VIOLÈNCIES MASCLISTES MESURES
EXCEPCIONALS CRISI COVID-19
NECESSITES INFORMACIÓ O ASSESSORAMENT?
CCOO

933100000 telèfon de CCOO atenció de dilluns a divendres de 9 a 19h i dissabtes
i diumenges de 10 a 14 i posem a la teva disposició el SIAD laboral de CCOO per a
qualsevol consulta
“Local segur contra la violència masclista”
Els nostres locals estan a la teva disposició si necessites ajut, podem trucar per tu
i demanar ajut si ho necessites.
Si pateixes assetjament sexual o per raó de sexe truca al 933100000 i t’atendrem
Si et trobes en risc truca o truquem per tu al 112

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE
LES DONES (ICD)

900900120: atenció telefònica gratuïta i sense rastre les 24 hores tots els dies
671778540 per enviar Whatsapp o 900900120@gencat.cat per e-mails.
Recorda que en cas d'amenaça, perill o emergència truca directament al 112.
CCOO s’ha adherit a la Campanya “establiment segur”, pots entrar als nostres locals i
demanar ajut o que fem la trucada per tu.
Pots accedir a tota la informació sobre recursos disponibles, tant els que depenen de les
administracions (SIAD, SIE, centres residencials, etc) com els de les entitats al web
www.dones.gencat.cat .

SI VIUS A BARCELONA POTS CONSULTAR

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio
ENTITATS

Hi ha diverses entitats que ofereixen serveis i recursos i els tens en aquest llistat:
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/serveisconfinament/2020-04-09-Serveis-atencio-VM-entitats.pdf
MESURES EXTRAORDINARIES HABITATGE
Recorda: si ets víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella (gènere) tens dret a ajuts
urgents pel lloguer d'habitatge.
• Poden ser ajudes transitòries de finançament en forma de préstecs sense despeses ni
interessos, o préstecs a retornar en un termini de fins a 6 anys prorrogable 4 anys més.
• O bé ajudes i solucions habitacionals per fer front a les situacions més accentuades de
vulnerabilitat social i econòmica que no siguin resoltes amb les esmentades ajudes
transitòries.
Consultar en: Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y
modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
TELEFON D’ATENCIÓ 24H FORA DE CATALUNYA

Fora de Catalunya pots trucar al 016 que tampoc deixa rastre a la factura telefònica, però
has d’ esborrar l'historial si truques amb mòbil. També està operatiu les 24h.
Pots adreçar-te per correu : 016-online@mscbs.es
MESURES EXTRAORDINARIES DEL RDL 12/2020

Has de saber que totes les mesures estan contemplades en el Pla de Contingencia contra la
violencia de género debido a la crisis del COVID-19aprovat en Consell de Ministres el 17 de
març de 2020 i publicat com 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.
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