
VALORACIÓ SINDICAL DEL REIAL DECRET LLEI 12/2020, DE 31 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS 
EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
(PARELLA) 

 

Amb aquest Reial Decret el Govern de l’Estat deixa clar que els serveis adreçats a l’atenció i la 
seguretat de les dones que pateixen violència masclista no només es consideren essencials sinó 
que  s’han d’ampliar i assegurar per  abordar les situacions de risc de les dones que pateixen 
violència masclista (conegudes abans i les noves) en el context de confinament derivat de la 
situació d’emergència pel COVID-19 

Les dones en situació de violència masclista en àmbits com el de la parella esdevenen un 
col·lectiu d’especial risc en situacions  d’aïllament domiciliari perquè poden trobar-se 
confinades amb els agressors i aquest fet les situa en un risc més gran tal i com passa en 
períodes de vacances. 

Calen mesures adreçades a una especial protecció i assistència a les dones que es trobin en 
situació de violències masclistes per un costat  garantint serveis i recursos  existents (previstos 
a la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere i que han de garantir l’atenció integral, i per un altra costat cal pensar en 
recursos i serveis per a situacions derivades de la situació d’emergència. 

Cal esmentar que a Catalunya tenim la llei 5/2008 de 24 d’abril del Dret de les dones a eradicar 
la violència masclista que és la llei que regula i ordena la xarxa de recursos a Catalunya, i la Llei 
7/2015 d’Igualtat Efectiva de dones i homes que ordena els diferents àmbits en els que cal 
actuar per a garantir la igualtat efectiva a Catalunya. 

Cal esmentar també, que pel que fa a l’àmbit laboral a Catalunya tant l’AIC com tots els acords 
i accions que treballem en el marc del Consell de Relacions Laborals son el marc per actuar en 
violències masclistes i especialment en l’assetjament sexual per raó de sexe a la feina. 

Tenint en compte que la violència masclista, aquella que s’exerceix contra les dones pel fet de 
ser dones esdevé una greu vulneració dels drets humans, entre ells el de la vida, la integritat 
física i psíquica, la salut , la seguretat i en definitiva la llibertat de les dones aquest RD te la 
finalitat “d’articular les mesures necessàries per a garantir el funcionament adequat dels 
serveis adreçats a la seva protecció i assistència eliminant els obstacles que puguin haver en 
l’accés de les dones a l’assistència integral, la comunicació i la denúncia de situacions de 
violència de gènere” a la parella. 

El RD recorda que és vigent el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere (parella) i que 
destina recursos econòmics  per a les CCAA i els Ajuntaments en aquesta matèria i que és la 
Conferència Sectorial d’Igualtat la que determina la “forma i procediment en que ha de fer-se 
la distribució de fons” i que és el Consell de Ministres mitjançant el Ministeri d’Igualtat que han 
d’aprovar l’assignació d’aquests fons. 



 El RD considera que la situació d’emergència justifica fer canvis en la tramitació dels fons per a 
que arribin a les CCAA i es puguin mantenir els “serveis essencials d’assistència social integral 
contra la violència de gènere” (parella). 

 

Capítol I De mesures per a garantir el funcionament dels serveis d’assistència i protecció 
integral a les víctimes de violència de gènere (àmbit parella). 

Art. 1  

Declaració de servei essencial 

Art. 2  

En aquest article deixa clar que els Serveis d’Informació i assessorament jurídic 24h, telefònic i 
on-line, així  com els serveis de teleassistència i assistència social integral a víctimes de 
violència, han d’estar garantits a tot el territori, depenguin competencialment de qui 
depenguin: governs autonòmics, locals o comarcals. 

Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIADs), Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIEs), 
refugis i pisos, atenció social, telèfons d’informació 24h com el 900900120.  

Tots els serveis específics existents abans de la crisi es consideren essencials i han d’adaptar-se 
tenint en compte el confinament i preveure alternatives com l’atenció telefònica, per mail o 
missatgeria instantània per a fer suport psicològic o per donar l’alerta per geolocalització i  
comunicar la situació de violència als Cossos de Seguretat. 

Art. 2 

S’entén que els Serveis d’acollida poden servir per a situacions de violència en la parella i per a 
situacions de qualsevol violència masclista. 

Centres d’emergència, cases d’acollida, pisos tutelats i allotjaments segurs per a vicitmes de 
violència de gènere (parella) explotació sexual o trata amb fins d’explotació sexual. Si deixen el 
su domicili caldrà garantir la protecció de les dones i de les seves filles o fills. 

A tots els centres hauran d’arribar els EPIs 

Les administracions competents podran també adequar equipaments turístics per a 
l’acolliment d’aquest tipus de situacions. 

Art 4 

Es garanteix el funcionament dels equips de teleassistència per situacions de risc en mesures 
cautelars i ordres d’allunyament (ATENPRO) i les AAPP competents hauran de coordinar-se 
amb les empreses prestadores d’aquest tipus de serveis a cada territori. Es dedueix que això fa 
referència tant als serveis donats d’alta com per a noves altes si s’escau. 

 



 

Art. 5 

Fa referència a les mesures relatives al personal que presta els serveis d’assistència social 
integral a dones en situació de violència masclista que calgui fer via presencial: mesures i 
equips de protecció tot i que sota el epígraf de “siempre que las disponibilidades así lo 
permitan” tan pel que fa a les  AAPP competents com pel que fa a les empreses proveïdores de 
serveis.  

És a dir que els EPIs queden a expenses de voluntats i no d’obligació 

Art. 6 

Fa referència a que les AAPP han de fer campanyes institucionals de prevenció durant l’estat 
d’alarma 

CAPITOL II 

Mesures urgents per afavorir l’execució dels fons del Pacte d’Estat per part de les CCAA 

Art. 7 

Sobre quin és el règim aplicable 

Art. 8 

Les CCAA i les administracions locals podran finançar projectes i programes a càrrec dels fons 
del Pacte d’Estat 

 

 

 

  


