesa multicausal i multidimensional, 

per la qual cosa la resposta ha de ser global i cal obligar-hi tots els sistemes. Al mateix 

temps, la integralitat i la transversalitat de les mesures exigeixen que cada organisme 

implicat defineixi accions específiques des de l’àmbit d’intervenció respectiu. 

 

4.3 EL DRET A L’ASSESORAMENT JURÍDIC I LA REPRESENTACIÓ LEGAL DE LES 

ADOLESCENTS 

 

Els instruments internacionals en relació amb la violència envers les dones fan èmfasi 

en el dret de les dones a assessorament lletrat a títol gratuït o de baix cost,130 gratuïtat 

que també és reconeguda actualment en la legislació estatal a totes les dones víctimes 

                                                        
130

 Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing i article 20 del Conveni d’Istanbul. 
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de violència de gènere,131 i a les que són víctimes de violència masclista, d’acord amb 

la normativa autonòmica,132 tal com s’ha assenyalat a l’apartat normatiu.  

 

Quan es tracta de menors d’edat, la normativa internacional indica que s’ha de 

garantir la possibilitat d'emprendre accions legals i, si cal, l’accés a l'ajuda legal amb 

caràcter gratuït.133 

 

En aquest sentit, és rellevant considerar que la Recomanació del Consell de Ministres 

als estats del Consell d’Europa Rec (2002) sobre la protecció de les dones contra la 

violència,134 ja esmentada determina que s’ha de garantir que estiguin acompanyats 

pel seu representant legal o una altra persona adulta de la seva elecció i que “tinguin 

la possibilitat d'emprendre accions legals a través d'intermediaris o del seu 

representant legal, una organització pública o privada o adult de llur elecció aprovat 

per les autoritats legals (...)” (paràgraf 47 de l’apèndix).  

 

Malauradament, aquesta no és una mesura que s’hagi adoptat en el marc normatiu 

estatal ni autonòmic, amb la qual cosa es limiten les possibilitats de les adolescents de 

recórrer a la justícia quan no vulguin ser representades pels seus pares i mares, o quan 

aquests no vulguin iniciar un procediment judicial a favor de les seves filles.  

 

S'han actualitzat els articles 416 i 579 de la Llei d'enjudiciament criminal. El primer 

regula l'obligació del jutge de recordar a la persona menor d’edat que pot no declarar 

contra els seus familiars135 i el segon, la intervenció de les comunicacions. L'article 416 

                                                        
131

 A l’article 2, lletra g), de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, introduïda pel 
Reial decret llei 3/2013, de 22 de febrer, que modifica el règim de les tasses en l’àmbit de 
l’Administració de justícia i el sistema d’assistència jurídica gratuïta (BOE de 23 febrer).  
132

 Article 42 de la Llei 5/2008. 
133

 Paràgraf 47 de l’apèndix de la Recomanació del Consell de Ministres als estats del Consell d’Europa 
Rec (2002), sobre la protecció de les dones contra la violència. 
134

 Adoptada pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa, el 30 d’abril de 2002. Disponible a: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-
women/Rec(2002)5_Spanish.pdf. 
135

 L’article 416 estableix el següent: “Estan dispensats de l’obligació de declarar: 
1. Els parents del processat en línies directa ascendent i descendent, el cònjuge o la persona unida per 
una relació de fet anàloga a la matrimonial, els germans consanguinis o uterins i els col·laterals 
consanguinis fins al segon grau civil, així com els parents a què es refereix el número 3 de l’article 261. 
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d’ara és massa formalista tal com ho ha manifestat la Sentència 1301/2011 del 

Tribunal Suprem. D'altra banda, si el jutge no ho adverteix, la declaració del nen o nena 

pot ser nul·la. 

 

S'ha de regular la figura del fiscal de víctimes menors d'edat, en particular quan es 

presenten situacions de violència masclista, de la mateixa manera que es regula el 

fiscal de menors quan el menor és l'infractor. El nen/adolescent sempre ha d'estar 

protegit de manera especial, ja sigui víctima o infractor. D'altra manera s'estaria 

atemptant contra el principi d'igualtat des de l’àmbit de la infància. 

 

El llenguatge té una gran importància, per tant, s'ha d'evitar la utilització d’expressions 

pejoratives. El terme menor no s'utilitza ni en la legislació de les Nacions Unides ni en 

la terminologia de la Unió Europea, sinó que s’empren child o children (nen/a, 

nens/nenes) per referir-se a les persones menors d'edat.  

 

És convenient i necessari regular totes les etapes de la vida civil de les persones abans 

d'arribar a la majoria d'edat. En el cas dels nens, nenes i adolescents la regulació no 

s'hauria de limitar a una edat com ja s'ha apuntat més amunt, ja que el jutge ha de 

poder estimar l'edat de maduresa, o utilitzar altres mecanismes segons el context de la 

denúncia o la gravetat del dany causat. Es tracta d'un exercici intel·lectual que no és 

gens fàcil, però que s'ha de fomentar per tal d'aplicar la legislació vigent de manera 

efectiva. 

 

Pel que fa a la regulació de l'infant a ser escoltat, actualment, si bé la CDI regula aquest 

aspecte recollit en l'article 12 de la Convenció, cada un dels països membres ha fixat 

un límit d'edat que segons el Comitè dels Drets de l'Infant no està justificat, i en aquest 

sentit cal tenir present el que recull l'Observació núm. 12 del mateix Comitè, que no 

                                                                                                                                                                   
El jutge instructor ha d’advertir el testimoni que es trobi comprès en el paràgraf anterior que no té 
obligació de declarar en contra del processat, però que pot fer les manifestacions que consideri 
oportunes, i el secretari judicial ha de consignar la resposta que doni a aquest advertiment.” 
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imposa un límit d'edat i, a més, manifesta que fins i tot els més menuts poden 

expressar-se a través de dibuixos, gràfics, etc. 
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5. DRET A LA INTIMITAT, PROTECCIÓ DE DADES I SECRET 
PROFESSIONAL EN EL MARC DE LES INTERVENCIONS EN 
MATÈRIA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA EN ADOLESCENTS 

 

5.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

 Directiva del Parlament Europeu i Consell 2002/58, de 12 de juliol de 2002, relativa al 

tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les 

comunicacions electròniques (reformada per la Directiva de 25 de novembre de 

2009). 

 Directiva del Parlament Europeu i Consell 95/46, de 24 d’octubre de 1996, relativa a 

la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d’aquestes dades. 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. 

 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament que 

desenvolupa la Llei orgànica 15/1999. 

 Llei catalana 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència. 

 Llei catalana 5/2008, de 25 d’abril, sobre el dret de les dones a l’eradicació de la 

violència masclista. 

 Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, reguladora de serveis socials. 

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

violència de gènere. 

 Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 

 Codi deontològic del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, aprovat en la 

Junta General de 6 de març de 2010, en adaptació a la Llei 25/2009, de 22 de 

desembre. 

 Codi deontològic de la professió de treballador/a social, aprovat el dia 29 de juny de 

2012. 
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 Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 14/2010, de 18 de gener de 

2011, en relació amb el capítol 8 del Protocol marc per a una intervenció coordinada 

contra la violència masclista. 

 Dictamen de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 35/2009 sobre l’adequació a 

la protecció de dades d'un projecte sobre violència domèstica i de gènere, en relació 

amb la consulta plantejada per un ajuntament respecte a un projecte sobre violència 

domèstica i de gènere i la seva adequació a les mesures de protecció de dades de 

caràcter personal. 

 Dictamen de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 1/2006 sobre comunicació 

de dades de menors entre administracions públiques, en relació amb la consulta 

plantejada per una administració pública competent en la protecció de persones 

menors d’edat pel que fa a l’accés i la comunicació de dades personals d’aquells en 

risc de desemparament i desemparats.  

 

5.2 ASPECTES GENERALS 

  

En primer lloc, s’han de considerar les definicions següents: 

 

 Dades de caràcter personal: qualsevol informació que permeti identificar 

l’adolescent. 

 

 Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal, sigui quina 

sigui la forma o la modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés.  

 

 Tractament de dades: les operacions i els procediments tècnics de caràcter 

automatitzat o no que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, 

bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que derivin de 

comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.  
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 Responsable del fitxer: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, 

o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, el contingut i l’ús del 

tractament.  

 

 Persona encarregada del tractament: la persona física o jurídica, l’autoritat 

pública, el servei o qualsevol altre organisme que, sol o juntament amb altres, 

tracti dades personals per compte del responsable del tractament.  

 

 Consentiment de la persona interessada: qualsevol manifestació de la voluntat, 

lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual la persona 

interessada consenti el tractament de dades personals que el concerneixen.  

 

 Cessió o comunicació de dades: qualsevol revelació de dades efectuada a una 

persona diferent de la interessada. 

 

 Fonts accessibles de titularitat pública: els fitxers que poden ser consultats per 

qualsevol persona, sense que ho impedeixi una norma limitativa o sense altra 

exigència que, si s’escau, l’abonament d’una contraprestació. Només es 

consideren fonts d’accés públic el cens promocional, els repertoris telefònics en 

els termes que preveu la normativa específica i les llistes de persones que 

pertanyen a grups de professionals que continguin únicament el nom, el títol, la 

professió, l’activitat, el grau acadèmic, la direcció i la indicació de la seva 

pertinença al grup. Així mateix, tenen el caràcter de fonts d’accés públic els diaris 

i els butlletins oficials i els mitjans de comunicació.  

 

 Dades sensibles o especialment protegides: són totes aquelles dades relatives a 

la ideologia, la religió, les creences, l’origen racial o la vida sexual de la persona 

afectada. Concretament, en matèria de violència masclista en l’adolescència, 

l’article 36 de la Llei catalana 14/2010 estableix l’obligació dels poders públics de 

vetllar pel dret a la intimitat dels infants i adolescents, especialment dels que han 
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estat objecte d'agressions sexuals, maltractaments o qualsevol altra experiència 

traumàtica. 

 

Prenent com a base les definicions esmentades, hem d’entendre per tractament de 

dades de caràcter personal ‘la compilació, gravació, modificació, cessió i/o transmissió 

d’aquelles dades que permetin identificar l’adolescent amb independència del suport 

que les contingui –escrit, telemàtic, informàtic, etc.’. 

 

El nostre ordenament jurídic atorga una protecció especial a aquelles dades 

reveladores dels presumptes maltractaments que hagi patit o pateixi l’adolescent, de 

manera que el seu tractament requereix sempre el consentiment, bé sigui de 

l’adolescent bé sigui de les persones que exerceixin la seva tutela. Ara bé, la normativa 

específica preveu situacions excepcionals que legitimen el tractament de dades de 

caràcter personal especialment sensibles sense necessitat del consentiment de la 

persona afectada i que es poden desglossar en tres grups (que més endavant 

desenvoluparem): 

 

 Quan el tractament sigui necessari per a la prevenció o el diagnòstic mèdics. 

 Quan el tractament sigui necessari per salvaguardar l’interès vital de la persona 

afectada.  

 Quan el tractament consisteixi en la comunicació destinada al Síndic de Greuges, 

la Fiscalia i els jutjats, en l’exercici de les funcions que tinguin atribuïdes. 

 

Atès que és informació especialment sensible, ja sigui comptant amb el consentiment 

de l’adolescent o sense, el seu tractament s’ha de regir pel principi de confidencialitat, 

que esdevé l’eix transversal de qualsevol tipus de tractament de dades reveladores de 

maltractaments en l’àmbit de l’adolescència (compilació, gravació, modificació, cessió 

i/o transmissió). La màxima de la confidencialitat en el tractament de dades personals 

es fa palesa tant en els cossos legals com en els codis deontològics professionals 

(vegeu els codis professionals de psicòlegs i treballadors socials). 
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La protecció de les dades de caràcter personal reveladores de maltractaments en 

l’àmbit de l’adolescència requereix l’observança d’altres principis per tal que la 

protecció sigui integral, principis que passem a enumerar. 

 

Principis rectors del tractament de dades 

 

Els principis fonamentals són els següents: 

 

 Principi d’exactitud: les dades de caràcter personal han de ser exactes i 

actualitzades de tal manera que s’ajustin amb veracitat a la situació actual de la 

persona afectada. En cas que les dades esdevinguin inexactes, s’han d’actualitzar 

d’ofici i si no són necessàries per a les finalitats que es van recollir, s’han de 

cancel·lar. 

 

 Principi de finalitat: les dades de caràcter personal no poden ser utilitzades per a 

finalitats incompatibles amb aquelles per les quals van ser enregistrades, llevat 

del seu ús per a finalitats històriques, estadístiques o científiques. 

 

 Principi de proporcionalitat: les dades de caràcter personal es poden recollir per 

ser tractades o bé per ser sotmeses a tractament quan siguin adequades, 

pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades i 

explícites per a les quals s’hagin obtingut. 

 

 Principi de conservació: les dades s’han de destruir quan deixin de ser 

necessàries o pertinents i només es poden conservar durant un període superior 

al necessari per a la finalitat per a la qual es van recollir, sempre que es 

procedeixi a la dissociació de la informació que contenen o bé s’anonimitzin. 
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Es recomana conservar les dades bloquejades degudament durant un període de 

temps suficient per tal de cobrir requeriments eventuals d’altres administracions, 

jutjats o tribunals. 

 

Els principis de finalitat i proporcionalitat, juntament amb el de confidencialitat, són 

d’observança obligada en la cessió o la transmissió de dades relatives a 

maltractaments en l’àmbit de l’adolescència. Cal aplicar-los especialment en els 

supòsits excepcionals de transmissió d’aquest tipus de dades (sense el consentiment 

de l’adolescent afectat) previstos legalment, és a dir: 

 Quan el tractament sigui necessari per a la prevenció o per al diagnòstic mèdics. 

 Quan el tractament sigui necessari per salvaguardar l’interès vital de la persona 

afectada.  

 Quan el tractament consisteixi en la comunicació destinada al Síndic de Greuges, 

la Fiscalia i els jutjats, en l’exercici de les funcions que tinguin atribuïdes. 

 

En la pràctica diària, els casos més habituals de transmissió de dades reveladores de 

maltractaments en l’àmbit de l’adolescència sense el consentiment de l’adolescent 

són:  

 

 La formalització d’un ofici o requeriment judicial i la comunicació a les autoritats 

judicials o la Fiscalia per tal de salvaguardar la integritat física i/o psicològica de 

l’adolescent (article 11.d) de la Llei orgànica 15/199, de 13 de desembre, i 

articles 10.b) i c) del Reial decret 1720/2007, que desplega la Llei). 

 

 La transmissió de dades relatives a violència masclista quan sigui imprescindible 

per tal de salvaguardar la integritat física i/o psicològica de l’adolescent (article 

7.6 in fine de la Llei orgànica 15/1999; article 33, de la Llei catalana 5/2008, de 25 

d’abril, i article 100 de la Llei catalana 14/2007, de 27 de maig). 

 

Segons el nostre parer, la normativa pot confondre els professionals que treballen en 

l’àmbit de la violència masclista, atès que, d’una banda, si bé estableix la 
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confidencialitat com a principi inspirador i regidor del tractament de dades personals 

en general, i molt especialment en l’àmbit de dades reveladores de maltractaments, 

d’altra banda, o bé legitima el tractament d’aquestes dades d’alta sensibilitat quan són 

requerits per tribunals, Fiscalia, Defensor del Poble o Síndic de Greuges, o bé estableix 

l’obligació de comunicació a les autoritats davant de situació de risc greu per a la salut 

física i/o psicològica de l’adolescent. 

 

Aquesta confusió es fa palesa en la pràctica diària dels professionals de l’àmbit de la 

violència masclista, confusió que considerem que es podria salvar si els cossos legals 

establissin limitacions expresses i precises a la legitimació d’aquest tipus de dades 

sense el consentiment de la persona afectada. Seria important introduir reformes als 

cossos legals tendents a adaptar aquests supòsits excepcionals de tractament de dades 

sense el consentiment de l’adolescent al principi fonamental de confidencialitat. 

 

Abans d’entrar a tractar aquests supòsits, ens centrem en l’estudi del consentiment en 

l’àmbit de l’adolescència. 

 

5.3 CONSENTIMENT EN EL TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT 

 

a) Edat límit per prestar el consentiment 

 

L’article 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, regula el consentiment en el tractament de 

dades de caràcter personal quan la persona afectada és menor d’edat. La prestació 

d’aquest consentiment dependrà que l’adolescent tingui més de 14 anys o menys: 

 

 Els adolescents més grans de 14 anys poden lliurar el consentiment per al 

tractament de les seves dades de motu proprio, llevat dels casos excepcionals 
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previstos legalment en els quals es requereix l’assistència de les persones titulars 

de la potestat. 

 Els adolescents de 14 anys no poden lliurar per si mateixos aquest consentiment, 

sinó que és necessari el consentiment dels seus progenitors o persones tutores. 

Si bé aquest projecte se centra en la violència masclista en l’àmbit de la parella, 

val a dir que s’ha de tenir una cura especial en els casos que hi hagi indicis que 

l’adolescent ha patit o pateix violència en l’àmbit familiar i que, per tant, es 

requereixi el consentiment del presumpte agressor.  

 

Amb independència de l’edat de l’adolescent no es poden obtenir mai dades que 

permetin tenir informació relativa al grup familiar, com les que es refereixen a les 

activitats professionals o dades socioeconòmiques sense el consentiment de les 

persones titulars d’aquestes dades. 

 

 

b) Requisits del consentiment 

 

Com a norma general, el consentiment ha de ser lliure, inequívoc, específic i informat. 

Prèviament a l’obtenció del consentiment, s’ha d’informar, de manera comprensible, 

ja sigui l’adolescent més gran de 14 anys, ja sigui la persona tutora de la persona 

menor de 14 anys, sobre els extrems que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999. 

Concretament, s’ha d’informar: 

 
a) De l’existència d’un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, de la 

finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informació.  

 

b) Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin 

plantejades.  

 

c) De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-

les.  



DRETS DE LES DONES ADOLESCENTS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN LES RELACIONS DE PARELLA I SITUACIONS ANÀLOGUES 

 

130 
 

 

d) De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.  

 

e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, si s’escau, del seu 

representant. 

 

No és necessària la informació dels apartats b) al d) si el contingut de la informació es 

dedueix clarament de la naturalesa de les dades personals que se sol·liciten o de les 

circumstàncies en què es recullen. No hem d’oblidar que estem tractant la violència en 

l’àmbit de l’adolescència i que, per tant, la persona professional del tractament de 

dades ha de tenir moltíssima cura en el moment de requerir aquest consentiment, 

especialment tenint en compte la capacitat d’entendre de l’adolescent que tenim 

davant i el seu grau de maduresa.  

 

Partim que l’adolescent arriba al servei concret per demanar ajut, implícitament o 

explícitament, i que volem aconseguir mitjançant l’escolta un vincle inicial de confiança 

i evitar el seu bloqueig. Per aquest motiu, considerem que en matèria del 

consentiment se li ha d’explicar d’una manera clara i entenedora, al marge de 

tecnicismes i legalismes,  conceptes tals com el consentiment parcial o total, i oferir-li 

la possibilitat que no quedi reflectida en el seu expedient determinada informació. 

 

c) Comunicació de dades sense consentiment 

 

La normativa existent en matèria de protecció de dades preveu una sèrie de supòsits 

excepcionals en els quals no és necessari el consentiment de la persona afectada pel 

tractament, la cessió i la comunicació de dades de caràcter personal. Són els supòsits 

següents: 

 

a) Normativa estatal 

 

Article 11 de la Llei orgànica 15/1999 i article 10 del Reial decret 1720/2007: 
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 Quan la cessió estigui autoritzada per una llei. 

 Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica 

el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliquin 

necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers. En 

aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limita a la finalitat que la 

justifica.  

 Quan la comunicació que s’hagi d’efectuar tingui com a destinatari el Defensor 

del Poble, el Ministeri Fiscal, els jutges, els tribunals o el Tribunal de Comptes, en 

l’exercici de les funcions que té atribuïdes. Tampoc no cal el consentiment quan 

la comunicació tingui com a destinatari institucions autonòmiques amb funcions 

anàlogues al Defensor del Poble o al Tribunal de Comptes.  

 Quan la cessió es produeixi entre administracions públiques i tingui com a 

objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, 

estadístiques o científiques.  

 Quan la cessió de dades de caràcter personal relatives a la salut sigui necessària 

per solucionar una urgència que requereixi accedir a un fitxer o per fer els 

estudis epidemiològics en els termes que estableix la legislació sobre sanitat 

estatal o autonòmica. 

 

Article 7.6 in fine de la Llei orgànica 15/1999: 

Poden ser objecte de tractament de dades de caràcter personal les qualificades com a 

especialment sensibles, quan el tractament esmentat sigui necessari per salvaguardar 

l’interès vital de la persona afectada o bé d’una altra persona, en cas que la persona 

afectada estigui físicament o jurídicament incapacitada per donar-ne el consentiment. 

 

b) Normativa autonòmica 

 

En línia amb les directrius legals existents en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, la normativa específica en matèria de violència masclista preveu la 

possibilitat de cessió de dades altament sensibles entre administracions públiques per 
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tal de dur a terme una gestió eficaç, coordinada i òptima en la lluita vers la violència 

masclista.  

 

Article 78 de la Llei 5/2008, relatiu a la cessió de dades de caràcter personal: 

 

 Les administracions públiques competents s’han de cedir mútuament les dades 

de caràcter personal necessàries amb la finalitat de poder gestionar d’una 

manera adequada els serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral i les 

prestacions econòmiques que estableix aquesta Llei, i també d’altres que 

s’estableixin per llei relacionades amb la violència masclista. A aquest efecte s’ha 

de crear un fitxer específic, que ha de ser regulat per reglament. 

 

Concretament, en el marc dels serveis socials, la Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, 

reguladora de serveis socials, preveu dins de les funcions dels serveis socials bàsics i 

especialitzats aquelles actuacions i gestions que permeten el tractament, la 

comunicació i la cessió de dades de caràcter personal, sense consentiment de 

l’adolescent afectat, amb la finalitat de prevenir i eradicar la violència masclista. 

 

 Article 17 de la Llei 12/2007: 

 

Entre les funcions dels serveis socials bàsics està la de valorar i fer els diagnòstics 

social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de 

l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d’altres serveis de la 

Xarxa de serveis socials d’atenció pública, d’acord amb la legislació de protecció de 

dades.  

 

 Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones 

dels col·lectius més vulnerables.  
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 Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals 

dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb 

les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.  

 

 Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 

persones afectades per causes judicials.  

 

Article 19 de la Llei 12/2007: 

 

Entre les funcions dels serveis socials especialitzats destaca la de coordinar-se amb els 

serveis socials bàsics, els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, 

les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials especialitzats.  

 

Article 33 de la Llei 12/2007: 

 

Els principis d’organització territorial dels serveis socials són fonamentalment la 

descentralització, les desconcentració, la coordinació i el treball en xarxes, per tant, la 

transmissió, la comunicació i la cessió de dades de caràcter personal en matèria de 

violència masclista s’erigeixen com a eina necessària i eficaç per tal de prevenir i 

protegir els col·lectius més vulnerables en situació de violència masclista, entre els 

quals destaquem el d’adolescents. 

 

La Llei catalana 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència preveu, no com una facultat potestativa sinó de manera preceptiva, el 

tractament de dades de caràcter personal davant d’aquells supòsits en els quals es 

detecti que l’adolescent està en situació de risc. Concretament, l’article 100.3 del cos 

legal esmentat estableix que tots els professionals, especialment els de salut, dels 

serveis socials i de l'educació, han d'intervenir-hi obligatòriament quan tinguin 

coneixement de la situació de risc o de desemparament en què està un infant o 

adolescent, d'acord amb els protocols específics i en col·laboració i coordinació amb 

l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de protecció dels infants i els 
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adolescents. Aquesta obligació inclou la de facilitar la informació i la documentació que 

calgui per valorar la situació de l'infant o l'adolescent. 

 

Sense cap mena de dubte, la determinació o la diagnosi de l’existència de factors de 

risc està relacionada íntimament amb la formació continuada, específica, 

especialitzada i des d’una perspectiva de gènere del personal que està en contacte 

directe amb els adolescents. 

 

Per tant, en aplicació de la normativa general i específica en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal, es permeten el tractament, la comunicació i la cessió de 

les dades de caràcter personal recollides de l’adolescent que hagi patit o pateixi 

violència masclista en l’àmbit de la parella, sota determinades cauteles i sempre 

atenent els criteris de proporcionalitat i finalitat, com hem avançat anteriorment. 

 

Els conceptes de proporcionalitat i finalitat són subjectius i poden ser mereixedors 

d’interpretacions diverses; ara bé, l’aplicació d’aquests principis en el tractament de 

dades relatives a la violència masclista en l’adolescència hauria de tenir una 

interpretació restrictiva i prevaler la confidencialitat de les dades. Com hem dit 

anteriorment, els casos més habituals que ens podem trobar és el tractament de dades 

davant d’ofici o requeriment judicial i la comunicació de la situació de risc greu a les 

autoritats. Insistim que aquests supòsits els ha de tractar amb màxima prudència el 

responsable del fitxer, tenint en compte que no sols són dades sensibles, sinó que serà 

el responsable del fitxer qui pot incórrer en responsabilitat administrativa per infracció 

del principi de confidencialitat. 

 

Ofici/Requeriment judicial  

 

La formalització d’un requeriment judicial en relació amb la informació d’un 

adolescent constitueix una col·lisió manifesta entre el principi de confidencialitat en el 

tractament de dades i l’obligació de col·laborar amb la justícia, per tant, davant 
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d’aquesta col·lisió s’ha d’actuar sota els principis de finalitat i proporcionalitat 

esmentats. 

 

En primer lloc, la persona responsable del fitxer ha de verificar l’objecte d’aquest 

requeriment, estigui concretat el seu objecte o no. Aquesta delimitació té una 

rellevància especial, ja que en la pràctica habitual els oficis judicials són remesos sense 

cap mena de concreció/delimitació per sol·licitar l’expedient o l’historial complet de la 

persona afectada. En aquests casos, és recomanable que, de manera prèvia a 

formalitzar l’ofici, o bé el responsable del fitxer contacti amb l’autoritat remissora de 

l’ofici (jutjats, tribunals, Fiscalia, Síndic) per tal de delimitar l’objecte del procés en el 

qual s’emmarca l’ofici referit, o bé es contesti a l’ofici per informar de l’obligació de 

confidencialitat en el tractament de dades i la necessitat que es remeti un ofici nou en 

què es concretin la informació que es necessita i la seva finalitat. Val a dir que es 

recomana sol·licitar la delimitació del requeriment judicial per escrit, ja que, tot i que 

es perd en agilitat, es guanya en seguretat. 

 

Aquest tipus de contestació als requeriments judicials en cap cas implica 

desobediència o obstrucció a la justícia; al contrari, és una mostra que el sistema de 

protecció de dades és eficaç. De fet, quan es retorna al jutjat, al tribunal o a la Fiscalia 

l’ofici per sol·licitar-ne la delimitació de l’objecte, l’autoritat emissora el reenvia i 

concreta aquests extrems. 

 

No podem deixar d’insistir a tenir la màxima cautela en formalitzar els requeriments 

judicials, la qual cosa és fa extensiva per a qualsevol dada de caràcter personal, però 

cobra una rellevància especial en matèria de violència masclista en l’adolescència. 

Hem de pensar que qualsevol persona denunciada/acusada per maltractaments té 

dret a la vista de les actuacions judicials i al seu accés a través de la seva assistència 

lletrada (pública o privada) i, per tant, segons la informació de dades que faciliti 

l’adolescent que pateixi o hagi patit violència masclista pot col·locar-la en situació de 

risc o incrementar-lo.  
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D’altra banda, el nostre sistema processal garanteix l’assistència lletrada a qualsevol 

persona a qui s’imputi presumptament la comissió d’un delicte, i la perjudicada per 

violència masclista té l’opció d’exercir l’acusació particular amb assistència lletrada o 

bé triar que sigui la Fiscalia qui exerceixi exclusivament l’acusació pública. En aquest 

darrer cas, en què la perjudicada exerceix la condició de simple testimoni, sovint no 

rep informació sobre l’estat del procediment ni sobre les proves que es demanen (tot i 

que tenen dret, els jutjats no acostumen a facilitar-la-hi sense assistència lletrada). És 

per aquest motiu que, tot i que davant d’un requeriment judicial no se’n sol·licita el 

consentiment en el tractament de dades, sí que és recomanable informar-la de la 

informació que ha estat objecte de tractament (a més, d’aquesta manera es pot evitar 

o pal·liar el risc que arribi la informació al presumpte agressor). Aquesta recomanació 

es fa palesa a l’article 42 del Codi deontològic de la persona treballadora social de 29 

de juny de 2012. 

 

Finalment, si l’ofici judicial delimita l’objecte del tractament o la persona responsable 

del fitxer ha obtingut la seva delimitació, s’ha de facilitar la informació imprescindible i 

proporcionada a la finalitat per a la qual ha estat sol·licitada, sempre que desglossi 

aquelles dades de l’adolescent que permetin, per si mateixes, la seva identificació i 

localització (nom i cognoms, DNI, adreces, telèfons de l’adolescent o del seu entorn 

familiar). 

 

Comunicació a les autoritats judicials 

 

En la lluita vers la violència masclista, la normativa ha previst l’obligació dels 

professionals de comunicar a les autoritats pertinents l’existència d’indicis d’una 

situació de risc greu per salvaguardar la integritat física o psicològica (articles 

concretats en l’apartat de la normativa). 

 

Resulta evident la col·lisió d’aquesta obligació amb el deure de secret professional i 

confidencialitat en el tractament de dades, per la qual cosa s’ha d’actuar sota 

l’observança dels principis de finalitat i proporcionalitat esmentats.  
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Com a norma general, és recomanable no emetre cap comunicació sense el 

consentiment de la dona, tenint en compte a més que la comunicació sense el seu 

consentiment pot provocar que l’adolescent es desvinculi del servei un cop ha tingut 

coneixement de la nostra intervenció i, per tant, col·locar-la en una situació de risc o 

agreujar la situació en la qual estigui. Per tant, la comunicació referida cal limitar-la a 

aquells supòsits en què hi hagi indicis racionals d’un elevat risc greu per a la seva salut 

física i/o psicològica, conjunció d’indicis que ha de ser valorada per un equip 

multidisciplinari. 

 

En cas que calgui fer aquesta comunicació, es recomana confeccionar un informe amb 

la informació imprescindible i estrictament necessària, reveladora dels indicadors de 

risc existents, i adreçar-lo a les autoritats pertinents perquè decideixin obrir diligències 

d’investigació. Davant del dubte que el nostre informe pugui contenir informació que 

resulti contraproduent per a l’adolescent, val més ometre-la i finalitzar utilitzant 

alguna fórmula oberta a la possibilitat d’ampliar-la per via telefònica (aquest informe 

s’elabora amb la informació que considerem imprescindible, en virtut del deure de 

secret professional i el principi de confidencialitat; en cas que es consideri adient 

ampliar-la, es pot contactar amb la persona responsable del tractament). 

 

Una de les preocupacions que més envaeix els professionals quan emetem aquest 

tipus de comunicació és saber què cal fer després: contactem amb l’adolescent o amb 

les persones tutores? i, si és així, quan triguem? Doncs bé, malauradament el nostre 

sistema judicial no té l’agilitat que seria desitjable, dependrà de la gravetat amb què 

transmetem el cas i de l’operador policial o judicial que ens toqui. 

 

En aquest cas, trobem un element positiu en la manca d’agilitat: concretament que 

disposem d’un marge de temps per preparar l’adolescent que pateix o ha patit 

violència masclista i les persones que n’exerceixen la tutela. Així, la comunicació no 

implica en cap cas posar-se en contacte immediat amb la perjudicada, sinó que les 

autoritats judicials, un cop reben la comunicació, habitualment la remeten a les 
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autoritats policials via ofici/requeriment judicial, per tal que siguin els cossos policials 

qui contactin amb l’adolescent/les persones tutores per esbrinar i ampliar la 

informació facilitada. 

 

El temps que pot transcórrer entre la comunicació i la posada en contacte amb la 

perjudicada pot ser aproximadament d’un mes o mes i mig, temps en què es recomana 

informar-la de la nostra intervenció i derivar-la, si escau, a serveis d’atenció psicològica 

i assessorament jurídic. 

 

Finalment, quant al contingut de les comunicacions referides, és fonamental utilitzar la 

màxima rigorositat i objectivitat, especialment pel que fa a les dades que tinguem del 

presumpte agressor, i evitar les afirmacions categòriques i parlar sempre des de les 

fórmules indiciàries. És recomanable transmetre la nostra percepció subjectiva de la 

usuària adolescent des de la nostra experiència professional, però no en relació amb el 

presumpte agressor (per referir-nos a ell hauríem d’utilitzar exclusivament dades 

objectives i si no les tenim, hem de parlar només partint dels indicis). 

 

Insistim molt en aquest punt, ja que s’estan incrementant les queixes dels presumptes 

agressors contra professionals per la seva intervenció en casos de violència masclista, 

queixes que els col·legis professionals no sols admeten a tràmit, sinó que incoen 

expedients disciplinaris i que arriben a sancionar el professional intervinent, 

especialment en casos en els quals el presumpte agressor ha estat absolt o bé s’ha 

arxivat el procés judicial per manca de proves. 

 

5.4 MESURES DE SEGURETAT EN EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL 

 

L’article 80.3.c) del Reial decret 1270/2007, de 21 de desembre, estableix que el 

tractament de dades de caràcter personal que continguin informació relativa a actes 

de violència masclista ha d’adoptar mesures de seguretat de nivell alt, tant si la 

informació és continguda en fitxers no automatitzats com en fitxers automatitzats. Els 
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nivells de seguretat són acumulatius, de tal manera que en un fitxer, automatitzat o 

no, de nivell alt també s’hi ha d’aplicar les mesures previstes en els nivells bàsic i mitjà. 

 

Els tres nivells de seguretat es descriuen en el títol VIII del Reial decret 1270/2007. Les 

diverses mesures que els integren es resumeixen en el quadre següent:136
 

  Mesures de seguretat 
(a) Automatitzats / (na) No automatitzats 

Bàsic Mitjà Alt 

Bàsic Funcions i obligacions del personal 
Registre d’incidències 
Control d’accés 
Gestió de suports i documents 
Identificació i autentificació 
Còpies de suport i recuperació 
Arxiu per garantir-ne la conservació 
Arxiu de localització i consulta 
Arxiu sobre l’exercici de drets 
Dificultat d’accés al dispositiu que conté documents 
Evitació de l’accés a persones no autoritzades (si no és 
possible l’anterior) 
Custòdia dels documents pel personal 
 

(a)/(na) 
(a)/(na) 
(a)/(na) 
(a)/(na) 
(a) 
(a) 
(na) 
(na) 
(na) 
(na) 
(na) 
 
(na) 
 

  

Mitjà Responsable de seguretat 
Auditoria 
Registre d’entrada i sortida de suports 
Limitació dels intents d’accés no autoritzats 
Control d’Accés lísic 
Registre de procediments de recuperació com a incidents 

 (a)/(na) 
(a)/(na) 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

 

 

Alt Identificació de suports codificada 
Xifrat de suports durant el transport o la protecció de 
documentació 
Xifrat de dispositius portàtils 
Evitació de la concurrència de riscos en còpies i 
procediments de recuperació 
Registre d’accessos a la informació o documentació 
Xifrat de les telecomunicacions (xarxes públiques / sense 
fil) 
Dispositius d’emmagatzemament en zones tancades 
Control de còpia o reproducció dels documents 
Destrucció de les còpies sense utilitat 

  (a) 
(a)/(na) 

 
(a) 
(a) 

(a)/(na) 
(a) 

(na) 
(na) 
(na) 

 

 
Atès que qualsevol fitxer que contingui dades de les quals es puguin derivar actes de 

violència masclista ha d’estar dotat de mesures d’alta seguretat, passem a fer-ne una 

descripció de les principals: 

 

                                                        
136

 Web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
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 La persona responsable del fitxer ha de confeccionar un document de seguretat 

en què assenyali les mesures de caire tecnològic i organitzatiu per tal de garantir 

la protecció de les dades. 

 

 Mesures d’identificació i autenticació: en els fitxers automatitzats s’han de 

concretar les normes d’identificació i verificació de les persones usuàries amb 

accés a les dades personals. Concretament, en els fitxers de nivell alt s’ha de 

limitar la possibilitat de l’accés no autoritzat al sistema d’informació. Si la 

verificació es fa per mitjà de contrasenya, aquesta s’ha de substituir en un 

període no superior a l’any. 

 

 Registre dels accessos: en cada accés a un fitxer automatitzat de nivell alt, s’han 

d’enregistrar la identificació de la persona usuària, la data i l’hora de l’accés, el 

fitxer al qual s’ha accedit i si l’accés ha estat concedit o denegat. El responsable 

de seguretat ha de revisar un cop al mes aquest registre, llevat que es garanteixi 

que la persona responsable del fitxer és l’única que hi té accés i així consti en el 

document de seguretat.  

 

 En relació amb els fitxers manuals o no automatitzats, cal limitar l’accés a la 

informació al personal autoritzat i s’han d’indicar els documents que puguin ser 

utilitzats per diverses persones usuàries i el mecanisme de control d’accés. 

 

 Gestió de suports i documents: els suports que continguin dades de caràcter 

personal especialment sensibles han de permetre identificar el tipus 

d’informació i han de ser inventariats i emmagatzemats en llocs d’accés 

restringits als quals només poden accedir les persones que estiguin autoritzades. 

La sortida dels suports i documents fora del local ha de ser autoritzada 

expressament per la persona responsable del fitxer o la persona delegada. 
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 S’han de concretar mesures per tal d’evitar la sostracció, la pèrdua o l’accés 

indegut a la informació, així com determinar el sistema de destrucció o 

d’esborrament de la informació. 

 

 Emmagatzematge de la informació: s’ha de fer una llista dels dispositius 

d’emmagatzematge de la informació, bé sigui per les característiques físiques 

que dificultin la seva obertura (claus) o bé per altres dispositius. Mentre no siguin 

emmagatzemats perquè l’expedient està en tramitació, les persones 

encarregades de tramitar-lo tenen l’obligació de custodiar-lo i d’impedir l’accés a 

persones no autoritzades. 

 

 Dades a través de xarxes de comunicacions: els fitxers de nivell d’alta seguretat 

que s’hagin de transmetre a través de xarxes públiques o sense fil de 

comunicacions electròniques requereixen una codificació o qualsevol altre 

sistema, que s’ha de descriure, per tal que la informació no sigui intel·ligible ni 

manipulada per terceres persones. 

 

Finalment, en matèria de seguretat dels fitxers automatitzats o manuals que 

continguin dades de caràcter personal, i especialment aquelles qualificades de 

sensibilitat especial o alta, l’article 32 de la Llei orgànica 15/1999 estableix el 

concepte codis tipus, entès com ‘el conjunt d’acords sectorials, convenis 

administratius o decisions d’empresa adoptats per les persones responsables del 

tractament de titularitat pública o privada per tal d’establir condicions 

d’organització, règim de funcionament, procediments aplicables, normes de 

seguretat de l’entorn, obligacions de les persones implicades en el tractament i l’ús 

de la informació del personal’. En definitiva, són codis deontològics o de bona praxi 

professional que han d’estar inscrits en el Registre de Protecció de Dades de 

Catalunya (article 156 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, si estan dins de 

l’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades) i en el Registre General de 

Protecció de Dades (si estan dins de l’àmbit d’actuació de l’homòleg estatal). Cal 
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denegar-ne la inscripció en cas que no s’adaptin a la normativa existent en matèria 

de protecció de dades de caràcter personal. 

 

5.5 CODIS DEONTOLÒGICS  

 
De manera exemplar, analitzarem les normes dels codis deontològics dels treballadors 

socials i els psicòlegs.  

a) Codi deontològic del treballador social, aprovat el 29 de juny de 2012 

 

Dins de la Xarxa d’atenció i recuperació integral en matèria de violència masclista, el 

personal agent de serveis socials esdevé una de les primeres línies d’atenció en la 

matèria de fàcil accés per als adolescents i tracta cada dia informació de caràcter 

personal d’alta sensibilitat. 

 

Més enllà de la normativa en matèria de protecció de dades, el Codi deontològic 

professional aprovat l’any passat recull una sèrie de normes i compromisos per tal de 

protegir les dades de caràcter personal i, en definitiva, el dret a la intimitat de les 

persones usuàries afectades.  

 

La norma general, en línia amb la normativa analitzada, és el deure de secret 

professional i confidencialitat, si bé el Codi deontològic concreta els supòsits en els 

quals es legitima la transmissió i la comunicació de dades de caràcter personal (article 

54): 

 

 Quan sigui autoritzat per l’adolescent usuari (recordem que poden prestar 

consentiment de motu proprio els més grans de 14 anys; en la resta de casos el 

consentiment, l’han de prestar els progenitors o les persones/entitats tutores). 

 

 Quan es rebi l’ordre d’informar sobre qüestions confidencials per imperatiu legal 

o bé per un òrgan judicial. 
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 Quan sigui denunciat per una persona usuària per la comissió d’una infracció 

deontològica, sempre que no hi hagi una altra manera de defensar-se que no 

sigui la de facilitar-ne la informació. 

 

 Quan la persona usuària pugui resultar afectada de manera injusta i greu. 

 

 Quan es faci una intervenció social en equip i la informació sol·licitada sigui 

estrictament necessària per a l’eficàcia de la intervenció. 

 

 Quan hi hagi un risc per a la integritat física, psicològica i/o social de l’adolescent 

usuari, el treballador social pot facilitar aquella informació indispensable per tal 

d’evitar el risc imminent i previsible, i dins del cercle més restringit possible, més 

enllà de l’obligació de posar en coneixement de les autoritats aquest extrem, 

sobretot quan les persones afectades siguin menors/adolescents. 

 

b) Codi deontològic de psicologia, aprovat el dia 6 de març de 2010 

 

En la mateixa línia que l’anterior, la norma general en el tractament de les dades de 

caràcter personal en l’àmbit de la psicologia és el deure/l’obligació de secret 

professional, extensible a les persones col·laboradores. 

 

Cal destacar que quan l’avaluació psicològica d’una adolescent s’obté a instàncies 

d’una persona diferent a la interessada (jutjats, entitats, professionals de l’educació, 

institucions, administracions o organitzacions), tant l’adolescent com els seus 

progenitors tenen el dret a ser informats sobre el contingut de l’informe i la persona 

destinatària d’aquest (article 42). Val a dir que les persones/entitats destinatàries 

tenen el deure i l’obligació de secret professional, sense que puguin fer cap mena de 

difusió al marge del marc estricte en el qual van ser requerits (article 43). 
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La mort de la persona usuària o la seva desaparició no eximeixen el professional de 

l’obligació de secret professional (article 49). 
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6. ELS SISTEMES DE REPARACIÓ PENAL I MEDIACIÓ. ELS SEUS 
LÍMITS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
 

6.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

 Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. 

 Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels 

menors. 

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

la violència de gènere. 

 Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel que s’aprova la Llei d’enjudiciament 

criminal. 

 Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils. 

 Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat de Catalunya. 

 Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, del Reglament de responsabilitat penal dels 

menors. 

 Recomanació (83) 7, de 23 de juny de 1983, del Comitè de Ministres del Consell 

d’Europa. 

 Recomanació (85) 2, de 28 de juny de 1985, del Comitè del Consell d’Europa sobre 

la posició de la víctima en el marc del dret penal i del procediment penal. 

 Recomanació (87) 21 sobre assistència a les víctimes i la prevenció de la 

victimització. 

 Recomanació (87) 18 sobre el principi d’oportunitat. 

 Recomanació (99) 19 del Comitè del Consell de Ministres del Consell d’Europa. 

 Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i el Consell, de 25 d’octubre de 2012, 

per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de 

les víctimes dels delictes. 
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6.2 ASPECTES GENERALS 

 

Un dels trets més definitoris del sistema penal actual i de gran reivindicació pels 

diferents sectors és el fet que la víctima del delicte és la gran oblidada del dret penal. 

 

A partir dels anys setanta i vuitanta, es va iniciar en l’àmbit internacional un procés de 

recuperació de la víctima com a protagonista del conflicte, i es va començar a 

reivindicar el seu paper, els seus drets i les seves necessitats per tal de dotar-la d’un 

estatus que li permet intervenir en el procés i reclamar el respecte per la seva dignitat. 

 

Va néixer i es va començar a desenvolupar el que es coneix com a justícia restaurativa 

(Restorative Justice), en contraposició amb la justícia retributiva clàssica, que es basa 

en la premissa delicte-càstig. La justícia restaurativa (també anomenada reparadora o 

restauradora) es defineix com ‘aquella que pretén restaurar la situació anterior al 

delicte entre víctima i agressor’ (García Torres, 2010). És un procés on totes les parts 

implicades en un fet delictiu concret treballen juntes per resoldre’n col·lectivament les 

conseqüències, així com les implicacions futures, i arriben a un acord sobre com fer-ho 

(Soria i altres, 2007). 

 

La justícia restaurativa veu els fets delictius d’una manera àmplia: com un acte que ha 

danyat la víctima i la comunitat. El focus està en qui ha patit el dany, què necessita per 

ser reparada, com es pot reparar aquest dany causat i qui se’n responsabilitza.  

 

La justícia restaurativa engloba tot un seguit de tècniques i estratègies de resolució de 

conflictes en la via penal diferents de les del procés penal clàssic que coneixem o 

alternatives a aquestes. S’utilitzen de manera habitual a Amèrica del Nord, Nova 

Zelanda i alguns països europeus de manera complementària o, fins i tot, excloent el 

procés penal clàssic. 

 

Hi ha diversos models que apliquen la justícia restaurativa, i per als efectes d’aquest 

treball ens centrarem en la mediació penal, els seus principis i les fases, així com en la 
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regulació que es fa en el nostre ordenament jurídic. Distingirem entre mediació penal 

per a adults i mediació penal en el procés de justícia juvenil (per a persones menors 

d’edat), atès que tant el procés en si com la seva regulació jurídica són diferents, així 

com els límits existents en casos de violència de gènere. 

 

Pel que fa a l’àmbit europeu, es van promulgar diverses recomanacions que 

defensaven els beneficis de la mediació i la justícia restaurativa en el procés penal, i 

que van culminar amb la Decisió marc del Consell de la Unió Europea 2001/220/JAI, de 

15 de març de 2001, relativa a l’estatut de la víctima en el procés penal. En aquesta 

Decisió marc es comminava els estats membres a impulsar la mediació en les causes 

penals que segons el seu parer requerissin aquest tipus de procediment, així com a 

valorar els acords entre víctima i inculpat que s’haguessin assolit mitjançant la 

mediació. Aquesta Decisió ha estat derogada i substituïda per la Directiva 2012/29/UE 

del Parlament Europeu i el Consell, el 25 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen 

normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció a les víctimes dels delictes. La 

Directiva determina que els serveis de la justícia restaurativa (mediació, conferències 

de grup familiar i cercles de sentència) poden ser de gran ajut per a la víctima, però 

que s’ha d’evitar tota victimització secundària, intimidacions i represàlies. En tot cas, la 

Directiva preveu que els serveis de justícia restaurativa han de fixar com a prioritat els 

interessos i les necessitats de les víctimes. Els estats membres tenen com a termini 

màxim per incorporar la Directiva en la seva legislació fins al 16 de novembre de 2015. 

 

6.3 MEDIACIÓ PENAL EN EL PROCÉS ORDINARI (ADULTS) 

 

Una de les diferències principals entre la mediació penal en el procés d’adults i la 

mediació penal en la jurisdicció de menors està determinada pel marc legal.  

 

En el procés ordinari no hi ha regulació específica de la mediació ni hi ha el principi 

d’oportunitat (segons el qual es pot decidir no prosseguir amb el procés penal). En la 

jurisdicció ordinària el principi d’oficialitat és el que regeix. 
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Actualment, per manca de regulació específica, la mediació es desenvolupa emparant-

se en preceptes determinats que trobem al llarg de l’articulat del nostre Codi penal i 

que permeten desenvolupar programes de mediació en fer referència a la reparació de 

la víctima. No obstant això, en no estar regulats els efectes de la mediació, l’efectivitat 

i les conseqüències des del punt de vista pràctic dependran molt dels operadors que 

intervinguin en cada procés. Les disposicions que trobem són: 

 Atenuant genèric de reparació del dany de l’article 21.5 del Codi penal (CP). La 

seva apreciació pot comportar una atenuació rellevant en la imposició de la 

pena. Perquè s’apreciï, la reparació ha de ser efectiva, però pot ser parcial i fins i 

tot simbòlica. 

 Atenuants específics regulats en alguns tipus penals concrets, com són delictes 

relatius a l’ordenació del territori, sobre el patrimoni històric, contra el medi 

ambient i la flora i la fauna.  

 Ja en fase d’execució de la sentència, un cop celebrat el judici, el CP preveu 

diverses possibilitats on es pot introduir la mediació: 

- Es pot concedir la substitució de la pena privativa de llibertat quan, entre 

altres condicions, hi ha hagut esforços per reparar el dany a la víctima 

(article 88 del CP). 

- La suspensió de la pena privativa de llibertat: l’article 83 del CP preveu les 

condicions que es poden imposar al penat durant la suspensió, les quals 

estan condicionades a un procés de mediació (sempre que hi hagués 

consentiment lliure de les parts). 

- Suspensió de la pena privativa de llibertat durant la tramitació de l’indult 

(article 4.4 del CP): la mediació podria ser considerada en la valoració de la 

concessió de l’indult. 

- Durant el compliment de la pena de presó: l’article 90 del CP regula l’accés 

ordinari a la llibertat condicional i imposa com a condició haver satisfet la 

responsabilitat civil derivada del delicte. 

- Accés excepcional a la llibertat condicional que regula l’article 91 del CP: 

estableix, entre d’altres, la condició d’haver participat en programes de 

reparació a la víctima per poder accedir a la llibertat condicional. 
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- Finalment, hi ha delictes només perseguibles a instància de part en què la 

llei exigeix com a requisit per iniciar el procés penal que hi hagi una 

conciliació prèvia entre les parts, o que almenys s’hagi intentat la 

conciliació. Ens referim al delicte d’injúries i calúmnies contra particulars. 

Els articles 278 i 804 de la Llei d’enjudiciament criminal (LECr) exigeixen 

l’acreditació de la conciliació o de l’intent de conciliació. 

 L’únic esment exprés a la mediació en el nostre ordenament jurídic, la veiem a la 

Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere, en què l’article 44.5 prohibeix la mediació en tots aquells processos 

substanciats pels jutjats de violència sobre la dona (JVD). Per tant, tot i que no ho 

específica, prohibeix tant la mediació civil com la penal, atès que en els processos 

civils de família que són competència dels JVD també queda prohibida 

expressament la mediació en establir el precepte: “en tots aquests casos està 

vedada la mediació”. 

 

Sobre aquesta prohibició entrarem més endavant, però podem apuntar que part de la 

doctrina coincideix a interpretar que la prohibició només es refereix a la fase 

d’instrucció, que és la fase on tenen competència els JVD, i considera que sí es podria 

practicar mediació en la fase d’execució de la sentència, un cop dictada. De fet, a la 

pràctica i en la fase d’execució de la sentència, sí que s’està portant a terme la 

mediació en aquests casos. 

 

Per entendre i valorar la prohibició de la mediació en els casos de violència de gènere 

(terminologia emprada en la Llei orgànica 1/2004, referida a la jurisdicció d’adults) 

aportarem unes pinzellades sobre els principis i les fases bàsics que operen en un 

procés de mediació, així com sobre el seu funcionament, per comprendre la nostra 

posició en aquesta matèria. 

1) Principi de voluntarietat, en el sentit que les parts han de participar lliurement i 

voluntàriament en el procés de mediació. En els casos objecte del nostre estudi i 

tenint en compte que la víctima és menor d’edat, el consentiment per participar-

hi, l’han de prestar també els tutors de l’adolescent. 
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2) Principi d’autodeterminació, que implica que tant l’infractor com la víctima han 

de poder decidir per si mateixos lliurement les possibles solucions al conflicte i 

no han d’estar actuant sota pressions psicològiques de l’altra part o de terceres 

persones (família, comunitat, operadors jurídics del sistema penal). 

3) Principi de neutralitat, referit específicament al mediador com a figura neutra i 

imparcial que facilita el procés de diàleg i assegura l’equilibri entre les parts i la 

trobada d’una solució conjunta. El mediador no té per missió resoldre el conflicte 

sinó conduir el procés, informar i preparar les parts per a la trobada, així com 

introduir elements de reflexió que possibilitin el canvi i l’acostament de les 

posicions. També col·labora en la definició i la concreció dels problemes, en la 

presa d’acords i en el seguiment del seu compliment (Martin, Cano i Dapena, 

2010). 

4) Principi de confidencialitat: les qüestions tractades en les sessions no poden ser 

difoses ni pel mediador ni per les parts. 

5) Consentiment informat: s’explica a les parts en què consisteix el programa de 

mediació i les conseqüències de la seva realització (Soria i altres, 2007). 

6) Principi d’universalitat: la reparació pot ser material o simbòlica, total o parcial, 

dependrà en tot cas de l’acord a què arribin les parts del conflicte (Gutiérrez, 

2011). 

7) Professionalització de les persones que duen a terme la mediació (mediadors). 

La mediació s’inicia si qualsevol de les parts ho demana (víctima i/o agressor). També 

ho pot proposar el jutjat d’ofici, la Fiscalia, els advocats de les parts, l’Equip 

d’Assessorament Tècnic Penal o l’equip de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. 

No hi ha cap límit per practicar la mediació, ni relativa al tipus de delicte ni a la 

gravetat dels fets, excepte la prohibició abans esmentada establerta en la Llei orgànica 

1/2004 en casos de violència de gènere.  
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a) Fase de premediació o de contacte 

 
Un cop sol·licitada la mediació, el mediador inicia una fase de contacte individual amb 

les parts implicades, orientada a valorar la viabilitat i la idoneïtat de la mediació. Quan 

la mediació es du a terme en la fase d’instrucció abans del judici oral, per tal que quedi 

preservada la presumpció d’innocència, és necessari que l’imputat reconegui per 

iniciativa pròpia alguna mena de participació en els fets. Això no comporta l’admissió 

de culpabilitat ni l’acceptació de la qualificació fiscal dels fets, però sí una 

responsabilitat del que ha passat i del dany causat a la víctima, i un desig de reparar. 

Evidentment, la participació ha de ser totalment voluntària i el contingut de les 

sessions ha de ser confidencial per tal que quedi preservada la presumpció 

d’innocència. 

 

b) Fase de trobada i negociació 

 
Un cop valorada la viabilitat, comença la mediació pròpiament dita amb la trobada 

entre les parts.  

 

Els resultats de les sessions i els acords assolits es plasmen en un document conjunt 

que han de signar les parts implicades en el procés de mediació. Si escau, els advocats 

de les parts han de validar els pactes abans que la víctima i l’infractor signin el 

document en qüestió. 

 

Posteriorment, el mediador o la mediadora elabora un informe per descriure els 

aspectes generals del procés dut a terme i l’envia al jutjat juntament amb el document 

signat per les parts, per tal que el jutge o la jutgessa decideixi els efectes jurídics que 

escaiguin (com hem esmentat abans, depenent de la fase en què es faci la mediació els 

efectes variaran: des de preveure un atenuant genèric abans del judici oral (article 21.5 

del CP) fins a la suspensió o la substitució de la pena privativa de llibertat en fase 

d’execució de sentència, la valoració de la llibertat condicional, etc.).  
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c) Mediació i violència masclista 

 
Com hem assenyalat més amunt, en els casos de violència de gènere que regula la Llei 

orgànica 1/2004, la mediació resta prohibida en els processos tramitats als JVD. 

Recordem que el concepte de violència de gènere previst en aquesta Llei fa referència 

a ‘qualsevol acte de violència física i/o psicològica exercit per un home contra la dona 

que és o ha estat la seva parella (matrimonial o no, amb convivència o sense)’. 

 

El motiu d’aquesta prohibició, el trobem en els principis que fonamenten qualsevol 

procés de mediació abans esmentats, molt especialment en el que es refereix a 

l’autodeterminació. Aquest principi implica que la víctima ha de poder decidir lliure de 

pressions psicològiques de l’altra part o de terceres persones (família, comunitat) i és 

un reflex del principi d’igualtat, equitat i equilibri entres les parts; per tant, resulta obvi 

que en una situació de violència masclista aquest principi no es compleixi i no es pugui 

mitjançar. La pròpia naturalesa d’aquest tipus de violència, fonamentada en el 

desequilibri de poders de la societat patriarcal i en la situació de domini de l’home 

envers la dona en la seva relació personal, així com en el fet que l’home ha exercit un 

control sobre la parella i, en la pretensió de consolidar i fer perdurar aquest control, ha 

iniciat l’exercici de la violència, sigui aquesta física o no, fa que resulti impossible 

aplicar la voluntarietat i la determinació lliure de la víctima. 

 

Una gran part de la doctrina consultada considera que s’hauria d’aixecar aquesta 

prohibició i permetre la mediació en casos de violència en la parella (segons el criteri 

de la Llei orgànica 1/2004). A continuació, mostrarem perquè els seus arguments són 

contraris als principis de la mediació que abans hem exposat i, per tant, per quin motiu 

en cap cas es pot practicar una mediació (ni civil ni penal) quan hi ha violència. 

 

Considerem que no es tracta de decidir en lloc de la víctima o de col·locar-la en una 

situació d’innata discapacitat, com alguns autors han assenyalat (Rodríguez Laínz, 

2011), sinó de valorar les característiques concretes de la violència, l’estat psicològic i 

emocional en què queda la víctima i la seva posició de desequilibri respecte a 
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l’agressor. Totes són condicions que impedeixen un procés de mediació equilibrat i 

igualitari. Cap professional de la mediació, conscient del respecte necessari als 

principis abans esmentats, podria encetar un procés on no hi ha llibertat plena de les 

parts en les decisions i les negociacions que es duen a terme. 

 

Alguns autors defensen la pràctica de la mediació quan els fets són lleus o de violència 

ocasional. Recordem que un fet considerat lleu o un acte violent ocasional als ulls del 

sistema penal (tribunals) no necessàriament impliquen que no hi hagi violència 

psicològica greu i reiterada. En no ser objecte d’aquest estudi, no ens estendrem en 

aquest punt i ens limitarem a destacar el fet, assenyalat per tots els operadors (els 

mateixos JVD, el CGPJ, els advocats especialitzats en violència sobre la dona), que molt 

sovint un gran nombre de denúncies d’un fet violent particular, i que en realitat 

amaguen violència habitual i psicològica, centren la instrucció en el fet últim i ho 

tramiten com a judici ràpid, i es deixa de banda una investigació acurada sobre 

l’existència d’una possible violència habitual prevista en l’article 173.2 del CP (fet que 

implicaria passar el procés penal a Diligències Prèvies, per tant, fer una tramitació i 

instrucció del procediment amb el temps necessari per tal d’esbrinar tots els fets). 

 

Considerem que el punt a valorar pels professionals per dilucidar si la mediació és 

viable o no, no rau tant en la gravetat o l’ocasionalitat del fet denunciat, sinó en el fet 

que es tracti de violència (per tant amb un trencament del principi d’igualtat i un rol de 

domini de l’home) o bé d’un conflicte de parella. La mateixa Llei orgànica 1/2004 

preveu en l’article 44.4 que si el jutge o la jutgessa aprecia que els actes que se li 

exposen no constitueixen expressió de violència de gènere, pot inadmetre la pretensió 

i inhibir el jutjat competent. Si hi ha violència de gènere, en canvi, opera la prohibició i 

la mediació no es pot practicar. 

 

Només amb una formació específica i especialitzada en violència masclista, i només 

amb perspectiva de gènere, els diferents professionals implicats poden valorar. I en el 

cas que es tracti de violència de gènere, la manca d’igualtat i equilibri entre les parts 

fan inviable la mediació des de tots els punts de vista. L’estat emocional de la víctima 
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(dependència, por, ambivalència vers l’agressor, autoculpabilització, indefensió 

apresa...) té un paper molt rellevant a l’hora de formar la seva decisió i cal que aquesta 

sigui en realitat lliure, que no sigui una decisió viciada de base. 

 

Un altre argument esgrimit a favor de la mediació és practicar-la en aquells casos que 

hagin estat arxivats provisionalment per manca de proves (en molts casos les dones es 

neguen a declarar emparant-se en l’article 416.1 de la LECr i la causa s’arxiva), però en 

aquests casos per se la mediació tampoc és recomanable. Ens remetem a 

l’argumentació més amunt esgrimida: si hi ha una relació de violència, no es respecta 

el principi d’autodeterminació que ha de regir qualsevol procés equitatiu de mediació, 

i, per tant, aquesta no és viable, encara que ja no hi hagi un procés penal en curs. Un 

arxiu no és indicatiu suficient per acreditar la manca de violència en una relació i, per 

tant, no pot ser l’únic element a valorar per considerar viable o no el procés 

negociador. 

 

Pot ser viable la mediació en els casos de violència de gènere? És recomanable alçar la 

prohibició que estableix la Llei orgànica 1/2004 i reformar-la, tal com postula un sector 

ampli de la doctrina amb l’argument de donar compliment a la directiva adoptada al si 

de la UE? Mentre hi hagi violència i, per tant, desequilibri entre les parts (i sovint risc 

físic i/o psíquic per a la noia/dona) en cap cas es pot practicar la mediació, va en contra 

de tots els principis i requisits mínims que ha de complir qualsevol procés negociador.  

 

Un cop finalitzada la situació de violència, la noia hauria de tenir la capacitat 

d’entendre el fet com a delictiu, sense minimitzar-lo ni justificar-lo. Però en especial 

veiem imprescindible que la jove hagi iniciat un procés de recuperació i apoderament 

que l’ajudi a restaurar la seva autoestima i ser conscient dels motius interns que l’han 

conduït a mantenir una relació violenta o ho han facilitat, i també que l’ajudi a no 

minimitzar els fets, reconèixer la violència com a tal i no culpabilitzar-se. 

 



DRETS DE LES DONES ADOLESCENTS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN LES RELACIONS DE PARELLA I SITUACIONS ANÀLOGUES 

155 
 

En aquest cas, i sempre que no hi hagi la relació de violència, es podria considerar que 

la noia està preparada per expressar lliurement la seva voluntat i assolir uns acords 

lliures i equitatius.  

 

Aquests serien, per tant, els requisits més rellevants: una dona/noia recuperada i 

apoderada, conscient i amb control de la seva vida, així com una situació de violència 

ja finalitzada. Ambdues qüestions, en realitat, van de la mà. 

 

En qualsevol cas, el paper de les unitats de valoració forense, els equips 

d’assessorament tècnic o els equips d’atenció a la víctima, a l’hora de valorar la 

situació de violència existent, ha de ser rellevant. A fi de fer aquesta valoració, són 

essencials la formació i l’especialització en gènere, formació també imprescindible en 

el cas dels equips de mediació.  

 

Per finalitzar, els preceptes de l’article 12 de la Directiva 2012/29/UE esmentada van 

en aquesta línia en establir quines garanties i principis s’han de tenir presents en 

qualsevol procés de justícia restaurativa que es reguli pels estats membres: 

a) S’han d’adoptar mesures per protegir la víctima de la victimització secundària i 

només es permeten els serveis de justícia restaurativa si redunden en interès i 

benefici de la víctima, atenent les condicions de seguretat (no podem obviar de 

cap manera el risc de reiteració d’actes violents i fins i tot, en determinats casos, 

el risc envers la vida de la dona/noia i les xifres elevades de mortalitat femenina 

per aquesta causa que es recullen any rere any). 

b) L’infractor ha d’haver reconegut els elements fàctics bàsics del cas. 

c) Tots els acords han de ser assolits de manera voluntària, sense pressions de cap 

tipus. 

 

6.4 MEDIACIÓ PENAL EN EL PROCÉS DE MENORS 

 
Quan l’infractor és una persona menor d’edat, el procés canvia. Respecte als principis 

informadors de la mediació o les fases de substanciació del procés, no hi ha grans 
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variacions i ens remetem al que s’ha exposat en el procés d’adults. No obstant això, sí 

que hi ha diferències substancials quant a la regulació legal, atès que en la jurisdicció 

de menors la mediació sí està prevista i regulada expressament. A més, no hi ha cap 

prohibició que la limiti i no s’aplica la prohibició que conté la Llei orgànica 1/2004 en 

els casos de violència de gènere que sí opera en el procés d’adults.  

 

La mediació penal en els casos de menors d’edat està prevista en la Llei orgànica 

5/2000, reguladora de la responsabilitat penal dels menors i el reglament que la 

desenvolupa, i el Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol. 

 

En el procés de menors, la mediació es pot fer durant la fase d’instrucció o bé a 

posteriori, un cop dictada la sentència i en fase d’execució d’aquesta. La Llei orgànica 

5/2000 introdueix el principi d’oportunitat reglat, i permet que el Ministeri Fiscal 

desjudicialitzi algunes conductes i no prossegueixi amb l’acció penal si el procés de 

mediació és un èxit i les característiques de la persona menor d’edat així ho 

aconsellen. La mediació, la trobem regulada en els articles 19 i 27.3 (fase d’instrucció) i 

el 51.3 (fase d’execució) de la Llei esmentada. 

 

Incoat el procediment, el Ministeri Fiscal pot desistir de la continuació i proposar el 

sobreseïment de l’expedient quan s’hagi produït la conciliació o la reparació de la 

víctima. Hi ha un límit: que hi hagi falta de violència o intimidació greus en la comissió 

dels fets. És a dir, la Fiscalia ha de valorar la viabilitat prèvia de la mediació i no es 

poden sobreseure els casos de delictes comesos amb violència o intimidació. Això no 

implica que no es pugui dur a terme la mediació, sinó que la manca de violència o 

intimidació són els requisits que el legislador exigeix per tal que el Ministeri Fiscal 

pugui desistir de continuar amb l’acusació i arxivar el cas. 

 

D’altra banda, la Llei penal del menor distingeix entre conciliació i reparació. Entén per 

conciliació ‘quan l’adolescent hagi reconegut el dany causat a la víctima, hagi demanat 

disculpes i aquesta les accepti’. Per reparació entén ‘quan l’adolescent assumeixi el 
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compromís de fer accions determinades en benefici de la víctima o de la comunitat, 

seguit de la realització efectiva de les accions referides’.  

 

Atenent, doncs, les circumstàncies dels fets, el Ministeri Fiscal deriva el cas a l’equip 

tècnic de menors, qui ofereix la mediació a les parts implicades i valora la viabilitat i la 

idoneïtat del procés. Si escau, ha d’informar la Fiscalia de l’inici del procés de mediació, 

promoure la trobada entre les parts i conduir la mediació per assolir els acords que 

s’escaiguin entre les parts i aconseguir l’objectiu de conciliació i/o reparació. En els 

casos que ens ocupen, tenint en compte que la víctima és menor d’edat, els seus 

representants legals han d’autoritzar i assumir el compromís de reparació juntament 

amb ella. 

 

Un cop produïda la conciliació o fetes les accions de reparació compromeses, l’equip 

tècnic ha d’informar el Ministeri Fiscal, qui dóna per conclosa la instrucció i proposa al 

jutge o jutgessa de menors el sobreseïment de l’expedient. 

 

Si no s’ha donat compliment als compromisos adquirits en l’acord de mediació, la 

Fiscalia ha de continuar amb la tramitació de l’expedient.  

 

Respecte a la fase d’execució, un cop celebrat el judici, l’article 51.3 de la Llei penal del 

menor estableix que la conciliació de l’adolescent amb la víctima es pot produir en 

qualsevol moment del procés i pot suposar deixar sense efecte la mesura imposada si 

així ho valora el jutge o la jutgessa, a proposta del Ministeri Fiscal o del lletrat del 

menor d’edat i un cop escoltat l’equip tècnic. La iniciativa del procés de mediació pot 

ser d’ofici a proposta del jutge de menors, del Ministeri Fiscal o de l’advocat del menor 

d’edat. En aquest cas el límit sobre la gravetat dels fets o la comissió mitjançant 

violència o intimidació no opera, atès que l’article no estableix res sobre això. Per tant, 

el jutge de menors també pot actuar segons el criteri d’oportunitat un cop dictada la 

sentència ferma. 
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En aquesta fase processal, la conclusió del procés de mediació i el compliment dels 

compromisos adquirits per la persona infractora menor d’edat poden suposar la 

substitució de la mesura per una altra o fins i tot deixar-la sense efecte. 

 

Les expectatives que la mediació ha de complir respecte a la persona infractora menor 

d’edat són (Macias i Hompanera, 2004): 

 que es faci responsable de les pròpies accions i de les seves conseqüències, 

 que participi activament i voluntàriament en la mediació amb la víctima, i 

 que hi hagi participació activa en la recerca de solucions al conflicte, i que es 

compensi i es repari la víctima. 

I respecte de la víctima: 

 Tenir l’oportunitat de participar en el conflicte que l’afecta (ja hem comentat a 

l’inici de l’exposició que la justícia retributiva no ho permet plenament i que 

desproveeix  la víctima del seu conflicte per deixar-lo en mans de l’Estat). 

 Participar  voluntàriament i activament en el procés de mediació amb l’infractor. 

 Ser reparada dels danys i perjudicis comesos de manera que realment vegi les 

seves necessitats cobertes, així com recuperar la tranquil·litat personal. 

Com hem vist, la Llei penal del menor només estableix com a límit a la mediació el fet 

que, si el delicte ha estat comès amb violència o intimidació greus, el Ministeri Fiscal 

no pot desistir de la tramitació de l’expedient i sol·licitar el sobreseïment de la causa. 

No obstant això, no implica que la mediació no es pugui dur a terme, només que els 

efectes jurídics són diferents. En el moment de l’execució, en canvi, aquesta limitació 

no entra en joc. Tots els casos, per tant, són susceptibles d’un procés de mediació. 

 

Tanmateix, en venir regulat el procés per la Llei orgànica 5/2000, no s’aplica la 

prohibició que estableix la Llei orgànica 1/2004. Per tant, ens podem trobar amb la 

situació en què una noia menor d’edat que estableixi una relació amb un noi menor 

d’edat pugui veure sotmesa la causa a un procés de mediació mentre l’agressor encara 

és menor d’edat, i en canvi, en complir els 18 anys i sotmetre’s a la legislació d’adults, 
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els mateixos fets que un dia van poder ser mitjançats ara vegin com opera la prohibició 

i quedi vedada la mediació. 

 

Per tot el que hem exposat fins ara i d’acord amb els requisits necessaris perquè un 

procés de mediació sigui equitatiu i equilibrat, entenem que s’hauria d’aplicar per 

analogia a la jurisdicció de menors la prohibició continguda en l’article 44.5 de la Llei 

orgànica 1/2004. Així mateix, i sobretot per evitar els efectes nocius en les noies 

víctimes de violència masclista exercida per les seves parelles menors d’edat, així com 

la minimització/justificació dels fets violents o la vivència com a cosa normal de segons 

quines actuacions de control, és necessària la formació dels equips tècnics en 

perspectiva de gènere i en violència, de la mateixa manera que ho és en la jurisdicció 

d’adults. 
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7. VIOLÈNCIES MASCLISTES MITJANÇANT LES TIC (tecnologies 
d’informació i comunicació) 
 

7.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

 Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. 

 Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal 

dels menors. 

 Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere. 

 Reial decret, de 14 de setembre de 1882, pel qual s’aprova la Llei 
d’enjudiciament criminal. 
 

 Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, del Reglament de responsabilitat penal 
dels menors. 

 

 Conveni sobre ciberdelinqüència, signat a Budapest el 23 de novembre de 2001 

al si del Consell d’Europa. 

 Declaració de Praga de l’any 2009 del Consell de la Unió Europea, amb el títol A 

new European approach for safer Internet for Children (Un nou enfocament 

europeu per augmentar la seguretat a Internet per a nens). 

 

7.2 DEFINICIONS I TERMINOLOGIA 

 
De manera prèvia a l’anàlisi de la matèria objecte d’estudi, es fa necessari definir 

alguns conceptes, així com la terminologia emprada, atès que es tracta d’un tema molt 

nou. Seguirem l’ordre de la tipologia de conductes prevista en el Conveni de 

ciberdelinqüència signat a Budapest el novembre de 2001.  

 

 Hacking: és la conducta que implica una intrusió informàtica, és a dir, quan algú 

accedeix sense autorització i vulnera les mesures de seguretat establertes, dades 

o programes informàtics d’una altra persona.  
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 Cracking: està regulat en el Codi penal com aquella conducta que implica 

esborrar, suprimir, alterar o danyar greument dades o programes informàtics 

aliens, així com obstaculitzar-ne l’ús, sense estar autoritzat a fer-ho. 

 Pishing: terme que prové de la paraula anglesa fishing (pesca), i que va ser 

utilitzat per primera vegada el 1996. Aquesta conducta fa referència a llençar 

hams per tal que els usuaris “piquin” i així poder completar l’estafa. Implica l’ús 

de les noves tecnologies de forma massiva, sovint suplantant la identitat d’una 

empresa o entitat de confiança de la víctima (per exemple, entitats bancàries). 

 Smishing: és una variant del phishing. Es practica a través de l’enviament de 

missatges SMS de telefonia mòbil. La conducta és similar, amb la mateixa 

finalitat d’engany per tal d’accedir a les dades de l’usuari i obtenir un profit 

monetari en detriment de la víctima. 

 Pharming (descaminament): es tracta de la intervenció de les comunicacions de 

l’usuari, de manera que, quan aquest tecleja qualsevol adreça web, és reconduït 

a una pàgina falsa, però que és una imitació idèntica de la real. Sense adonar-se 

del perill, introdueix les seves dades, que queden a disposició de l’estafador. 

 Escrow: és el que es coneix com a dipòsits de garantia. Es basa en la pràctica de 

la compravenda per Internet en la qual l’usuari fa un pagament en garantia fins 

que li fan entrega del bé que ha adquirit. En aquest cas, se simula una companyia 

consignatària fictícia que no retornarà mai els diners dipositats, però que ja ha 

accedit a les dades de la víctima per a actuacions futures. 

 Grooming: són aquelles conductes de manipulació fetes per un adult sobre un 

menor d’edat a fi i efecte de guanyar-se la seva confiança i establir una relació 

que li permeti, finalment, materialitzar un abús sexual. 

 Sexting: prové de la unió de dues paraules angleses sex (sexe) i texting (que 

significa l’’enviament d’SMS a través del mòbil’). Conducta relativament estesa 

entre adolescents que implica la presa d’imatges de caire sexual/eròtic i 

l’enviament a través del mòbil. Els nois i noies es graven vídeos o es fan 
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fotografies a si mateixos amb cert caire sexual i les envien, normalment a través 

del telèfon mòbil. 

 Sexcasting: implica que l’adolescent grava vídeos de contingut sexual a través de 

la càmera web i després en fa difusió per correu electrònic, xarxes socials o altres 

canals. 

 Ciberbullying (ciberassetjament): és la conducta d’assetjament entre iguals 

mitjançant les TIC. Inclou conductes com vexacions, insults, burles, publicació de 

missatges cruels i humiliacions, o difusió d’informació difamatòria. 

 

7.3 ASPECTES GENERALS 

 

Les tecnologies d’informació i comunicació (en endavant TIC) han transformat la 

manera de relacionar-se dels adolescents, així com dels adults. Segons un estudi 

publicat per INTECO (Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació) el febrer de 

2009, 7 de cada 10 usuaris de xarxes socials137 són menors de 35 anys i un 36,5% tenen 

entre 15 i 24 anys. 

 

A aquestes noves generacions que troben en la xarxa el seu nou espai de relació se les 

ha començat a anomenar des de fa uns anys nadius digitals (Prensky, 2001), net 

generation (Tapscott, 1999) o generació interactiva (Bringué i Sádaba, 2009), tots 

conceptes que fan referència a aquestes noves generacions que han crescut i s’estan 

desenvolupant amb les noves tecnologies en plena era digital. Els joves configuren la 

seva identitat a partir de la xarxa, creen un perfil i es relacionen amb aquest, 

estableixen relacions, queden i pengen fotos i informació sobre les seves vides i 

activitats, informació que és accessible a tothom qui accedeix a la seva pàgina. L’ús de 

les noves tecnologies de la informació i de la comunicació s’ha generalitzat i adopta 

diversos formats (PC, tauleta tàctil, mòbil). 

                                                        
137

 Les xarxes socials són serveis prestats a través d’Internet, accessibles a través de diferents mitjans 
tècnics (PC, mòbil, PDA, etc.), que possibiliten als usuaris i les usuàries poder dissenyar un perfil i 
interactuar amb altres persones. 
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Segons Del Río, Sádaba i Bringué (2011),138 les característiques més rellevants que ens 

fan parlar de generació interactiva són, d’una banda, que es tracta d’una generació 

ben equipada (gairebé un 83% d’adolescents d’entre 10 i 18 anys, segons l’estudi, 

tenen mòbil). D’altra banda, es tracta d’una generació precoç en el sentit que el 59% 

abans de complir els 10 anys ja disposa de mòbil i l’utilitza. Són, també, una generació 

multitasca, perquè desenvolupen diverses tasques alhora (tenen diverses pantalles 

obertes a l’ordinador, per exemple). 

 

Aquest estudi que hem esmentat també revela la diferència de gènere entre nois i 

noies en l’ús de les TIC, i destaca que els nois les utilitzen preferiblement per 

desenvolupar activitats d’acció i competició, tals com videojocs, mentre que les noies 

prefereixen un ús social de les TIC: xategen més i prefereixen el mòbil abans que altres 

mitjans que no permeten tanta interacció. 

 

No obstant això, de la mateixa manera que les noves tecnologies han permès una 

universalització de les relacions i que els usuaris puguin contactar amb immediatesa 

sense importar el temps i l’espai, s’ha de destacar també que s’ha començat a prendre 

cada cop més importància determinats riscos que no es poden obviar. Ens referim a 

formes noves de comportament il·lícit que utilitzen les noves tecnologies com a 

mecanisme de comissió o difusió. 

 

7.4 RESPOSTES LEGALS 

 

A mesura que s’ha estès l’ús de les TIC entre joves i adults, aquestes formes delictives 

noves han calat en els diferents usos i mecanismes de comunicació. Enfront de la 

desregulació existent de base, la comunitat internacional ha començat a veure la 

necessitat de regular aquestes conductes noves i donar-hi resposta punitiva.  

 

                                                        
138

 DEL RÍO, SÁDABA I BRINGUÉ, Menores y redes ¿sociales?: de la amistad al cyberbullying,2011. 
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En l’àmbit internacional, la primera regulació va ser el Manual de les Nacions Unides 

per a la prevenció i el control dels delictes informàtics del 1977, i és el precedent del 

Conveni sobre ciberdelinqüència, signat a Budapest el 23 de novembre de 2001 en el si 

del Consell d’Europa, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2004. Espanya el va ratificar 

el 20 de maig de 2010 i va entrar en vigor l’octubre de 2010. 

 

Aquesta és una de les normes més importants en la matèria i estableix una classificació 

dels ciberdelictes en quatre grups, classificació que en certa mesura es va introduir en 

el nostre Codi penal tal com analitzarem posteriorment: 

1) Delictes contra la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades i 

sistemes informàtics, per tant, delictes d’intrusió, com el hacking o el cracking. 

2) Delictes patrimonials, que segons el Conveni són els anomenats delictes 

informàtics strictu sensu (estafes, falsificacions), on s’inclouen el phishing 

(pesca), smishing, pharming (descaminament). 

3) Delictes relacionats amb el contingut del fet, com els anomenats child grooming 

(ciberassetjament a menors), sexting, sextorsió, ciberbullying, griefing, 

pornografia infantil, tot i que el Conveni de Budapest només regula els 

relacionats amb la pornografia infantil.  

4) I, finalment, delictes contra la propietat intel·lectual i industrial. 

 

Tot i que farem uns apunts sobre totes les tipologies per tal de concretar-ne el 

contingut, centrarem l’anàlisi en la tercera de les categories, aquella que fa referència 

al contingut i que, per tant, es tracta de delictes clàssics, conductes com l’assetjament, 

les injúries o les amenaces, que han trobat en les noves tecnologies noves maneres de 

cometre’ls. Analitzarem les diferents conductes i les seves característiques especials en 

portar-se a terme a través de les TIC, així com els efectes i la regulació legal que hi ha 

actualment en la nostra legislació. 

 

El que podem destacar de la regulació penal estatal de què disposem actualment és la 

dispersió normativa. Les diferents tipologies regulades pel Conveni de Budapest han 

estat introduïdes en el nostre Codi penal arran de la reforma operada l’any 2010 amb 
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la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny. No obstant això, no hi ha un capítol dedicat als 

delictes informàtics específicament, sinó que les diferents conductes estan regulades 

de manera dispersa al llarg de tot el Codi: 

 El hacking, el trobem regulat en l’article 197. La conducta que es castiga és la 

mera intrusió, l’accés obviant les normes de seguretat, sempre que hi hagi un 

accés a les dades que hi ha (De Urbano, 2011). Es tractaria d’un delicte contra la 

intimitat. 

 El cracking està regulat en l’article 264. 

 Respecte als delictes informàtics de caire patrimonial, com el phishing, smishing, 

pharming i escrow, entre d’altres (Barbero, 2008), alguns han trobat regulació en 

el Codi penal arran de la reforma esmentada (article 248.2). 

 

Actualment, aquestes conductes estan contingudes en el nostre Codi penal de manera 

genèrica, i s’hi ha inclòs també l’ús de targetes de crèdit, dèbit o xecs de viatge de 

manera fraudulenta. 

 

7.5 DELICTES RELACIONATS AMB EL CONTINGUT DEL FET 

 

És en aquesta categoria on observem la majoria de conductes que cometen 

adolescents i, concretament, les noves formes de violència masclista envers noies 

joves. Com s’ha definit més amunt, entenem per grooming ‘aquelles conductes de 

manipulació fetes per un adult envers una persona menor d’edat a fi i efecte de 

guanyar-se la seva confiança i establir una relació que li permeti materialitzar un abús 

sexual’. 

 

Aquestes conductes les va regular el Conveni de Budapest esmentat i estan recollides 

en l’article 183.bis del nostre Codi penal. El que es tipifica són totes aquelles conductes 

amb les quals l’adult enganya i manipula un nen o nena de menys de 13 anys per tal 

de guanyar-se la seva confiança i establir una relació amb la finalitat de concertar-hi 

una cita. Per tant, la nostra legislació no castiga els actes inicials d’establir relacions de 
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confiança amb menors d’edat, sinó que és necessari que aquests actes vagin 

acompanyats a més d’actuacions materials per acostar-se a la víctima. Només es 

tipifiquen com a delicte aquestes conductes quan són fetes contra menors de 13 anys, 

atès que actualment el nostre Codi penal fixa en aquesta edat el límit per donar 

consentiment a mantenir relacions sexuals.  

 

Segons explica la Guía legal sobre ciberbullying y grooming, publicada per INTECO, del 

grooming podem distingir quatre fases: 

1. Primera fase d’inici d’amistat amb la víctima menor d’edat: hi ha una presa de 

contacte en què l’adult recopila informació personal del menor d’edat.  

2. Inici de la fase de relació: es guanya la confiança de la víctima, aconsegueix 

informació íntima i confessions personals, i aprofundeix en els seus gustos i 

costums. 

3. Component sexual: un cop guanyada la confiança, l’adult comença a introduir 

elements sexuals a la relació i demana la participació del menor d’edat. 

4. Finalment, intenta un acostament físic/real, que pot culminar en la concertació 

d’una cita. 

 

Són els actes preparatoris materials d’aquesta última fase els que completarien el tipus 

penal tipificat en la nostra legislació. Per tant, així com del ciberbullying 

(ciberassetjament) se’n diu assetjament entre iguals, el tret fonamental del grooming 

és que es tracta d’un assetjament exercit per un adult i amb un component sexual, ja 

sigui explícit o implícit. 

 

 

7.6 VULNERABILITAT DAVANT LES TIC  
 

Una conducta que no és delictiva en si mateixa però que es pot considerar que pot 

posar en risc usuaris i usuàries de les TIC (perquè pot ser la base de conductes futures  

d’assetjament cibernètic) és el que es coneix com a sexting i sexcasting. Inicialment 
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aquestes conductes són voluntàries, atès que són els mateixos adolescents qui fan les 

imatges i les difonen, com a regal o com a part d’un joc. 

 

Per què els adolescents poden ser més vulnerables en l’ús de les TIC? Una de les 

qüestions que els experts destaquen més sobre l’ús de les tecnologies de la informació 

i comunicació pels nois i noies adolescents és la manca de sentit de privacitat. No 

donen importància a la seva intimitat ni preveuen els riscos que implica difondre 

segons quina informació personal. 

 

Quan produeixen imatges de sexting o sexcasting queda molt palesa la manca de 

percepció de risc, atès que en produir imatges de caire eròtic més o menys explícit i 

difondre-les en perden el control, ja que poden passar a ser de domini públic a una 

velocitat fulgurant. 

 

A més, s’ha de tenir en compte la immediatesa de les comunicacions a través de les 

TIC: els nois i les noies experimenten l’impuls de produir aquestes imatges i les difonen 

sense aturar-se a reflexionar, però un cop la imatge o el vídeo surt, l’adolescent ja ha 

perdut el control de la destinació i l’ús posterior d’aquest producte. 

 

Algunes de les situacions que poden generar-se són: 

 les amenaces que poden rebre amb posterioritat a causa d’haver difós les 

imatges a tercers;  

 la pèrdua del terminal i, per tant, l’accés a les imatges de sexting per 

desconeguts, que en poden fer ús; 

 el cracking (accés al dispositiu i difusió per un tercer), per tant, pèrdua 

involuntària del control de les imatges; 

 el risc que les imatges difoses entrin en el circuit de la pornografia infantil. 

 

En alguns casos, aquestes situacions poden derivar en ciberassetjament (ciberbullying): 

la persona que ha rebut inicialment les imatges les difon amb intenció d’humiliar 

públicament, burlar-se, difamar, injuriar o per venjançar-se en cas de trencament de 
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la relació sentimental. O també podrien derivar en sextorsió: les imatges acaben en 

mans de la persona equivocada, qui les utilitza per fer xantatge o amenaçar el 

productor del sexting. Les amenaces poden consistir a demanar més imatges de caire 

sexual, diners o fins i tot concessions de tipus sexuals i concertar una cita (grooming). 

 

Els adolescents solen tenir moltes dificultats per sortir d’aquest tipus de situacions, 

tenint en compte que entren en joc el sentiment de culpa, la vergonya, la por que les 

amenaces es compleixin i es facin públiques les imatges, i també perquè, en un 

principi, se senten autosuficients per resoldre-ho. 

 

Un dels casos més mediàtics va ser el d’Amanda Todd, una adolescent canadenca de 

15 anys que es va suïcidar l’octubre de 2012 a causa del ciberassetjament al qual 

s’havia vist exposada. Tot es va iniciar amb un acte de sexting (segons va explicar ella 

mateixa en un vídeo que va penjar en el YouTube) i va prosseguir amb la difusió 

massiva de la seva imatge, les burles, les humiliacions i, fins i tot, el atacs físics a 

l’escola. 

 

El sexting i el sexcasting no són delictes: l’adolescent penja i facilita voluntàriament la 

seva imatge, les seves fotos, però en perd el control un cop ho ha fet i no en pot evitar 

la difusió, la qual cosa pot donar peu a delictes i violència.139 

 

7.7 CONDUCTES TIPIFICADES EN EL CODI PENAL 

 

Pel que fa a les conductes esmentades que es deriven del sexting, estan tipificades en 

el Codi penal, però, tal com hem dit més amunt, no s’engloben en un mateix títol ni 

article, sinó que estan disperses en funció del delicte que s’hagi comès. Es tracta de 

delictes clàssics que han trobat una nova manera de comissió. 

 

                                                        
139

 No obstant això, l’Avantprojecte de reforma del Codi penal, que està en tràmit d’aprovar-se, sí que 
preveu regular i tipificar com a delicte el fet de divulgar aquestes imatges sense consentiment de la 
persona emissora. Ara per ara, aquesta conducta no està prevista expressament en la nostra legislació. 
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Estaríem parlant, per exemple, dels delictes incardinats a l’article 197 del Codi penal 

relatius a la intimitat i la pròpia imatge. En aquest precepte es castiguen la revelació de 

secrets, l’accés, l’ús o la modificació sense autorització d’informació i dades personals 

que estiguin contingudes en fitxers o suports informàtics. També es castiguen la 

creació, la difusió, l’ús o la venda de material pornogràfic on hagin intervingut menors 

d’edat, segons el que es tipifica en l’article 189 del Codi penal. I altres conductes ja 

esmentades com el grooming (article 183.bis), les amenaces, les injúries, les 

coaccions... Totes tipificades com a delictes o faltes en la nostra legislació i que podrien 

tenir el seu origen primigeni en un acte innocent de sexting. És per aquest motiu que 

diem que el sexting és una conducta no delictiva en si mateixa, de la qual es poden 

derivar actes delictius que poden posar l’adolescent en una situació de gran 

vulnerabilitat. 

 

7.8 LA DECLARACIÓ DE PRAGA (CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA) 

 

Aquestes conductes objecte de la nostra anàlisi (les de caire sexual i el 

ciberassetjament, que a continuació estudiarem detalladament) són motiu de 

preocupació internacional fa uns anys enrere, inquietud que va culminar en l’àmbit 

europeu amb la Declaració de Praga de l’any 2009, en el si del Consell de la Unió 

Europea, amb el títol A new European approach for safer Internet for Children (Un nou 

enfocament europeu per augmentar la seguretat a Internet per a nens). 

 

Arran d’aquesta Declaració i per evitar delictes comesos envers menors d’edat i per 

aquests, es va crear l’Agenda Digital de la Comissió Europea. Aquesta Agenda 

consisteix en una coalició amb les principals empreses de tecnologia i comunicació per 

fer d’Internet un lloc més segur per als nens i les nenes. L’1 de desembre de 2011, 28 

empreses es van comprometre a adoptar mesures en cinc àmbits, que resumim de la 

manera següent: 

1. Eines de notificació senzilles a tots els dispositius que permetin fer una 

notificació eficaç dels continguts considerats nocius per als nens i nenes. 

2. Paràmetres de privacitat ajustats a l’edat de l’usuari. 
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3. Classificació de continguts per edats. 

4. Més disponibilitat i ús del control parental i creació d’eines de fàcil utilització. 

5. Retirada efectiva i ràpida de materials de pornografia infantil. 

 

En aquesta línia d’actuació, també se celebra anualment (cada mes de febrer) en 

l’àmbit europeu el Dia Internacional per una Internet més Segura. Aquest any es va 

celebrar el 5 de febrer, i de les conclusions que va publicar la Comissió Europea en 

podem destacar el següent: 

 Actualment hi ha 31 empreses que formen part de la coalició. 

 Aquestes empreses hi estan treballant i es van comprometre a aconseguir durant 

el 2013 que tots els dispositius (telèfons intel·ligents, tauletes tàctils o tablets, 

ordinadors, consoles) estiguessin equipats amb eines de control parental i eines 

de fàcil accés per denunciar en línia els continguts nocius. 

 Classificació de continguts i creació de mecanismes que garanteixin que els 

diferents dispositius puguin fer la classificació de continguts segons l’edat de la 

persona usuària, així com mecanismes que permetin al dispositiu filtrar el 

material de pornografia infantil abans que sigui denunciat. 

 

Totes aquestes actuacions i compromisos van encaminats a protegir la infància de 

pràctiques no desitjables a la xarxa i de la comissió de fets delictius. 

 

7.9 EL CIBERBULLYING O CIBERASSETJAMENT ENTRE IGUALS 

 

Entenem per ciberbullying o ciberassetjament ‘la conducta d’assetjament entre iguals 

mitjançant les TIC’. Els actes d’assetjament són continus i repetitius, i es fan a través de 

les TIC, per tant, el fet de marxar a un altre lloc, canviar d’escola o de residència, no 

atura les conductes. 

 

Segons destaquen Del Río, Sádaba i Bringué (2011) en l’estudi esmentat, les diferències 

més importants respecte a l’assetjament o bullying tradicional estan determinades per 
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l’amplitud de destinataris (l’audiència és impossible de calcular), mentre que, 

generalment, en l’assetjament clàssic els testimonis eren un grup reduït. Les altres 

diferències es caracteritzen pel fet que qui comet les conductes nocives sovint es 

manté en l’anonimat; perquè les conductes es poden fer en qualsevol moment i lloc, 

amb gran velocitat i comoditat, i, finalment, i potser és una de les característiques més 

danyoses, perquè la informació que es penja i les imatges que es difonen són 

imperibles, s’emmagatzemen i no es perden mai. 

 

Nancy Willard (Willard, 2005) va fer una classificació sobre les diverses conductes que 

integren el ciberassetjament i en va distingir set categories diferents: 

 

 Flaming, que és l’enviament d’insults i provocacions. 

 Fustigament en línia (harassment), que és l’enviament repetitiu de missatges 

ofensius. 

 Cyberstalking, que són amenaces de fer mal o intimidació. 

 Denigració, que implica missatges difamatoris, afirmacions cruels sobre una 

persona a altres i comentaris a les xarxes sobre la persona afectada. 

 Suplantació, quan algú es fa passar per la víctima i envia o penja arxius, fotos o 

vídeos per fer-la quedar malament. 

 Outing and trickey, que fa referència a la difamació i el joc brut, l’enviament o la 

pujada d’informació a la xarxa privada de la persona.  

 Exclusió, que és l’expulsió d’un grup o xarxa social en línia. 

 

També inclourem dintre del ciberassetjament la conducta específica del griefing 

(Bartrina, 2012), que és aquella conducta d’assetjament vinculada als jocs en xarxa on 

es perjudica un jugador en particular de manera sistemàtica i intencionada, que arriba 

fins i tot a l’expulsió. 

 

Els actes de ciberassetjament, per ser considerats com a tals, es dilaten en el temps, no 

són actes únics o aïllats. A més, el mitjà per cometre aquest tipus de delicte són les TIC 

i, actualment, amb molta freqüència, les xarxes socials. 
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David López, en el seu article (Lopez Jiménez, 2009), va definir les xarxes socials 

electròniques com a ‘serveis prestats a través d’Internet, accessibles a través de 

diferents mitjans tècnics (PC, mòbil, PDA, etc.) que possibiliten que els usuaris puguin 

dissenyar un perfil (on faran constar determinada informació personal, fidedigna o no) 

i interactuïn amb altres usuaris segons aquest perfil’. 

 

Finalment, en relació amb aquest tipus de conductes, volem destacar una de molt 

nova, que ha començat a tenir ressò darrerament i s’incardina dins les conductes del 

ciberassetjament: es tracta del fenòmen anomenat informer (inspirat inicialment en 

una sèrie nord-americana, Gossip Girl). Es tracta de la creació d’una pàgina dins la 

xarxa social Facebook, la pàgina Informer, en què els usuaris i les usuàries publiquen 

rumors, tafaneries i secrets aliens. En principi, tot el que es publica es fa de manera 

anònima. El contingut pot ser des d’insults, burles, denigracions, etc., amb la sensació 

d’impunitat que proporciona l’anonimat de qui ho publica (Ribas, 2013). 

 

7.10 EL CIBERBULLYING I LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ENTRE ADOLESCENTS: COM ES 

TRADUEIX  

 

Quan l’assetjament és en el si d’una relació de parella adolescent, les conductes es fan 

generalment a través de les TIC, almenys en un inici, i es produeix un augment de la 

violència i del control que pot arribar a agressions físiques fora de línia. 

 

Entre les manifestacions de violència masclista fetes a través de les TIC hi ha: 

 Control del perfil de Facebook de la víctima i dels seus correus electrònics (sovint 

la mateixa noia n’ha facilitat les contrasenyes). 

 Altres conductes que hem assenyalat més amunt de manera genèrica i que es 

materialitzen en violència masclista, com ara: amenaçar-la amb fer difusió de 

fotografies privades; fer hacking (introduir-se sense autorització al PC de la noia 

per controlar la informació que conté); fer cracking (destruir informació i arxius 

de la noia un cop s’ha introduït en el seu sistema); simular la identitat (fer-se 
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passar per ella i fer en nom seu conductes compromeses que la perjudiquin), i 

portar a terme actuacions per danyar la reputació de la noia i desprestigiar-la. 

 Assetjament a través de la xarxa: enviament massiu i continu de missatges, 

piulades, whatsapps, correus electrònics, etc., que pertorbin la tranquil·litat de la 

jove (fet freqüent quan es trenca la relació) i li generin molta angoixa 

(amenaces). 

 

Com destaca l’Informe sobre els vincles entre la violència de gènere i la tecnologia, 

publicat a Mujeres en red (2013), la tecnologia s’utilitza per controlar els moviments, 

les activitats i les amistats de les dones, així com per saber a cada moment on estan i 

amb qui estan. Es pot localitzar el telèfon, obtenir contrasenyes i vigilar les trucades 

entrants i els missatges rebuts i enviats. 

 

a) Tipificació de les conductes de violència masclista en el Codi penal 

 

Pel que fa a la tipificació de les conductes analitzades, comeses a través de les TIC, 

cada conducta està tipificada segons el fet comès, per tant, podríem destacar les 

amenaces (articles del 169 al 171), les coaccions (article 172, que tipifica el fet 

d’obligar algú a fer allò que no vol o d’impedir fer alguna conducta que no està 

prohibida per la llei), la violència psíquica (o física) exercida habitualment contra la 

parella (article 173.2). També, la revelació de secrets que vulnerin la intimitat de l’altra 

persona (article 197), les injúries i les calúmnies es tipifiquen com a delicte (articles del 

205 al 211) o com a falta (article 620). 

 

En tot cas, com hem assenyalat a l’inici de l’exposició, no hi ha un únic precepte legal 

que englobi totes aquestes conductes de control i ciberassetjament masclista que 

generen indefensió en la noia. En generar indefensió (els experts en diuen indefensió 

apresa), arriba un moment en què la noia té el convenciment que no es pot defensar ni 

fer res per canviar la situació. 
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Tampoc no hi ha un títol específic previst per als delictes de violència de gènere 

(segons el criteri de la Llei orgànica 1/2004), sinó que el que fa el nostre Codi penal és 

establir una pena més elevada quan els tipus es cometen contra la dona/noia que és o 

ha estat parella. Per tant, en aquesta matèria també observem dispersió normativa, 

atès que no es tipifiquen en un mateix títol o apartat totes les conductes de violència 

masclista, sinó que en cada un dels tipus penals inclouen un apartat per augmentar la 

penologia. 

 

b) Penologia prevista 

 

Respecte a les penes previstes per a aquestes conductes, s’han de distingir entre 

conductes comeses per una persona adulta (si l’agressor té més de 18 anys) o les 

comeses per una persona menor d’edat. 

 

Si són comeses per un adult, dependrà de la gravetat dels fets i el tipus comès. En cas 

d’amenaces, les penes poden arribar fins a 5 anys de privació de llibertat en alguns 

casos greus. Pel que fa a les coaccions, es preveu complir una pena d’entre 6 mesos a 1 

any o fer treballs en benefici a la comunitat. Quant a la violència psíquica habitual a la 

parella, s’estableix d’entre 6 mesos a 3 anys de presó, i, en relació amb el 

descobriment o la revelació de secrets, les penes poden arribar fins als 4 anys de presó 

en els casos més greus. 

 

Si l’agressor és una persona menor d’edat, no s’imposa una pena, sinó una mesura 

educativa, valorada i proposada d’entre les que preveu la legislació per l’equip tècnic i 

el fiscal, qui la proposa al jutge, atenent sempre l’interès del nen o nena i les seves 

característiques particulars, així com la gravetat dels fets. 

 

Entre les mesures hi ha: internament en règim tancat; internament en règim 

semiobert; internament en règim obert; internament terapèutic en règim tancat; 

tractament ambulatori; assistència a un centre de dia; permanència de cap de 

setmana; llibertat vigilada (que implica la imposició de diferents obligacions segons el 



DRETS DE LES DONES ADOLESCENTS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN LES RELACIONS DE PARELLA I SITUACIONS ANÀLOGUES 

175 
 

cas); prestacions en benefici a la comunitat; realització de tasques socioeducatives, i 

amonestació.  

 

També es pot imposar la prohibició d’apropar-se i/o comunicar-se amb la víctima o 

amb els seus familiars, o amb altres persones que estableixi el jutge o jutgessa. 
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8. ADOLESCENTS EN SITUACIONS ESPECÍFIQUES 
 

8.1 NORMATIVA APLICABLE 

 

 La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

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

la violència de gènere. 

 El Pacte internacional de drets civils i polítics (PIDCP). 

 Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per l’ONU el 

2007. 

 Llei 14/2010, del 12 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència. 

 Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels 

menors. 

 

8.2 ASPECTES GENERALS 

 

Es considera la situació de les dones adolescents com un col·lectiu doblement 

vulnerable pel fet de ser dona i ser menor d’edat, perquè l’adolescent està construint 

la seva personalitat. Aquesta vulnerabilitat augmenta, però, quan es tracta de 

persones menors amb discapacitats, immigrants o afectades per diverses situacions 

que dificulten la detecció de la violència masclista o l’accés als serveis i recursos 

disponibles per a les dones afectades. 

 

Tal com assenyala l’article de la magistrada de l’AP d’Alacant, Carmen Paloma González 

Pastor, en la delimitació del concepte persona especialment vulnerable en la Llei 

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

violència de gènere, la definició que es fa inclou ‘les persones menors d’edat, que 

tinguin alguna incapacitat, gent gran o malalts, les condicions dels quals els 

converteixen en éssers desprotegits i dependents de la voluntat de l’agressor’.  
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Aquest indicatiu “d’especial vulnerabilitat de les nenes i adolescents” és el que cal 

tenir en compte, ja que no es pot assimilar el seu tracte al dels adults. L’article 81 de la 

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència 

imposa, com a imperatiu legal, que els poders públics han de prendre mesures per 

protegir els infants i adolescents de qualsevol forma de maltractament. Aquesta Llei 

ordena les administracions públiques a desenvolupar protocols d’actuació que 

assegurin l’actuació integral per a la prevenció, la detecció i la protecció. 

 

Hi ha una incertesa interpretativa a l’hora de determinar, dintre del paradigma de 

vulnerabilitat, un subconjunt de perfils de particular debilitat de subjectes que ja s’han 

de considerar de fragilitat extrema. S’ha de tenir en compte, precisament, la hipòtesi 

de la persona menor d’edat, categoria d’entre les més sensibles tal com ha estat 

afirmat amb claredat per la Carta europea dels drets del nens, en què es defineix com 

a nen o nena ‘qualsevol persona de menys de 18 anys’.  

 

Hi ha circumstàncies que propicien l’aparició del sexisme, com són la incertesa sobre la 

identitat pròpia, que es produeix en situacions de crisi o en moments vitals 

determinats; com és l’adolescència, en què pot incrementar-se la necessitat de 

comprovar la integració en el grup de referència per l’exclusió de tercers, així com les 

situacions d’una alta activació emocional que obstaculitza processos cognitius de 

complexitat superior o els conflictes d’interessos, que activen característiques 

perceptives per justificar la defensa de les del mateix grup. 

 

8.3 ADOLESCENTS EN SITUACIONS ESPECÍFIQUES QUE VIUEN VIOLÈNCIES 

MASCLISTES 

 

Definicions  

 

Aquesta part del treball hauria de començar per definir què vol dir vulnerabilitat 

especial i quines adolescents es poden veure en aquesta situació que implica una 
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especialitat dintre del context general de la lluita contra la violència masclista. En tots 

els àmbits de la violència masclista aquestes persones tenen un plus de risc, perquè al 

fet de ser menors d’edat hi hem d’afegir tenir algun tipus de disfunció física o psíquica 

que els impedeix encara més exercir els seus drets o reclamar-los. O bé es veuen 

socialment situades en famílies o entorns que, per cultura i tradició, ni tan sols 

consideren algunes conductes com a violència masclista. 

 

La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en 

el preàmbul parla de la violència masclista com un fenomen amb característiques 

diferents d’altres tipus de violència. És una violència que pateixen les dones pel sol fet 

de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes. En els 

casos d’adolescents amb discapacitats físiques o intel·lectuals, o en el cas 

d’adolescents immigrades d’altres països, o fins i tot d’adolescents d’algunes ètnies 

amb diferents visions sobre les relacions entre homes i dones, aquest tipus de 

violència pot ser molt més difícil de detectar i, per tant, d’eradicar i atacar. 

 

En aquests casos, les accions pedagògiques i comunicatives en els àmbits d’aquestes 

persones, sobretot en l’escola i la comunitat, com a mitjà de sensibilització 

encaminades al canvi de l’imaginari social, són les úniques que permetran alhora la 

prevenció i l’eradicació d’aquest tipus de violència. 

 

Si les adolescents en condicions normals que són víctimes de violència masclista en un 

percentatge molt elevat no posen de manifest aquesta violència, molt menys ho faran 

en aquestes situacions, on sovint el desconeixement de la realitat del país on viuen (a 

vegades viuen en guetos d’on rarament surten soles), la tradició de la seva cultura i la 

concepció d’elles mateixes dels diferents rols de poder dels homes i les dones poden 

impossibilitar, fins i tot, el reconeixement d’aquest tipus de maltractament com a 

violència de gènere. 

 



DRETS DE LES DONES ADOLESCENTS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN LES RELACIONS DE PARELLA I SITUACIONS ANÀLOGUES 

179 
 

Per aquest motiu és necessari l’atenció com a conjunt d’accions destinades a fer que 

una persona pugui superar les situacions d’abús en els àmbits social i personal i a 

garantir la seguretat, la informació i els recursos per resoldre la situació. També se li ha 

de garantir la possibilitat de recuperació física, psicològica i social, evitant la 

victimització secundària que poden provocar les administracions en l’exercici dels drets 

a reparar, i donar-li també una seguretat econòmica, lluny del seu agressor o agressors 

de qui pot dependre en més o menys mesura. 

 

Hi ha diversos col·lectius que estan en situacions específiques –s’estableixen en el 

capítol 5 de la Llei 5/2008– que dificulten la detecció de la violència masclista i que 

poden impedir l’accés als serveis i les prestacions que estableix la mateixa Llei. A 

continuació, examinarem les situacions específiques en què poden trobar-se 

adolescents que pateixen violència masclista en les seves relacions de parella: 

 

a) Adolescents afectades per la situació d’immigració 

 

Les adolescents immigrants a vegades poden haver patit violència de gènere en els 

seus països d’origen i quan els seus progenitors estan en situació irregular, elles i les 

seves famílies pateixen pel seu estatus migratori, fet pel qual no acostumen a demanar 

ajuda a les autoritats en els casos de violència, la qual cosa les transforma sovint en 

invisibles per als serveis socials. 

 

La Comissió de Migracions del Consell d'Europa és de l’opinió que és extremament 

important que els estats membres dotin d’accions de protecció i readaptació, que 

incloguin igualment un suport psicològic per a les adolescents immigrants víctimes de 

violència, ja sigui que la violència esmentada hagi tingut lloc en el seu país d’origen, 

durant el trànsit o en els països d’acollida.  

 

La majoria d’adolescents ateses als serveis d’acollida dels ajuntaments són immigrants, 

principalment llatinoamericanes i marroquines, encara que es detecta un augment de 
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les procedents dels països de l’est d’Europa. La majoria acaba no interposant cap 

denúncia a causa de la situació irregular familiar o, eventualment, de la dependència 

econòmica dels companys i familiars, o de membres de les seves comunitats 

protegeixen abans l’agressor que les víctimes. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és que potser en els països d’origen la percepció 

social sobre la violència masclista és diferent o possiblement no hi ha respostes 

jurídiques i socials adequades per sortir d’aquesta violència, a diferència del nostre 

ordenament jurídic. 

 

Aquests fets, constatables per les dones adultes, són molt més greus en les 

adolescents, que no tenen autonomia des del punt de vista jurídic i tenen molt més 

limitada la seva voluntat per la dependència econòmica i emocional de la seva família. 

Eventualment, les noies en situacions de violència poden no trobar suport en la seva 

família davant de la seva decisió, per exemple, en denunciar el maltractador.  

 

A més d’escolaritat, per a tots els nois i noies, es necessita treballar específicament en 

relació amb les actituds vers les dones, i especialment en les noies, un apoderament 

per fer-se respectar en els seus drets i en la seva presa de decisions.  

 

Amb l’objectiu d’assolir la integració en una cultura pública comuna, el Pacte Nacional 

per a la Immigració proposa, entre altres polítiques, reforçar les adreçades a la 

infància, la joventut i les famílies. 

 

És primordial garantir l’atenció a les diverses necessitats de totes les persones durant 

tota la vida, però cal prendre una atenció especial a les primeres etapes. És per això 

que el Pacte Nacional per a la Immigració proposa accions específiques adreçades als 

col·lectius d’edat de qui cal tenir una cura especial i a les famílies. Cal garantir també 

els drets dels menors d’edat i del jovent per evitar processos d’exclusió i per donar 

suport a les famílies i als nuclis de convivència. 
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Es pretén avançar en polítiques socials que tractin els infants i els adolescents per 

visualitzar-los com a ciutadans i ciutadanes amb capacitat per expressar els seus drets i 

tenir en compte els seus deures, així com per assumir un compromís social d’acord 

amb les seves possibilitats. Així, es vol abandonar aquelles concepcions que fan 

invisibles la infància i l’adolescència i que, en conseqüència, els considera subjectes 

absents o passius, mancats de drets i de participació social. 

 

En aquest mateix sentit, la Llei 14/2010 posa èmfasi en la importància d’eradicar la 

violència en els menors d’edat i adolescents, en qualsevol de les seves accepcions, 

entre d’altres la de continuar la normalització i la integració de les adolescents 

estrangeres menors d’edat no acompanyades a la xarxa única de protecció segons el 

que preveuen els protocols de protecció. 

 

b) Adolescents en situació de prostitució 

 

En els casos de noies menors d’edat que estan en situació de prostitució, la situació és 

molt greu perquè suposa l’explotació sexual i el tràfic. Aquestes situacions poden 

agreujar-se més per la immigració il·legal. 

 

Si bé en aquests casos la situació més evident i greu és la de l’explotació, és important 

subratllar que les noies en situació de prostitució o tràfic poden, a més, mantenir 

relacions de parella amb homes que fins i tot poden ser els seus explotadors, per tant, 

la intervenció en aquests casos ha de considerar aquesta complexitat.  

  

Sens dubte, en aquests casos és d’importància vital la prevenció, tal com la defineix la 

Llei 14/2010: “conjunt d’actuacions socials destinades a preservar la noia adolescent 

de les situacions que són perjudicials per al seu desenvolupament integral o per el seu 

benestar”. 
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En aquesta mateixa Llei, en el títol IV, es fa referència específica a la necessitat i 

l’obligació que té l’Administració d’evitar perjudicis posteriors en el procediment penal 

(victimització secundària), que són especialment preocupants en els casos de menors 

d’edat i adolescents que són víctimes d’atemptats contra la seva intimitat o llibertat 

sexual. Certament, s’han produït en els darrers anys molts avenços en la protecció de 

la víctima per evitar, per exemple, la confrontació visual d’aquesta amb l’acusat, però 

amb aquesta protecció no basta, cal trobar l’equilibri entre l’interès superior del 

menor i la presumpció d’innocència. 

 

Per a aquest fet, d’acord amb la Llei, cal potenciar la coordinació entre el personal 

clínic i el forense i evitar dobles exploracions i recollides de mostres, i considerar la 

preconstitució de la prova testifical del menor d’edat o adolescent que eviti 

declaracions posteriors.  

c) Adolescents amb discapacitats físiques i/o psíquiques 

 

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat assenyala en el 

preàmbul: 

“p) Preocupats per la situació difícil en què es troben les persones amb 
discapacitat que són víctimes de múltiples o agreujades formes de discriminació 
per motius de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol 
altre índole, origen nacional, ètnic, indígena o social, patrimoni, naixement, 
edat o qualsevol altra condició;  
q) Reconeixent que les dones i les nenes amb discapacitat solen estar 
exposades a més risc, dins i fora de la llar, de violència, lesions o abús, abandó o 
tracte negligent, maltractaments o explotació;  
r) Reconeixent també que els nens i les nenes amb discapacitat han de gaudir 
plenament de tots els drets humans i les llibertats fonamentals en igualtat de 
condicions amb els altres nens i nenes, i recordant les obligacions que sobre 
aquest tema van assumint els estats part en la Convenció dels drets de l’infant;  
s) Subratllant la necessitat d'incorporar una perspectiva de gènere en totes les 
activitats destinades a promoure el gaudi ple dels drets humans i les llibertats 
fonamentals per a les persones amb discapacitat;  
t) Destacant el fet que la majoria de les persones amb discapacitat viuen en 
condicions de pobresa i reconeixent, en relació amb aquest tema, la necessitat 
fonamental de mitigar els efectes negatius de la pobresa en les persones amb 
discapacitat;  
(...) 
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v) Reconeixent la importància de l'accessibilitat als entorns físic, social, 
econòmic i cultural, de la salut i l'educació, i la informació i les comunicacions, 
perquè les persones amb discapacitat puguin gaudir plenament de tots els 
drets humans i les llibertats fonamentals (...).” 

  

L’article 6 parla específicament de les dones amb discapacitat, en els termes següents: 

“1. Els estats part reconeixen que les dones, nenes i adolescents amb 
discapacitat estan subjectes a múltiples formes de discriminació i, en aquest 
sentit, han d’adoptar mesures per assegurar que puguin gaudir de tots els drets 
plenament i en igualtat de condicions.  
2. Els estats part han de prendre totes les mesures pertinents per assegurar el 
ple desenvolupament, avançament i potenciació de la dona, amb el propòsit de 
garantir-li l'exercici i el gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals 
establerts en aquesta Convenció.” 

  

I l’article 7 es refereix als nens i nenes amb discapacitat: 

“1. Els estats part han de prendre totes les mesures necessàries per assegurar 
que tots els nens i les nenes amb discapacitat gaudeixin plenament de tots els 
drets humans i llibertats fonamentals en igualtat de condicions amb els altres 
nens i nenes.  
2. En totes les activitats relacionades amb els nens i les nenes amb discapacitat, 
una consideració primordial ha de ser la protecció de l'interès superior de 
l’infant.  
3. Els estats part han de garantir que els nens i les nenes amb discapacitat 
tinguin dret a expressar la seva opinió lliurement sobre totes les qüestions que 
els afectin, opinió que s’ha de considerar degudament tenint en compte la seva 
edat i maduresa, en igualtat de condicions amb els altres nens i nenes, i a rebre 
assistència apropiada d’acord amb la seva discapacitat i edat per poder exercir 
aquest dret.” 

 

L’article 16 estableix normes sobre la protecció contra l'explotació, la violència i l'abús 

de les persones amb discapacitat: 

“1. Els estats part han d’adoptar totes les mesures de caràcter legislatiu, 
administratiu, social, educatiu i d'un altre índole que siguin pertinents per 
protegir les persones amb discapacitat, tant en la seva llar com fora d'aquesta, 
de totes les formes d'explotació, violència i abús, inclosos els aspectes 
relacionats amb el gènere.  
2. Els estats part han d’adoptar també totes les mesures pertinents per impedir 
qualsevol forma d'explotació, violència i abús, i han d’assegurar, entre d’altres, 
que hi hagi formes adequades d'assistència i suport que tinguin en compte el 
gènere i l'edat per a les persones amb discapacitat i els seus familiars i 
cuidadors, fins i tot han de proporcionar informació i educació sobre la manera 
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de prevenir, reconèixer i denunciar els casos d'explotació, violència i abús. Els 
estats part han d’assegurar que els serveis de protecció tinguin en compte 
l'edat, el gènere i la discapacitat.  
3. A fi d'impedir que es produeixin casos d'explotació, violència i abús, els estats 
part han d’assegurar que tots els serveis i programes dissenyats per servir les 
persones amb discapacitat els supervisin efectivament autoritats independents.  
4. Els estats part han de prendre totes les mesures pertinents per promoure la 
recuperació física, cognitiva i psicològica, la rehabilitació, la reintegració social 
de les persones amb discapacitat que siguin víctimes de qualsevol forma 
d'explotació, violència o abús, fins i tot mitjançant la prestació de serveis de 
protecció.  
La recuperació i la integració s’han de fer en un entorn que sigui favorable per a 
la salut, el benestar, l'autoestima, la dignitat i l'autonomia de la persona, i que 
tingui en compte les necessitats específiques del gènere i l'edat.  
5. Els estats part han d’adoptar legislació i polítiques efectives, incloses 
legislació i polítiques centrades en la dona i en la infància, per assegurar que es 
detecten, s’investiguen i, si escau, es jutgen els casos d'explotació, violència i 
abús contra les persones amb discapacitat.” 

 

L’article 17 assenyala, en relació amb el dret a la protecció de la integritat personal, 

que: 

“Tota persona amb discapacitat té dret que es respecti la seva integritat física i 
mental en igualtat de condicions amb les altres.” 
 

En el nostre ordenament jurídic, tan estatal com autonòmic, tot i que s’han fet millores 

substancials en les lleis comentades en aquest apartat, encara queden aspectes a 

consolidar i potenciar per tal d’arribar al nivell d’atenció que recull la Convenció. 

 

Parlar d’adolescents i discapacitat és una doble o triple discriminació, per ser dona, 

menor d’edat i a més amb discapacitat. Tampoc es pot parlar d’adolescents amb 

discapacitat globalment, per la diversitat de situacions i graus. La nova classificació de 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre el funcionament, la discapacitat i la 

salut (CIF) es basa en quatre eixos: les funcions corporals, les estructures corporals, les 

activitats i la participació social de la persona i, finalment, en els factors ambientals. 

 

Partint d’aquesta nova classificació, l’OMS es basa en el principi de la universalitat. 

Reconeix que tota persona pot experimentar una reducció significativa en la salut i, per 
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tant, algun grau de discapacitat. Així, la discapacitat no afecta tan sols una minoria de 

la societat. En recollir els factors contextuals i ambientals, la CIF permet registrar 

l’impacte de l’entorn sobre el funcionament de la persona (Egea i Sarabia, 2001). 

 

En relació amb la violència específica en contra de les adolescents amb discapacitat, 

hem de considerar: 

 Formes de violència. 

 Factors de vulnerabilitat específics. 

 Propostes i mecanismes de protecció i prevenció. 

 Processos de victimització i conseqüències. 

 

La Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista tipifica, els tipus 

de violència masclista que hi ha. En l’article 5, es defineix la violència en l'àmbit social o 

comunitari amb diferents manifestacions, per exemple, “qualssevol altres formes 

anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la 

llibertat de les dones”. L’article 4, dedicat a les formes de violència masclista, és 

particularment important en definir: 

“Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que 
produeixi en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, 
d'humiliació, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de coerció 
verbal, d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de 
llibertat.” 

 

Les formes de violència poden ser totes les que es reconeixen per a les dones en 

general, és a dir, violència física i/o psicològica, encara que sembla possible que es 

donin violacions i abusos sexuals amb més incidència, entre d’altres coses per les 

dificultats d’algunes d’aquestes noies de verbalitzar el que està passant. 

 

També pot ser important la poca credibilitat que se’ls atorga, per exemple, en casos 

d’adolescents amb trastorns de personalitat on la realitat i la ficció poden confondre’s, 

factor que actua en contra seva i a favor de l’agressor que ho sap i actua 

conscientment i deliberadament amb tota impunitat. 
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En el cas de les discapacitades físiques, els factors de vulnerabilitat poden ser la 

situació complexa d’aquestes, per les dificultats afegides que aquestes persones han 

de superar per tal d’exercir els seus drets de manera autònoma; així i tot la seva 

capacitat mental plena, jurídica i d’obrar no està obstaculitzada, fet pel qual la seva 

impossibilitat d’exercir els drets pot ser pal·liada en més mesura amb atencions 

externes. 

 

La situació més complexa és la de les adolescents amb un grau tal de discapacitat 

psíquica que els impedeixi la capacitat d’obrar. En aquests casos estem davant de la 

situació en què la seva actuació sempre ha de ser complementada pel seu representat 

legal, que alhora és el seu tutor que, per manament judicial, és, en principi, de la seva 

família, o el seu cònjuge. És a dir, que en aquest cas ens trobem en la situació fàcil que 

el mateix agressor sigui el que té la representació de la víctima, amb totes les 

dificultats afegides que això comporta, per exemple, una discapacitada adolescent 

casada amb un home major d’edat.  

  

L’informe Violencia de género (Ministeri de Sanitat i Consum, 2006), elaborat per la 

Comissió contra la Violència de Gènere del Consell Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salut, posa de manifest la vulneració especial dels drets de les dones i adolescents 

amb discapacitat mitjançant aquest tipus de violència. Un estudi canadenc conclou que 

les adolescents amb discapacitat tenen dues vegades més risc de patir abusos sexuals 

o físics (Myers, L., 1999, citat a ICD, 2003).  

 

La situació, doncs, de les adolescents amb discapacitat davant de situacions de 

violència masclista pot ser múltiple i també poden ser-ho els factors de risc amb els 

quals es troben. 

 

Poden tenir dificultats d’exercir el seu dret de defensa, ateses les seves limitacions 

físiques o psíquiques. També poden tenir dificultats sensorials que els en dificultin la 

capacitat de comunicació i explicació de les situacions de violència que pateixin, o 
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dificultats davant de barreres arquitectòniques per tal de dirigir-se a les entitats 

públiques o privades que les informin, assessorin o protegeixin, i poden tenir una 

relació de dependència absoluta, en algunes ocasions, precisament de l’agressor, 

sobretot en situacions de violència de les persones del seu entorn, o de parelles 

sentimentals.  

 

La prevenció és molt important en aquests casos i considerem que pot ser suficient en 

els casos d’adolescents amb discapacitats físiques que puguin assistir a cursos 

d’educació integrada, i que, per tant, puguin accedir a la informació que es fa arribar a 

la resta d’adolescents per a la seva conscienciació; molt més difícil resulta per a les 

adolescents amb discapacitats psíquiques. 

 

En aquests darrers casos, la mateixa incapacitat dificulta la prevenció en els casos més 

greus. No obstant això, en els casos lleus, és importantíssim que s’eduqui i faci arribar 

la informació sobre violència de gènere a tots els centres ocupacionals, per exemple, 

de persones discapacitades. També és absolutament indispensable preparar i formar 

les famílies d’aquestes adolescents per tal que vagin més enllà de la sobreprotecció, i 

donin criteris i pautes a les seves filles per tal de poder encarar les situacions de 

violència en què es puguin trobar.  

  

d) Adolescents que pertanyen a l’ètnia gitana 

 

L’article 73 de la Llei 5/2008 assenyala: 

“El Govern ha de dissenyar estratègies específiques de sensibilització dirigides a 
les dones d’ètnia gitana, pensades i consensuades amb les associacions de 
dones gitanes, perquè coneguin els recursos i les estratègies per afrontar la 
pressió social o legitimació cultural pel que fa a les violències contra les dones i 
els permetin adoptar posicions actives davant aquesta situació.” 

 

La Llei considera que les dones que pertanyen a aquesta ètnia poden trobar barreres 

per detectar la violència masclista, així com per accedir als serveis i recursos que la Llei 
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posa al seu abast. En aquests casos, s’han de desenvolupar estratègies i plans 

específics d’intervenció, més encara quan es vol arribar a les dones adolescents. 

 

És fonamental l’elaboració de plans d’intervenció social preventius i comunitaris a 

desenvolupar en barris i entorns territorials on s’estan aquestes dones.140 Aquests 

programes haurien de comptar amb mesures extraordinàries de suport a 

l’escolarització i la continuïtat formativa, el treball de carrer, el lleure, 

l’acompanyament, la formació i  la reinserció sociolaboral, així com amb mesures 

socioeducatives intensives, com centres oberts i centres diürns.  

 

Un exemple d’aquestes situacions de risc i dels programes desenvolupats per la seva 

detecció i protecció és el que du a terme el Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya. L’any 2009, aquest Departament va impulsar l’elaboració del primer i únic 

protocol de prevenció i atenció policial dels matrimonis forçats, pràctica encara 

habitual entre comunitats d’immigrants i ètnies com la gitana, que viuen a Catalunya i 

desenvolupen el seu projecte de vida en el nostre país. 

 

Aquest protocol es va iniciar amb la intenció de ser un model de bones pràctiques, 

amb intervenció estàndard i únic per a tot Catalunya quant a l’atenció i la protecció de 

menors d’edat i dones víctimes de violència masclista. El matrimoni forçat és una 

vulneració clara i greu dels drets fonamentals de les dones, que obliga a un treball de 

conscienciació de l’entorn social i familiar de les víctimes. 

 

En moltes ocasions les adolescents i les dones no estan d’acord amb aquesta pràctica 

que se’ls pretén imposar, però els resulta molt difícil dur a terme la denúncia de la seva 

situació, ja que la protecció ha de venir de fora de les seves famílies i els entorns 

socials i culturals, cosa que representa necessàriament un plus de valentia i coratge. 

                                                        
140 El Pla integral del poble gitano a Catalunya 2009-2013, aprovat per l’Acord de govern GOV/114/2009, 
de 30 de juny, és la continuïtat del primer, i incorpora millores i canvis sorgits del treball conjunt entre la 
Generalitat i les diferents associacions gitanes i les que treballen amb el poble gitano. A través del Pla 
s'impulsen un total de 106 actuacions incloses en 16 àmbits de treball. Entre les línies estratègiques 
destaquen les actuacions transversals per tal de visibilitzar les persones gitanes en tots els àmbits de la 
societat. 



DRETS DE LES DONES ADOLESCENTS DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
EN LES RELACIONS DE PARELLA I SITUACIONS ANÀLOGUES 

189 
 

 

Tot i que moltes vegades les menors d’edat des de molt petites ja han estat 

emparaulades per les seves famílies per al matrimoni forçat, s’acostuma a perfeccionar 

en algun viatge als països d’origen. Aquests matrimonis, a més, poden donar lloc a 

crims d’honor, quan la persona emparaulada no vol dur a terme el matrimoni, o bé una 

vegada contret pretén escapolir-se del control de la família del marit o bé ha 

mantingut relacions sexuals abans d’aquest matrimoni. 

 

L’article 110 de la Llei 14/2012 introdueix la presa de mesures cautelars de 

desemparament d’aquestes persones menors d’edat en situacions de risc greu, que fa 

necessària la separació del nucli familiar per evitar el perill. 

 

8.4 ANÀLISI I RECOMANACIONS SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE 

  

a) Marc autonòmic: recomanacions per al desplegament de la Llei 5/2008. 

Especificitats especials 

 

Els títols I i II de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, fan referència als principis que han 

d’orientar les intervencions dels poders públics en aquest àmbit per garantir la no-

discriminació i viure amb autonomia pròpia i llibertat, i trencar la visió purament 

assistencial. Aquest punt és especialment important, concretament en les adolescents 

discapacitades o que estan en altres situacions de  vulnerabilitat especial. 

 

Totes les accions que es duguin a terme per garantir els drets i les mesures que regulen 

han de tenir en compte les particularitats territorials, culturals, religioses, personals, 

socioeconòmiques i sexuals de les adolescents a les quals van destinades. En aquest 

àmbit s’hi han d’incorporar el reconeixement i la defensa dels drets de les adolescents 

de diferents ètnies, cultures i religions per tal de quedar salvaguardades sota l’empara 

de la llei del poder masclista dels entorns en què viuen i es desenvolupen. 
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També es regula en aquests títols l’actuació en l’àmbit educatiu com a element 

fonamental en la prevenció de la violència masclista. L’educació en els col·lectius que 

ens ocupen és absolutament imprescindible per tal d’informar dels drets i les 

obligacions dels nois i noies, uns vers els altres. 

 

El capítol 5 recull les accions en les situacions específiques de més vulnerabilitat, com 

ara discapacitat, ètnia gitana, etc., però, sorprenentment, no inclou les dones menors 

d’edat –i per tant, les adolescents– dins d’aquestes situacions específiques.  

 

La Llei fa referència especial als menors d’edat i els adolescents quan parla de violència 

masclista en els àmbits familiar, social o comunitari, les agressions sexuals, el tràfic i 

l’explotació, la mutilació femenina i els matrimonis forçats. 

 

En l’article 33 del capítol 3, s’estableixen els drets d’atenció i reparació, en què és 

necessari un element de prova respecte al patiment de violència masclista. En aquest 

punt, tenint en compte la situació de les menors, s’ha d’estudiar la capacitat jurídica 

d’aquestes adolescents per denunciar els seus agressors i comptar amb la intervenció 

del Ministeri Fiscal, que hauria de ser amb un nivell d’implicació molt més elevat, i amb 

la dels professionals de la salut i de la resta d’agents que puguin intervenir-hi. 

 

L’article 36 d’aquesta Llei fa referència explícita a les persones discapacitades i ho fa 

juntament amb les persones més grans de 65 anys, només per atorgar-los el 

reconeixement de preferència en l’accés a residències públiques. 

 

En els processos penals, el dret de personació de l’Administració pública per violència 

masclista (article 45) no s’hauria de limitar només als casos de mort o lesions greus, 

sinó també als casos de persones en situacions específiques o particularment 

vulnerables, com ara les discapacitades psíquiques. I més tenint en compte que, en el 

cas de violència en l’àmbit sociocultural, que és el més recurrent, és l’Administració la 

que acaba tutelant la discapacitada menor d’edat i fent-se’n càrrec, i qui indemnitza 
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les víctimes, que els queda el dret de repetició contra l’agressor, davant la no-actuació 

dels familiars per conviccions morals respecte dels drets del homes sobre les dones, 

per consideracions d’honor, religió, etc. 

 

En aquests casos, són especialment importants els recursos d’acolliment i recuperació 

que assenyalen els articles 57, 58 i següents de la Llei, ja que una vegada la menor en 

aquestes situacions de vulnerabilitat especial ha estat retirada del seu entorn, supòsit 

més habitual, se li ha de donar cobertura especialitzada, més que accés a un centre 

d’atenció als menors generalista. Cal investigar com es resol aquest tema avui dia per 

tal d’implementar recursos nous, si és necessari. 

 

Els articles 65 i següents de la Llei estableixen accions específiques de detecció de la 

violència masclista en els casos específics de més vulnerabilitat, com són els que ens 

ocupen. 

 

Entre altres aspectes, aquests articles regulen l’obligació del Govern i les 

administracions públiques en general d’oferir informació, prevenció, detecció de la 

violència masclista i d’assegurar-ne els drets i l’accés als recursos existents, sense 

discriminació, i d’evitar els obstacles que aquests col·lectius poden tenir a aquest accés 

i garantir-los l’entorn. 

 

S’han d’oferir polítiques i recursos específics de sensibilització adreçats a adolescents 

d’ètnia gitana, immigrades i a les provinents de països on es donen les mutilacions 

femenines, per tal de prevenir i eradicar la pressió social i cultural pel que fa a tota 

mena de pràctiques sexistes i de violència envers aquestes. 

 

Totes aquestes tasques s’han de dur a terme apoderant les noies, a través 

d’associacions i entitats de les mateixes dones, amb les diferents especificitats. S’ha de 

fer un estudi partint d’una mostra d’entitats i associacions de com s’ha dut a terme 

aquest mandat de la Llei en els darrers cinc anys i de si s’han dotat de recursos per tal 
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de dur endavant les tasques assignades a cada una d’aquestes, i per comprovar 

l’impacte que han tingut en la lluita contra la violència masclista en els diversos 

col·lectius. 

 

b) Marc estatal: mancances de la Llei orgànica 1/2004 de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere, pel que fa a les 

adolescents en general i en situacions de més vulnerabilitat 

 

La Llei estableix com a finalitats del sistema educatiu espanyol en els diversos graus de 

formació la necessitat de desenvolupar el valor de la igualtat entre homes i dones, la 

resolució pacífica de conflictes i el respecte entre els dos gèneres, com a forma de 

prevenció de la violència masclista.  

 

No obstant això, i com ja s’ha dit en aquest treball, la Llei orgànica 1/2004 no fa cap 

referència a les adolescents, només com a possibles víctimes col·laterals, quan 

l’agressor és el pare o el company de la mare i aquesta és la víctima directa de la 

violència de gènere. Així, el procediment previst per la Llei no és aplicable quan parlem 

de violència de gènere practicada per un menor adolescent envers la seva companya, 

xicota o parella sentimental. En aquests casos, la legislació aplicable és la Llei orgànica 

5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. 

 

Les persones menors d’edat, d’acord amb la Llei orgànica 1/2004, es consideren com a 

especialment vulnerables, però no s’inclouen dins d’aquesta categoria les diverses 

situacions específiques que es preveuen en la legislació autonòmica, com ara la 

situació d’immigració o de les dones o adolescents que pertanyen a l’ètnia gitana. 

D’altra banda, tampoc es consideren les situacions en què concorren diverses 

vulnerabilitats afegides en un mateix cas, com quan es tracta d’adolescents en 

situacions de discapacitat o immigració.  
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