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INTRODUCCIÓ  

Els darrers anys, la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, hem volgut fer una 

anàlisi de la situació de la violència masclista en la qual es troben immerses les dones en 

la societat, fent especial esment de la violència que es dóna en el món del treball;  

aquests informes, els hem realitzat en un marc de crisi econòmica en el nostre país, crisi 

que lluny d’apaivagar-se, en aquest moment, s’està aprofundint i que, també, en part, 

relacionem amb la disminució de les polítiques que lluiten contra la discriminació social i 

laboral de les dones.  

La violència masclista és 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. La violència masclista es pot manifestar 

en els àmbits següents: en l’àmbit de la parella que consisteix en la violència física, 

psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home que 

n’és o n’ha estat la seva parella; en l’àmbit familiar que consisteix en la violència física, 

sexual, psicològica o econòmica exercida contra les dones i les menors d’edat en el si de 

la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les relacions 

afectives i dels lligams de l’entorn familiar; en l’àmbit laboral que consisteix en la 

violència física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre de treball i durant la 

jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la feina, 

i que pot adoptar dues tipologies: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe; en 

l’àmbit social o comunitari fora del  món del treball: comprèn les agressions sexuals, “la 

trata” i l’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina o el risc de 

patir-la, els matrimonis forçats, la derivada dels conflictes armats... 

També hi ha una altra violència més estructural que reforça la situació de discriminació 

social de la dona i que té un punt àlgid en la negativa a l’exercici dels drets de les dones 

sent molt visible en allò que té a veure amb la lliure disposició del seu cos, com la  

negativa a l’exercici dels drets sexuals i reproductius de les dones, tant limitant l’accés a 

la contracepció i l’avortament com l’execució per part dels estats d’avortaments 

selectius i d’esterilitzacions forçades. Una altra discriminació social que queda palesa 

amb aquesta  crisi és la discriminació econòmica en la qual es troben les dones. També 

la doble o la triple victimització de les dones en zones de conflicte o postconflicte. L’any 

2011, en l’informe que vam realitzar des de CCOO, fèiem un recull dels països en 

conflicte amb els quals el nostre país tenia un especial lligam històric i/o  polític i/o 

econòmic. 
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VISIÓ INTERNACIONAL 

Les institucions 

Principals conclusions – Informe de Nacions Unides 2011-2012  

Avenços al món de la justícia envers les dones  

Països que garanteixen la baixa maternal pagada 173 

Constitucions que garanteixen la igualtat de gènere 139 

Països que prohibeixen la violència domèstica 125 

Països que prohibeixen l’assetjament sexual 117 

Països que tenen lleis d’igualtat retributiva 117 

Països que garanteixen el dret de propietat de les dones 115 

  Font: El progrés de les dones en el món 2011-2012, ONU Dones 

 

L’informe de les NNUU, en la seva primera part, planteja que els sistemes de justícia 

donin resposta a les necessitats de les dones al món, pel que és necessari en molts 

països ampliar la protecció i, per tant, fer reformes legals en tres àmbits: eliminar la 

discriminació explicita contra les dones, ampliar la protecció de l’estat de dret a l’esfera 

privada i assumir la responsabilitat dels efectes de les lleis sobre les dones. I també que 

la igualtat legal o formal es faci real i tingui un veritable impacte sobre la vida de les 

dones. 

És necessari  també modificar tota la cadena de justícia:  els sistemes policials, els 

tribunals i altres professionals, perquè responguin a les necessitats de les dones, i per 

això cal comptar amb serveis especialitzats integrats i ajustats a les necessitats locals.    

Cal també abordar els obstacles de la vigència de múltiples sistemes jurídics, en la 

majoria de països, que dificulten l’accés a la justícia: donant instruments a les dones per 

poder moure’s en aquest context i que puguin accedir a la justícia, i al mateix temps 

poder dialogar sobre els drets de les dones amb líders i tribunals diversos. La protecció 

legal ha d’emparar totes les dones que viuen en un país, eliminant les traves que estan 

regulades en lleis de ciutadania. Revocar lleis que atorguen menys drets a les dones és 

una prioritat a totes les regions. 

Els sistemes jurídics consoliden les discriminacions econòmiques de les dones i es 

converteixen en una violència estructural des de diferents vessants, per exemple les 
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limitacions dels drets de propietat i herència, en segons quines regions hi pot haver un 

greu dèficit i, fins hi tot, en regions on hi ha un reconeixement, la igualtat de drets en les 

mateixes condicions que els homes i el control real de les dones sobre els recursos és 

limitat. Una altra forma de discriminació són les discriminacions laborals que es 

manifesten de vegades en restriccions legals al dret de les dones al treball en els 

mateixos sectors que els homes; en la manca de treball formal en diferent grau 

d’intensitat segons regions i països i on les dones són majoritàries, ja que la protecció 

jurídica que regula el treball formal i amb drets que hi ha en la majoria de països deixa 

sense cobertura o amb molta vulnerabilitat algunes de les feines com el treball en zones 

franques i el treball domèstic.  
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En els sectors on està regulat el treball formal, hi continua havent, a la pràctica, 

discriminacions com la discriminació retributiva. En molts països es pot observar un 

lligam entre la presència de dones en els parlaments i l’aprovació de reformes legals en 

matèries com l’accés a terres, matrimoni i herència. 

També cal estendre la salut i els drets sexuals i reproductius, que són vitals per avançar 

en la igualtat de gènere. Encara avui dia una de cada set morts maternes és deguda a 

avortaments realitzats en condicions insegures. 

Cal ampliar la protecció de l’estat de dret envers les dones en tots els àmbits: 

econòmics, laborals i d’accés a la salut i als drets i també a la protecció contra la 

violència. Més de dos terços de tots els països compten amb lleis contra la violència 

domèstica per assegurar que l’estat de dret protegeixi les dones en l’àmbit privat. 
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Lleis sobre violència contra les dones  

 

Nota: les dades es refereixen a la existència de legislació  que tipifica de manera específica cada forma de violència con 

delicte  

Com que darrerament el dret internacional ha reconegut l’impacte dels conflictes en 

matèria de gènere, ja que la violència sexual s’utilitza com a tàctica de guerra i el paper 

vital de les dones en la restauració de la pau i en la reconstrucció de les societats 

postconflicte, s’analitzen els requeriments perquè la justícia arribi a les dones en entorns 

tan difícils. És necessari donar prioritat a la justícia reparativa i retributiva, al final dels 

conflictes cal també “reescriure les regles” d’acord amb la reconstrucció dels nous 

estats; per això cal assegurar que la veu de les dones sigui escoltada i aprofitar-la per 

guiar la societat cap a una realitat més igualitària.  

Posteriorment l’informe analitza l’avanç dels Objectius de Desenvolupament del 

Mil·lenni des del punt de vista de la igualtat de gènere. Els vuit objectius establerts l’any 

2000 presenten una visió de crear un món més just i igualitari. Tots els objectius són 

interdependents i cadascun depèn també dels avenços en matèria d’igualtat de gènere i 

l’apoderament de les dones,  i són un requisit essencial per accedir a la justícia.  

 

Pla d’acció de l’OIT sobre la igualtat de gènere 2010-2015 

Aquest pla té com a objectiu posar en pràctica la política de l’OIT del 1999 sobre la 

igualtat de gènere, en la qual s’estableix la política de la incorporació de la perspectiva 

de gènere per promoure la igualtat entre dones i homes, facilita l’execució del programa 

de treball decent, de forma efectiva i considerant les qüestions de gènere i reflecteix la 

naturalesa transversal de la igualtat de gènere. 
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S’ha publicat l’informe d’aplicació del programa de l’OIT el 2010-2011. En aquesta 

primera fase, el pla constava de 26 indicadors amb metes complementàries relatives als 

mecanismes institucionals favorables a la igualtat de gènere. Un exemple d’això és la 

creació d’un instrument d’autoaprenentatge sobre la gestió que promou la igualtat de 

gènere, per atendre, per exemple, les ofertes d’ocupació o per formar directius sobre 

l’assetjament i l’assetjament sexual. 

Un treball ha estat la creació de mecanismes institucionals favorables a la igualtat de 

gènere a l’oficina de l’OIT, en la qual les prioritats han estat la paritat, la igualtat 

d’oportunitats i la lluita contra l’assetjament sexual. L’altra part són els resultats 

programàtics relacionats amb el gènere, corresponents al 2012-2013, en la qual 

s’interrelacionen les conclusions de la Conferència Internacional del Treball del 2009 

sobre igualtat de gènere i el programa i pressupostos sobre el bienni 2012-2013, així 

quan s’aborda l’eliminació del treball forçós, s’aposta per incloure les necessitats 

específiques davant la discriminació de gènere en el treball forçós i el tràfic de persones, 

amb l’enfortiment de mecanismes de vigilància i control, sobretot en els àmbits on es 

pugin donar múltiples formes de discriminació. 

Índex d’institucions socials i de gènere OCDE (SIGI) 

Hi ha un Índex sobre les institucions socials i la igualtat home-dona, SIGI, del Centre de 

Desenvolupament de  l’OCDE, que publica periòdicament quina és la situació dels drets 

de les dones al món. Dels 121 països estudiats el 2012, 86 tenen pràctiques de successió 

discriminatòries.  En aquests països, la meitat de les dones aproximadament pensen que 

la violència conjugal és justificada en segons quins casos o, un altre exemple, és que a 

països com Níger o Mali més de la meitat de les dones de 15 a 19 anys estan casades. 

Aquesta situació és un gran obstacle per a l’educació de les dones, tant per al seu propi 

bé com per al progrés del  país.  El SIGI mesura la discriminació subjacent contra les 

dones amb l’ajuda de 14 indicadors, compraren aquest informe amb el primer que van 

realitzar el 2009 i conclouen que hi ha hagut progressos en la situació de la discriminació 

de les dones al món, de les dades positives, en destaquen: 

- De mitjana, la taxa de casament precoç ha disminuït i ha passat del 21% el 2009 al 

17% el 2012. 

- El nombre de països que disposen d’una legislació específica contra la violència 

conjugal ha passat de 21 el 2009 a 53 el 2012. En 23 dels 35 països on hi ha el 

problema de la manca de dones, aquesta situació ha millorat. 

- 29 països tenen quotes per promoure la participació de les dones en la política. 

I sobre les traves que posen les institucions per desenvolupar el potencial de les 

dones: 
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L’autonomia reproductiva de les dones resta limitada, de mitjana una dona sobre 

cinc no té dret a la planificació familiar. 

Malgrat les noves lleis, les actituds perpetuen la violència contra les dones, entorn el 

50% de les dones pensen que la violència conjugal està justificada en certs casos. 

Les dones no tenen més que el 15% de mitjana de títols de propietat -on les dades 

són disponibles. 

I Fòrum Mundial de Joves Activistes Xarxa ÚNETE 

Al maig del 2012, va tenir lloc el primer Fòrum Mundial de Joves ÚNETE, amb l’objectiu 

de posar fi a la violència contra les dones. Va reunir joves activistes d’entre 18 i 30 anys -

una tercera part de la participació estava formada per homes joves-, amb la finalitat 

d’establir aliances i enfortir el moviment de les persones joves que treballen per posar fi 

a la persistent desigualtat de gènere i a la violència contra les dones i les nenes. Es van 

fer uns tallers d’intercanvi de coneixements i es va formar la Xarxa Mundial de Joves 

ÚNETE. Aquesta xarxa intentarà atreure més activistes joves de tot el món 

compromesos i que treballin en els àmbits locals, internacionals i a Internet amb 

l’objectiu de ser la generació que posi fi a la violència contra les dones i les nenes. El 

fòrum va ser patrocinat per l’ONU. 

 

El paper dels sindicats 

Paper cabdal per a la regulació i homogeneïtzació de les condicions de treball i de vida 

de totes les persones. Les dones com a grup tenen menys treball regularitzat.    

ITUC-CSI (Confederació Sindical Internacional) 

La Confederació lluita contra les discriminacions laborals de les dones, i, entre les que 

treballen, la bretxa salarial té diverses línies de treball que, durant l’any 2012, s’estan 

portant endavant, donant suport específicament al que es fa a favor de les dones en 

diversos països de tots els continents. 

Reforçar els sindicats de vegades equival a jugar-se la vida o a anar a la presó, però a tot 

arreu cal fer un treball específic envers les dones. Alguns exemples d’aquestes accions 

són els següents: 

A Bangladesh, on es dificulta el sindicalisme, hi ha set milions de nens i nenes que 

treballen, les dones no tenen cap protecció contra l’assetjament sexual (que està molt 

estès) en el lloc de treball, són víctimes d’una bretxa salarial i de gènere i tenen 

tendència a situar-se als llocs pitjor pagats de l’economia. 
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Assistència a una reunió a Filipines, juntament amb la Federació Internacional Industrial, 

i facilitació d’un memoràndum amb grans marques esportives, amb el Departament de 

Treball i amb diverses ONG per defensar els drets laborals de les treballadores de les 

zones franques ZNI de Filipines. 

Suport a una campanya de les organitzacions sindicals congoleses de la RDC per 

mobilitzar-se i fer una crida a l’acció per eliminar totes les formes de violència envers les 

dones i perquè cessi la impunitat. 

La CSI ha impulsat a Tunísia, Egipte i Jordània una campanya titulada “Endavant per la 

igualtat, una xarxa de dones sindicalistes per fer progressar la igualtat de gènere”, atès 

que les dones en aquests països àrabs tenen taxes molt febles d’ocupació i de sindicació. 

 

 

 

 

 

Què diu la Confederació Europea de Sindicats? 

La CES està oposada a la violència estructural de la UE i del Banc Central Europeu que 

fan que les polítiques globals per enfrontar la crisi, que sublimen l’austeritat per sobre 

dels drets de les persones, estiguin augmentant la pobresa i disminuint la lluita contra la 

discriminació a la majoria de països d’Europa, encara que on hi ha una situació pitjor és 

on ja partíem més desigualtats. 
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Programa d’acció de la CES sobre la igualtat entre homes i dones, elaborat el març del 

2012. 

El document crítica les línies de treball de la Comissió de la UE (1), les quals prioritzen la 

sensibilització i l’intercanvi de bones pràctiques per sobre de la millora de la legislació 

existent. Les poques iniciatives legislatives, com per exemple la de la protecció de la 

maternitat, estan bloquejades. També hi ha iniciatives no legislatives (igualtat salarial i 

conciliació). 

Reflexiona sobre el paper de la crisi econòmica i de les polítiques lligades a la igualtat de 

sexes. Els darrers anys, la CES ha demanat reiteradament a la CE que adopti un 

enfocament més ambiciós i més ben integrat en relació amb la igualtat de gènere, ja que 

la situació de les dones en el mercat laboral segueix essent molt desequilibrada i 

existeixen persistents diferències entre dones i homes als 27 estats de la UE i als països 

candidats a l’adhesió. 

Cinc objectius de la CES: 

1. Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques de la CES. A més a més 

de criticar l’enfocament de la CE planteja invitar, donar suport i capacitar les 

dones a participar en els comitès de negociació col·lectiva i en altres equips 

negociadors incloent els de la CEE. Invertir en la formació de les persones 

responsables de la negociació col·lectiva en matèria d’igualtat de gènere. 

Incloure la perspectiva de gènere en les negociacions –els sistemes de 

remuneració i els mecanismes d’increment salarial que milloren les condicions de 

vida de les dones i els homes, l’aprenentatge al llarg de la vida i les facilitats en 

matèria de permisos.  

Cal un enfocament específic que tingui en compte la dimensió de gènere en les 

polítiques migratòries de la CE i en tot allò que té a veure amb el treball decent 

per als treballadors i treballadores domèstiques. La CES seguirà lluitant per un 

marc europeu de no-discriminació i de protecció de treballadores i treballadores 

domèstics.  

 

 

2. Aconseguir la igualtat salarial entre homes i dones. La CES i les seves 

organitzacions seguiran aplicant les recomanacions formulades en les resolució 

de la CES de la reducció de la bretxa salarial entre dones i homes. Implementar 

campanyes i eines, integrar la bretxa salarial entre homes i dones i l’agenda de la 

negociació col·lectiva, i formar negociadors en la igualtat d’accés a la formació 

professionals i les directrius per reduir la bretxa salarial.   
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3. Posar fi a l’escassa representació de dones en els organismes que prenen 

decisions. Les organitzacions que la formen, intensificaran els seus esforços per 

aconseguir l’equilibri de gènere en els òrgans de decisió, amb auditories de 

gènere i programes de seguiment tant de l’afiliació com dels objectius 

quantificables, i estimulant la formació destinada a ajudar les dones a exercir rols 

de lideratge. Amb aquesta finalitat es recopilaran dades desglossades per 

conèixer la realitat, es realitzaran anualment enquestes el 8 de Març per 

conèixer la realitat i el 2013 l’ETUI ( Institut Sindical Europeu )  portarà a terme 

un estudi per a la conferència a meitat de mandat. També la CES recomanarà 

accions específiques a la CE per millorar la presència de dones en els consells 

d’administració de les empreses. 

4. Fomentar la conciliació de treball, vida familiar i vida privada- per homes i per 

dones- . Fer recomanacions a la UE sobre el permís de dependència. Pressionar 

per a una revisió de la Directiva sobre la maternitat i realitzar iniciatives per 

superar el bloqueig actual. Assegurar que en les negociacions sobre la revisió de 

la Directiva del temps de treball incloguin disposicions destinades a facilitar la 

conciliació. Fer pressió per un permís de paternitat a escala europea, tot 

efectuant un seguiment de la Directiva 2010/18, sobre permís parenteral, amb 

un informe sobre la seva aplicació. Les organitzacions afiliades a la CES tractaran 

de millorar la legislació en matèria de conciliació en la negociació col·lectiva i 

promouran intercanvis de bones pràctiques. També s’asseguraran que les 

organitzacions afiliades a la CES respondran, organitzant les activitats sindicals, a 

les necessitats de conciliació. 

5. Tractar de la relació entre violència domèstica i dels drets en el lloc de treball. 

Fer un projecte sobre bones pràctiques per reduir l’impacte de la violència 

domèstica en les persones treballadores, mitjançant l’enfortiment dels drets a la 

feina, i per ajudar a millorar la seguretat al lloc de treball i a les seves llars.  

La CES continuarà pressionant per un marc legislatiu a escala europea segons la 

Convenció del Consell d’Europa sobre la prevenció contra la violència envers la dona i la 

violència domèstica. Les organitzacions afiliades a la CES es comprometen a fer un 

treball en aquesta direcció. 

 

(1) El comunicat de la Comissió Europea “Estratègia per a la igualtat entre dones i homes 2010-2015” 

planteja cinc àrees prioritàries, amb accions clau per a cada àrea:  

 Igual independència econòmica. Dóna suport al foment de la igualtat entre els sexes en l’aplicació 

de tots els aspectes i totes les iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia Europa 2020. Supervisa en 

el context les directrius d’ocupació i l’avaluació de les polítiques nacionals d’ocupació i les 
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polítiques adoptades pels estats membres per reforçar la igualtat en el mercat de treball i 

impulsar la integració social de les dones. Promou l’esperit empresarial. Avalua les disparitats 

persistents en relació amb els permisos per motius familiars. Informa els estats sobre l’oferta 

d’educació infantil. Promou la igualtat en totes les iniciatives relacionades amb la immigració i la 

integració de les persones immigrants. 

 Salari igual pel mateix treball i per treball d’igual valor. Millora la transparència de les 

retribucions i l’impacte de la igualtat salarial de modalitats com el treball a temps parcial i els 

contractes de duració determinada. Dóna suport a iniciatives en pro de la igualtat salarial en el 

treball, s’estableix el Dia Europeu per a la Igualtat Salarial i anima les dones a incorporar-se a 

professions no tradicionals. 

 Igualtat en la presa de decisions. Estudia iniciatives específiques per millorar l’equilibri entre els 

sexes en la presa de decisions. Supervisa l’objectiu del 25% de dones en les posicions amb major 

responsabilitat decisòria en la investigació. Controla l’avançament cap a l’objectiu que cada sexe 

estigui representat, com a mínim, en un 40% de les persones que formen part dels comitès i dels 

grups de persones expertes establertes per la Comissió. Dóna suport als esforços per promoure 

una major participació de les dones en les eleccions al Parlament Europeu com a candidates. 

 Dignitat, integritat i fi de la violència sexista. S’adopta una estratègia a escala de la UE per 

combatre la violència contra les dones que ha de perseguir, per exemple, l’eliminació de la 

mutilació genital femenina i altres actes de violència a tot Europa, utilitzant tots els instruments 

pertinents, inclosa la legislació penal, dins dels límits dels poders de la UE, amb el suport d’una 

campanya europea de sensibilització sobre la violència contra les dones. Vetlla perquè la 

legislació en matèria d’asil tingui en consideració la igualtat entre els sexes. Promou formació 

específica i bones pràctiques que tinguin en compte la dimensió de gènere per a la Oficina 

Europea de Suport a l’Asil i amb la col·laboració financera del Fons Europeu per als Refugiats. Les 

desigualtats basades en el sexe també estan presents en l’atenció sanitària i en les cures 

prolongades. S’elaborarà un informe sobre la salut dels homes, a continuació de l’informe sobre la 

salut de les dones del 2010. 

 Igualtat en l’acció exterior. Supervisa i dóna suport als criteris de Copenhaguen per l’adhesió de la 

UE en l’àmbit de la igualtat de tracte entre dones i homes i ajuda els països dels Balcans 

occidentals i a Turquia a transposar i a aplicar la legislació. Aplicar el Pla d’acció de la UE sobre 

igualtat de gènere i capacitació de les dones en la cooperació al desenvolupament (2010-2015). 

Segueix animant els països socis de la PEV a promoure la igualtat entre els sexes a través del 

diàleg polític regular, l’intercanvi de l’experiència i l’estudi de les possibilitats d’ajuda de 

l’instrument europeu de veïnatge i associació. Se seguiran integrant les consideracions de gènere  

en l’ajuda humanitària de la UE. 

També s’inclouen unes eines horitzontals amb accions per abordar el paper dels homes en la igualtat entre 

els sexes en diversos àmbits com l’educació, la cultura i l’esport. Se supervisarà l’aplicació correcta de la 

legislació de la UE sobre la igualtat de tracte. Es promourà la plena aplicació de la Plataforma d’Acció de 

Pequín, amb el suport de l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere. Es presentarà un informe anual, 

anterior a un diàleg anual, d’alt nivell sobre la igualtat entre homes i dones entre el Parlament, la 

Comissió, els estats membres i les principals parts interessades. 
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VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL A L’ESTAT ESPANYOL I A  
CATALUNYA 
 

 
La discriminació per raó de sexe no és un fenomen nou; no obstant això, la crisi 

econòmica que travessem i les respostes donades per les polítiques que s’estan duent a 

terme suposen un increment important de les desigualtats de gènere. Les dones patim 

situacions de desigualtat estructural en el mercat de treball; unes situacions marcades, 

entre d’altres, per la bretxa salarial, la desigualtat ocasionada per la segregació del 

mercat laboral, la precarització dels sectors més feminitzats, la penalització de la 

maternitat a l’hora d’accedir i mantenir-se en el mercat, la discriminació de les dones en 

l’accés a la formació contínua i la feminització del treball parcial i les polítiques de 

permisos, que assumeixen la conciliació de la vida laboral, la personal i la familiar com 

una qüestió de dones. 

 

Durant el període de creixement econòmic sostingut, les desigualtats registrades pel que 

fa a l’ocupació femenina respecte de la masculina s’han mantingut en uns valors 

clarament desfavorables per a les dones. L’actual situació de crisi econòmica és molt 

preocupant perquè, sumades a les desigualtats existents, s’observen seriosos problemes 

d’estancament o de retrocés en relació amb la quantitat i la qualitat de l’ocupació de les 

dones. Tenim un model productiu que menysprea el potencial de coneixement, 

d’experiència i de talent que representen les dones. L'alt nivell formatiu que les dones 

han anat assolint en els darrers anys no es veu reflectit directament en els llocs que 

aconsegueixen en el mercat laboral, encara que les que tenen més nivell d’estudis tenen 

més possibilitats d’ocupació. Es mantenen branques d'activitat per a tots dos sexes, 

sectors hegemònicament masculins o femenins i qualificacions específicament 

femenines o típicament masculines, que s’acompanyen, a més, de diferents valoracions 

socials i econòmiques d'unes i altres feines, sempre desfavorables cap a les dones. A tots 

aquests elements cal afegir que així com les dones han entrat en el mercat laboral, els 

homes no ho han fet dins de l’esfera domèstica i dels treballs de cura, per la qual cosa hi 

ha una subrepresentació molt elevada dels homes en aquest espai. 

 

La crisi actual no només s'ha originat per les hipoteques escombraries, l'esclat de la 

bombolla immobiliària, la desregulació dels mercats financers i el regnat dels dictats 

financers sobre els polítics i els econòmics, sinó que també respon a causes estructurals 

basades fonamentalment en l'increment de la desigualtat. Hi ha situacions de 

desigualtat que s’intensifiquen en un entorn de crisi: la crisi ha comportat la destrucció 
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massiva de l'ocupació, però a l’hora establir mesures que intentin revertir la situació, 

s’ha posat l’èmfasi públic i polític principalment en la que afecta la mà d'obra masculina, 

i s’han ocultat els greus efectes en l’ocupació femenina. Les actuacions polítiques actuals 

dels governs Espanyol i de la Generalitat de Catalunya que amb l’excusa de sortir de la 

crisi, eliminant i/o retallant serveis (salut, educació, atenció social, dependència...), 

afecten serveis on el treball és molt feminitzat i estan fent perdre llocs de treball de 

dones, les quals hauran de continuar atenent majoritàriament les necessitats de les 

persones de la família sense serveis de suport. No només és un pas enrere per a les 

dones, sinó que comporta un empitjorament en l’atenció de les persones en situació de 

dependència. Mesures com l’eliminació de les cotitzacions a la Seguretat Social de les 

cuidadores no professionals tenen un impacte directe en les futures pensions d’aquestes 

persones. Mesures com el copagament sanitari i taxes com l’euro per recepta afecten 

principalment pensionistes, la majoria dels quals són dones. La manca de visió de gènere 

en matèria de salut fa que no es tingui en compte l’impacte que tenen aquest 

copagament o l’augment de llistes d’espera o les llistes de medicaments exclosos en 

malalties cròniques que, en general, són feminitzades. 

 

Per una altra banda, aquestes mateixes polítiques precaritzen les persones que encara 

treballen, perquè tenen un impacte directe en la capacitat de negociació de les persones 

que es veu minvada, i comporten, en molts casos, un empitjorament de condicions 

laborals i una disminució dels salaris per seguir mantenint o incrementant la seva taxa 

de beneficis. Tot  això realimenta la mateixa crisi. Cada vegada és més evident que les 

dones estan sent perjudicades profundament i en major mesura que els homes per les 

mesures que s'estan adoptant. La invisibilitat que pateixen les qüestions de gènere es 

manifesta en la protecció per l’atur, ja que aquestes, davant el major pes de la 

contractació temporal i a temps parcial, han generat que la cobertura per atur de les 

dones se situï vint-i-sis punts per sota de la dels homes i, a més, continuen sent les que 

més suporten, en nombre, l’atur de llarga durada. El treball temporal (superior en les 

dones), però, sobretot, l’ocupació a temps parcial, es configura com un element 

important de desigualtat i segregació laboral per a les dones. 

 

La feminització de la pobresa no només es manté, sinó que les situacions empitjoren, i 

ara s’hi afegeixen nous perfils. Amb aquestes dades d’atur, la pobresa està augmentant 

en les famílies treballadores que han de dependre de l’escàs sou de les dones. Les 

famílies monoparentals amb una dona al capdavant i les dones que viuen d’una pensió 

de viduïtat han passat a engrossir les bosses de pobresa. A més, les jornades 

interminables que moltes d’elles es veuen obligades a fer per portar diners a casa es 

reflecteix en la seva salut.  
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En un context en què les famílies afronten la impossibilitat de pagament d’aquests 

serveis, les retallades en les escoles bressol i les retallades en les beques menjador 

tenen com a conseqüència l’assumpció per part de les famílies de la cura dels infants, 

que recau de nou especialment en mares i àvies. Mesures com la liberalització d’horaris 

comercials (Reial decret espanyol, denunciat al TC per la Generalitat per invasió de 

competències), tornen a incidir en la idea de supeditar la conciliació i les polítiques dels 

usos del temps a les necessitats de les empreses, i denoten un tractament de les 

persones no com a ciutadanes amb necessitats, sinó com a persones consumidores. Les 

accions i polítiques de millora de la coresponsabilitat han caigut de totes les agendes 

polítiques. La no-posada en marxa del permís de paternitat  de quatre setmanes, n’és 

una bona mostra. No només dificulta l’atenció dels infants per part dels pares, sinó que 

aprofundeix en les dificultats d’accés de les dones en el mercat de treball perquè se les 

veu, a diferència dels seus companys, com a no disponibles per treballar quan 

decideixen ser mares.  

 

Les retallades i congelacions de les pensions, així com els subsidis i la renda mínima 

d’inserció comporten una menor capacitat adquisitiva de les persones que les perceben. 

Tal com assenyalàvem en l’informe Les dones en el mercat de treball de Catalunya del 8 

de març d’enguany, les dones, a causa de la irregularitat de la seva vida laboral i de la 

doble càrrega de treball que suporten, són les principals perceptores d’aquestes rendes i 

les seves pensions són més baixes, per tant la seva retallada les converteixen, novament, 

en principals perjudicades. Davant l’empitjorament de la situació econòmica de les 

famílies, hi ha un impacte de l’atur sobre les dones pensionistes que, en comptar amb 

els ingressos fixos de la seva pensió, acaben suportant també la despesa familiar dels 

fills. Ens trobem davant d’una situació econòmica molt complicada, que està servint 

d’excusa per imposar una determinada ideologia sobre els drets de les dones i el seu rol 

en la societat. Entenem que la manca d’anàlisi de gènere de les mesures per prendre no 

és neutra, i que respon a una concepció política determinada que vol imposar el seu 

model aprofitant la feblesa d’alguns dels drets de les dones que encara no estan 

consolidats. Creiem que la proposta de  reforma de la Llei de drets sexuals i reproductius 

i la interrupció voluntària de l’embaràs és un clar exemple d’aquest retrocés. 
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La violència masclista de la parella i altres violències socials a l’Estat 
Espanyol 
 
Una de les informacions més importants que tenim sobre la violència de gènere a l’Estat 

espanyol és la macroenquesta que realitza els darrers anys el Ministeri de Sanitat, 

Serveis Socials i Igualtat, que valora la dimensió i l’evolució del maltractament de 

gènere. Les enquestes es van realitzar el 1999, el 2002 i el 2006. Al febrer d’aquest any 

es va publicar la realitzada el 2011.  

Percentatge de dones que han patit violència de gènere 2011. Espanya 

 
 Macroenquesta 

2011 
Extrapolació 
de dades 

Total dones de 18 i més anys segons Padró Municipal  a 1/01/2010 100,0 19.767.943 

Violència de gènere mai 89,1 17.613.237 

Violència de gènere algun cop a la vida 10,9 2.154.706 

Violència de gènere l’últim any 3,0 593.038 

Violència de gènere algun cop a la vida però no l’últim any 7,9 1.561.667 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Macro enquesta de violència de Gènere 2011. “Ministerio de Sanidad de 
Servicios Sociales y de Igualdad”. Espanya 
 

 
El percentatge de dones que manifesta que ha patit violència de gènere un cop a la vida 

ha estat d’un 10% del total de les entrevistades, d’aquestes, n’hi ha un 3% que ho 

estarien en una situació actual i un 7,9% del total de les enquestades hauria sortit 

d’aquesta situació. Quant a les macroenquestes anteriors, les dades reflecteixen un 

increment molt importat de la proporció de dones que declaren, el 2011, haver patit 

maltractament algun cop a la vida (10,9%), davant del 6,3% (2006), el 6,2% (2002) i el 

5,1% (1999). 

 
Percentatge de dones que han patit violència de gènere el darrer any i anteriorment 1999-
2011. Espanya 

 

Macroenquestes 1999 2002 2006 2011 

Violència de gènere el 
darrer any 

43,1 37,1 33,3 27,5 

Violència  de gènere 
algun cop a la vida però 
no el darrer any 

56,9 62,9 66,7 72,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Macro enquesta de violència de Gènere 2011. “Ministerio de 
Sanidad de Servicios Sociales y de Igualdad”. Espanya 
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També hi ha un increment de dones que diuen que han patit violència de gènere en el 

darrer any, respecte de les dades de les tres macroenquestes anteriors. Així mateix, la 

proporció de dones que diu haver sortit d’una situació de violència de gènere ha 

augmentat de forma significativa des del 1999; que ha passat d’un 2,9% del total de les 

entrevistades aquell l’any a un 4,2% el 2006 i un 7,9% el 2011. 

 

Dades registrades sobre violència masclista 2012 
 
Dades sobre mortalitat  per violència masclista 2012 a Espanya (31 Octubre 2012 ) 
 

  

Subtotal àmbit intrafamiliar 53 
- Parelles o exparelles 43 
- Altres relacions familiars 10 

Agressió sexual 1 
Tràfic de dones i prostitució 0 
TOTAL VICTIMES 54 
Altres victimes indirectes  1 
Informació adicional de casos computats en les categories anteriors 0 
Agressió sexual intrafamiliar 0 
Casos amb ordre d’allunyament 1 
Menors 7 
Casos sense imputar (informació insuficient) 18 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Red Estatal de Organizaciones Feministas contra 
la Violencia de Género 

 

 
Segons la Red Estatal de Organizaciones feministas contra la Violencia de Género La 
mortalitat a Espanya fins el 31 d’octubre ha estat de 54 víctimes. Aquesta organització te 
un recompte molt exhaustiu de les dones mortes per violència i que s’ajusta a la realitat. 
 
 
Dades sobre la violència masclista 2012 a Catalunya 
 

Violència masclista en l'àmbit de la parella (fins el 15 d’octubre del 2012) 

  

 Total 
Denúncies 10.088 
Víctimes ateses 10.002 

Font: Elaboració pròpia a partir dades del Departament d’Interior.  
Generalitat de Catalunya 
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Víctimes mortals de violència masclista a l’àmbit de la parella per trimestres(fins el 15 
d'octubre del 2012) 
 
 

      

 1r 2n 3r 4t Total 
Dones mortes a Catalunya 7 6 1 1 15 

Font: Elaboració pròpia a partir dades del Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya 
 

Destaquem que solament una dona havia interposat denúncia. 
 
 
Violència masclista en l'àmbit familiar (de gener a setembre del 2012) 

 

  

Denúncies 1.954 
Font: Elaboració pròpia a partir dades del Departament d’Interior.  
Generalitat de Catalunya 

 

 
Agressions sexuals (de gener a setembre del 2012) 

 
      

 1r 2n 3r 4t Total 
Fets principals 90 122 113  325 

Font: Elaboració pròpia a partir dades del Departament d’Interior.  
Generalitat de Catalunya 

 

 

El recull que mostrem és per fer visible que encara hi ha una important lacra social, que 

no desapareix, i reforçar la necessitat de continuar treballant tant des de les institucions 

com des de la societat civil.  

 

Què està passant perquè no hi hagi prou incidència de les mesures que s’estan prenent? 

Per què aquesta manca de protecció? La Plataforma Unitària contra les Violències de 

Gènere ens diu que “hi ha una manca de programes de sensibilització a la ciutadania” i 

ens recorda que “la llei reconeix que l’assistència i la protecció de les víctimes no poden 

estar condicionades per la interposició d’una denúncia per part de la víctima”, s’ha de 

potenciar i garantir l’acompanyament emocional i jurídic perquè la denúncia sigui 

eficient  i positiva per al procés de reparació. També posa de manifest, juntament amb el 

sindicat i altres organitzacions del moviment feminista, que la situació dels darrers 

quatre anys ha estat marcada per les retallades de les polítiques socials que afecten les 

dones, en particular, per la reducció de recursos a les associacions que donen suport a 

les dones en processos de violència, i per la reducció dràstica als ens locals que, en molts 

serveis de proximitat, assumeixen tasques de suport en el desplegament de la llei. Calen 
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recursos de qualitat i eficients. No n’hi ha prou amb fer protocols, cal dotar-los de 

recursos humans suficients amb sensibilitat i ben formats. La priorització en la inversió 

dels recursos ha d’anar endavant i donar suport al desenvolupament de la Llei 5/2008. 

Cal crear xarxes i distribuir els recursos que assegurin la cobertura real a tot el territori, 

de forma pràctica, eficaç i eficient. Cal tenir en compte el marc global d’intervenció, 

assegurar el fet d’anar a l’arrel de les causes de la violència masclista tant en prevenció 

com en atenció, fugint de tornar a un àmbit d’atenció purament assistencial, que només 

atén els símptomes i no les causes i, per tant, no pot reparar el mal causat. Calen 

campanyes de sensibilització i prevenció de la violència masclista, en l’àmbit estatal 

s’han retallat un 70% perquè consideren que no són efectives, però són necessàries per 

canviar les creences, estereotips, valors i actituds en relació amb la igualtat real entre 

dones i homes i s’han de continuar fent campanyes tant en l’àmbit estatal i com en 

l’autonòmic.  

 
 
L’observatori del Consell General del Poder Judicial ha realitzat un informe dels set anys 

de creació dels jutjats de violència sobre la dona i des de la seva creació, el 2005, han 

instruït un total de 137.408 sentències relacionades amb la violència de gènere, de les 

quals 108.123 són sentències condemnatòries (78,7% del total de sentències) per 

delictes i faltes relacionades amb la violència de gènere.   

 

El balanç d’aplicació de la Llei integral en l’àmbit judicial ha estat presentat per 

Inmaculada Montalbán, presidenta de l’Observatorio contra la Violència Domèstica y de 

Género, amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les 

Dones que se celebra cada 25 de novembre instituït per les Nacions Unides. Des del 

primer semestre del 2007 es van començar a recollir estadístiques relacionades amb  

denuncies y renúncies. Durant els cinc anys, els jutjats espanyols van registrar un total 

de 735.730 denúncies. El nombre de denúncies presentades en els jutjats ha augmentat 

un 4,3% des de llavors. En 84.935 casos, les dones van renunciar a continuar amb el 

procés judicial, el percentatge implica una mitjana d’11,5% respecte del total de 

denúncies. Si s’estudia l’evolució des de l’any 2007, es detecta que el nombre de 

renúncies ha augmentat un 29%, en especial a partir de l’any 2009. Justament en plena 

situació d’increment d’atur. 

 

També la Llei de taxes judicials ha estat vista per la presidenta de l’observatori i per les 

associacions de dones implicades en aquesta lluita com un obstacle davant la separació 

o el divorci de l’agressor. El Consell General del poder judicial va fer un informe crític 

sobre aquesta llei. 
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La Confederació Sindical de CCOO d’Espanya, en una edició especial de la Gaceta 

Sindical aquest novembre, diu que és necessari aplicar eficaçment la Llei orgànica 

1/2004 integral contra la violència de gènere, i també és urgent abordar les 

insuficiències que hi ha en la seva aplicació en l’àmbit de la prevenció i en els necessaris 

recursos assistencials, econòmics, jurídics, policials, etc. Per això denúncia l’impacte de 

gènere de les retallades dels PGE del 2013 elaborats pel Partit Popular, ja que redueixen 

un 24,1% la partida de polítiques d’igualtat i la de la lluita contra la violència de gènere, 

un 6%. També cal tenir en compte la forta retallada de les comunitats autònomes, de 

vegades eliminant organismes d’igualtat, d’altres amb la supressió de centres o cases 

d’acollida i d’altres retallant recursos per donar suport  i fer acompanyament a les 

víctimes. 
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LA VIOLÈNCIA I EL MÓN DEL TREBALL 
 

En el mercat laboral, a més a més de la violència estructural, es pot desenvolupar una 

violència específica des de diverses formes com l’assetjament sexual i per raó de sexe, 

agressions sexuals tant en l’espai on es desenvolupa la feina com en els trajectes. Alhora 

l’àmbit laboral també pot tenir un paper protector envers les persones que pateixen 

algun tipus de violència en altres àmbits com en el de la parella. 

Si analitzem la macroenquesta de violència de gènere del 2011, ens centrem en la 

situació laboral de les dones enquestades i la comparem amb les anteriors enquestes, 

podem veure que el 1999 van dir que estaven treballant el 30,4% de les dones, i el 2011 

ho ha estat el 41,3%. 

De les dones que manifestaven haver patit maltractes per part de la seva parella o 

exparella, la proporció de les que estaven treballant era superior a la mitjana de les 

enquestades.   

 
Dones que patien o havien patit violència per part de parelles o ex parelles 

 
     

 

1999 2002 2006 2011 

Dones que treballaven 35,9% 43,2% 53,4% 46,0% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la macroenquesta de violència de gènere 2011.  
Ministeri de Sanitat, de Serveis Socials i d’Igualtat. Espanya 

 
 

 

La prevalença del maltractament entre les dones actives en la macroenquesta del 2011 

és de 13,3%, mentre que les inactives és d’un 7,4%. Les dones laboralment actives 

(estiguin ocupades o a l’atur) afirmen haver patit més violència de gènere que les 

inactives en totes les macroenquestes. 

 
  
Dones que han patit o pateixen violència de gènere. 2011                                                                                                                     
            

Situació laboral Mai 
Total algun 

cop 
Sí en l’últim 

any 
No en 

l’últim any 

Total 89,1 10,9 3,0 7,9 
Ocupades  87,9 12,1 3,0 9,1 
Aturades 83,7 16,3 4,9 11,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la macroenquesta de violència de gènere 2011.  
Ministeri de Sanitat, de Serveis Socials i d’Igualtat. Espanya 
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Percentatge de dones que han sortit de situacions de violència. 2011 

 
 

Situació laboral No han sortit Sí han sortit 

Total 27,5 72,5 
Ocupades  24,8 75,2 
Aturades 30,0 70,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la macroenquesta de violència de gènere 2011.  
Ministeri de Sanitat, de Serveis Socials i d’Igualtat. Espanya 

 
 
La proporció de dones ocupades que afirmen haver patit maltractaments algun cop a la 

vida és de 12,1%, el 2011 (8,6% el 2006), i la d’aturades és del 16,3% (9,5% el 2006). 

Segons l’enquesta, es parla de diverses interpretacions. O bé el fet de ser actives 

laboralment pot ajudar les dones a prendre consciència respecte al maltractament o bé, 

contràriament, el fet de ser objecte de violència es converteix en un estímul per 

incorporar-se a l’activitat laboral. 

Assessoraments sobre violència de gènere realitzats per CCOO de 
Catalunya 

 

A CCOO realitzem una línia de treball entorn de la violència de gènere. Aquesta atenció 

es dóna fonamentalment a dones treballadores exposades a violència en el seu lloc de 

treball, però també hi ha una demanda d’atenció per violència que pot venir per part de 

la parella. Principalment atenem dones que estan patint assetjament sexual, 

assetjament per raó de sexe i violència de la parella. També algun d’aquests casos ha 

anat acompanyat d’una agressió sexual i la constatem a part. 
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Total Assessorament casos violència masclista  2009-2012 (a 30 d’octubre) 
 

 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Barcelonès 11 18 12 

Girona 0 3 1 

Lleida 0 3 2 

Tarragona 1 1 1 

Baix Llobregat 5 2 4 

Vallès Oriental-Maresme 3 3 1 

Vallès Occidental 2 5 4 

Bages Berguedà 0 0 0 

Anoia 0 0 0 

Osona 0 0 0 

Alt Penedés- Garraf 2 (*) 0 0 

TOTAL 24 35 25 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Secretaries de la Dona de Catalunya.  
(*)1 cas agressió sexual 

 

 
Assessoraments sobre violència de gènere realitzats per CCOO de  Catalunya sobre població 

ocupada  

 

Anys 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Nombre de casos 24 35 25 

Població ocupada, dones 1.444.800 1.443.600 1.345.300 

Assessoraments per cada 100.000 

dones ocupades 

1,66 2,42 1,85 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de secretaries de la Dona de Catalunya i dades de l’Enquesta de 
població activa del 3r trimestre de 2010, 2011 i 2012.  

 



 

 

23 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de secretaries de la Dona de Catalunya i dades de 
l’Enquesta de població activa del 3r trimestre de 2010, 2011 i 2012.  

 

 

Com podem veure, hi ha hagut un increment significatiu del percentatge dels casos que 

hem atès al sindicat entre el novembre del 2009 i l’octubre del 2011. Aquest increment 

pot tenir més a veure amb la feina que s’està realitzant, a través de la sensibilització, de 

la formació de delegades i delegats i de l’aplicació de la legislació actual, la qual va fer un 

pas important amb la Llei orgànica 3/ 2007, d’igualtat de dones i homes, que promou 

l’obligatorietat de pactar amb els agents socials protocols de prevenció i actuació. En el 

darrer període 2011-2012 hi ha hagut un descens dels casos que ens han arribat, cosa 

que pot tenir a veure, fonamentalment, amb les dificultats de denunciar quan hi ha un 

increment de pèrdua de llocs de treball femenins. 
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LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

 
Convenis col·lectius sectorials que articulen sobre violències de gènere 

L’eradicació de la violència envers les dones ha estat un objectiu de les Comissions 

Obreres, i per això l’hem portat a la negociació col·lectiva amb la finalitat d’eradicar-la 

de l’àmbit laboral. 

 

 

 

 

 

 

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 
 
La violència contra les dones a les empreses es manifesta de manera concreta com a 

assetjament sexual i com a assetjament per raó de sexe. Per aquest motiu, hem 

incorporat en els convenis col·lectius articles tant per combatre com per prevenir 

aquestes formes de violència. Aquests articles poden tractar de: 

 Definicions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe. 

118

50 43
15 13 24 22

285

Distribució territorial dels convenis

Estatal Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Diversos TOTAL

14
50

17 26 20 8 20
35
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Activitats Diverses Agroalimentària Comfia Construcció i Fusta
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Indústria Serveis a la Ciutadania TOTAL
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 Regulació de sancions contra els assetjadors. 

 Mesures específiques, ja siguin de prevenció o d’actuació en contra d’aquestes 

violències. 

 Protocols d’actuació. 

 

 

 

 

Quasi un 70% dels convenis contenen algun article que fa referència a l’assetjament 

sexual, però tan sols el 23,2% es refereix a l’assetjament per raó de sexe, el que mostra 

que l’assetjament per raó de sexe és un tipus d’assetjament menys identificat i comprès. 

L’existència de tan sols un 14,8% de protocols no és una dada desfavorable tenint en 

compte que estem analitzant convenis sectorials i no d’empreses, i per tant es pot 

considerar una bona pràctica per part de les persones negociadores la introducció 

d’aquests protocols. 

 

Convenis col·lectius sectorials per àmbit territorial de negociació  
 

Nombre de convenis que recullen mesures i/o fan referència a l’assetjament sexual, 

l’assetjament per raó de sexe, els protocols d’actuació contra aquests tipus 

d’assetjament, i els que no recullen cap referència a aquests tipus de violència, segons 

l’àmbit territorial de negociació. Hi poden haver convenis que recullin alguns d’aquests 

aspectes simultàniament. 
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Convenis col·lectius sectorials per federacions 

Convenis que recullen mesures i/o fan referència a l’assetjament sexual, l’assetjament 

per raó de sexe, els protocols d’actuació contra aquests tipus d’assetjament, i els que no 

recullen cap referència a aquests tipus de violència, a cada una de organitzacions 

federatives de Comissions Obreres. Hi poden haver convenis que recullin alguns 

d’aquests aspectes simultàniament. 

 

Mesures de protecció a les víctimes de violència de gènere 

Estatal Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Diversos

TOTAL 118 50 43 15 13 24 22

ASSETJAMENT SEXUAL 90 43 29 7 6 12 12

ASSETJAMENT PER RAÓ SEXE 40 13 4 2 1 2 4

PROTOCOL 20 7 5 1 3 3 3

RES 26 7 14 8 7 12 10
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La Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere 

estableix unes mesures específiques dins de les condicions de treball per protegir les 

dones que pateixen violència de parella, a les quals hem fet referència en el marc legal 

d’aquest informe. És important que en els convenis col·lectius es recullin aquestes 

mesures perquè aquestes dones tinguin clar quins drets tenen en el seu espai laboral. 

Algunes d’aquestes mesures de protecció apareixen concretades per a la seva utilització 

per part de les dones que pateixen aquesta violència, i fins i tot hi ha convenis que 

introdueixen noves mesures. 

 

 

 
 

Convenis col·lectius sectorials per àmbit territorial de negociació  
 

Nombre de convenis que recullen mesures de protecció, i els que no en recullen cap, 

segons l’àmbit territorial de negociació.  
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Convenis col·lectius sectorials per federacions 

Nombre de convenis que recullen mesures de protecció, i els que no recullen cap a cada 

una de organitzacions federatives de les Comissions Obreres.  
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TOTAL 14 50 17 26 20 8 20 35 7 88
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BALANÇ I PROPOSTES. SET ANYS D’APLICACIÓ DE LA LLEI 
ORGÀNICA DE MESURES DE PROTECCIÓ INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
 
 
El balanç que es realitza, després de 7 anys d’aplicació de la Llei orgànica de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere, és que hi ha buits que són bàsics, en els 

quals no s’ha treballat prou, fonamentalment, la feina que s’ha de realitzar des de 

l’educació i des dels mitjans de comunicació per lluitar contra el masclisme. I ara hi ha 

unes dificultats sobreafegides i que queden paleses en el pressupostos generals de 

l’Estat (PGE) del 2013 amb la disminució considerable de les partides destinades a 

igualtat i a violència de gènere (24,1% a la partida en polítiques d’igualtat i 6% a la lluita 

contra la violència de gènere).  

Totes les altres disminucions d’ajudes socials faran molt difícil que una dona pugui tirar 

endavant sola i separar-se del seu agressor, i la situació més kafkiana és la Llei de taxes 

judicials, que ha estat vista per la presidenta de l’observatori i per les associacions de 

dones implicades en aquesta lluita com un obstacle davant la separació o el divorci de 

l’agressor més que no pas l’eliminació de la violència de gènere envers les dones. El 

Consell General del Poder Judicial va fer un informe crític sobre la llei. 

També a Catalunya hi ha una manca de programes de sensibilització a la ciutadania. Cal 

recordar que la llei reconeix que l’assistència i la protecció de les víctimes no poden 

estar condicionades per la interposició d’una denúncia per part de la víctima. Cal 

potenciar i garantir l’acompanyament emocional i jurídic perquè la denúncia sigui 

eficient i positiva per al procés de reparació”. 

Així mateix posa de manifest, juntament amb el sindicat i altres organitzacions del 

moviment feminista, la situació dels darrers quatre anys, que han estat marcats per les 

retallades a les polítiques socials que afecten les dones i en particular la reducció de 

recursos a les associacions que donen suport a les dones en processos de violència i la 

reducció dràstica als ens locals que, en molts serveis de proximitat, assumeixen tasques 

de suport en el desplegament de la llei. Calen recursos de qualitat i eficients. No n’hi ha 

prou amb realitzar protocols, sinó que és necessari dotar-los de recursos humans 

suficients amb sensibilitat i ben formats. S’han de fer campanyes de sensibilització i 

prevenció de la violència masclista. En l’àmbit estatal se n’han retallat un 70% per 

considerar que no eren efectives. Per canviar les creences, estereotips, valors, actituds 

en relació amb la igualtat real entre dones i homes, s’han de continuar fent campanyes 

tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic. Des del sindicat pensem que la feina 

preventiva també s’ha de realitzar des de les empreses, impulsant el treball de 
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sensibilització contra la manca d’igualtat de les dones i la discriminació des de tots els 

àmbits socials i fonamentalment des del món del treball, però l’actual reforma laboral fa 

que la posició de les dones en el mercat laboral sigui més feble cosa que no ajuda gaire 

en aquesta tasca. 

Per tot això, les secretaries de la Dona de CCOO de Catalunya reiterem el nostre 

compromís amb l’eliminació de tot tipus de violències envers les dones, emfatitzant la 

nostra tasca en el treball des del món laboral.  

 CCOO de Catalunya s’ha marcat l’objectiu d’afavorir la formació i el coneixement 

del conjunt dels delegats i delegades sindicals sobre la llei, per poder intervenir 

des de l’acció sindical en la defensa i la protecció de la víctima a les empreses. 

CCOO de Catalunya reclama als organismes de relacions laborals i a les empreses 

actuacions justes i la resolució immediata de les situacions de violència en el 

treball.  

 CCOO de Catalunya exigeix que es doni prioritat a la inversió en recursos, ja que 

cal donar suport al desenvolupament de la Llei 5/2008. Cal dotar de personal 

suficient i format els servis socials, sanitaris, policials, de justícia. Cal la creació de 

xarxes i la distribució dels recursos que assegurin la cobertura real a tot el 

territori, de forma pràctica, eficaç i eficient. En aquest sentit, s’ha de donar 

suport als grups feministes d’ajuda a les dones que estan patint una situació de 

violència de gènere. 

 CCOO de Catalunya reforçarà el seu compromís d’implicació en la defensa de les 

dones víctimes de la violència des dels àmbits que li són propis, i avançarà en la 

intervenció sindical, continuarà proposant la redacció d’articulats i protocols en 

la negociació col·lectiva contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 

sexe, i promovent també el treball d’acompanyament i d’aplicació dels drets 

laborals i de Seguretat Social de les dones que pateixen violència en la parella. 

 CCOO de Catalunya demana impulsar l’aplicació de mesures i bonificacions 

relatives al foment de l’ocupació i del programa d’acció específic d’inserció 

sociolaboral de les dones víctimes de violència de gènere. 

 CCOO de Catalunya demana aplicar la normativa igualitària per combatre el 

sexisme en la publicitat, en els mitjans de comunicació, i promoure la 

sensibilització de la infància i l’adolescència, prèvia formació inicial i permanent 

del professorat. 

 CCOO de Catalunya promourà que, des de l’acció sindical i la negociació 

col·lectiva, com així ho recull l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC), es 

tinguin en compte les mesures recollides per la Llei orgànica per a la igualtat 
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efectiva de dones i homes, per la Llei orgànica de mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere i per la Llei del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista, desenvolupant, concretant, garantint i millorant, si escau, 

l’aplicació dels drets relatius a les condicions laborals que preveuen aquestes 

lleis. En aquest sentit, cal una coordinació entre la patronal i els sindicats per 

millorar la informació sobre els drets destinada a les víctimes de violència de 

gènere i la formació i el treball basats en la igualtat entre dones i homes. 

 CCOO de Catalunya insta a millorar el tracte a les dones immigrades sotmeses a 

tot tipus de violències de gènere (maltractaments familiars, acomiadaments per 

embaràs…) perquè s’apliqui la normativa espanyola i els tractats internacionals 

que obliguen a protegir i emparar les dones, sense dificultar-ne la legalització 

administrativa i tramitant els permisos de legalització i de treball corresponents. 

 CCOO de Catalunya fa una crida a la justícia internacional perquè persegueixi 

com a delicte el feminicidi i aturi el tràfic de dones amb la finalitat de l’explotació 

sexual. 

 

 

 


