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Pròleg 9

Pròleg

Esta guía llega diez años tarde (el tiempo que hace que se promulgó la Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). O puede que algunos más, si tene-
mos en cuenta que el artículo 14 de la Constitución Española de 1978 ya reconoce el princi-
pio de igualdad. Por eso no queremos esperar ni un minuto más.

El ejercicio de la abogacía tiene un plus de responsabilidad porque defiende los derechos 
de las personas y su actuación tiene un impacto muy directo en sus vidas.

Solo desde la formación seremos capaces de identificar y eliminar nuestros propios pre-
juicios para no trasladarlos a la vida de los demás.

Cada vez que en el ejercicio de nuestra profesión se nos pasan por alto circunstancias que 
generan o han generado discriminación de una mujer, cada vez que nos dejamos llevar por 
estereotipos, estamos privando a nuestros clientes de su derecho a acceso a la justicia, porque 
no hay justicia sin igualdad.

La abogacía debe incorporar de forma efectiva en sus planteamientos el enfoque de gé-
nero y fomentar así los cambios sociales necesarios para revertir la actual situación de des-
igualdad.

Para realizar un adecuado análisis inicial, para saber valorar esta necesidad, es para lo que 
presentamos la presente Guía Práctica, sencilla y didáctica que nos ayudará en este camino 
de concienciación y ejercicio de la igualdad en el ámbito de la abogacía y que por lo tanto 
contribuirá a que nuestra sociedad sea más justa e igualitaria.

Victoria Ortega
Presidenta de la Fundación Abogacía Española





Pròleg 11

Pròleg

El 2017 es va crear la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del Consell de l’Advocacia 
Catalana amb l’objectiu d’assegurar una adequada atenció i defensa de les víctimes de violència 
de gènere, així com d’impulsar mesures de promoció de la igualtat entre dones i homes tant 
dins de les institucions col·legials com des dels col·legis d’advocades i advocats cap a la societat.

Des del Consell de l’Advocacia Catalana entenem que la nostra professió és un instrument 
essencial per a garantir una protecció adequada dels drets humans i les llibertats fonamentals 
i que els col·legis d’advocades i advocats han de ser un referent, un exemple per a la societat 
en la lluita contra qualsevol forma de discriminació; una lluita que va íntimament lligada a les 
normes jurídiques, la nostra eina essencial de treball.

Però, com podem, des de l’advocacia, lluitar contra la discriminació i a la vegada introduir en 
la nostra actuació diària una perspectiva de gènere? Aquesta guia aporta de manera pràctica re-
comanacions i paràmetres que ajuden a poder incorporar la perspectiva de gènere en la nostra 
pràctica diària. A més, també proporciona un recull de normativa, tant de l’àmbit nacional com 
internacional, i de sentències i jurisprudència amb perspectiva de gènere que són fonamentals 
per a l’actuació lletrada.

Des de l’Advocacia Catalana, doncs, treballarem per difondre aquesta guia pels catorze col·
legis d’advocades i advocats de Catalunya, ja que ens sembla una guia pràctica que aporta una 
perspectiva que totes i tots hauríem d’introduir en la nostra actuació per contribuir a aconse-
guir la igualtat efectiva entre dones i homes.

Julio J. Naveira Manteiga
President del Consell de l’Advocacia Catalana

M. Encarnación Orduna Pardo
Presidenta de la Comissió de VIGE i Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana
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1 Conceptes bàsics i imprescindibles per parlar de 
justícia en igualtat

“El feminisme és universal. Identifica les diferències, però es 
proposa les mateixes metes. Es proposa el desenvolupament humà de 

les dones i dels homes: ple i íntegre en el benestar i en el benviure”.
Marcela Lagarde

Que la igualtat entre homes i dones va ser instaurada en 
1978 i figura ja reconeguda en l’article 14 de la nostra Consti-
tució és una realitat a l’abast de tota la ciutadania, però som 
conscients que es tracta d’una formalitat, encara molt lluny de 
la igualtat real; ocorre quan les lleis precedeixen els canvis so-
cials. Sens dubte resulta més fàcil modificar lleis, fins i tot in-
troduir una legislació nova en matèria de drets i igualtats, que 
aconseguir canvis socials autèntics i efectius.

Podem dir que actualment ens trobem lluny de la desitja-
da igualtat real en tots els àmbits de la vida, inclòs el jurídic, 
ja que el dret no és imparcial sinó que està impregnat d’este-
reotips i de gènere, els mateixos que avui perduren en la so-
cietat, però que en la justícia originen, si cap, conseqüències 
més dolentes. Per això, no és suficient poder comptar amb 
lleis efectives, és necessari incorporar a les pautes d’interpre-
tació del dret una dimensió, la del gènere, sense la qual és 
impossible garantir els drets d’aquells que es troben en una 
posició de subordinació. Es tracta de fer reals i efectius valors 
com la igualtat i la justícia.

El pes decisiu de la visió androcèntrica en aquesta societat 
patriarcal segueix sent determinant en la interpretació i apli-
cació de la norma. Per això, la judicatura, l’advocacia i totes 
les persones i col·lectius que treballen en l’administració de 
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justícia, hauran necessàriament de tenir pre-
sent la situació real que les dones ocupen en 
la societat i fonamentalment dos aspectes 
de gran importància: les relacions de poder 
asimètriques que es donen entre homes i do-
nes, i que tenen unes singulars manifestaci-
ons en l’àmbit de les relacions familiars i afec-
tives, i la situació de vulnerabilitat en la qual 
es troben en ocasions les dones i amb elles 
els seus fills menors d’edat, en trobar·se en 
una posició de subordinació i discriminació.

És a dir, quan ens referim a l’enfocament 
de gènere, estem parlant d’identificar aque-
lles situacions en les quals una dona, pel fet 
de ser dona, es situa en un plànol de subordi-
nació, situació que, com a operadors jurídics, 
haurem de tenir en compte per poder oferir 
una resposta o pretensió coherent i justa 
amb cada realitat.

El dret a la igualtat

El concepte de dret a la igualtat que sor-
geix després de la revolució francesa és una 
reivindicació relativa a la igualtat formal, que 
busca una neutralitat en les lleis. L’objectiu 
que llavors es perseguia era limitar els abu-
sos dels sistemes feudals, establint una sè-
rie de conseqüències legals per garantir una 
seguretat jurídica. D’aquesta manera, en la 
Declaració dels Drets de l’Home i del Ciuta-
dà de 1789, es contempla el dret a ser lliures 

i iguals. Tot i això, aquest dret solament feia 
referència a un nombre limitat de persones: 
“homes, blancs i propietaris”.

La declaració va excloure així a les dones, 
reforçant·se una cultura, la nostra, basada en 
la idea de la subordinació de les dones.

La humanitat es troba dividida atenent al 
sexe, atorgant un paper subordinat a les do-
nes en virtut de la qüestió biològica. Repas-
sant la història ens trobem múltiples exem-
ples. Podem recordar a Rousseau, el qual, en 
la seva “Carta a D’Alembert”, en referir·se a 
les dones, assegura que no són expertes ni 
poden ni desitgen ser·ho en cap art, que els 
falta l’enginy, que els llibres sortits de la seva 
ploma són tots freds i bonics com elles, que 
els falta raó per sentir l’amor i intel·ligència 
per saber descriure·ho. El seu lloc és la llar; 
permetre’ls el contrari —continua— consti-
tueix per a elles una invitació a la seva prò-
pia deshonra. O podem esmentar a Kant, que 
parlarà de la superioritat natural de les fa-
cultats de l’home sobre les de la dona. Molts 
dels filòsofs de l’època mantenien que les do-
nes havien de romandre recloses en l’ordre 
d’allò bell, allunyades d’allò referent al saber 
i la cultura.

Davant d’aquesta situació, sempre hi ha 
hagut dones i alguns homes que es van qües-
tionar aquesta forma d’entendre i organitzar 
la societat. En 1730, Mary Astell es pregunta: 
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“Per què si els homes neixen lliures, les do-
nes neixen esclaves?”. En 1791, Olympia de 
Gougues presenta en l’Assemblea Francesa la 
seva “Declaració dels Drets de la Dona i de 
la Ciutadana”, incloent així a les dones en la 
declaració de drets, de la qual havien estat 
excloses, manifestant que “la dona neix lliure 
i ha de romandre igual a l’home en drets i la 
Llei ha de ser l’expressió de la voluntat gene-
ral; totes les ciutadanes i els ciutadans han de 
contribuir personalment o per mitjà dels seus 
representants a la seva formació”. En 1792, 
Mary Wollstonecraft manté una polèmica 
amb les idees de Rousseau en la seva “Vindi-
cació dels drets de la Dona”. En aquesta ma-
nifesta que, en ser tots els ciutadans iguals 
davant la Llei, han de ser admesos en tots els 
càrrecs, llocs i ocupacions de caràcter públic, 
d’acord a les seves capacitats i sense diferèn-
cia de qualsevol índole. Manté que les dones 
són éssers humans que mereixen els matei-
xos drets que els homes.

És important llavors prendre consciència 
de la situació a la qual s’han vist sotmeses les 
dones al llarg de la història per tractar de no 
reproduir·la. No es pot oblidar que aquesta 
situació té el seu origen en la divisió de la hu-
manitat per raó del sexe en un sentit anatò-
mic i en l’atribució al sexe femení d’un paper 
subordinat davant el sexe masculí, únicament 
per una diferència biològica, la qual, en si ma-
teixa, no té conseqüència alguna.

És necessari que homes i dones prenguin 
consciència d’aquest paper subordinat, per 
poder superar·lo i trencar amb aquest sis-
tema desigual. Per saber percebre el rol se-
cundari que encara s’assigna a les dones, no 
minimitzar·lo i convertir aquesta societat en 
una societat igualitària, és fonamental la for-
mació en enfocament de gènere.

La idea d’igualtat que ha tingut major in-
fluència en la cultura jurídica dominant és 
aquella que la concep com igualtat de tracte 
i no com igualtat d’estatus (entès en sentit 
ampli, com conjunt d’oportunitats, recursos, 
ocupacions, posicions i poder). Tot i això, 
al nostre parer, no és suficient entendre el 
dret a la igualtat traduït en un tracte igual 
davant la llei com garantia de justícia, sinó 
que és necessària l’adequació de les lleis per 
a la no discriminació. Solament podem par-
lar d’igualtat quan s’aconsegueix la mateixa 
estimació de l’experiència, coneixements i 
valors de dones i homes, i s’aporten iguals 
oportunitats per participar en el desenvolu-
pament polític, econòmic, social i cultural, 
podent beneficiar·se dels resultats en igual-
tat de condicions.
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El dret a la no discriminació

“La no discriminació constitueix una 
manifestació, i possiblement la més intensa del 

principi d’igualtat i un instrument específic per a la 
realització de la igualtat”.

Rodríguez·Piñero, Miguel i María Fernández 
López

L’autora Alda Facio ens explica en els seus 
estudis que la igualtat no és merament l’exi-
gència de tracte idèntic, sinó que és aquella 
igualtat que s’aconsegueix amb l’eliminació 
de totes les formes de discriminació contra 
les dones mitjançant les accions, plans i pro-
grames dels Estats.

El primer instrument internacional que 
dóna un concepte de discriminació basada 
en el sexe és la Convenció Sobre l’Elimina-
ció de Totes les Formes de Discriminació en 
Contra de la Dona que, en el seu article 1, 
disposa: “a l’efecte de la present Convenció, 
l’expressió “discriminació contra la dona” de-
notarà tota distinció, exclusió o restricció ba-
sada en el sexe que tingui per objecte o per 
resultat menyscabar o anul·lar el reconeixe-
ment, gaudiment o exercici per la dona, inde-
pendentment del seu estat civil, sobre la base 
de la igualtat de l’home i la dona, dels drets 
humans i les llibertats fonamentals en les es-
feres política, econòmica, social, cultural o en 
qualsevol altra esfera”. L’esmentada defini-
ció, segons Alfa Facio, reflecteix un concepte 

ampli de discriminació directa, indirecta, in-
tencional; aquella que no té en consideració 
la situació de desavantatge històric que han 
sofert les dones. Tal i com manifesta l’autora, 
segons aquesta definició, “és discriminatòria 
qualsevol acció o omissió que afecti al nos-
tre dret a la salut reproductiva al restringir 
arbitràriament les nostres opcions per deci-
dir sobre els nostres cossos. També ho és una 
acció o omissió que, encara que ens tracti 
idènticament igual que als homes, ens afecti 
més negativament a les dones a causa de la 
nostra biologia o per desavantatges socials o 
històrics. És discriminació quan se’ns exclou 
d’una determinada activitat humana, enca-
ra que sigui per mitjans indirectes, com, per 
exemple, quan es requereix una determinada 
alçària o pes per a un treball que no necessà-
riament ho requereix. També ho és una acció 
o omissió que ens distingeixi com les úniques 
capaces de realitzar tasques, com, per exem-
ple, tenir cura de nens o ancians”.

La mateixa autora ens recorda la respon-
sabilitat que han d’assumir els Estats Part de 
la CEDAW, entre els quals es troba Espanya. I 
això perquè la Convenció no només concep-
tualitza la discriminació, sinó que en els seus 
articles 2 i 3 es defineix el marc general per 
als diversos tipus d’obligacions, als quals els 
Estats han de donar compliment, i les tas-
ques que han de realitzar amb la finalitat de 
posar en pràctica el seu compromís d’elimi-
nar la discriminació contra los dones en totes 
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les seues formes. D’aquesta manera, el dret 
antidiscriminatori es troba íntimament rela-
cionat amb l’engegada per part dels Estats 
d’accions positives, en diferents esferes, com, 
per exemple, en la legislació, en les decisions 
en matèria de política pública, etc., tot això 
com forma de revertir la discriminació que 
durant segles han sofert les dones.

Aquestes mesures de discriminació positi-
va, tal com es recull en l’article 4 de la CE-
DAW, són mesures especials de caràcter tem-
poral encaminades a accelerar la igualtat “de 
facto” entre l’home i la dona. Per això no es 
consideraran discriminatòries i cessaran quan 
s’hi hagin aconseguit els objectius d’igualtat 
d’oportunitat i tracte. D’aquesta forma, no 
només les accions positives, de cap manera, 
es poden considerar com discriminatòries, 
sinó que formen part de l’estratègia necessà-
ria per assolir la igualtat real i efectiva entre 
homes i dones.

Les accions positives suposen una eina 
efectiva per combatre, per exemple, l’ano-
menat “sostre de cristall”. A Espanya encara 
existeixen xifres molt cridaneres i representa-
tives de la manca real d’un món igualitari en 
massa àmbits. Malgrat que les generacions 
de dones que avui tenen menys de 50 anys 
estan més formades que els homes de la seva 
mateixa edat, les dones representen menys 
del 10 % de les persones al capdavant d’am-
baixades, menys del 14 % dels integrants del 

Tribunal Suprem, menys del 30 % dels minis-
tres, menys del 20 % de les càtedres, etc. En 
els consells d’administració de les grans cor-
poracions europees que cotitzen en borsa, 
les últimes dades parlen d’un escàs 18,6 % de 
presència femenina de mitjana.

En la carrera judicial, mai s’ha conegut 
una presidenta del Tribunal Suprem. Sola-
ment el 13 % de les places de l’Alt Tribunal 
són ocupades per dones. Una i sols una de 
les 17 presidències de Tribunals Superiors 
de Justícia té nom de dona i tan sols 8 de les 
50 presidències de les Audiències Provincials 
del nostre país són dirigides per una magis-
trada. Tot això en el si d’una judicatura en la 
qual més de la meitat de les sentències són 
rubricades per unes jutgesses les quals mai 
apareixen en la foto oficial de la justícia que 
cada any il·lustra l’obertura de l’any judicial. 
El Tribunal Constitucional, paradoxalment 
llança unes xifres encara més allunyades de 
l’equilibri que hagués d’imperar en un òrgan 
que representa l’essència dels quatre valors 
constitucionals superiors, entre els quals 
s’inclou la igualtat. Des de 1980, data de la 
seva constitució, 11 persones han ocupat l’al-
ta magistratura i solament 5 han estat dones 
(el 8 %). Dos d’elles han estat vicepresidentes 
(Gloria Begud i Adela Asúa) i una altra presi-
denta (María Emilia Casas).
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Les dades de l’advocacia no escapen 
d’aquesta realitat, ja que solament el 14 % 
del total dels Col·legis d’Advocats de l’Estat 
espanyol estan encapçalats per Deganes. 
Igualment en l’àmbit privat continua sent poc 
habitual que els grans despatxos compten 
amb sòcies.

Per això, al no existir igualtat d’oportuni-
tats pel que fa al gènere, les mesures de dis-
criminació positives són un bon mecanisme 
per avançar en la presència de dones en llocs 
de responsabilitat i acabar així amb el mono-
poli masculí d’aquests.

Com exemple d’aquestes mesures positi-
ves, podem esmentar l’engegada de l’article 
44 bis de la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General, el qual estableix que “Les candida-
tures que es presenten per a eleccions de di-
putats al Congrés, municipals i de membres 
dels consells insulars i dels cabildos insulars 
canaris, en els termes prevists en aquesta Llei, 
diputats al Parlament Europeu i membres de 
les Assemblees Legislatives de les Comunitats 
Autònomes, hauran de tenir una composició 
equilibrada de dones i homes, de manera 
que en el conjunt de la llista els candidats de 
cadascun dels sexes suposi com a mínim el 
quaranta per cent. Quan el nombre de llocs 
a cobrir sigui inferior a cinc, la proporció de 
dones i homes serà el més proper possible a 
l’equilibri numèric”. D’aquesta forma, es pot 
fomentar la participació activa de les dones 

en la política, la qual cosa és summament ne-
cessària per construir una societat igualitària.

Davant les reticències que existeixen en-
vers les mesures de discriminació positiva 
i, més concretament, envers a les quotes, 
un estudi de London School of Economics 
conclueix que introduir quotes de gène-
re augmenta la competència i posa en crisi 
als “homes mediocres”. L’estudi explica com 
les quotes no només ajuden a aconseguir 
la igualtat, sinó que contribueixen a trencar 
amb les dinàmiques de domini “d’elits mas-
culines mediocres”. Una conclusió, diu el do-
cument, que pot estendre’s més enllà de la 
política, per exemple, als consells d’adminis-
tració de les empreses. “Amb menys seients 
que distribuir, la quota eliminaria l’habilitat 
dels líders mediocres de nomenar candidats 
mediocres per sostenir la continuïtat dels 
seus lideratges”.

Dret a la tutela judicial efectiva

La tutela judicial efectiva consagrada en 
l’article 24 de la nostra Constitució Espanyola 
és un dret fonamental que ens assisteix a to-
tes les persones.

Cal llavors preguntar·se si té sentit parlar 
d’un dret d’accés a la justícia des d’una pers-
pectiva de gènere. La resposta és que sí, per-
què l’única manera de garantir l’eficàcia del 
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procés és tenint en compte tots els factors 
de desigualtat real que sofreixen les dones i 
limiten la seva possibilitat d’accés a la justí-
cia. Solament, considerant aquests factors de 
vulnerabilitat i establint mecanismes de com-
pensació, es poden pal·liar els desavantatges 
que existeixen per exercitar aquest dret a la 
tutela judicial efectiva de forma plena.

Un exemple de mecanismes de compen-
sació necessaris per exercitar de forma plena 
el dret a la tutela judicial efectiva, en el cas 
de les dones víctimes de violència de gènere, 
seria la regulació d’assistència lletrada com 
preceptiva abans de la interposició de qual-
sevol denúncia. Fins avui la normativa vigent 
possibilita, a qualsevol víctima de violència 
de gènere, el dret a comptar, si ho sol·licita, 
amb assistència lletrada abans de la interpo-
sició de la denúncia. No obstant això, al fal-
tar el caràcter preceptiu, l’assistència queda 
relegada a la mera disponibilitat de la dona 
víctima, que desconeix la transcendència 
d’aquesta. Això col·loca clarament a les víc-
times de violència de gènere en una situació 
d’inferioritat jurídica en comparació amb el 
presumpte agressor, el qual, en la seva con-
dició d’investigat, compta amb assistència 
lletrada en virtut de l’article 118 de la Llei 
d’Enjudiciament Criminal en totes les seves 
declaracions.

Una altra mesura essencial ha de ser la 
incorporació de la perspectiva de gènere en 

l’administració de justícia, una cosa pendent 
al nostre país, on ni tan sols, de moment, s’in-
clou aquesta perspectiva en la formació obli-
gatòria dels operadors jurídics.

Aquesta qüestió ha estat tractada amb 
profunditat per la Recomanació General 33 
sobre l’accés a la justícia (document de Naci-
ons Unides de 3 d’agost de 2015).

Estereotips de gènere en el dret
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ro y en un poder judicial cuya imparcialidad no 
se vea comprometida por un sesgo de género. 
Pero para avanzar en este camino, primero de-
bemos reconocer que nuestra sociedad está 
construida sobre la base de estos estereotipos, 
debemos nombrarlos y formarnos para poder 
reconocerlos y así eliminarlos. 

Para entender como los estereotipos de gé-
nero perpetúan y legitiman la subordinación 
de las mujeres, es necesario tener una serie de 
conceptos claros.

En primer lugar, el concepto sexo, que hace 
referencia a las diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres, diferencias que son uni-
versales e inamovibles. Sin embargo, el con-
cepto género, hace referencia a la construc-
ción cultural que una sociedad hace a partir de 
las diferencias biológicas. Es decir, al conjunto 
de ideas, creencias y características sociales y 
culturales que asignamos a las personas por 
razón de su sexo. El género por tanto es algo 
que se construye socialmente y se trasmite de 
generación en generación, de tal forma que es 
modificable. 

Un estereotipo es una imagen estructura-
da, aceptada y simplificada, compartida por 
personas de una misma comunidad social o 
cultural, que estructuran el pensamiento y 
simplifican el mundo. El estereotipo de que 
los hombres son más fuertes físicamente que 

Estereotipos de género en el derecho

Lo que detectamos a primer golpe de vista 
puede ser una percepción equivocada o con-
dicionada, por ello, es esencial una reflexión 
serena y libre de estereotipos para no caer en 
errores, ya que, muchas veces nuestra mirada 
está condicionada y no es neutral. 

Cuando las personas acuden al sistema de 
justicia, deberían poder confiar en un sistema 
jurídico libre de mitos y estereotipos de géne-

La Ilusión óptica de Muller-Lyer

¿Te parecen iguales estas líneas? 
 Son exactamente iguales, 

aunque la de abajo parezca más larga.

Et semblen iguals aquestes línies?
Són exactament iguals,

Encara que la de sota sembli més llarga.

Allò que detectem a primer cop de vista 
pot ser una percepció equivocada o condicio-
nada, per la qual cosa és essencial una refle-
xió serena i lliure d’estereotips per no caure 
en errors, ja que moltes vegades la nostra mi-
rada està condicionada i no és neutral.
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Quan les persones acudeixen al sistema de 
justícia, haurien de poder confiar en un siste-
ma jurídic lliure de mites i estereotips de gè-
nere i en un poder judicial, la imparcialitat del 
qual no es vegi compromesa per un biaix de 
gènere. Però per avançar en aquest camí, pri-
mer hem de reconèixer que la nostra societat 
està construïda sobre la base d’aquests este-
reotips, hem d’anomenar·los i formar·nos per 
poder reconèixer·los i així eliminar·los.

Per entendre com els estereotips de gène-
re perpetuen i legitimen la subordinació de la 
dona, cal tenir una sèrie de conceptes clars.

En primer lloc, el concepte sexe que fa re-
ferència a les diferències biològiques entre ho-
mes i dones, diferències que són universals i 
inamovibles. Tot i això, el concepte de gènere 
fa referència a la construcció cultural que una 
societat fa a partir de les diferències biològi-
ques. És a dir, el conjunt d’idees, creences i ca-
racterístiques socials i culturals que assignem 
a les persones per raó del seu sexe. El gènere, 
per tant, és quelcom que es construeix social-
ment i es transmet de generació en generació, 
de tal forma que és modificable.

Un estereotip és una imatge estructurada, 
acceptada i simplificada, compartida per perso-
nes d’una mateixa comunitat social o cultural, 
que estructuren el pensament i simplifiquen el 
món. L’estereotip que els homes són més forts 
que les dones potencia la idea que un home 

concret és més fort que una dona concreta. So-
lament per pertànyer a la categoria d’home, no 
per les seves característiques particulars. Quan 
estereotipem deixem de veure les característi-
ques particulars de les persones. Seguint amb 
l’exemple, sol donar·se per vàlid que un home 
és més fort que una dona, sense aturar·nos a 
valorar les característiques concretes de cadas-
cun. Solament si reflexionem i sabem que exis-
teixen tindrem present que hi ha homes que 
són més febles físicament que determinades 
dones. Els estereotips de gènere són idees sim-
plificades i fortament assumides que s’atribuei-
xen pel mer fet de ser·ho, és a dir, etiquetes que 
ens col·loquen al néixer.
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Com exemples d’estereotips de gènere po-
dríem citar que les dones són més sensibles, 
més delicades, més presumides i, per contra, 
els homes són més forts, autoritaris, menys 
sensibles, més actius, etc.

En funció d’aquests estereotips s’assignen 
els rols. Un rol és un concepte sociològic que 
fa referència a les pautes de conducta que la 
societat imposa i espera d’un individu en una 
situació determinada. Els rols de gènere són 
patrons de conducta o comportament que es 
consideren apropiats i desitjables per a cada 
sexe. El paper social que hem de jugar cada 
sexe i el repartiment de tasques que se’ns as-
signa per la societat.

Un exemple d’aquest mandat social és el 
fet que les dones s’ocupen de la cura de la 
infància, de les persones majors o de les per-
sones amb necessitats específiques, quasi en 
exclusiva. Segons l’INE, al voltant del 95 % de 
les persones que no tenen ocupació per cui-
dar de familiars dependents són dones. Da-
vant d’aquesta situació les dones opten per 
diferents solucions com la jornada reduïda, 
una excedència o la “doble jornada laboral”, 
que impossibiliten el desenvolupament de la 
seva carrera professional, veient minvats els 
seus ingressos, en el present i en el futur.

Els estereotips i els rols de gènere són 
interioritzats mitjançant un procés d’apre-
nentatge denominat socialització de gènere, 
que aconsegueix que s’acceptin com naturals 
dades com les anteriors. Malgrat resultar evi-
dent que les dones no estan més ni millor 
preparades biològicament que els homes per 
exercir de cuidadores, i que no neixen amb 
unes capacitats diferents, relatives a la cura, 
la societat els assigna aquest paper que, en la 
majoria dels casos, les determina i subordina, 
assignant·los rols servils.

Els estereotips de gènere resulten per 
tant perjudicials, sent precisa la seva elimi-
nació perquè ens trobem davant d’una justí-
cia igualitària. En aquest sentit els tribunals 
i òrgans de tractats internacionals de drets 
humans han començat a identificar aquests 
estereotips i a considerar que són una viola-
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ció dels drets humans, a més d’un obstacle 
important per eliminar totes les formes de 
discriminació contra les dones.

En aquest sentit la CEDAW, en els seus arti-
cles 1, 2, 3, 4, 5 i 24, estableix tres obligacions 
generals que els Estats Parts han de respectar 
per eliminar la discriminació contra la dona. 
En primer lloc, els Estats Parts tenen l’obliga-
ció de vetllar perquè no hi hagi discriminació 
directa ni indirecta contra les dones en la llei 
i perquè estiguin protegides enfront de la dis-
criminació, tant en l’esfera privada com en la 
pública. En segon lloc, els Estats han de mi-
llorar “de facto” la situació de les dones mit-
jançant l’adopció de polítiques i programes 
concrets i efectius. Per últim, els Estats Parts 
han d’afrontar la relació de dominació entre 
gènere i la persistència dels estereotips de 
gènere que afecten a les dones, no sols mit-
jançant dels actes personals individuals sinó 
també en la llei i en les estructures i institu-
cions jurídiques i socials. Així ho assenyala el 
Comitè CEDAW en la seva Recomanació Ge-
neral 33 sobre l’accés de les dones a la justí-
cia (Document de Nacions Unides CEDAW/C/
GC/33, de 3 d’agost de 2015), la qual afegeix 
que aquestes constitueixen violacions persis-
tents dels drets humans de les dones.

La Recomanació assenyala que la discri-
minació es dirigeix contra les dones sobre la 
base del seu gènere, entès aquest com “les 
identitats, atributs i funcions de les dones i 

els homes construïts socialment i el signifi-
cat cultural imposat per la societat a les di-
ferències biològiques, que es reprodueixen 
constantment en els sistemes de justícia i les 
seves institucions i que, de conformitat amb 
l’article 5 de la Convenció, “els Estats Parts 
han d’exposar i eliminar els obstacles socials 
i culturals, inclosos els estereotips de gènere, 
que impedeixen a les dones Socials i culturals 
subjacents, inclosos els estereotips de gène-
re, que impedeixen a les dones l’exercici i la 
defensa dels seus drets i impedeixen el seua 
accés a recursos efectius.

Establertes les anteriors consideracions, 
indica el Comitè que el principi d’igualtat da-
vant la llei exigeix que s’adopten les mesures 
que siguin necessàries per abolir aquelles 
pràctiques existents que discriminen a les 
dones de manera directa o indirecta en l’ac-
cés a la justícia, suprimint els obstacles dis-
criminatoris d’accés, entre els quals es troben 
les pràctiques que, com en el present cas, es 
basen en estereotips de gènere, imposen una 
càrrega de la prova superior a les dones i ne-
nes i exclouen o atribueixen un valor inferior 
al testimoni d’aquestes.

La perspectiva de gènere

La perspectiva de gènere és una eina me-
todològica creada per les juristes feministes 
que ens permet identificar i prendre en consi-
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deració les experiències d’homes i dones per 
eradicar les desigualtats de poder que hi ha 
entre tots dos gèneres. La finalitat última és 
entendre que el dret no és una ciència neu-
tral sinó que el model jurídic ha contribuït en 
gran mesura a la subordinació de les dones.

La perspectiva de gènere llavors no signi-
fica realitzar una anàlisi a favor de les dones, 

sinó que suposa estudiar i tenir present què 
significa ser home o ser dona, fent visibles 
les relacions de poder que existeixen per po-
der combatre·les. Aquesta pràctica, la qual 
en molts àmbits es coneix com “posar·se les 
ulleres violetes” —és a dir, identificar les situ-
acions de discriminació o simplement intro-
duir la perspectiva de gènere—, una vegada 
que s’incorpora, ja no s’abandona mai.
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2 Com aplicar/informar l’enfocament de gènere en 
l’actuació lletrada

Gràcies al treball i les lluites feministes gaudim d’una igualtat per 
decret, cutània, que encara no ha penetrat en la medul.la en la qual els 

prejudicis es reprodueixen,
Amelia Valcárcel

De forma genèrica oferim a continuació allò que podríem 
denominar “genus iurís vía” (el camí legal del gènere) que 
ve a significar la integració legal de la perspectiva de gènere. 
Aquesta argumentació és el substrat bàsic a qualsevol plante-
jament jurídic amb enfocament de gènere davant dels tribu-
nals espanyols, i resulta molt útil per a la pràctica diària, ja que 
és d’aplicació general.

Per valorar qualsevol actuació, en la qual tingui lloc discri-
minació, es fa imprescindible la integració de la dimensió de 
gènere per la resolució de la “questio litis”, per mandat exprés 
de l’article 4 de la LO 3/2007. Les característiques de gènere, 
com hem vist en els apartats anteriors, són trets psicològics i 
culturals que la societat atribueix a cadascun d’allò que consi-
dera “masculí” o “femení”. És a dir, defineix la posició que as-
sumeixen dones i homes amb relació a unes i altres i la forma 
en què construeixen la seva identitat. Per això, en tots els casos 
que involucrin relacions asimètriques, prejudicis i patrons es-
tereotípics per raó de gènere, el nostre objectiu haurà de ser 
plantejar una metodologia d’anàlisi integradora de la perspec-
tiva de gènere per aconseguir una justícia igualitària.

En aquesta tasca adquireix especial rellevància el principi 
d’igualtat com criteri d’interpretació i de decisió. Com asse-
nyalàvem, l’article 4 de la Llei d’Igualtat, L.O. 3/2007, de 22 
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de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones 
i Homes, eleva la igualtat de tracte i d’opor-
tunitats entre dones i homes a principi infor-
mador de l’ordenament jurídic i afegeix que 
com tal ha d’integrar·se en la interpretació 
i aplicació de les normes jurídiques, la qual 
cosa suposa la concreció del principi i del 
dret fonamental a la igualtat efectiva i ad-
quireix, per tant, l’eficàcia característica dels 
principis generals del dret, que com preveu 
l’article 1.4 del Codi Civil, gaudeixen del ca-
ràcter informador de l’ordenament jurídic. 
Així mateix, repercuteix directament sobre 
els criteris recollits en l’article 3.1 del Codi 
Civil, d’acord amb al qual “Les normes s’inter-
pretaran segons el sentit propi de les seues 
paraules, amb relació amb el context, els an-
tecedents històrics i legislatius i la realitat so-
cial del temps en el qual han de ser aplicades, 
atenent fonamentalment a l’esperit i finalitat 
d’aquelles”. La interpretació social del dret 
amb perspectiva de gènere exigeix la contex-
tualització i l’actuació conforme al principi 
pro persona que es configura en aquest àm-
bit com un criteri hermenèutic que obliga als 
òrgans jurisdiccionals a adoptar interpretaci-
ons jurídiques que garanteixin la major pro-
tecció dels drets humans, especialment els 
de les víctimes.

Tot això sense oblidar l’existència d’un am-
pli dret antidiscriminatori, amb empara cons-
titucional en el article 14 de la Constitució 
espanyola, que cal desplegar·se en tres fases 

judicials concretes: tramitació del procés, va-
loració de les proves i aplicació de la norma 
substantiva.

Finalment, cal afegir dos instruments bà-
sics supranacionals ratificats per la legislació 
espanyola: la Convenció sobre l’eliminació 
de totes les formes de discriminació contra 
la Dona (CEDAW), que va entrar en vigor en 
Espanya el 4 de febrer de 1984, i el Conveni 
del Consell d’Europa sobre prevenció i llui-
ta contra la violència cap a la dona (Conveni 
d’Istanbul) vigent en Espanya des l’1 d’agost 
de 2014.

Establert l’anterior, resulta determinant 
disposar una sèrie de pautes de fàcil aplica-
ció perquè les i els lletrats puguin detectar en 
primer lloc si es troben davant d’un assumpte 
on calgui incorporar la perspectiva de gènere 
al seu plantejament i, si és així, procedir en 
els seus casos a exercitar accions fonamenta-
des d’acord als principis constitucionals i a la 
legislació i normativa nacional i internacional 
que sustenti l’exercici del dret conforme als 
principis d’igualtat i no discriminació, garan-
tint així que l’accés a la justícia ho sigui en 
condicions plenes i efectives, tant per a do-
nes com per a homes.
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Paràmetres que ens poden ajudar a identificar i 
valorar la necessitat d’aplicar la perspectiva de 
gènere

 Un primer indici el constitueix la presèn-
cia d’una dona en el nostre assumpte, que 
ens farà valorar i analitzar els drets que 
poden ser conculcats. Així mateix, s’aten-
drà a la seva situació de vulnerabilitat i la 
possibilitat de sol·licitar per a ella mesures 
de protecció si hi calgués.

 És fonamental detectar si es produeix una 
situació asimètrica de poder, o bé un con-
text de desigualtat, o una situació d’exclu-
sió i/o discriminació per qüestions de gè-
nere.

 Així mateix, esdevé imprescindible identi-
ficar els estereotips de gènere des del ma-
teix relat dels fets, bé pels antecedents, o 
amb la lectura de les actuacions proces-
sals. Verificar fins i tot l’existència d’algun 
estereotip en la norma, o si l’actuació de 
l’autoritat s’ha basat en la mateixa exis-
tència del referit estereotip.

Recomanacions pràctiques a incorporar de for-
ma habitual i ineludible

1. La forma d’abordar la primera entre-
vista amb una clienta és fonamental per co-
mençar a incorporar la necessària perspectiva 

de gènere que ha d’acompanyar·nos en tot el 
procediment. Per això resulta essencial exer-
citar una escolta activa, mantenir sempre una 
actitud comprensiva i empàtica però profes-
sional, evitant preguntes que puguin generar 
desconfiança sobre el seu relat dels fets, en 
definitiva, hem de transmetre·li seguretat, 
tant en la nostra actuació com en el sistema 
judicial. És important igualment respectar els 
seus temps, les seues decisions, evitar conver-
tir·nos, com succeeix en massa ocasions, en 
salvaguardes personals amb atribucions que 
excedeixen de la nostra competència, ja que 
en realitat l’únic que som és advocats i advo-
cades que treballem amb lleis i procediments 
reglats als quals hem de remetre’ns sempre.

2. La importància d’emprar un llenguat-
ge inclusiu, no sexista, resulta fonamental 
per visualitzar i anomenar a les dones, tant 
a les víctimes com a totes les que intervenen 
en el procés judicial. En el desenvolupament 
d’una professió com l’advocacia, sabem de la 
importància del llenguatge, al ser aquest un 
dels nostres principals instruments de tre-
ball. Mitjançant aquest, argumentem, desen-
volupem pensaments, defensem idees, llui-
tem pels drets de la nostra clienta. Amb l’ús 
d’un llenguatge no sexista i no androcèntric, 
estarem contribuint a una educació i a una 
socialització igualitària i democràtica; treba-
llant per generar nous marcs d’identificació, 
coneixement, interpretació i expressió de la 
realitat que vivim; elaborant eines d’anàlisi 
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al temps que instruments de comunicació; 
desfent paradigmes patriarcals i construint 
paradigmes paritaris en tots els camps del 
coneixement, la ciència o l’activitat política i 
professional.

Lluny de violentar l’idioma, les propostes 
per evitar el sexisme en el llenguatge prete-
nen fer reflexionar sobre els valors i estereo-
tips que estem usant i transmetent sobre el 
món que estem construint en anomenar a les 
persones i a les coses. Existeixen múltiples 
recursos lingüístics que no requereixen des-
doblegar contínuament; es tracta d’utilitzar 
estratègies i recursos que posseeix la nostra 
llengua i que no falten ni a la gramàtica ni 
contravenen el principi d’economia del llen-
guatge, sinó tot el contrari, ja que la majo-
ria es caracteritzen, precisament, per la seua 
brevetat.

Així, i a manera d’exemple, parlarem de la 
demandant, la progenitora, la lletrada. Evi-
tarem el terme pares quan ens estiguem re-
ferint al pare i a la mare, i tractarem de fer vi-
sible i diferenciar l’existència de filles i fills en 
el procediment, al·ludint als i a les menors. 
Es tracta de regles senzilles que, a mesura de 
ser utilitzades, acabaran per incorporar·se de 
forma habitual a la nostra pràctica diària.

3. Aplicar els estàndards de drets humans 
i el principi de progressivitat en l’aplicació 
d’aquests, de forma que es tingui sempre la 

impossibilitat de retrocedir en els avança-
ments assolits.

La conquesta de certs drets sobre el re-
coneixement de la igualtat i no discriminació 
per qüestions de gènere, no sols constitueix 
un dret individual reconegut a les dones sinó 
també un dret col·lectiu a la seguretat jurídica 
constitucional i normativa, entesa aquí en el 
seu vessant de permanència i progressivitat 
o d’irretroactivitat normativa que menyscabi 
els drets adquirits i conquistats, evitant així 
qualsevol tipus de regressió no desitjable.

Una vegada que s’ha consolidat un dret 
en l’ordenament jurídic, de forma indiscuti-
ble mitjançant un principi democràtic i cons-
titucional inspirador del dret, aquest no pot 
més que progressar en la conquesta d’aquest 
determinat dret, basant·se en la consideració 
d’aquesta perspectiva de “inatacabilitat” del 
nostre ordenament jurídic quan això supo-
si un retrocés, una regressió, en matèria de 
drets humans, contrària a l’article 10.2 de la 
Constitució Espanyola i al principi de progres-
sivitat jurídica dels drets humans.

El principi de regressió tindria com fina-
litat protegir els avançaments aconseguits 
en matèria d’igualtat i no discriminació, en 
base a raons vinculades al caràcter finalista 
del dret a la igualtat, com marc interpretatiu 
que es projecta sobre altres principis cons-
titucionals a manera de meta a aconseguir 
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per l’ordenament jurídic. Per això s’ha d’exi-
gir un plus de motivació raonada, detallada 
i particularitzada respecte aquelles resoluci-
ons judicials i administratives que impliquen 
qualsevol regressió o vulneració dels drets 
adquirits. La nostra tasca com a juristes, resi-
deix precisament en incorporar als nostres al·
legats l’existència de drets invulnerables que 
han de ser aplicats de forma directa com font 
de l’ordenament jurídic.

4. Conèixer i emprar la normativa nacio-
nal en matèria d’igualtat, utilitzar de forma 
habitual l’estatut de la víctima i sol·licitar me-
sures de seguretat si calguessin.

Així mateix, esdevé essencial el coneixe-
ment i maneig de la normativa internacional 
en matèria de drets humans, principi d’igual-
tat i no discriminació, incorporar als nostres 
casos la jurisprudència del Tribunal Europeu 
de Drets Humans, les resolucions del Comitè 
CEDAW, tractats i protocols supranacionals 
signats i subscrits pel nostre país, ja que for-
men part de la normativa que integra el sis-
tema jurídic nacional. No hem d’oblidar que, 
d’acord amb allò previst en l’article 96.1 de 
la Constitució de 1978, els tractats internaci-
onals subscrits per Espanya formen part de 
l’ordenament jurídic i per això constitueixen 
legislació vigent.

Tota la normativa a què es fa al·lusió en 
aquesta guia resulta, en massa ocasions, des-

virtuada en la casuística diària, unes vegades 
per omissió o ignorància en la seva invocació 
i unes altres per resistència del propi òrgan 
judicial, donant lloc a situacions material-
ment injustes i a resolucions judicials que 
vulneren aquestes disposicions, ja que en el 
seu text i aplicació no s’atén al context i a la 
realitat que comporta l’enfocament de gène-
re i als mandats que, en tal sentit, es conte-
nen també en aquests i en altres texts jurídics 
igualment vinculants, tant nacionals com su-
pranacionals.

Hem de ser constants en els nostres plan-
tejaments i fonamentar en dret les preten-
sions de les accions que exercitem en cada 
moment, tractant d’introduir la perspectiva 
de gènere sempre que resulti d’aplicació al 
cas, no dubtant en introduir normativa inter-
nacional si hi calgués per reforçar els nostres 
arguments. Es tracta de presentar a l’ òrgan 
judicial una visió, sens dubte diferent, d’allò 
que s’acostuma i dotar·lo de les eines legals 
necessàries per impartir justícia igualitària 
amb perspectiva de gènere.

5. Qüestionar la suposada neutralitat de 
les normes, és un exercici fonamental per 
calibrar la seva aplicació o bé presentar les 
seues mancances davant dels tribunals. Cal 
prendre en consideració que les relacions de 
poder —causa de la desigualtat de les do-
nes— es reflecteixen en la norma jurídica. 
La mirada, o si es prefereix, la perspectiva de 
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gènere, pretén deconstruïr allò jurídic per a 
la plena realització del principi d’igualtat i no 
discriminació. Aquest enfocament permet 
constatar amb arguments jurídics que, de 
manera sistemàtica, s’ha construït la norma 
jurídica i la seva hermenèutica al voltant del 
masculí singular, oblidant les singularitats de 
les persones, especialment les de les dones, 
i pretén ser l’eina d’interpretació necessària 
—ajustada a la realitat actual segons l’article 
3 del Codi Civil— per enfocar els conceptes 
de discriminació i violència, mostrant·nos 
que són un fenomen estructural i sistemàtic i 
no quelcom anecdòtic entre persones social-
ment aïllades.

L’aplicació de la perspectiva de gènere 
com instrument o mètode jurídic d’anàlisi 
requereix constatar l’existència d’una relació 
desequilibrada de poder, s’ha d’identificar a 
la persona que es troba en situació de desi-
gualtat per raó de gènere i valorar la possible 
adopció de mesures especials de protecció. A 
partir d’aquí s’haurà de “deconstruir” la nor-
ma jurídica i qüestionar la seva pretesa neu-
tralitat, argumentant en la demanda, recurs 
o al·legacions, les desigualtats detectades, 
de tal manera que la jutgessa o el jutge pu-
gui dictar una sentència emparant·se en una 
legalitat basada en un dels principis herme-
nèutics fonamentals i que no és altre que la 
igualtat, aconseguint així generar un prece-
dent que obri el camí a altres casos similars.

6. Incorporar com pràctica habitual la re-
paració integral del dany. El rescabalament 
del perjudici produït a una dona víctima per 
la discriminació que ha sofert ha de ser plan-
tejat a les nostres demandes com exercici 
complementari de l’acció principal.

La Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut 
de la víctima del delicte, estableix en el seu 
preàmbul que la protecció i el suport a la víc-
tima no és sols processal ni depèn de la seva 
posició en un procés, sinó que cobra una di-
mensió extra processal. Es fonamenta en un 
concepte ampli de reconeixement, protecció 
i suport, per aconseguir la salvaguarda in-
tegral de la víctima. Per això, és fonamental 
oferir a la víctima les màximes facilitats per 
l’exercici i tutela dels seus drets, amb la mi-
noració de tràmits innecessaris que suposin 
la segona victimització; hem d’exigir en el seu 
nom una informació i orientació eficaç del 
drets i serveis que li corresponen i un tracte 
individualitzat. El reconeixement, la protec-
ció i el suport a la víctima no cal que es limi-
ti sols als aspectes materials i a la reparació 
econòmica, sinó que també s’estén a la seva 
dimensió moral. Recordem que la satisfacció 
busca reconèixer i restablir la dignitat de les 
víctimes.

És evident en el marc de les dones vícti-
mes, tant per violència masclista com per 
qualsevol altre delicte, la reparació integral 
del dany; resulta una pràctica habitual as-
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sumida en els tribunals de justícia, atents 
sempre a indemnitzar els danys soferts per la 
comissió d’un delicte. Al respecte, s’ha d’in-
corporar la valoració i l’exigència del dany 
moral, a més de comprovar l’adequat funci-
onament de la justícia en cada cas concret, 
doncs sabem que, no en poques ocasions, es 
produeixen fallades en el sistema de protec-
ció de les dones víctimes de violència de gè-
nere, errors que poden ser objecte de denún-
cia i, per descomptat, d’indemnització per les 
anomalies del procediment judicial.

Al marge de la reparació del dany a les 
víctimes de delictes, cal donar un pas més i 
aventurar·nos en el complex món de la jus-
tícia restaurativa; per això és necessari fer 
especial èmfasi en mesures restauratives i 
reparadores, no únicament mesures retribu-
tives. En altres paraules, aprofundir en l’ano-
menada “justícia de gènere” que sobrepassa 
els marcs de la justícia tradicional, ocupant·se 
de les injustícies que sofreixen de forma ha-
bitual les dones.

Especial atenció als àmbits del dret on l’enfoca-
ment de gènere és més necessari

Si be és cert que no tots els casos en què 
intervenen dones han de ser plantejats i re-
solts amb perspectiva de gènere, sí constitu-
eix un primer indicador d’atenció per deter-

minar si ens trobem davant d’un assumpte 
que demana un enfocament de gènere.

Malgrat que no en tots els àmbits del dret 
es manifesta amb la mateixa intensitat la ne-
cessitat d’aplicar un enfocament de gènere en 
el seu plantejament, hi ha algunes àrees espe-
cífiques on és pràcticament d’ús obligatori, a 
l’apreciar·se una major recurrència en la pro-
ducció d’estereotips i en la vulneració de drets 
de les dones, motiu pel qual hem de posar una 
major atenció per a la seva detecció.

Temes de dret de família

Es tracta d’un àmbit especialment propens 
a la reproducció d’estereotips associats a la 
condició de maternitat, motiu pel qual s’haurà 
de posar especial atenció en assumptes relaci-
onats amb els i les menors, atribució de guar-
da i custòdia, ús i gaudi del domicili familiar, 
etc. En aquest apartat concret es farà èmfasi 
d’evitar la utilització de termes ambigus com 
l’alienació parental en totes les seues formes, 
erradicant la utilització de la pretesa síndro-
me (SAP) al tractar·se d’un concepte basat en 
estereotips de gènere que victimitza a dones 
i menors. Tal i com preveu l’Observatori de Vi-
olència de Gènere depenent del Consell Gene-
ral del Poder Judicial en la Guia pràctica de la 
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
Mesures de Protecció Integral contra la Vio-
lència de Gènere de 2016.
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Sabem que les situacions de violència de 
gènere no sempre es diluciden a jutjats es-
pecialitzats. Les víctimes refusen, en la ma-
jor part d’allò que és desitjable, interposar 
denúncia quan es decideixen a separar·se 
del seu agressor perquè no confien d’obtenir 
dels òrgans judicials i les institucions obliga-
des a protegir·les, una resposta adequada 
per a elles i els seus fills i filles. Fet que provo-
ca que, en bastants ocasions, assistim a pro-
cessos als jutjats de Família que haurien de 
tramitar·se davant del jutjat de Violència; on 
per regla general, són els equips psicosocials 
de Família qui són cridats a emetre els infor-
mes sobre les mesures a prendre respecte a 
les i els menors, equips a qui no se’ls exigeix 
cap tipus de formació especialitzada en vi-
olència i els manca, per tant, la qualificació 
específica necessària per valorar aquestes 
situacions i fer propostes a l’òrgan judicial 
requerit a decidir. Per aquest motiu cal evi-
denciar aquesta situació davant del jutjat exi-
gint formació específica per part de les per-
sones que emeten els informes. Així mateix 
aquesta formació en violència de gènere no 
serà requerida al personal responsable dels 
Punts d’Encontre Familiar, que han de posar 
especial atenció a aquests casos en els quals 
existeixen antecedents de maltractament. A 
més a més, haurem d’aportar al procediment 
totes les proves necessàries per acreditar si-
tuacions de violència, encara que haguessin 
ocorregut en temps passats (certificats mè-

dics, atenció psicològica i/o social, informes 
de l’escola, etc.)

Assumptes econòmics vinculats al matri-
moni: Dintre del dret de família encara me-
reixen particular dedicació, el tractament de 
la pensió compensatòria, i el plantejament 
de la liquidació de la societat legal de guanys. 
Es tracta d’un tema sensible de gran trans-
cendència en la vida de les dones que un 
moment donat renuncien a la promoció pro-
fessional (generalment amb el consens de la 
seua parella) per dedicar·se a la criança de la 
prole, sense que posteriorment, i arribats a la 
ruptura matrimonial aquest aspecte es vegi 
de cap manera contemplat i degudament 
compensat, fins i tot tenint en compte les se-
ues escasses cotitzacions socials o la manca 
d’assegurances privades per tal d’afrontar la 
seva futura jubilació.

Un exemple molt freqüent s’hi presenta 
quan la nostra clienta en un procediment de 
divorci renuncia a sol·licitar una pensió com-
pensatòria perquè en l’actualitat porta tres 
anys incorporada al mercat laboral, després 
d’una aturada de dotze anys que va dedicar a 
la cura de la seua filla i els seus dos fills tinguts 
en el matrimoni. Donar per descomptat que 
la situació econòmica de l’home i la dona s’hi 
troben equiparades i no hi existeix per tant 
el dret que preveu l’article 97 del Codi Civil, 
suposa no haver incorporat la perspectiva de 
gènere al nostre cas. I això reconeixent que la 
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jurisprudència del Tribunal Suprem al respec-
te, nega el caràcter equilibrador de l’esmen-
tada pensió compensatòria. A primera vista, 
si be és cert que, al treballar la parella fins i 
tot rebent salaris pareguts, podria mancar de 
sentit atorgar una pensió compensatòria, tan-
mateix, desprès d’una anàlisi més profunda i 
exhaustiva, ens porta a pensar que durant els 
dotze anys que la dona/mare va dedicar·se a 
la cura de la família de forma intensa, no va 
cotitzar a la seguretat social, fet que li origina-
rà una pensió de jubilació considerablement 
inferior a aquella que en el seu dia percebrà 
el pare/marit. Aquesta discriminació és justa-
ment aquella que ha de ser corregida en nom 
de l’equitat i un tracte igualitari, compensant 
d’alguna manera aquesta desproporció.

La nostra intervenció lletrada haurà de 
centrar·se a exigir a l’òrgan que ha de jutjar 
una resposta amb un enfocament de gène-
re davant d’aquest problema d’una altra ma-
nera ocult, i ho hem de fer invocant tota la 
normativa no discriminatòria, i interpretant 
l’article 97 del Codi Civil a la llum de la nor-
mativa nacional i supranacional, al·ludint al 
bé al caràcter “compensador” de la pensió. 
Presentar una taula que evidenciï l’import de 
les cotitzacions no satisfetes i la seua reper-
cussió en la futura prestació de jubilació, així 
com un pla de pensions alternatiu, pot aju-
dar al tribunal a reflexionar sobre l’adequació 
de compensar aquesta discriminació que s’hi 
produeix.

Àmbit laboral

És aquesta una àrea del dret en la qual és 
major la incidència de discriminació envers 
les dones, tant en la seua contractació com 
en els acomiadaments, condicions laborals, 
precarització de l’ocupació, etc.

En primer lloc i com premissa bàsica po-
dem afirmar que l’acomiadament d’una 
dona embarassada, ha de ser considerat 
sempre nul, excepte quan la procedència del 
qual sigui per motius aliens a la seua condició 
de gestant, com el tancament de l’empresa o 
una conducta de la treballadora incompatible 
amb les seues obligacions laborals. Allò que 
ha de prevaler és l’aplicació taxativa de l’arti-
cle 55.5 de l’Estatut del Treballador i la seua 
reforma a tenor de la Llei per a la Conciliació 
de la Vida Familiar i Laboral. Per aquest mo-
tiu la nostra tasca lletrada es centrarà a pro-
tegir el seu dret a la no discriminació en fun-
ció del seu sexe i que el seu acomiadament 
sigui considerat com una discriminació de la 
dona per ser dona i per estar embarassada, 
mai en cap cas com l’exercici de la llibertat 
contractual de l’empresa.

A més a més de l’acomiadament, s’ha cons-
tatat que, en multitud d’ocasions, aprofitant la 
situació gestant de les dones, se’ls intenta pri-
var de drets bàsics, fet al qual s’ha de posar es-
pecial atenció perquè no es vulnerin els drets 
que es despleguen i es protegeixen tant amb 
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l’embaràs, com amb la maternitat. Així a ma-
nera d’exemple, el cas d’una treballadora que 
es troba de baixa per embaràs de risc i poste-
riorment per maternitat, quan es reincorpora 
al seu lloc de treball s’assabenta de la creació 
per part de l’empresa d’un lloc de treball en 
el mateix servei, amb millors condicions i am-
pliació de jornada. En el moment que s’incor-
pora al seu treball sol·licita el canvi a què té 
dret per antiguitat i per Conveni, i l’empresa 
l’hi denega. En aquest cas lluny d’avenir·nos 
amb aquesta decisió, hem d’aplicar la pers-
pectiva de gènere en les nostres al·legacions, 
argumentant una clara discriminació direc-
ta, ja que la treballadora no va poder optar a 
millorar les seues condicions laborals perquè 
l’empresa no va informar a la seua empleada 
de la possibilitat de canviar de lloc de treball i, 
al no fer·ho, va lesionar el seu dret a no ser dis-
criminada per raó de sexe, ja que la causa de la 
seua baixa deriva de la seua condició de dona.

Cal fer referència sempre en aquests casos 
a la doctrina del Tribunal Constitucional, que 
entén que l’embaràs és un factor diferenci-
al que incideix únicament en les dones. Per 
aquesta raó, la protecció d’aquest fet biològic 
i de la salut de la dona ha de ser compatible 
amb la conservació dels seus drets professi-
onals, el contrari, és a dir, la menysvaloració 
o el perjudici causat per l’embaràs o la suc-
cessiva maternitat constitueixen supòsits de 
discriminació per raó de sexe.

A més a més de la discriminació directa que 
resulta molt evident i identificable, també hau-
rem de conèixer i posar atenció al fet pel qual 
resulta nul.la qualsevol mesura empresarial 
que suposi una discriminació indirecta per raó 
de sexe, orientació o condició sexual i tot això 
en virtut de l’article 17.1 de l’Estatut dels Tre-
balladors, la definició de tots dos preceptes es 
troba a l’article 6 de la Llei Orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de do-
nes i homes, i el Tribunal Constitucional (Sen-
tència nº 145/1991, de 1 de juliol, Sentència 
nº 147/1995m de 16 d’octubre, Sentència nº 
198/1996 de 3 de desembre) s’ha pronunciat 
en diferents ocasions, establint que suposa 
una discriminació directa el tractament jurídic 
diferenciat i desfavorable a una persona per 
raó del seu sexe. Considerant·se discriminació 
indirecta el tractament formalment neutre de 
què deriva, per les diferents condicions fàcti-
ques que s’hi donen entre treballadors d’un i 
altre sexe, un impacte advers sobre els mem-
bres d’un determinat sexe.

Segons aquest criteri han de conside-
rar·se discriminació indirecta per raó de sexe 
aquells supòsits en els quals l’empresa esta-
bleix drets menors per a treballadors i treba-
lladores que es contracten a temps parcial 
—salari no proporcionat a la jornada efectiva, 
impossibilitat d’accés a drets sindicals, etc.— 
ja que actualment la contractació temporal 
afecta més a les dones.
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Un exemple clarificador sobre aquest 
tema, suposa la qualificació com discrimina-
ció directa de la pràctica empresarial consis-
tent en computar com absències la baixa ma-
ternal, així com la baixa per risc d’embaràs, a 
efectes de dies productius per tenir dret a les 
retribucions de diferents incentius. S’ha trac-
tat d’argumentar en contra, al·ludint que en 
teoria s’aplica el mateix criteri als homes que 
gaudeixen de la baixa pel naixement d’una filla 
o un fill, i el Tribunal Suprem recorda que és 
“un fet indiscutiblement notori que al nostre 
país segueix sent absolutament majoritari l’ús 
d’aquests permisos per part de les dones”, fet 
que porta a mantenir que, encara que s’afir-
més la neutralitat de la mesura, en tot cas, “la 
discriminació femenina es produiria per via 
indirecta, per ser les dones les perjudicades 
en un nombre molt major que els homes”. 
Motiu pel qual en els nostres casos haurem 
d’analitzar, les circumstàncies concretes del 
lloc de treball, el sector, horaris, condicions, 
etc., i això amb la finalitat de conèixer si una 
norma neutra en principi, pot suposar una dis-
criminació indirecta sobre les dones.

Per últim, ressenyem a continuació una sen-
tència que suposa una fita en l’àmbit laboral, 
dictada per la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justícia de la Comunitat Autònoma 
de Canàries, de data 7 de març de 2017. En ella 
s’aborda l’accés a la pensió de viudetat en el cas 
de dones separades o divorciades que hagin es-
tat víctimes de violència de gènere, i s’analitza 

la concurrència dels requisits objectius mitjan-
çant la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Es recomana encaridament no només la 
seua lectura atenta, sinó una anàlisi jurídi-
ca d’aquesta amb la fi d’assimilar l’abast del 
significat d’allò que venim tractant al llarg 
d’aquesta guia, que és introduir l’enfocament 
de gènere en el procés judicial, en aquest cas 
es tracta d’impartir justícia amb perspectiva 
de gènere per imperatiu legal. El raonament 
de la magistrada ponent Na Glòria Poyatos 
Matas, invoca tant legislació nacional de di-
ferents àmbits, com tractats internacionals 
d’obligat compliment al nostre país, per tal 
de finalitzar reconeixent el dret a percebre 
pensió de viudetat per haver quedat acredi-
tada la situació de violència de gènere patida 
per l’actora, malgrat la no existència d’una 
sentència condemnatòria.

El nostre treball com advocats i advocades 
haurà de seguir aquesta línia de tractar d’acre-
ditar les especials circumstàncies que acuiten 
a les nostres clientes i presentar al·legats jurí-
dics amb fonamentacions legals sòlides i inter-
pretacions que evitin qualsevol tipus de discri-
minació respectant el principi pro persona.

Drets sexuals i reproductius

Malgrat que no és molt freqüent, sí hem 
constatat que cada dia més dones acudeixen als 
nostres despatxos per plantejar·nos problemes 
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relacionats amb els seus drets sexuals i repro-
ductius, en molts casos en relació amb la difi-
cultat d’accés a aquests. En aquest aspecte hem 
de partir de l’obligació que té l’administració de 
garantir l’accés a les dones que ho necessiten, 
als mitjans anticonceptius, a la reproducció as-
sistida, i de forma especial a la interrupció de 
l’embaràs en les millors condicions. Així la Llei 
Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual 
i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs en el seu preàmbul estableix el reco-
neixement del dret a la maternitat lliurement 
decidida, que implica, entre altres coses, que 
les dones puguin prendre la decisió inicial sobre 
el seu embaràs i que aquesta decisió, conscient 
i responsable, sigui respectada.

Precisament en aquest sentit quan una clien-
ta ens plantegi que en un procés selectiu per 
accedir a un lloc de treball l’empresa li ha exigit 
la realització d’un test d’embaràs. Haurem de 
presentar una denúncia que abordi no només 
una lesió dels seus drets laborals per allò que 
suposa una discriminació directa, sinó també la 
vulneració dels seus drets individuals d’intimi-
tat en relació als seus drets reproductius.

L’esmentada llei estableix la protecció i 
garantia dels drets relatius a la salut sexual 
i reproductiva de manera integral, i introdu-
eix en el nostre ordenament les definicions 
de l’Organització Mundial de la Salut sobre 
salut, salut sexual i salut reproductiva. Per 
això caldrà que exigim tant a l’administració 
central com als ens autonòmics l’efectivitat 

de les accions i mesures eficaces en aquest 
sentit, denunciant qualsevol pràctica contrà-
ria i per aquest motiu discriminatòria.

Abordarem a continuació un aspecte 
malauradament en auge, ja que cada vega-
da més dones plantegen les seues queixes en 
relació al dret a un part salubre i lliure de vi-
olència obstètrica. Va ser al 2014 la primera 
vegada en què l’Organització Mundial de la 
Salut va parlar específicament sobre la vio-
lència obstètrica i va declarar que: “A tot el 
món, moltes dones sofreixen un tracte irres-
pectuós i ofensiu durant el part en centres de 
salut, que no només viola els drets de les do-
nes a una atenció respectuosa, sinó que tam-
bé amenaça els seus drets a la vida, la salut, 
la integritat física i la no discriminació”

Aquest tipus de violència excedeix els as-
pectes físics i verbals, i d’alguna manera és 
també institucional a l’entendre el part com 
un fet fisiològic que en massa ocasions respon 
al mandat bíblic “pariràs amb dolor”, que la 
normalitza i la fa passar desapercebuda. Les 
conseqüències depenen sempre de la grave-
tat que hagin sofert, però van des de seqüeles 
psicològiques i danys morals en les dones que 
han viscut un part traumàtic, fins lesions que 
afecten tant a la dona com al nadó.

Una actuació lletrada en aquest sentit, su-
posa practicar una escolta empàtica envers la 
nostra clienta que ha sofert un part traumà-
tic, comprendre la seua situació evitant res-
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tar importància, pel simple fet de no presen-
tar seqüeles físiques i a partir d’aquí plantejar 
una actuació jurídica, que necessàriament ha 
de començar per una denúncia o reclamació 
al centre hospitalari on s’ha produït el part 
i continuar amb una reclamació patrimonial 
pel dolent funcionament del sistema sanitari 
i la desatenció soferta per la dona en el part.

Seran objecte de denúncia: les intervenci-
ons innecessàries, apressar el part amb ma-
niobres prohibides, l’episiotomia (operació 
quirúrgica a la zona del perineu) com pràctica 
habitual i indiscriminada, l’ús d’instrumental 
obsolet en els parts assistits i en general la 
manca d’atenció individualitzada.

Les queixes i denúncies han de constituir una 
pràctica habitual, i serà la forma d’obrir el camí 
en aquest sentit perquè els nostres tribunals de 
justícia comencin a pronunciar·se condemnant 
sense pal·liatius la violència obstètrica. Per su-
posat que de vegades haurem d’acudir a l’àm-
bit penal, fet que serà necessari en els casos de 
lesions greus al fetus i/o a la mare, però sempre 
denunciant també els excessos i el maltracta-
ment soferts durant el part.

Dret penal

Sense cap mena de dubte a l’àmbit del dret 
punitiu i repressor com a poder de l’estat, és on 
es fa imprescindible la introducció de la pers-
pectiva de gènere per tal d’aconseguir que la 

justícia s’impartesca igualitàriament, i no ens 
referim únicament a violència de gènere, (que 
per la seua especificitat i l’enorme confluèn-
cia d’estereotips de gènere que es produeixen 
al seu àmbit haurien de ser tractades en una 
monografia apart) sinó que abordarem el ne-
cessari enfocament de gènere en l’àmbit dels 
delictes contra la llibertat sexual: les agressi-
ons, els abusos i les coaccions sexuals.

Un estereotip molt recurrent en aquest 
tipus de delictes el constitueix el fet de dub-
tar del testimoni de les víctimes i la falta de 
credibilitat que en general sofreixen les do-
nes quan formulen les seues denúncies, tant 
sobre la seua integritat física i llibertat sexual 
com sobre la dels seues filles i els seus fills.

D’altra banda, cal tenir en compte la càrrega 
emocional i psicològica amb què arriben, tant 
les dones víctimes de delictes sexuals com les 
de violència de gènere al sistema judicial per 
demanar justícia o interposar una denúncia, 
i per aquest motiu cal comprendre les conse-
qüències psicològiques per les quals resulta 
tan complicat denunciar la seua situació. Tota 
actuació judicial que no sigui capaç d’atendre 
la situació de vulnerabilitat que travessen i 
protegir la seua situació de forma integral, 
suposa originar una victimització secundària. 
Per aquest fet la nostra tasca lletrada haurà 
d’encaminar·se a exigir una atenció especia-
litzada per part dels operadors jurídics amb 
formació en gènere, especialment en aquest 
àmbit el servei de psicologia forense adscrit al 
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Ministeri de Medicina Legal, a qui correspon 
en aquests casos la valoració del testimoni de 
les víctimes, ja que sabem que només així, 
amb la formació adequada, seran capaces de 
detectar els estereotips i combatre´ls, i això ho 
farem per exprés mandat de la Llei Orgànica 
1/2004 de 28 de desembre en relació a tota 
la normativa nacional i internacional a què ve-
nim fent menció en aquesta guia.

Especial menció farem sobre la declara-
ció de la víctima en aquests delictes, tenint 
en compte que en massa ocasions resulta la 
única prova amb què podem comptar perquè 
al produir·se generalment els fets delictius en 
un lloc ocult, es dificulta la concurrència d’al-
tra prova diferenciada. Al respecte cal conèi-
xer la jurisprudència del Tribunal Suprem i la 
del Tribunal Constitucional, en el sentit de 
considerar·la prova de càrrec suficient per 
enervar la presumpció d’innocència fins i tot 
encara que fos la única prova disponible, fet 
que és freqüent que succeeixi en casos de 
delictes contra la llibertat sexual.

Sobre la credibilitat del testimoni de la 
víctima, i per verificar l’estructura racional 
del procés valoratiu de la seua declaració, 
el Tribunal Suprem, ve establint certes no-
tes o paràmetres que, sense constituir cada 
una d’elles un requisit o exigència necessà-
ria per a la validesa del testimoni, coadjuven 
a la seua valoració, ja que la lògica, la cièn-
cia i l’experiència indiquen que l’absència 
d’aquests requisits determina la insuficiència 

probatòria del testimoni, privant·li de l’apti-
tud necessària per generar certitud.

Aquests paràmetres consisteixen en l’anà-
lisi del testimoni des de la perspectiva tant de 
la seua credibilitat subjectiva (que es tradueix 
en la sinceritat del testimoni) com de la seua 
credibilitat objectiva (aportant dades perifèri-
ques concretes) i de la persistència en la incri-
minació, és a dir ferma i sense modificacions.

És clar que aquests paràmetres de valora-
ció constitueixen una garantia del dret cons-
titucional a la presumpció d’innocència, en 
el sentit que davant d’una prova única, que 
procedeix a més a més de la part denunciant, 
aquesta presumpció essencial només pot 
quedar desvirtuada quan la referida declara-
ció supera els criteris racionals de valoració 
que li atorguin la consistència necessària per 
proporcionar, des del punt de vista objectiu, 
una convicció absent de tot dubte racional 
sobre la responsabilitat de l’acusat.

Donant per descomptat tot allò que s’ha 
indicat anteriorment cal que el testimoni de 
la víctima sigui recaptat després que hagi 
transcorregut un temps prudencial posterior a 
l’agressió, i que a aquesta declaració si li ator-
gui absoluta validesa, malgrat que en ella s’afe-
geixin detalls, concrecions, dates i cronologies 
que no van ser relatats en el moment imme-
diat a l’agressió precisament per trobar·se la 
víctima en situació de xoc emocional. La nos-
tra tasca com a juristes que exerceixen la re-
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presentació d’aquestes víctimes és propiciar i 
vetllar perquè les declaracions de les nostres 
clientes es produeixin amb totes les garanties 
legals que salvaguardin els seus drets.

Si ens referim a els i les menors víctimes 
de delictes sexuals, en els casos dels quals 
són les mares qui interposen la denúncia, ens 
trobem novament amb el problema a què 
ens hem referit anteriorment; la credibilitat 
del seu testimoni, fent·ho extensiu en aques-
ta ocasió a les mares i la seua prole.

L’actuació lletrada en aquests casos es cen-
trarà en salvaguardar les declaracions emeses 
pels menors i les menors, en el procediment 
judicial, motiu pel qual s’haurà d’atendre i sos-
pesar, entre altres qüestions, les següents:

 L’edat, que sens dubte influeix en la capa-
citat de memoritzar, de verbalitzar les vi-
vències pròpies o de distingir clarament 
entre allò que és vertader i allò que és 
real, sense excloure la possibilitat d’ates-
tar, malgrat que no s’hagi aconseguit de-
terminada edat ja que la maduresa varia, i 
no sempre en funció de l’edat.

 La reducció de les seves compareixences 
a les estrictament necessàries, ja que si la 
necessitat de minimitzar l’esmentada victi-
mització secundària és una tasca ineludible 
en tot procés penal, es fa molt més impe-
riosa quan les víctimes són menors, ja que 
en aquestes edats la necessitat de recordar 

i relatar el succés traumàtic a què han estat 
sotmesos va lligada per regla general amb 
conseqüències més pernicioses que en 
els adults. Els temps processals són aliens 
a les necessitats terapèutiques: segueixen 
un ritme diferent i sotmetre’s a repetir una 
vegada i altra els detalls de l’episodi, amb 
preguntes i repreguntes en moments dife-
rents, endarrereix la recuperació.

 Aconseguir la major proximitat temporal de 
la declaració amb els fets. La reproducció 
de declaracions i el transcurs del temps des 
del succés, són elements que afavoreixen 
l’aparició de fenòmens de “contaminació” 
com la creació, reelaboració i remoció de 
records, especialment en preadolescents.

 La preconstitució probatòria: es tracta 
d’una entrevista cognitiva gravada, mitjan-
çant la utilització de la coneguda com Sala 
o Càmera Gessel que ja se ha implantat en 
alguns països. La qualitat epistemològica 
de la informació obtinguda, aconsella que 
la declaració de menors es realitzi directa-
ment per un servei professional expert, en 
un context i espai adequats. Això afavoreix 
la capacitat d’evocar i recordar i evita la 
“contaminació” del testimoni. És evident 
que aquesta preconstitució probatòria no 
pot fer·se al marge de la suprema direcció 
jurisdiccional; ni de la intervenció de les 
parts, malgrat que el contacte més directe i 
immediat amb el menor estigui a càrrec de 
professionals de la psicologia amb acredi-
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tació i formació específica. D’aquesta ma-
nera es pot prescindir de la declaració de 
les i els menors en l’acte del judici oral que 
seria substituïda per la visió de la gravació 
de l’entrevista realitzada en fase d’investi-
gació, sense prejudici de complementar·la 
amb les proves que s’estimin necessàries.

Tant l’entrevista cognitiva gravada, com 
la utilització de la Càmera Gessel i l’accés a 
totes les proves psicològiques que es practi-
quin a menors hauran de ser exigències que 
traslladarem al jutjat instructor com part de 
la nostra tasca lletrada.

Per últim, no podem deixar de mencionar 
la modificació introduïda per la Llei Orgànica 
1/2015, relativa a l’agreujant de gènere i als de-
lictes d’odi per raons de gènere, fet que suposa 
avançar un pas més en la protecció dels drets 
de les dones. Amb la inclusió de l’agreujant de 
discriminació per raons de gènere s’amplia al 
nostre judici, la protecció dels drets de les do-
nes envers la criminalitat masclista. Així, en el 
Preàmbul de la nova regulació s’al·ludeix i justi-
fica la introducció d’aquest motiu, “per reforçar 
la protecció especial que actualment dispensa 
el Codi Penal per a les víctimes d’aquest tipus 
de delicte…”(violència de gènere), entenent, 
d’acord amb el Conveni nº 210 del Consell 
d’Europa sobre prevenció i lluita contra la vio-
lència envers les dones i la violència domèsti-
ca, aprovat a Estambul pel Comitè de Ministres 
del Consell d’Europa el 7 d’abril de 2011, que 
s’al·ludeix al gènere com “els papers, compor-

taments o activitats i atribucions socialment 
construïts que una societat concreta considera 
propis de dones o de homes.

Ara amb la possibilitat d’aplicar l’agreu-
jant de gènere, en altres formes delictives 
que en el seu dia no van ser objecte de mo-
dificació, com els delictes contra la vida, si 
s’executen en l’àmbit de la parella o ex·pa-
rella, es ve a completar la resposta punitiva 
al plus d’anti·juricitat que suposa cometre el 
delicte com a manifestació de domini, rela-
ció de poder o desigualtat entre l’autor i la 
víctima. Així, es recull a la primera sentència 
en España que aplica l’agreujant de gènere, 
la Sentència de data 20 de gener de 2017, 
dictada per la Secció Segona de l’Audiència 
Provincial d’Oviedo en procediment del Tri-
bunal del Jurat. L’associació Advocades per 
a la Igualtat, es va personar en el procedi-
ment com a acusació popular per aconse-
guir provar l’existència d’aquesta agreujant.

Així la sentència a què ens estem referint, 
suposa un precedent jurídic en l’aplicació real 
de l’al·ludida circumstància en un assassinat 
masclista i textualment la Presidenta del Tri-
bunal argumenta: “…es fonamenta en la major 
culpabilitat de l’autor per la major reprotxabili-
tat del mòbil que l’impulsa a cometre el delicte, 
sent per aquest motiu decisiu que s’acrediti la 
intenció de cometre el delicte contra la dona pel 
fet de ser dona i com acte de domini i superiori-
tat… circumstància acreditada.. com l’autor va 
distanciant a la víctima del seu cercle d’amics 
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mantenint-la aïllada i sotmesa, exercint un con-
trol absolut sobre ella en tots els aspectes de la 
seva vida, tant afectiu com familiar, imposant-li 
el seu criteri en tot allò referent a les relacions 
socials i qüestions econòmiques, anul·lant la 
seva capacitat de decisió, fins acabar amb la 
seua vida com a acte final de dominació”.

En definitiva, l’agreujant per menyspreu 
de gènere haurà de ser aplicada en tots els 
assassinats masclistes, perquè “L’acte de ma-
tar és l’últim acte de menyspreu que es té 
envers una dona, no el primer”. Tal i com va 
assenyalar la Fiscal delegada de Violència de 
Gènere d’Astúries, al seu al·legat final.

No es tracta de fer un elogi desmesurat a les 
bondats d’aquesta agreujant, ni molt menys 
considerar·la com la panacea de la lluita contra 
la violència de gènere, simplement cal ponde-
rar·la en la mesura que es mereix: això és una 
ferramenta més, un mitjà per aconseguir una 
fi, en aquest cas per agreujar la pena, que hagi 
de complir l’assassí o homicida. Sabem que hi 
ha alguns d’aquests individus, a qui sembla no 
importar·los les conseqüències punitives dels 
seus actes i que certs subjectes, s’entreguen 
després de consumar els fets, i amb una ac-
titud d’aparent fredor, semblen assumir la 
seua responsabilitat. No obstant això, amb la 
novetat introduïda per la modificació del Codi 
Penal, en aquest precepte es vol manifestar a 
la ciutadania que els atacs a la dignitat de la 
dona entren en una agreujant diferenciada de 
la de parentesc i la d’altres agreujants per raó 

de sexe. I encara que des del punt de vista tèc-
nic·jurídic augmenti la complexitat de l’aplica-
ció del precepte, s’ha preferit atorgar simbòli-
cament carta de naturalesa pròpia a la tutela 
d’aquesta dignitat de la dona.

Al nostre judici, els grups polítics i les per-
sones que legislen sobre la matèria, introduint 
aquesta agreujant, com forma de punir més 
severa, recollint així el retret social que suposa 
atemptar contra la vida d’una dona, pel mer fet 
de ser·ho, no van tenir en compte les dificultats 
de prova que l’aplicació d’aquesta circumstàn-
cia comporta, ja que situa en l’àmbit d’allò sub-
jectiu la valoració de la intencionalitat de l’au-
tor. No es tracta d’argumentar una relació de 
família o assimilada, objectiva com ocorre amb 
la circumstància d’agreujant per parentesc, sinó 
que cal entrar en les inquietuds que motiven 
a l’executor per poder provar amb èxit si con-
corre tal circumstància i l’assassinat s’ha comés 
precisament mogut per aquest menyspreu en-
vers el gènere de la seva víctima.

Una gran fita hagués suposat, al nostre 
entendre, la introducció d’una figura delicti-
va agreujada de l’assassinat, quan la víctima 
és una dona, és a dir, haver inclòs en la nostra 
legislació penal el feminicidi. D’aquesta ma-
nera, no caldria practicar prova, per tractar 
de demostrar la relació de superioritat i el 
plus de retret social que això suposa.
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3 Marc jurídic

“El feminisme és una protesta valerosa de tot un sexe contra la po-
sitiva disminució de la seva personalitat”

Clara Campoamor

El moviment feminista va crear a poc a poc les condicions 
necessàries per parlar d’igualtat d’homes i dones. D’aquesta 
manera, va ser possible generar un canvi social que va donar 
lloc a la normativa internacional, europea i nacional que tenim 
avui en dia.

A Espanya ha estat possible transformar la societat patriar-
cal en una societat democràtica que garanteix la igualtat real 
i efectiva de totes les persones en la seva norma suprema, la 
Constitució Espanyola. No obstant això, continuen existint obs-
tacles que impedeixen que dones i homes exercim la ciutada-
nia en igualtat de condicions.

A continuació, assenyalarem la normativa internacional més 
destacable en la matèria i posteriorment la nacional, partint en 
primer lloc de la normativa supranacional al ser anterior i en 
molts casos inspiradora de l’estatal.

En el marc internacional

La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de Dis-
criminació contra la Dona (CEDAW), aprovada per l’Assemblea 
General de les Nacions el 18 de desembre de 1979. La Con-
venció va ser la culminació de més de 30 anys de treball de la 
Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, òrgan creat 
en 1946 per seguir de prop la situació de la dona i promoure 
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els seus drets. El treball de la Comissió ha co-
adjuvat a posar de manifest totes les esferes 
on a la dona li es negada la igualtat amb l’ho-
me. Aquests esforços en pro de l’avançament 
de la dona han desembocat en més d’una de-
claració i convenció, de les quals la Conven-
ció sobre l’eliminació de totes les formes de 
discriminació contra la dona és el document 
fonamental i més ample. La Convenció va 
entrar en vigor a Espanya el 4 de febrer de 
1984.

Al seu preàmbul la Convenció reconeix 
explícitament que “les dones segueixen es-
tant objecte d’importants discriminacions” i 
subratlla que aquesta discriminació viola els 
principis d’igualtat de drets i del respecte de 
la dignitat humana. Segons l’article 1, per dis-
criminació s’entén “tota distinció, exclusió o 
restricció basada en el sexe (…) en les esferes 
política, econòmica, social, cultural i civil o en 
qualsevol altra esfera”. La Convenció afirma 
positivament el principi d’igualtat al demanar 
als Estats Part que prenguin “totes les mesu-
res apropiades, fins i tot de caràcter legislatiu, 
per tal d’assegurar el ple desenvolupament i 
avançament de la dona, amb l’objecte de ga-
rantir-li l’exercici i el goig dels drets humans i 
les llibertats fonamentals en igualtat de con-
dicions amb l’home” (article 3).

Amb la finalitat d’examinar els progres-
sos realitzats en l’aplicació de la Convenció, 
es va establir un Comitè per a l’eliminació 

de la Discriminació contra la Dona (anome-
nat d’ara en avant el Comitè) composat, en 
el moment d’entrada en vigor de la Conven-
ció, de divuit i, després de la seva ratificació 
o adhesió pel trentè·cinquè Estat Part, de 
vint·i·tres experts de gran prestigi moral i 
competència en l’esfera abastada per la Con-
venció. Els experts seran elegits pels Estats 
Parts entre els seus nacionals, i exerciran les 
seues funcions a títol personal; es tindran en 
compte una distribució geogràfica equitativa 
i la representació de les diferents formes de 
civilització, així com els principals sistemes 
jurídics. S’hi preveu que els Estats Parts pre-
sentin al Comitè, almenys cada quatre anys, 
un informe sobre les mesures que hagin 
adoptat per fer efectives les disposicions de 
la Convenció. Durant el seu període anual de 
sessions els membres del Comitè examinaran 
aquests informes amb els representants dels 
governs i consideraran de comú acord les es-
feres que requereixin noves mesures nacio-
nals. El Comitè també fa recomanacions de 
caràcter general als Estats Parts sobre aspec-
tes relatius a l’eliminació de la discriminació 
contra la dona.

El Protocol Facultatiu és un instrument 
complementari de la Convenció, que permet 
a persones o associacions elevar al Comitè 
CEDAW denúncies per violació de la Con-
venció, quan no trobin al seu país la tutela 
judicial o administrativa ràpida i efectiva, i al 
Comitè obrir d’ofici un procediment d’inves-
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tigació per violació greu o sistemàtica de la 
Convenció. El Protocol Facultatiu va entrar en 
vigor a Espanya el 6 d’octubre de 2001.

El Conveni Europeu per a la Protecció dels 
Drets Humans i de les Llibertats Fonamen-
tals, més conegut com la Convenció Europea 
de Drets Humans, va ser adoptat pel Consell 
d’Europa el 4 de novembre de 1950. Té per 
objecte protegir els drets humans i les lliber-
tats fonamentals de les persones sotmeses 
a la jurisdicció del Estats membres, i permet 
un control judicial del respecte dels esmen-
tats 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.

El sistema de protecció dels drets i les lli-
bertats fonamentals plasmats en el Conveni 
es basa en el principi de subsidiarietat. Són 
els Estats Parts els primers que han de ga-
rantir la seua aplicació, de tal forma que, el 
Tribunal Europeu de Drets Humans només ha 
d’intervenir quan els Estats no hagin acom-
plert la seua obligació. El dret de demanda 
individual que es recull a l’article 34, consti-
tueix una vertadera possibilitat per a les per-
sones d’accionar a nivell internacional, sent 
a més a més aquesta possibilitat un pilar es-
sencial de l’eficàcia del Conveni. A l’article 14 
s’estableix el principi de no discriminació en 
l’exercici dels drets i llibertats reconeguts. 
Es tracta d’un principi que inspira la totali-

tat de disposicions del Conveni europeu de 
drets humans. Els drets reconeguts al Con-
veni s’han anant ampliant al llarg dels anys 
mitjançant Protocols Addicionals. El Protocol 
número 12 enuncia una prohibició general 
de discriminació en el seu articulat al dispo-
sar que: “L’exercici de qualsevol dret recone-
gut per llei serà assegurat sense cap discrimi-
nació fonamentada, en particular, en raó de 
gènere, raça, color, llengua, religió, opinions 
polítiques o de qualsevol altre tipus, origen 
nacional o social, pertinença a una minoria 
nacional, riquesa, naixement o qualsevol al-
tra situació”.

La Convenció sobre els Drets Polítics de la 
Dona, va ser adoptada per l’Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides el 20 de desembre 
de 1952. La Convenció és un acord internaci-
onal vinculant per posar en pràctica el prin-
cipi de la igualtat en el gaudi i exercici dels 
drets polítics d’homes i dones. Ha estat el 
primer instrument de dret internacional que 
reconeix de mode indirecte els drets polítics 
de les dones, reconeixent el dret de les do-
nes a ser elegides per a llocs públics electius 
en igualtat de condició amb els homes sense 
discriminació.

El Pacte Internacional de Drets Civils i Po-
lítics, realitzat a Nova York el 19 de desembre 
de 1966 i ratificat per Espanya el 13 d’abril de 
1977. El pacte desenvolupa els drets civils i 
polítics i les llibertats recollides en la Decla-
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ració Universal dels Drets Humans. En el seu 
article 3 s’estableix el dret a la igualtat entre 
homes i dones en el gaudi dels seus drets ci-
vils i polítics. El Comitè de Drets Humans és 
l’òrgan d’experts independents que supervisa 
l’aplicació del Pacte. Tots els Estats Parts han 
de presentar al Comitè informes periòdics 
sobre la manera en què s’exerciten els drets. 
A més a més del procediment de presenta-
ció d’informes, l’article 41 del Pacte estableix 
que el Comitè ha d’examinar les denúncies 
entre els Estats. A més a més, el Primer Pro-
tocol Facultatiu del Pacte atorga al Comitè 
competència per a examinar les denúncies 
dels particulars en relació amb suposades vi-
olacions del Pacte comeses pels Estats Parts 
del Protocol.

El Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals. Va ser adoptat per l’Assem-
blea General de Nacions Unides el 19 de de-
sembre de 1966 i va entrar en vigor el 3 de ge-
ner de 1976. En el pacte existeixen diferents 
referències al dret d’igualtat, sent destacable 
el seu article 7 que estableix “Un salari equi-
tatiu i igual per treball d’igual valor, sense 
distincions de cap espècie; en particular, ha 
d’assegurar-se a les dones condicions de tre-
ball no inferiors a les dels homes, amb salari 
igual per treball igual; (…) Igual oportunitat 
per a tots de ser promoguts, dintre del seu 
treball, a la categoria superior que els cor-
respongui, sense cap altra consideració que 
els factors de temps de servei i capacitat”. El 

Pacte es supervisat pel Comitè de Drets Eco-
nòmics, Socials i Culturals de les Nacions Uni-
des que és un òrgan d’experts independents. 
Tots els Estat Parts han de presentar al Comi-
tè informes periòdics sobre la manera en què 
s’exerciten els drets.

És important destacar, els avançaments 
aconseguits en les quatre conferències mun-
dials sobre la dona celebrades en el marc de 
l’Organització de les Nacions Unides —cele-
brades a Mèxic 1975, Copenhaguen 1980, 
Nairobi 1985 i Pekín 1995. Després de la 
Quarta Conferència sobre la Dona de 1995 es 
va aprovar la Declaració i Plataforma d’Acció 
de Beijing, creant·se una nova oficina de les 
Nacions Unides per a la promoció de la igual-
tat de gènere: l’Oficina de l’Assessor Especial 
en Qüestions de Gènere i Avançament de la 
Dona. A l’any 2011 es va crear la Secretaria 
de la Comissió de la Condició Jurídica i Social 
de la Dona, que és el principal òrgan interna-
cional intergovernamental dedicat exclusiva-
ment a la promoció de la igualtat de gènere i 
l’apoderament de la dona, més conegut com 
ONU DONES.

L’Assemblea General de les Nacions Uni-
des va aprovar el 25 de setembre de 2015 una 
Resolució sobre l’agenda per al desenvolupa-
ment després de 2015 titulada “Transformar 
el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desen-
volupament Sostenible”. L’Agenda 2030 
consta de 17 objectius de desenvolupament 



Marc jurídic 47

sostenible (ODS) i 169 metes, que van entrar 
en vigor el 1 de gener de 2016. Els ODS es 
basen en els objectius de desenvolupament 
del mil·lenni (ODM), que anaven dirigits úni-
cament als països en desenvolupament, els 
ODS s’apliquen a tots els països. El ODS 5, 
“Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar 
a totes les dones i nenes” es composa de cinc 
metes.

La Unió Europea es fonamenta en un con-
junt de valors entre els quals s’inclou la igual-
tat, valors consagrats també en la Carta dels 
Drets Fonamentals de la Unió Europea. La 
igualtat entre dones i homes i l’eliminació de 
les desigualtats entre unes i altres són un ob-
jectiu que ha d’integrar·se en totes les políti-
ques i accions de la Unió i dels seus membres. 
El 5 de març de 2010, la Comissió va aprovar 
la Carta de la Dona per promoure de forma 
més eficaç la igualtat entre dones i homes a 
Europa i al món.

La Unió ha adoptat diferents actes legis-
latius en la matèria entre els quals podem 
destacar:

 Directiva 79/7/CEE, de 19 de desembre 
de 1978, que obliga als Estats membres a 
aplicar progressivament el principi d’igual-
tat de tracte entre homes i dones en ma-
tèria de seguretat social,

 Directiva 92/85/CEE, de 19 d’octubre de 
1992, per a l’aplicació de mesures per a 
promoure la millora de la seguretat i de la 
salut en el treball de la treballadora em-
barassada, que hagi donat a llum o en el 
període de lactància.

 Directiva 2004/113/CE, de 13 de desem-
bre de 2004, per la qual s’aplica el principi 
d’igualtat de tracte entre homes i dones a 
l’accés a béns i serveis i el seu subministra-
ment.

 Directiva 2006/54/CE, de 5 de juliol de 
2006, relativa a l’aplicació del principi 
d’igualtat de oportunitats i igualtat de 
tracte entre homes i dones en assump-
tes d’ocupació: aquesta Directiva defineix 
la discriminació directa, la discriminació 
indirecta, l’assetjament i l’assetjament 
sexual i insta així mateix als empresaris a 
adoptar mesures preventives per lluitar 
contra l’assetjament sexual, endureix les 
sancions en cas de discriminació i preveu 
la creació, als Estats membres, d’organis-
mes encarregats de promoure la igualtat 
de tracte entre dones i homes;

 Directiva 20/18/UE del Consell, de 8 de 
març de 2010, per la qual s’aplica l’Acord 
marc revisat sobre el permís parental, ce-
lebrat per Businesseurope, la Ueapme, 
el CEEP i la CES, i es deroga la Directiva 
96/34/CE
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 Directiva 2010/41/UE, de 7 de juliol de 
2010, en la qual s’estableixen objectius 
per a l’aplicació del principi d’igualtat de 
tracte entre homes i dones que exerceixen 
una activitat autònoma, incloses les activi-
tats agrícoles, així com sobre la protecció 
de la maternitat, i per la qual es deroga la 
Directiva 86/613/CEE del Consell;

 Directiva 2011/36/UE, de 5 d’abril de 
2011, relativa a la prevenció i la lluita 
contra el tràfic d’éssers humans i a la pro-
tecció de les víctimes: aquesta Directiva 
substitueix a la Decisió marc 2002/629/JAI 
del Consell, disposa l’aproximació de les 
sancions pel tràfic d’éssers humans en els 
distints Estats membres i de les mesures 
de recolzament destinades a les víctimes, i 
demana als Estats membres que estudien 
“l’adopció de mesures per tipificar penal-
ment l’ús de serveis que són objecte d’ex-
plotació […] a gratcient que la persona és 
víctima de [el tràfic] a fi de descoratjar la 
demanda; també crea la funció del Coor-
dinador de la UE per a la lluita contra el 
tràfic d’éssers humans;

 Directiva 2011/99/UE, de 13 de desem-
bre de 2011, per la qual es crea l’ordre eu-
ropea de protecció, “destinada a protegir 
a una persona contra actes delictius d’al-
tra que puguin posar en perill la seva vida, 
la seva integritat física o psicològica i la 
seva dignitat, la seva llibertat individual o 

la seva integritat sexual”, i es faculta a una 
autoritat competent d’altre Estat membre 
per mantenir la protecció de la persona 
al territori d’aquest altre Estat membre; 
aquesta Directiva es veu reforçada pel Re-
glament (UE) nº 606/2013, de 12 de juny 
de 2013, relatiu al reconeixement mutu de 
mesures de protecció en matèria civil, que 
garanteix el reconeixement de les esmen-
tades mesures a tota la Unió;

 Directiva 2012/29/UE, de 25 d’octubre 
de 2012, per la qual s’estableixen normes 
mínimes sobre els drets, el recolzament i 
la protecció de les víctimes de delictes, i 
per la qual es substitueix la Decisió marc 
2001/220/JAI del Consell.

Sent conscients de la dificultat de manejar 
la legislació internacional en l’exercici diari 
de la nostra professió, però sabent que és es-
sencial fer·ho, hem de prendre en considera-
ció els diferents instruments que existeixen i 
que poden facilitar aquesta tasca. En aquest 
sentit, cal esmentar l’Institut Europeu de la 
Igualtat de Gènere (EIGE), constituït pel Par-
lament Europeu i el Consell, amb Seu a Vilna 
(Lituània), amb l’objectiu general de contri-
buir a fomentar i reforçar la igualtat entre 
homes i dones amb mesures com la inte-
gració de la dimensió de gènere en totes les 
polítiques nacionals i de la Unió. Entre altres 
activitats, es dedica a la recopilació, l’anàlisi 
i la difusió de dades i de ferramentes meto-
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dològiques (vegeu el Centre de Recursos i 
Documentació en línia de l’EIGE: http://eige.
europa.eu/content/rdc).

En l’àmbit espanyol

Hem de començar recordant que d’acord 
amb allò establert en els articles 96.1 i 10.2 
de la Constitució Espanyola “els tractats in-
ternacionals vàlidament celebrats, una vega-
da publicats oficialment a Espanya, formaran 
part de l’ordenament intern”, i “les normes re-
latives als drets fonamentals i a les llibertats 
que la Constitució reconeix s’interpretaran de 
conformitat amb la Declaració Universal de 
Drets Humans i els Tractats i acords interna-
cionals sobre les mateixes matèries ratifica-
des per Espanya”. Per tant, tota la normativa 
esmentada en els paràgrafs anteriors forma 
part del nostre ordenament jurídic intern 
i són la referència per a la interpretació de 
tota la normativa existent relacionada amb 
els drets humans.

L’article 14 de la Constitució Espanyola, 
estableix la igualtat davant la llei, acollint 
aquest precepte constitucional dos contin-
guts diferenciats: el principi d’igualtat i les 
prohibicions de discriminació. Així, cap con-
templar “en el seu primer incís una clàusula 
general d’igualtat de tots els espanyols da-
vant la llei, havent estat configurat aquest 
principi general d’igualtat, per una coneguda 

doctrina constitucional, com un dret subjec-
tiu dels ciutadans a obtenir un tracte igual, 
que obliga i limita als poders públics a res-
pectar-lo i que exigeix que els supòsits de 
fet iguals siguin tractats idènticament en les 
seues conseqüències jurídiques i que, per a 
introduir diferències entre ells, hagi d’existir 
una suficient justificació de tal diferència, que 
aparegui al mateix temps com fundada i ra-
onable, d’acord amb criteris i judicis de valor 
generalment acceptats, i les conseqüències 
del qual no resultin, en tot cas, desproporcio-
nades” (STC 200/2001, F. 4).

La sentència STC 222/1992, de 11 de de-
sembre detalla “els condicionaments i límits 
que, en virtut del principi d’igualtat, pesen 
sobre el legislador es xifren en una triple exi-
gència, ja que les diferenciacions normatives 
hauran de mostrar, en primer lloc, una fi dis-
cernible i legítima, hauran d’articular·se, a 
més a més, en termes no inconsistents amb 
tal finalitat i hauran, per últim, no incórrer en 
desproporcions manifestes a l’hora d’atribuir 
als diferents grups i categories drets, obliga-
cions o qualssevol altres situacions jurídiques 
subjectives” (F. 6; també SSTC 155/1998, de 
13 de juliol, F. 3; 180/2001, de 17 de setem-
bre, F. 3)

El principi general d’igualtat de l’art. 14 
CE exigeix, segons la doctrina jurisprudencial 
esmentada, que el tractament diferenciat de 
supòsits de fet iguals tingui una justificació 

http://eige.europa.eu/content/rdc
http://eige.europa.eu/content/rdc
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objectiva i raonable i no ofereixi unes con-
seqüències desproporcionades en les situa-
cions diferenciades en atenció a la finalitat 
perseguida per tal diferenciació. Descartada 
en aquest cas la manca d’objectivitat de la 
norma, ja que indubtable resulta el seu ca-
ràcter general i abstracte, procedeixen ara les 
anàlisis de raonabilitat de la diferenciació i de 
la manca de desproporció de les seues con-
seqüències (F. 10), distingint lògicament en el 
primer entre la legitimitat de la fi de la norma 
(F. 8) i l’adequació a aquesta fi de la diferen-
ciació denunciada (F. 9), tal i com s’apunta en 
la sentència del STC 222/1992, de 11 de de-
sembre.

A més a més d’això, l’article 9.2 de la CE, 
estableix l’obligació dels poders públics de 
promoure les condicions perquè la llibertat i 
la igualtat de l’individu i dels grups on s’inte-
gra siguin reals i efectives.

La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març 
d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes, eleva 
la igualtat de tracte i d’oportunitats entre ho-
mes i dones a principi informador de l’orde-
nament jurídic i, com a tal, s’integrarà i ob-
servarà en la interpretació i aplicació de les 
normes jurídiques (article 4). A l’esmentada 
llei s’estableixen una sèrie de principis d’ac-
tuació dels Poders Públics, es regulen drets 
i deures de les persones físiques i jurídiques, 
tant públiques com privades, i es plantegen 

mesures destinades a eliminar i corregir, tota 
forma de discriminació per raó de sexe.

Aquesta Llei incorpora a l’ordenament es-
panyol dos directives en matèria d’igualtat 
de tracte, la 2002/73/CE, de reforma de la 
Directiva 76/207/CEE, relativa a l’aplicació 
del principi d’igualtat de tracte entre homes 
i dones en tot allò que es refereix a l’accés al 
treball, a la formació i a la promoció professi-
onals, i a les condicions de treball; i la Directi-
va 2004/113/CE, sobre aplicació del principi 
d’igualtat de tracte entre homes i dones en 
l’accés a béns i serveis i el seu subministra-
ment. Tal i com es reconeix a la seua exposi-
ció de motius, la consideració de la dimensió 
transversal de la igualtat, senyal d’identitat 
del modern dret antidiscriminatori, és el com, 
principi fonamental present en tota norma.

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desem-
bre, de Mesures de Protecció Integral contra 
la Violència de Gènere, en la qual es mani-
festa que la violència de gènere no és un pro-
blema que afecti a l’àmbit privat. Al contrari, 
es manifesta com el símbol més brutal de la 
desigualtat existent en la nostra societat. Es 
tracta d’una violència que es dirigeix sobre 
les dones pel fet mateix de ser·ho, per ser 
considerades, pels seus agressors, freturo-
ses dels drets mínims de llibertat, respecte i 
capacitat de decisió.
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Les Lleis 23/2014, de reconeixement mutu 
de resolucions penals a la Unió Europea (arti-
cles 130·142, Títol VI), i Llei Orgànica 6/2014, 
complementària de la Llei de Reconeixement 
Mutu de Resolucions Judicials Penals per la 
qual es modifica la L.O.P.J 1/85 de 6 de juli-
ol, ambdues desenvolupades en aplicació de 
l’Ordre Europea de Protecció, regulada a la 
Directiva 2011/99/UE de 13 de desembre, 
del Parlament i el Consell d’Europa.

L’ “Estatut de la víctima en el procés pe-
nal”, dictat en desenvolupament del Conveni 
d’Estambul, firmat a Estambul el dia 11 de 
maig de 2011, en desenvolupament sectori-
al a la seva vegada del Conveni Europeu de 
Drets Humans de 1950 i de la copiosa juris-
prudència emanada del T.E.D.H. en matèria 
de proscripció de discriminació, ratificat per 
Espanya en B.O.E. de 6 de juny de 2014. El 
Conveni d’Estambul parteix de la condemna 
a tot tipus de violència sobre la dona i do-

mèstica, així com del reconeixement de la 
igualtat efectiva que ha de regir en les rela-
cions entre homes i dones, element clau per 
a la prevenció de tot tipus de violència. De 
la mateixa manera, entén com bases o fona-
ments de la situació actual desigual la domi-
nació per part de l’home i la discriminació de 
la dona per l’home, que priva a la dona de 
la seva plena emancipació. La subordinació 
de la dona a l’home es realitza, entre altres 
mecanismes, mitjançant la violència contra la 
dona, que avui dia és un element estructural 
de la societat.

Tota aquesta normativa, suposa una ferra-
menta imprescindible per a l’advocacia, mit-
jans útils d’ús quotidià en els plantejaments 
judicials amb què haurem de fonamentar el 
nostres al·legats i pretensions, constituint 
una base jurídica fonamental en matèria 
d’igualtat.
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4 Jurisprudència

En aquesta apartat pretenem esmentar les escasses sentèn-
cies amb perspectiva de gènere que existeixen. La perspectiva 
de gènere en la jurisprudència és un tema tan nou al nostre 
país que pocs exemples podem ressaltar.

A nivell Supranacional, però que afecten a Espanya de for-
ma directa destacarem les següents:

 Dictamen del Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació 
contra la Dona en virtut del Protocol Facultatiu del la Con-
venció sobre l’eliminació de totes les formes de discrimina-
ció contra la Dona (58º període de sessions) Comunicació 
núm. 47/2012 González Carreño c. Espanya. El Cas González 
Carreño v. Espanya estableix un precedent al ser la primera 
vegada que s’examina un cas de violència domèstica contra 
Espanya. Amb aquesta decisió el Comitè de la CEDAW recor-
da que les obligacions positives dels Estats part del Conveni 
van molt més enllà de l’establiment d’un marc normatiu am-
ple, i es requereix d’una implementació efectiva d’aquest per 
part de les autoritats administratives i judicials.

 Tribunal Europeu de Drets Humans B.S. v. Espanya. Data 
d’Emissió 24·07·2012. El Tribunal Europeu condemna a l’Es-
tat Espanyol per vulnerar el dret de B. S., dona d’origen ni-
gerià i resident legal a Espanya, a no sofrir tractes inhumans o 
degradants i a no ser discriminada, al no complir amb la seva 
obligació de realitzar una investigació efectiva dels actes de 
violència policial sexistes i racistes denunciats per ella.

 Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Cas C104/09, Pe-
dro Manuel Roca Álvarez. El Tribunal de Justícia d’Unió Eu-



ENFOCAMENT DE GÈNERE EN L’ACTUACIÓ LLETRADA54

ropea resol que el “permís de lactància” 
recollit en l’Estatut dels Treballadors vul-
nerava, en el moment de presentació de 
la demanda, el principi d’igualtat de tracte 
entre dones i homes ja que no permetia 
gaudir d’aquest permís a tots dos sexes 
amb els mateixos requisits. A la dona li 
era permès gaudir del permís de lactància 
en qualsevol cas sense importar la situa-
ció del pare, mentre que a l’home només 
li era permès gaudir d’aquest si la mare 
era també treballadora per compte d’altri. 
Després de la transposició a la legislació 
espanyola de la Directiva 2002/73/CE es 
va modificar aquest permís per tal d’elimi-
nar l’esmentada desigualtat.

 Espanya, Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans. Muñoz Diaz v. España. Data d’Emis-
sió 17·11·2009. El Tribunal Europeu de 
Drets Humans va trobar que Espanya va 
violar l’article 14 de la Convenció Europea 
de Drets Humans (dret a no ser discrimi-
nat), al refusar a concedir una pensió per 
viudetat a la Sra. María Luisa Muñoz Díaz 
després de la mort del seu marit. Tant la 
Sra. Muñoz com el seu difunt marit eren 
Roma (gitanos) de nacionalitat espanyola 
i estaven casats d’acord amb els costums i 
ritus reconeguts per la comunitat Roma. El 
Tribunal Europeu va reiterar que ha d’ator-
gar·se una especial consideració a les ne-
cessitats i a l’estil de vida de la comunitat 
Roma i va concloure que, ja que les auto-

ritats espanyoles havien reconegut prè-
viament a la sol·licitant com esposa, ella 
tenia una expectativa legítima de ser con-
siderada també com esposa supervivent 
per als propòsits de la pensió.

A nivell nacional:

 Sentència del Tribunal Constitucional, de 
data 14 de maig de 2008. El Tribunal Cons-
titucional d’Espanya resol sobre la validesa 
de legislació penal que imposa penes més 
severes a homes que a dones, en relació 
a actes de violència de gènere en l’àmbit 
de la parella. Disponible en la pàgina del 
CENDOJ.

 Sentència de la Sala Social del Tribunal 
Suprem, en Ple, de data de 26 de setem-
bre de 2017, en Recurs de Cassació per a 
la Unificació de doctrina, Sentència núm. 
709/2017. La decisió del Suprem, adopta-
da en ple i amb voluntat d’unificar doctri-
na, reforcen la potestat dels tribunals per 
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ACCIÓ POSITIVA: Concepte que sorgeix als Estats Units en 
la dècada dels 60 com part de les estratègies posades en 
marxa pels governs per lluitar contra les desigualtats, fona-
mentalment de caràcter laboral, que sofreixen diferents col·
lectius per raó de sexe, raça, origen, religió, etc. El Comitè 
per a la Igualtat entre dones i homes del Consell d’Europa 
defineix aquests conceptes com “les estratègies destinades 
a establir la igualtat d’oportunitats mitjançant mesures que 
permetin contrastar o corregir aquelles discriminacions que 
són el resultat de pràctiques o sistemes socials”

ANDROCENTRISME: Enfocament o perspectiva d’un estudi, 
treball o investigació on es parteix de la perspectiva mas-
culina únicament, però generalitzant els resultats a tota la 
població. Suposa una visió del món que situa a l’home com 
el centre de totes les coses. Comporta la invisibilitat de les 
dones i del seu món, la negació d’una mirada femenina i 
l’ocultació de les aportacions realitzades per les dones.

COEDUCACIÓ: Intervenció educativa per la qual es pretén que 
nenes i nens desenvolupen la seua personalitat en igualtat 
d’oportunitats, eliminant els estereotips i trets sexistes. Su-
posa educar des de la igualtat de valors de les persones.

CORRESPONSABILITAT I CONCILIACIÓ: Entre la vida professi-
onal, personal i familiar, és a dir, entre el temps dedicat al 
treball no remunerat (domèstic i de cura) i el remunerat. El 
repartiment del treball no remunerat —anomenat també 
de reproducció de la vida— entre dones i homes és un fac-
tor clau perquè existeixi una vertadera igualtat als àmbits 
públics: el laboral, econòmic, cultural i social.
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DEMOCRÀCIA PARITÀRIA: És la forma d’orga-
nització social i política en la qual existeix 
igualtat de número i drets dels diferents 
col·lectius que composen la societat i que 
han de formar part dels òrgans decisoris 
i de govern. Històricament les dones han 
estat apartades de la participació social i 
política ja que no se’ls ha considerat ciuta-
danes de ple dret.

DISCRIMINACIÓ: Distinció, exclusió o prefe-
rència que tingui per objecte o resultat 
anul·lar o menyscabar el reconeixement, 
gaudi o exercici, en condicions d’igualtat, 
dels drets humans i llibertats fonamentals 
en les esferes política, econòmica, social, 
cultural o en qualsevol altra esfera de la 
vida pública.

APODERAMENT: Es tracta d’un terme encu-
nyat a la Conferència Mundial de les Dones 
en Beijing (Pekín) en 1995 per referir·se a 
l’augment de la participació de les dones 
en els processos de presa de decisions i ac-
cés al poder. Actualment aquesta expressió 
comporta també altra dimensió: la presa 
de consciència del poder que individual i 
col·lectivament ostenten les dones i que té 
a veure amb la recuperació de la pròpia dig-
nitat de les dones com a persones.

ESTEREOTIPS DE GÈNERE: Reflecteixen les 
creences populars simplificades sobre les 
activitats, rols i trets característics que dis-

tingeixen a les dones dels homes. Es tracta 
d’idees fortament arrelades i assumides 
en la societat i significa que les seues con-
ductes s’organitzen en funció del gènere; 
per exemple, s’espera dels homes força i 
valentia i de les dones bellesa i paciència.

FEMINISME: Moviment social i polític que 
s’inicia formalment a finals del segle XVIII 
i que suposa la presa de consciència de les 
dones com a un grup col·lectiu humà, de 
l’opressió, dominació i explotació de què 
han estat i són objecte per part del col·lec-
tiu d’homes en el si del patriarcat sota les 
seves diferents fases històriques de model 
de producció, la qual cosa els mou a l’ac-
ció per a l’alliberació del seu sexe amb to-
tes les transformacions de la societat que 
aquella requereixi.

GÈNERE: Fa referència a les característiques 
que cada grup social assigna a allò masculí 
i a allò femení. El gènere s’aprèn, pot ser 
educat, canviat i manipulat. S’entén per 
gènere la construcció social i cultural que 
defineix les diferents característiques emo-
cionals, afectives, intel·lectuals, així com els 
comportaments que cada societat assigna 
com propis i naturals d’homes i dones.

MASCLISME: El masclisme consisteix en un 
conjunt d’idees, actituds i comportaments 
sexistes que tenen per objecte establir o 
mantenir el predomini dels homes sobre 
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les dones, tant en l’àmbit públic com en 
el privat. Es dona per tant en homes com 
en dones ja que té un fort component cul-
tural i educatiu, molt arrelat socialment i 
fins i tot ben vist en diferents societats i 
èpoques. No és de cap manera contrari al 
terme feminisme. Aquesta és una errada 
molt freqüent.

MAINSTREAMING: Terme anglosaxó que 
s’utilitza per designar la integració de 
les polítiques específiques en matèria 
d’igualtat d’oportunitats en les polítiques 
generals, de tal forma que el principi 
d’igualtat es constitueixi en l’eix vertebra-
dor d’aquestes. Una “política de mains-
treaming” significa que s’han de tenir en 
compte les qüestions relatives a la igual-
tat d’oportunitats entre homes i dones de 
manera transversal en totes les polítiques 
i accions, i no abordar aquest tema única-
ment sota un enfocament d’accions direc-
tes i específiques a favor de la dona.

MISOGÍNIA: En els mites de l’antiguitat i en 
les religions ja s’associava a les dones amb 
el mal i se’ls considerava com “homes” 
incomplets. La misogínia s’ha construït a 
través dels segles com una ideologia re-
forçada per les posicions extremes d’un 
gran nombre d’intel·lectuals, artistes, le-
gisladors etc. I comportava actituds d’odi 
i menyspreu envers les dones, a qui es 
considerava clarament inferiors i portado-

res de negativitat. Un exemple són les pa-
raules d’Aristòtil: “La femella és femella en 
virtut de certa manca de qualitats”.

PATRIARCAT: Segons l’antropologia, es tracta 
d’un sistema d’organització social on els 
llocs clau de poder (polític, econòmic, reli-
giós i militar) es troben, exclusiva o majo-
ritàriament, en mans d’homes. Atenint·se 
a aquesta caracterització, s’ha conclòs que 
totes les societats humanes conegudes, 
del passat i del present són patriarcals. Es 
tracta d’una organització històrica de gran 
antiguitat que arriba fins els nostres dies.

PERSPECTIVA DE GÈNERE: És un mètode per 
analitzar d’una forma més equitativa i no 
androcèntrica la societat on vivim que 
permet identificar determinades situaci-
ons per eradicar les desigualtats i assegu-
rar que dones i homes influeixin, partici-
pin i es beneficien d’igual manera en tots 
els àmbits de la política, la societat i la cul-
tura.

SEXISME: Són aquelles situacions que afa-
voreixen i perpetuen la desigualtat i la 
jerarquització en el tracte que reben les 
persones i que es fa sobre la base de la 
diferenciació sexual. És un comportament 
individual o col·lectiu que menysprea un 
sexe en virtut de la seva biologia, perpe-
tua la dominació dels homes i la subordi-
nació de les dones.
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SEXE: En oposició al terme gènere, fa referèn-
cia als aspectes exclusivament biològics, a 
les diferències entre dones i homes amb 
relació als seus òrgans genitals i a la seua 
funció en la reproducció. Es neix amb unes 
característiques sexual.

“SOSTRE DE CRISTALL”: És una barrera invi-
sible, difícil de traspassar, que descriu un 
moment concret en la carrera professional 
d’una dona, en la qual, enlloc de créixer 
per la seua preparació i experiència, s’es-
tanca dintre d’una estructura laboral, ofici 
o sector. No es tracta d’un obstacle legal 
sinó de prejudicis estesos per confiar en 
les dones llocs de responsabilitat, pagar 
un salari i atorgar una categoria similar per 
les mateixes funcions al considerar que es 
conformarà amb menys, així com subtils 
pràctiques patriarcals del món professio-
nal, com el tipus de reunions, el corporati-
visme masculí o l’amiguisme.

“SOSTRE DE DIAMANT”: El sostre de diamant 
és un terme encunyat per Amelia Valcárcel 
al seu llibre La política de les dones (1997, 
Ediciones Cátedra). Es refereix al fet que, 
en la societat patriarcal, l’home sigui un 
“objecte d’estima” i la dona un “objecte 
de desig”, subordinant·la així a una situ-
ació on l’home perpetua el seu poder. El 
“sostre de diamant” impedeix que es va-
lori a les dones per criteris estrictament 
professionals.

TRANSVERSALITAT: Integrar la perspectiva 
de gènere en el conjunt de polítiques. In-
tegrar sistemàticament les situacions, pri-
oritats i necessitats respectives de dones i 
homes en totes les polítiques, amb vista a 
promoure la igualtat entre homes i dones 
i recórrer a totes les polítiques i mesures 
generals amb la fi específica d’aconseguir 
la igualtat, tenint en compte activa i ober-
tament, des de la fase de planificació els 
seus efectes en les situacions respectives 
d’unes i altres quan s’apliquin, supervisin 
i avaluïn.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE: La Declaració de les 
Nacions Unides sobre l’eliminació de la vi-
olència contra les dones defineix aquesta 
violència com “tot acte de violència basat 
en la pertinència al sexe femení que tingui 
o pugui tenir com resultat un dany o so-
friment físic, sexual o psicològic per a les 
dones, inclusivament les amenaces de tals 
actes, la coacció o la privació arbitrària de 
llibertat, tant si es produeix en la vida pú-
blica o privada”. La manca d’igualtat en la 
societat possibilita la violència envers les 
dones, al ser considerades éssers mancats 
de drets.
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