
ASSISTÈNCIA LLETRADA A 
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 

MASCLISTA



Serveis de guàrdia permanent i torns d'ofici especialitzats (art.
43)

1. El departament de l'Administració de la Generalitat competent
en matèria de justícia ha de disposar el sistema de prestació
dels serveis d'assistència lletrada a les dones que han patit
violència masclista per tal que aquesta assistència compti amb
serveis de guàrdia permanent a tot el territori de
Catalunya.

2. L'Administració de la Generalitat ha de garantir que tota dona
que sigui víctima de violència masclista sigui assistida per
una advocada o advocat i, si escau, procuradora o procurador,
i que les persones professionals hagin rebut la formació
especialitzada en aquesta matèria.



Dret a l'atenció jurídica (art. 41)

Totes les dones, especialment les que pateixen qualsevol de les formes de
violència masclista especificades per aquesta llei, tenen dret a rebre tota
la informació jurídica relacionada amb la situació d'aquest tipus de
violència.
Els serveis d'orientació jurídica que s'ofereixen a la ciutadania han de
garantir, en tot cas, l'atenció jurídica permanent en casos de violència
masclista. Les persones professionals que prestin els serveis han de
fer cursos de formació específica en aquesta matèria com a requisit
per a accedir a aquests serveis o acreditar experiència professional
en el tractament d'aquests assumptes.
El CEJFE del departament de justícia és l'organisme de referència
encarregat d'efectuar la formació específica de les persones
professionals de l'àmbit jurídic i ha d'actuar en coordinació amb el
Centre d'Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista i amb
els col·legis professionals,



Formació de professionals (Art. 19)

El Govern ha de garantir que es dugui a terme la formació contínua i
especialitzada de capacitació de tots els professionals que treballen en
la prevenció, la detecció, l’atenció, l’assistència, la recuperació i la
reparació en situacions de violència masclista.

Els col·legis professionals, les organitzacions sindicals i empresarials i les
administracions públiques competents han d’assegurar que la formació i
la capacitació específiques a què fa referència aquest article
s’incorporin als programes de formació corresponents.

En els cursos de formació s’hi han incloure la perspectiva de gènere, les
causes estructurals i socials de la violència masclista, les seves
característiques, causes, efectes i conseqüències, i la intersecció d’altres
identitats amb la violència masclista.



Article 31 Llei 5/2008 (reforma 17/2020)

6. Quan una dona acudeixi a una comissaria per a presentar

una denúncia com a conseqüència d’haver viscut qualsevol de

les manifestacions de la violència masclista, els agents de la

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra han de requerir

al col·legi d’advocats la presència d’un lletrat per a

garantir l’assistència lletrada des del moment inicial de la

denúncia.

Protocol convingut: 1a assistència comissaria o jutjat



Prestació del servei 

El servei ha de ser prestat pel lletrat/da en servei de guàrdia en
el corresponent Col·legi que pertanyi al torn especialitzat de
violència sobre la dona/masclista, de forma personal i presencial
de manera immediata.

Cal entendre per immediatesa el temps raonable en que el
lletrat es pugui desplaçar a la seu de la comissaria o Jutjat, i que
no hauria d’ excedir d’ una hora.

Si les circumstàncies del cas ho requereixen, la Comissaria de
Policia o el Jutjat facilitarà un primer contacte reservat de forma
telemàtica entre lletrat/da i víctima per a rebre un primer
assessorament i instruccions sobre la forma de procedir mentre
el lletrat es desplaça a Comissaria o seu Judicial.



ACTIVACIÓ D’UN ALTRE LLETRAT/DA

En el supòsit que el lletrat o lletrada que estigui prestant el
servei de guàrdia especialitzat no tingui possibilitat
d’atendre l’assistència assignada en el temps indicat com a
recomanable d’una hora, des de la seva assignació
(essencialment, per estar prestant assistència a altra
assumpte del torn de guàrdia de violència masclista –caldrà
justificar-ho-), es farà una segona assignació en favor de
lletrat o lletrada disponible a través de la figura de
“complement de torn”.





CONTINGUT DE L’ASSESSORAMENT INICIAL

Amb la finalitat per a que serveixi de guia i sens perjudici del criteri

que més s’ajusti als fets concrets en cada moment

- Necessitat de presentar denúncia.

- Intervenir, preguntar, precisar fets de la denúncia,

- Necessitat de demanar ordre d’allunyament o, en el seu cas, de

protecció i explicar el seu contingut de mesures penals i civils.

- Informació sobre el contingut de l’art. 416 LECrim. (en el seu cas)

- Informació sobre la possibilitat que tot i que inicialment decideixi

no exercir l’acusació particular, podrà fer-ho en qualsevol

moment de procediment i mentre exercirem la seva representació

(art. 20.6 de la L.O.1/2004 i art. 14 LO 8/2021).



- Contingut de l’assistència Jurídica Gratuïta,

- Explicar com es desenvoluparà el procediment judicial.

- En cas que la víctima sigui estrangera no comunitària en

situació administrativa irregular a Espanya, caldrà informar-la

dels drets que l’assisteixen d’acord amb la Llei orgànica

4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a

Espanya i la seva integració social (gènere i trata)

- Proveir informació a la víctima sobre entitats públiques i

associacions que li poden prestar diferents tipus de serveis,

suport i prestacions socials (suport psicològic, ajuts

econòmics, recursos d’habitatge).

- Proveir informació a la víctima sobre els drets dels menors en

cas que aquesta tingui fills o filles.





g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar,
se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se
les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de
género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos
procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia
de su condición de víctimas, así como a las personas menores
de edad y las personas con discapacidad necesitadas de
especial protección cuando sean víctimas de delitos de
homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito
de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos
contra la libertad, en los delitos contra la libertad e
indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de
fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en
los hechos






