
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 
 
Podeu demanar ajut i denunciar 
 
“Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants” (Art. 5 de 
la Declaració Universal els Drets Humans) 
 
“La violència contra les dones és una violació dels drets humans i les llibertats fonamentals” (Resolució 
de l’Assemblea General de Nacions Unides 48/104, de 20 de desembre de 1993). 
 
 

Què és la violència domèstica ? 
 
Qualsevol forma de violència física, psicològica o sexual que pugui patir una persona per part d’una altra 
amb la qual té o ha tingut una relació afectiva o de convivència. 
 
Les dones, els infants i la gent gran o discapacitada en són les víctimes més freqüents. 
 
 

Qui la pot causar ? 
 

• El cònjuge o persona amb la qual hi ha, o hi ha hagut, una relació d’afectivitat, amb o sense 
convivència 

• Els ascendents, descendents o germans de la víctima o de la parella 
• Persones amb responsabilitat sobre individus que estiguin sotmesos a guarda o custòdia en 

centres públics o privats 
 
 

Sou víctima de violència domèstica quan:  
 

• Us donen cops o empentes o patiu qualsevol altre mal físic 

• Us forcen a mantenir relacions sexuals 

• Us humilien constantment, insultant-vos i menyspreant-vos 
• Us amenacen amb fer-vos mal o a fer mal als vostres fills o éssers estimats 

• Us restringeixen la llibertat amb un control social i econòmic excessiu 

• Us assetgen, persegueixen o atemoreixen 

 
 
Com us podem ajudar ? 
 

• Escoltant i atenent el vostre problema i assessorant-vos sobre aquesta situació 
• Informant-vos sobre els vostres drets i sobre els organismes que us poden donar ajuda 
• Assessorant-vos i informant-vos sobre les mesures de seguretat, i vetllar per al seu compliment 
• Tramitant la denúncia corresponent 

 
 

Qui pot denunciar la violència domèstica ? 
 

• Qualsevol persona afectada per aquest tipus de violència 
• Qualsevol persona que sigui testimoni, o tingui coneixement, d’uns fets considerats com a 

violència domèstica  
 
 

Que necessiteu per presentar una denúncia ? 
 
En presentar una denúncia, heu de portar un document d’identificació personal: 
 



• Document d’identitat, passaport, permís de conduir, etc 
• Si no és possible, cal que faciliteu sempre el número del vostre DNI 
 

 

A on es pot presentar una denúncia ? 
 
La formalització d’una denúncia es pot fer a: 
 

• Qualsevol de les comissaries dels Cossos de Policia de Catalunya (mossos d’esquadra i policies 
locals). 

• Jutjat de Guàrdia 
 
 

Recordeu aquests telèfons: 
 

• Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, 088 
• Policia Local de Canet de Mar, 93 794 00 88 
• Línia d’Atenció a les dones en situació de violència 900900120 (24 hores, gratuït i confidencial) 
• Institut Català de les Dones, 93 495 16 00 
• Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Canet de Mar, 93 795 46 79 
• Centre d’Assistència Primària de Canet de Mar (CAP), 93 794 29 61 

 
 
Consells en cas de maltractament o d’agressió sexual:  

En cas de maltractament o d’agressió sexual, s’han de 
tenir presents els següents consells: 
 

• Conservar la calma i denunciar els fets immediatament 
• Avisar a la Policia Local al número de telèfon 93 794 00 88 o als Mossos d’Esquadra al 088 o 

acudeix personalment a la comissaria de policia més propera. En la teva declaració, seràs 
atès/a per personal especialitzat 

• No modifiqueu el vostre aspecte. No es renti ni netegi la roba. No alteri el lloc de l’agressió ja 
que es poden obtenir proves. Aporti la identitat o la descripció del seu agressor i totes aquelles 
dades que consideri d’interès 

• Passarà un reconeixement mèdic pel personal sanitari que l’atendrà convenientment 
• Formalitzarà la denúncia i l’informaran dels seus drets 
• El personal encarregat iniciarà la investigació policial i donarà compte al Jutjat 
• Si té problemes, rep amenaces o es troba insegur/a, informi ràpidament dels fets a la policia 
• Denunciï totes les situacions 
• Col·labora amb la policia en tot moment, ells t’ajudaran 

 
Sol·licitud d’ordre de protecció 
http://www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/contingutpdf/ModelPV.pdf
 
 
 

http://www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/contingutpdf/ModelPV.pdf
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