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INTRODUCCIÓ
Aquesta guia es presenta com un projecte per identificar les 

pràctiques que caracteritzen una bona atenció per a les dones 
que denuncien violències sexuals. El paper dels cossos policials 
és fonamental ja que aquests estableixen el primer contacte amb 
les persones que denuncien. La manera com són ateses pot con-
dicionar la resta del procés, per això és convenient posar a dispo-
sició dels i les agents informació que els pugui ser útil per dur a 
terme aquesta tasca. Dit això, aquesta guia consta de tres parts.

La primera part es centra en oferir contingut formatiu pràctic i 
d’utilitat. S’hi presenten les regulacions a nivell internacional, es-
tatal i català sobre la conceptualització de les violències sexuals 
i les obligacions dels estats i els cossos de seguretat en l’atenció 
a les víctimes. D’aquestes normes en deriva una explicació dels 
estereotips existents sobre aquestes violències i les conseqüèn-
cies, a nivell emocional, de patir-les. Conèixer aquests dos pilars 
bàsics és clau per a l’atenció adequada. La importància d’aquest 
primer apartat rau en la necessitat de conèixer les particularitats 
de les violències sexuals per dotar de coneixement el personal 
dels cossos policials i ajudar a identificar quins són els elements 
que es poden presentar en aquest tipus d’infraccions penals i ad-
ministratives.

La segona part presenta el conjunt de drets que tenen les dones 
que denuncien en casos de violències sexuals i que fan referència 
a l’assistència en el procés de denuncia, així com l’aplicació pràc-
tica d’aquests drets en cas de violències sexuals.

La tercera és un recorregut més específic per cada part del procés 
d’atenció dels cossos policials i s’hi presenta un conjunt de pràc-
tiques necessàries per a un bon acompanyament de les dones.

Irídia és una associació que treballa a Catalunya per 
a la defensa dels drets humans, principalment civils i 
polítics. Apostem per combinar la intervenció directa 
en situacions de vulneració de drets amb el desenvo-
lupament de processos d’incidència política i social 
que tenen per objectiu promoure canvis en les po-
lítiques públiques; tot això a través d’una estructura 
estable, sostenible i independent.

El contingut d’aquest informe és responsabilitat ex-
clusiva d’Irídia i no reflecteix necessàriament l’opinió 
de l’Ajuntament de Barcelona ni de la Generalitat de 
Catalunya. 

La Guia de Bones Pràctiques pels Cossos Policials 
en l’Atenció de Violències Sexuals s’emmarca dins el 
Projecte La Violència després de la Violència: Cossos 
Policials envers la violència masclista dissenyat i exe-
cutat per l’Àrea de Gènere d’Irídia. 

Publicació: desembre de 2019
Coordinació general: Judith Erill Guixé 
Autoria: Sara Tobío Lamoso
Col·laboracions: Elda Monsalve Crayssac 
Disseny i maquetació: Melissa Fernández Saad 
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El present document, doncs, s’ha d’entendre com una totalitat, 
tant la part formativa com la de reconeixement dels drets de les 
víctimes són indispensables i constitueixen bones pràctiques en 
si mateixes a l’hora d’actuar, ja que saber com operen les accions 
que constitueixen delictes o faltes administratives ens permet 
millorar l’atenció a les persones que es dirigeixen als serveis po-
licials i, alhora, la investigació i compliment de les funcions dels 
cossos policials, és a dir, la defensa dels drets i llibertats de les 
persones, la protecció i la prevenció i combat de les infraccions 
tant penals com administratives.

Aquesta guia es basa en la idea que els i les agents dels cossos 
policials formen part de la nostra societat i, per tant, la manera 
com interpreten i atenen aquest tipus de delictes està influenci-
ada per les idees i els plantejaments del cos social. Per això és 
necessària una formació específica en aquest tipus de violències 
que inclou també particularitats i una certa complexitat a l’hora 
d’entendre com s’esdevenen i quines en són les conseqüències 
per a les víctimes.

Les atencions policials s’entenen com un servei públic per a la 
ciutadania i, d’acord amb aquest plantejament, és necessari que 
la intervenció es realitzi des d’un enfocament que situï la víctima 
al centre. S’han de tractar les dones que accedeixen al sistema de 
denúncia per casos de violència sexual com a subjectes dels seus 
propis processos amb la capacitat de prendre decisions pròpies.

Finalment, la metodologia que s’empra per realitzar la guia és la 
investigació i les entrevistes a funcionaris de cossos policials, do-
nes denunciants, advocades especialitzades en aquesta tipologia 
de casos i tècnics de l’Ajuntament de Barcelona de les àrees rela-
cionades amb aquesta temàtica. La finalitat és complementar les 
investigacions, estudis i plantejaments ja existents des del marc 
acadèmic i legal amb les pràctiques i experiències establertes en 
el context actual de la ciutat de Barcelona.

1- FORMACIÓ EN VIOLÈNCIES SEXUALS 
1.1. VIOLÈNCIES SEXUALS: CONCEPTE I OBLIGACIONS DE 
L’ESTAT I DELS COSSOS POLICIALS SEGONS LA LEGISLA-
CIÓ VIGENT

El respecte dels drets i llibertats de les dones passa pel re-
coneixement i la garantia d’una vida sense violències i l’Estat és 
responsable d’habilitar els mecanismes necessaris per aconse-
guir-ho a través d’una legislació que es compleixi de manera 
efectiva. Així doncs, els funcionaris de l’Estat són també respon-
sables de complir aquesta obligació estatal.

Aquest apartat defineix els conceptes de violències, d’una banda, 
i les obligacions de l’Estat i els cossos policials, de l’altra. S’ha op-
tat per un enfocament des del dret internacional, estatal i català. 
La finalitat és presentar les obligacions actuals dels i les agents 
segons la legislació actual, un element clau per a la bona actuació 
i el compliment de les normes vigents. Amb aquesta idea com a 
punt de partida, desenvoluparem apartats formatius que prete-
nen donar les eines necessàries per comprendre la complexitat de 
les violències sexuals més enllà dels tipus i infraccions existents, 
que ja formen part dels coneixements del personal policial.

1.1.1.LES VIOLÈNCIES SEXUALS: VIOLÈNCIES MASCLISTES

Què són?

Les violències sexuals són un ti-
pus de violència masclista, i així 
es reconeix en el cos legislatiu. 
A nivell internacional i autonò-
mic es recull de manera espe-
cífica com una violència més en 

la diversitat de supòsits que en-
globa el terme violències mas-
clistes. De la mateixa manera, la 
llei estatal LO 1/2004 de mesu-
res de protecció integral contra 
la violència de gènere també 
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recull la violència sexual com a 
violència vers la dona, tot i que 
en aquest cas, queda reduïda 
als casos que l’autor sigui la pa-
rella o exparella o una relació 
anàloga. El problema és que, 
tot i que aquestes violències es 
reconeixen com a masclistes, 
les respostes normatives són 
diferents segons l’àmbit en què 
s’esdevinguin.

Quan parlem de violències se-
xuals en plural, pretenem vi-
sibilitzar totes les conductes, 
manifestacions, circumstàncies 
i conseqüències que integra el 
terme (Toledo i Pineda, 2016) i 
així evitem que la diversitat de 
violències sexuals es redueixi a 
actuacions molt concretes que 
limiten la realitat.

Les violències es creuen

És important subratllar que, en 
el moment de regular les infrac-
cions, les normes no tenen en 
compte les especificitats que 
ens trobem a la vida real. Mal-
grat que els cossos normatius 
inclouen classificacions i tipus 
per poder regular i atendre les 
violències existents:

“Sovint no és possible fer una 
separació o delimitar amb exac-
titud categòrica la violència fí-
sica, psicològica o sexual, atès 
que una dona pot patir-les totes 
tres simultàniament en una rela-

ció de parella amb un home; de 
la mateixa manera que no es pot 
desvincular l’assetjament sexual 
de la violència psicològica, entre 
d’altres” (Toledo i Pineda, 2016: 
17).

És a dir, que és molt possible 
que en la pràctica quotidiana 
ens trobem fets amb violències 
diverses i, per tant, la regulació 
vigent no s’ha d’entendre com 
un concepte rígid i excloent. 
Les distincions establertes ens 
permeten identificar les espe-
cificitats de cadascuna.

Agressor i agredida

Les dades mostren que les per-
sones agredides són, en la im-

mensa majoria, dones (nenes 
incloses). L’enquesta estatal so-

bre delictes a la llibertat sexual 
de l’any 2017¹ indica que en un 
84% dels casos és així. Els casos 
d’agressions a homes són resi-
duals, excepte quan parlem de 
menors d’edat, un grup que in-
clou una xifra més alta de nens 
agredits.

Quant a l’agressor, les xifres mos-
tren que pràcticament sempre 
són homes. L’enquesta que s’ha 
mencionat en el paràgraf ante-
rior mostra que l’agressor és un 
home en el 96% dels casos.

Cal que el llenguatge que utilit-
zem reflecteixi aquestes dades. 
Així, quan parlem en termes ge-
nerals, utilitzarem termes com 
agressor i agredida, per tal de 
marcar qui exerceix la violència 
i qui la rep. Utilitzar termes neu-
tres seria ocultar una qüestió 
fonamental a l’hora de parlar 
de violències sexuals: la posició 
que hi ocupen homes i dones.

1. Enquesta estatal de l’any 2017: http://www.interior.gob.es/documents/10180/0/Informe+-
delitos+contra+la+libertad+e+indemnidad+sexual+2017.pdf/da546c6c-36c5-4854-864b-
a133f31b4dde

2. Aquesta idea és clau en l’atenció, especialment pel tractament i la interacció amb les 
dones que presenten una denuncia.

El concepte dones

És fonamental que, quan parlem 
de dones, ho fem des d’una òp-
tica inclusiva i que tinguem tam-
bé present les dones trans, in-
dependentment del gènere que 
indica el document d’identitat. 
Aquest aclariment és necessari 

per evitar una vulneració dels 
drets de les dones trans de no 
reconeixement i de la doble vic-
timització constant. Les dones 
trans són les dones que s’iden-
tifiquen amb aquesta catego-
ria² , així com també les nenes.

1.1.2. LEGISLACIÓ INTERNACIONAL

A nivell internacional hi ha convenis i tractats, vinculants o 
d’obligat compliment per a l’estat espanyol, que recullen disposi-



6

Guía de 
Bones 

Práctiques

7

cions sobre formes de violències sexuals contra les dones. És per 
això que conèixer-les és vital, ja que es tracta de normes aplica-
bles i que en diversos casos regulen qüestions relatives al proce-
diment i a l’atenció així com a la concepció de les violències.

Aquestes normes no només marquen la regulació actual de les 
violències sinó també el camí que han de seguir els estats a l’ho-
ra de legislar en aquesta matèria.

N
O

RM
ES

 
IN

TE
RN

AC
IO

N
AL

S
CO

N
CE

PT
E 

D
E 

VI
O

LÈ
N

CI
A

VI
O

LÈ
N

CI
ES

 
SE

XU
AL

S
O

BL
IG

AC
IO

N
S 

D
E 

L’E
ST

AT
CO

SS
O

S 
PO

LI
CI

AL
S

Co
nv

en
ci

ó 
so

br
e 

l’e
lim

i-
na

ci
ó 

de
 to

ta
 fo

rm
a 

de
 

di
sc

rim
in

ac
ió

 c
on

tr
a 

la
 

do
na

 (i
nc

lo
sa

) 
Re

co
m

an
ac

ió
 g

en
er

al
 

nú
m

. 1
9 

 (r
el

at
iv

a 
a 

la
 

vi
ol

èn
ci

a)

Fo
rm

a 
d

e 
d

is
cr

im
in

a-
ci

ó
 q

ue
 in

hi
b

ei
x 

g
re

um
en

t l
a 

ca
p

ac
ita

t 
d

e 
la

 d
o

na
 d

e 
g

au
d

ir 
d

e 
d

re
ts

 i 
lli

b
er

ta
ts

 d
e 

la
 m

at
ei

xa
 m

an
er

a 
q

ue
 l’

ho
m

e 
(in

cl
o

u)
 

ac
te

s 
q

ue
 in

fli
g

ei
xe

n 
m

al
 o

 p
at

im
en

t d
e 

ca
rà

ct
er

 fí
si

c,
 m

en
ta

l 
o

 se
xu

al
, l

es
 a

m
en

a-
ce

s,
 la

 c
o

ac
ci

ó
 i 

al
tr

es
 

fo
rm

es
 d

e 
p

riv
ac

ió
 d

e 
la

 ll
ib

er
ta

t.

N
o

 s
’h

i 
es

p
ec

ifi
q

ue
n.

La
 c

o
rr

es
p

o
ne

nt
 

d
ili

g
èn

ci
a 

p
er

 
p

re
ve

ni
r, 

in
ve

st
ig

ar
 i,

 
d

e 
co

nf
o

rm
ita

t a
m

b
 

la
 le

g
is

la
ci

ó
 n

ac
io

na
l, 

ca
st

ig
ar

 to
t a

ct
e 

d
e 

vi
o

lè
nc

ia
 c

o
nt

ra
 la

 
d

o
na

, s
ig

ui
n 

ac
te

s 
p

er
p

et
ra

ts
 p

er
 l’

Es
ta

t 
o

 p
er

 p
ar

tic
ul

ar
s 

(a
rt

. 4
c)

.

C
ap

ac
ita

ci
ó

 d
el

s 
fu

nc
io

na
-

ris
 e

st
at

al
s 

(e
n 

co
nc

re
t 

el
s 

co
ss

o
s 

p
o

lic
ia

ls
) e

n 
aq

ue
st

a 
C

o
nv

en
ci

ó
 p

er
 a

 l’
ap

lic
ac

ió
 

ef
ec

tiv
a.

 (R
ec

o
m

an
ac

ió
 

co
nc

re
ta

 2
4B

)

(c
o

m
p

le
m

en
ta

ci
ó

) 

C
as

 C
ED

A
W

- 
V

E
R

TI
D

O
 V

. 
FI

LI
PI

N
ES

:
Es

 c
o

ns
id

er
a 

q
ue

 n
o

 h
i h

a 
in

ve
st

ig
ac

ió
 o

 ju
d

ic
i 

im
p

ar
ci

al
 e

n 
ca

s 
d

e 
p

re
ju

d
ic

is
 o

 n
o

ci
o

ns
 

es
te

re
o

tip
ad

es
 s

o
b

re
 le

s 
ac

tit
ud

s 
i l

es
 c

ar
ac

te
rís

ti-
q

ue
s 

d
e 

le
s 

ví
ct

im
es

 o
 le

s 
p

er
so

ne
s 

ac
us

ad
es

 q
ue

 le
s 

af
ec

te
n 

o
 h

i i
nt

er
fe

re
ix

en
.



8

Guía de 
Bones 

Práctiques

9

1.1.3. LEGISLACIÓ ESTATAL

A nivell estatal hi ha dos tipus de regulacions que separen 
els àmbits de protecció de les denunciants de violències sexuals. 
Aquesta divisió depèn dels vincles afectius.

Fora d’aquest àmbit de relació, passem al codi penal, que com-
bina dos criteris per estructurar la diferència entre els delictes 
sexuals, per ordre de gravetat. D’una banda, es diferencien els 
abusos sexuals de les agressions sexuals, basant-se en l’existèn-
cia o absència de violència en la comissió de l’acte. D’altra ban-
da, s’avalua el nivell de contacte sexual, ja que es consideren 
més greus els casos que inclouen penetració, anomenats vio-
lació. Aquesta perpetuació de la distinció entre els actes tenint 
en compte si hi ha hagut penetració contribueix a minimitzar la 
gravetat d’altres actes de violència sexual.

Pel que fa a les obligacions dels cossos de seguretat, en el segon 
apartat d’aquesta guia ens fixem en els drets de les víctimes dels 
delictes i específicament de les violències sexuals, així com en 
les pràctiques per una atenció adequada.
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LLEI

LLEI ORGÀNICA 
1/2004

CONCEPTE 
DE VIOLÈNCIA

ÀMBIT 
D’APLICACIÓ

Compren qualsevol acte de 
violència física i psicològica, 
incloses les agressions a la 
llibertat sexual, les amena-
ces, les coaccions o la 
privació arbitrària de 
llibertat.

La violència que, com a 
manifestació de la discrimi-
nació, la situació de 
desigualtat i les relacions de 
poder dels homes sobre les 
dones, s’exerceix per part 
dels cònjuges, presents o 
passats, o amb qui hagin 
establert relacions afectives, 
independentment de la 
convivència.



10

Guía de 
Bones 

Práctiques

11

1.1.4. LEGISLACIÓ CATALANA

Aquest conjunt de normes fan necessària una formació especí-
fica en aquets delictes, així com en els estereotips existents, per 
tal de poder eliminar-los. Ambdues qüestions són indispensa-
bles per assegurar una atenció adequada.

1.2. ELS ESTEREOTIPS SOBRE LES VIOLÈNCIES SEXUALS

Un estereotip és una idea preconcebuda o una visió gene-
ralitzada de les característiques, atributs o rols que s’assigna a un 

grup social determinat (Cusack, 2014). En el cas de les violències 
sexuals, alguns dels estereotips fan referència a la identitat de 
les dones que pateixen agressions, a la reacció que tenen i als 
espais on s’esdevenen les violències sexuals.

Els estereotips condicionen l’atenció dels i les agents i també els 
informes policials ja que “provenen directament dels mites sobre 
la violació que estan profundament arrelats a la cultura general” 
(estudi de Tomlinson, 1999: 86). També condicionen, inconscient-
ment, la imparcialitat en la investigació i l’atenció perquè hi ha 
una tendència a posar en dubte els relats que no coincideixen 
amb aquestes nocions. A més, aquests estereotips condicionen 
la dona agredida que, si no encaixa amb el model de “violència 
sexual” o “víctima real”, pot sentir més inseguretat a l’hora de 
denunciar. En aquests casos la dona pot sentir que es qüestiona 
el relat que explica o que se la fa culpable d’un delicte que ha 
comès l’agressor.

1.2.1. ELS MITES SOBRE LA VIOLACIÓ

Sovint la violència sexual s’associa directament a la viola-
ció, a pesar de la multiplicitat de formes que té. El pes que té la 
violació ha provocat que la majoria d’estereotips es construeixin 
a partir d’aquest acte, tanmateix, la majoria es poden traslladar 
també a la resta de violències sexuals.

Quan parlem dels mites, parlem dels estereotips que determinen 
què és una violació i on passa:

“Un acte de penetració violenta i contundent d’un estrany 
durant un atac llampec en un lloc públic i desert. La víctima es 
presenta com una dona blanca moralment respectable que pa-
teix lesions físiques mentre s’oposa a l’agressor” (Du Mont, Mi-
ller i Myhr, 2003). 

Violència sexual i 
abusos sexuals: 
comprèn qualsevol 
acte de naturalesa 
sexual no consentit 
per les dones, 
inclosa l’exhibició, 
l’observació i la 
imposició, per mitjà 
de violència, 
intimidació, de 
prevalença o de 
manipulació 
emocional, de 
relacions sexuals, 
amb independència 
que la persona 
agressora pugui 
tenir amb la dona o 
la menor una relació 
conjugal, de parella, 
afectiva o de 
parentiu (article 4.c).

LLEI

LLEI 5/2008 
DEL DRET DE 
LES DONES A 
ERRADICAR 
LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

CONCEPTE 
DE VIOLÈNCIA

VIOLÈNCIA 
SEXUAL

La violència que 
s’exerceix contra les 
dones com a 
manifestació de la 
discriminació i de la 
situació de 
desigualtat en el 
marc d’un sistema 
de relacions de 
poder dels homes 
sobre les dones i 
que, produïda per 
mitjans físics, 
econòmics o 
psicològics, incloses 
les amenaces, les 
intimidacions i les 
coaccions, tingui 
com a resultat un 
dany o un patiment 
físic, sexual o 
psicològic, tant si es 
produeix en l’àmbit 
públic com en el 
privat (article 3.a)

REVICTI-
MITZACIÓ

El maltractament 
addicional exercit 
contra les dones 
que es troben en 
situacions de 
violència masclista 
com a conseqüèn-
cia directa o 
indirecta dels 
dèficits quantitatius 
i qualitatius de les 
intervencions dutes 
a terme pels 
organismes 
responsables, i 
també per les 
actuacions desen-
certades provinents 
d’altres agents 
implicats 
(article 3.h). 
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La idea de víctima implica que el relat de les dones que no en-
tren en la noció tradicional de respectabilitat serà més qüestio-
nat. Parlem de treballadores sexuals, dones amb alguna discapa-
citat (física o cognitiva), dones psiquiatritzades, lesbianes, dones 
amb ingressos baixos, dones que fan autoestop o que han estat 
bevent en algun club nocturn (McIntyre et al., 2000; Nightingale, 
1991; Sheehy, 2000; Stewart et al., 1996). A més, l’ètnia és un altre 
aspecte principal: les dones no blanques tenen més dificultats 
perquè el seu relat sigui creïble (Razack 1994).

La credibilitat de les dones passa per entendre que no han pro-
piciat el delicte (Stewart, Dobbin i Gatowski, 1996), per això tam-
bé han de resistir-se a l’agressor (amb lesions per demostrar-ho; 
Cook, David i Grant, 2001), informar la policia de l’incident im-
mediatament (Kelly, 2002) i estar emocionalment traumatitzades 
per l’assalt (Jordan, 2001). Les víctimes que surten d’aquest es-
quema es consideren responsables d’acusacions falses o fins i 
tot culpables (Masser, Lee, Mckimmie, 2009).

A tots aquest mites, hi hem de sumar la idea que la motivació 
d’aquests actes és el desig sexual. Tanmateix, aquesta idea no 
ens ajuda a veure’ls com a delictes violents amb el poder i el 
control per provocar por i humiliació com a motivació principal 
“(tots els agressors) comparteixen com a característica socialit-
zadora l’autoafirmació de l’home a través de la utilització de la 
relació sexual” (Galiana i De Marianas, 1994: 17). Els agressors no 
són persones amb problemes mentals sinó homes, normalment 
del seu entorn proper, que exerceixen el poder i el control del 
cos de la dona.

Aquests estereotips, més o menys freqüents, condicionen l’aten-
ció que reben les víctimes perquè com més s’assembli el relat al 
mite, més credibilitat tindrà a nivell social, policial i judicial.

3. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_es.pdf

1.2.2. LA REALITAT QUE ENS ENVOLTA 

A pesar d’aquest imaginari, quan parlem de violències 
sexuals, l’únic que podem afirmar és que els agressors són ho-
mes i les agredides, dones. 

A nivell europeu, les enquestes mostren que una de cada quatre 
dones que han estat víctimes d’agressions sexuals no van co-
municar-ho a la policia ni a cap altra organització per un senti-
ment de vergonya i deshonra (enquesta FRA, 2014)³. Aquesta 
dada evidencia que els estereotips són un condicionant a l’hora 
de denunciar. Així mateix, els estudis mostren que en la majoria 
de denuncies, les dones van a comissaria passades 24 hores de 
l’agressió (OMS, 2013).

Totes aquestes idees preconcebudes s’allunyen de les dades ob-
tingudes en enquestes. Per exemple, quant al mite que l’autor 
és una persona desconeguda, les estadístiques mostren que la 
majoria de les víctimes d’una violació coneixen l’agressor “no-
més el 18,6% de les violacions que es produeixen fora de l’àmbit 
de la parella són de desconeguts” (Primera enquesta de percep-
ció social de la violència sexual, 2018: 58). Pel que fa als espais, 
la majoria de les agressions són a casa de la víctima o de l’autor 
(enquesta FRA, 2014), fet que també confirma que els agressors 
són persones conegudes. Tanmateix, és cert que poden ocórrer 
en altres llocs com els espais públics, els col·legis, els centres de 
treball, etc. 

Quan parlem de les conseqüències de les violències sexuals, si 
ens fixem en les lesions físiques, les estadístiques mostren que 
tan sols una tercera part de les dones en té de manera visible 
(OMS, 2013). Aquest indicador es relaciona amb el fet que la 
dona s’hagi oposat a l’agressor per tal que el seu relat sigui cre-
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ïble; simultàniament, però, es fan públiques les històries de do-
nes que van combatre l’agressor i van ser assassinades. Aquesta 
relació combat-mort fa que les dones tinguin més por de provar 
de fugir:

“Si durant l’atac la dona es va quedar paralitzada de por, 
aquest element se li girarà en contra, ja que pot ser interpretat 
com a gaudi de la situació. Altres víctimes reaccionen i lluiten 
per escapar-ne, i moren per haver provat d’escapar. Altres acon-
segueixen dissociar la ment del cos, com si no sentissin res, com 
si desconnectessin per tal d’evitar l’agressió” (Trujano, 1991: 7).

Aquests exemples són una mostra de la realitat de les violències 
sexuals i és imprescindible que els tinguem en compte perquè la 
majoria de les pràctiques que revictimitzen les dones sorgeixen 
del fet que siguin constantment qüestionades, també per part 
dels cossos de seguretat.

1.2.3. EL TRAUMA EN LES VIOLÈNCIES SEXUALS

Sobre les conseqüències emocionals i psicològiques o el 
grau d’afectació de les dones agredides, també hi ha mites que 
és necessari eliminar per evitar una doble victimització.

La victimització (el fet de ser víctima d’un delicte) pot tenir unes 
repercussions psicològiques molt negatives en l’estabilitat emo-
cional de les persones afectades, especialment en el cas de les 
víctimes de violació. De fet, el 25% de totes les víctimes experi-
menten estrès posttraumàtic com a conseqüència d’un delicte, 
però aquest percentatge pot augmentar fins el 50-60% en el cas 
de les dones agredides sexualment (Kilpatrick, Veronen i Best, 
1985).

Quan parlem de trauma NO podem associar-ne les conseqüèn-
cies a un grau d’afectació determinat o una crisi emocional que 

deixa la dona destrossada anímicament i sense poder seguir les 
activitats de la vida quotidiana: 

“algunes dones responen molt emotivament però n’hi ha que 
al principi estan molt calmades, que és una conseqüència de la 
incredulitat i la commoció, i de sobte esclaten” (Trujano, 1991:6).

Es pot manifestar de moltes formes i dependrà de com reac-
ciona i es protegeix cada dona. Per tant, no hi ha una manera 
“correcta” de reaccionar en cas de violència sexual, cada dona 
pot viure-la d’una manera diferent i el grau d’afectació que pot 
patir també és molt diferent. A més, en aquest tipus de violèn-
cies, les conseqüències es poden allargar en el temps i el procés 
de recuperació passa per diverses fases amb variacions cons-
tants de l’estat emocional o psicològic. La reacció psicològica 
dependrà, entre altres variables, de la intensitat del trauma, les 
circumstàncies del fet, l’edat, l’estabilitat emocional prèvia, les 
experiències, els recursos psicològics propis o el suport social i 
de l’entorn (Sarausa, Echeburúa i Corral, 1993).

La causa, segons que ens indiquen estudis especialitzats, és un 
“incident crític” o un fet o circumstància que provoca un nivell 
d’estrès que sobrepassa les capacitats habituals de fer-hi front 
d’una persona.

És per això que podem afirmar que una violència sexual s’afronta 
de maneres diferents i que l’afectació de cada dona està condi-
cionada per variables i circumstàncies múltiples. Vincular la imat-
ge d’afectació d’una dona agredida que es considera correcta 
a la credibilitat del relat és un acte totalment revictimitzador, un 
senyal de mala praxi que cal erradicar. És més, els malestars psí-
quics i l’afectació van molt lligats al sentiment de culpa que pot 
aparèixer com a conseqüència dels estereotips i judicis per part 
de l’entorn o de les persones que acompanyen les dones que 
denuncien. En el cas dels cossos de seguretat, això significa que 
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han de rebre formació específica en relació amb els efectes d’un 
trauma en els éssers humans i tractar cada dona agredida amb 
consideració, professionalitat i compassió.

2. ELS DRETS DE LES VÍCTIMES/SUPERVIVI-
ENTS POSATS EN PRÀCTICA

La Llei 4/2015 de l’Estatut de la Víctima del Delicte recull els 
drets processals aplicables a les dones que denuncien violències 
sexuals. En aquest apartat es destaquen els articles que esta-
bleixen les pràctiques que conformen una bona atenció i que, 
a més, estan reconegudes per la llei com a drets de les dones 
agredides.

2.1. DRET A ENTENDRE I SER ENTESA (ARTICLE 4) 

Aquest article recull també la necessitat d’utilitzar un llen-
guatge clar, senzill i accessible que tingui en compte les carac-
terístiques personals i, especialment, les necessitats de les per-
sones amb discapacitat sensorial, intel·lectual o mental o les 
menors d’edat. S’oferiran, des del primer contacte, interpretació 
en llengua de signes o les mesures de suport a la comunicació 
oral necessàries a persones sordes, amb discapacitat auditiva o 
sordcegues.

És important adaptar el llenguatge jurídic que sovint resulta di-
fícil d’entendre a les persones que no hi estan habituades. S’ha 
d’oferir a les dones agredides la possibilitat de fer les preguntes 
necessàries perquè la informació els sigui entenedora. També 
hem d’assegurar-nos que la víctima entén la finalitat de cada fase 
del procés i que és conscient els drets que té en tot moment.

Des del primer contacte amb les autoritats, la víctima podrà es-
collir una persona que l’acompanyi. Aquest dret és el primer que 
s’ha de comunicar a la dona agredida i és fonamental per poder 
generar un espai més segur. La resta del procediment es paralit-
zarà en cas que aquesta persona no hi sigui i fins que arribi, llevat 
que la víctima desitgi continuar.

2.2. DRET A LA INFORMACIÓ DES DEL PRIMER CONTACTE 
AMB L’AUTORITAT COMPETENT (ARTICLE 5)

Totes les víctimes tenen dret, des del primer contacte amb 
les autoritats i funcionaris, inclòs el moment previ a la presenta-
ció de la denuncia, a rebre, sense demores innecessàries, infor-
mació adaptada a les circumstàncies i condicions personals i a la 
naturalesa del delicte, i dels danys i perjudicis que ha patit.

Aquest dret s’ha de complir, per tant, abans de presentar la de-
nuncia sense identificar la persona que la sol·licita. Per això, s’ha 
d’aportar la informació necessària en relació amb el procedi-
ment, els serveis públics disponibles i les conseqüències d’inter-
posició d’una denuncia, així com també les normes administrati-
ves i, específicament, la Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la integració social.

2.3. DRET D’ACCÉS ALS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA I SUPORT 
(ARTICLE 10)

Les autoritats o funcionaris que estiguin en contacte amb 
les víctimes les hauran de derivar a les Oficines d’Assistència a 
les Víctimes, quan sigui necessari segons la gravetat del delicte.

En els casos de violències sexuals s’hauran de derivar totes les 
dones agredides a aquest servei, llevat que hi hagi una negativa 
explícita per part de la víctima.
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2.4. MESURES DE PROTECCIÓ (ARTICLE 25 I 26)

S’adopten durant la fase d’investigació i poden ser acor-
dades en la fase inicial pels funcionaris de la policia (article 24). 
Quant a la declaració, es contempla:

a) Que es faci en sales especialment adaptades.
b) Que els professionals tinguin una formació especialitzada  
     sobre el tema.
c) Que sigui sempre la mateixa persona qui prengui decla- 
    ració a la víctima.
d) Que la presa de declaració la faci una dona si així se  
    sol·licita. 

En els casos de violències sexuals és necessari que aquestes me-
sures es prenguin en tots els casos per les particularitats del de-
licte. Sempre que sigui possible, les víctimes seran ateses per 
una dona. En cas que hi hagi personal amb formació en violènci-
es sexuals que siguin homes, la víctima podrà decidir qui prefe-
reix que l’atengui.

Per als casos de víctimes menors o amb alguna discapacitat  
(article 26): 

a) Es gravaran las declaracions per reproduir-les després  
    durant el judici.
b) Les declaracions les prendran experts. 

Ambdues mesures són necessàries per evitar la doble victimitza-
ció. Constitueix també una bona pràctica fer-les extensibles a la 
resta de dones agredides.

3. LA VÍCTIMA AL CENTRE: L’ATENCIÓ 

En aquest apartat ens centrarem en els procediments per dur 
a terme una atenció que pugui eliminar o, si més no, reduir la do-
ble victimització. És necessari que la idea de “posar la víctima al 
centre” sigui present durant tot el procés. Aquesta pràctica im-
plica que l’atenció s’ha de centrar en les necessitats de la dona 
agredida, generant espais segurs i aportant-li tota la informació 
necessària perquè sigui ella qui prengui les decisions des del 
primer moment i durant tota la investigació.

3.1. EL CONTACTE INICIAL: L’ASSISTÈNCIA MÈDICA I ELS 
DRETS DE LES DONES AGREDIDES

Des del primer moment és imprescindible que siguem curo-
sos amb la comunicació així com que establim una bona relació 
amb la víctima. S’ha de comunicar sempre des del respecte per 
tal que la dona se senti compresa i no jutjada. Com que no per-
toca als cossos policials fer una valoració sobre la veracitat de la 
declaració, hem d’evitar qualsevol pràctica que pugui fer pensar 
que es qüestiona o nega el relat, que és una pràctica revictimit-
zadora. És important que el primer contacte amb el procediment 
judicial no sigui el rebuig.

Pel que fa a la posició i la forma d’establir la comunicació amb la 
dona agredida, des del primer moment i durant tot el procedi-
ment, hem de tenir en compte tres qüestions:
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BONES PRÀCTIQUES

En aquest primer contacte s’ha de recollir la informació 
indispensable per avaluar quines són les necessitats pel 
que es refereix a seguretat i salut, així com per assegurar 
la preservació de les fonts de proves. S’ha de buscar un 
lloc tranquil i oferir a la víctima d’anar-hi per poder parlar. 
És important que sigui a prop del lloc on són4 i que sigui 
la dona qui prengui la decisió d’anar-hi voluntàriament. 

»

4. A tal d’exemple, si fossin al carrer, buscaríem un lloc sense soroll, privat, sense persones 
circulant per la zona, amb llum (natural si és possible).

5. Si es deriva la resta del procediment, convé que la persona que durà la investigació en rebi 
la informació. La repetició del relat constant és revictimitzadora.

En aquest moment no s’aprofundirà en les circumstànci-
es específiques dels fets, es farà posteriorment durant la 
declaració. És imprescindible que si la Guàrdia Urbana fa 
la primera atenció⁵ , traslladi tota la informació que s’ha 
recollit en aquest moment al cos de Mossos d’Esquadra. 
Així evitarem haver de tornar a explicar els fets i, per tant, 
la revictimització.

Una mesura bàsica durant el primer contacte amb la dona 
agredida és oferir-li assistència mèdica. Hem de fer-li sa-
ber que aquesta prova és molt rellevant però no podem 
pressionar-la, ja que és primordial que sigui ella qui deci-
deixi assistir a un centre mèdic. Si està sola, hem de co-
municar-li que pot demanar que una persona de confiança 
l’acompanyi. Els i les agents oferiran sempre el trasllat al 
centre hospitalari i l’acompanyament, i la víctima podrà 
decidir si l’accepta.

Seguidament, hem de llegir els drets reconeguts en la le-
gislació de forma pausada i comprensible des del primer 
moment, en ordre i deixant temps perquè la víctima pu-
gui processar la informació i prendre decisions. Aquesta 
informació es comunicarà de forma oral i escrita. És im-
portant donar l’opció que en tot moment una persona de 
confiança acompanyi la víctima, també en el moment de 
la lectura de drets. És indispensable comunicar-li que pot 
rebre l’assistència d’un advocat o advocada d’ofici i infor-
mar-la que en aquests casos té dret a assistència gratuïta. 
També s’han de comunicar el conjunt de mesures de pro-

»

»

»

LL
EN

GU
AT

GE

Cal escoltar amb interès, sense 
interrupcions ni judicis. 

Hem de mostrar empatia. És 
necessari que percebi interès cap 

a l’experiència que ha viscut, 
sense posar en dubte el relat.

ES
CO

LTA Clar i entenedor

Cal respectar els silencis, 
adaptant els temps als que cada 

dona necessiti. Hem de 
propiciar un ambient tranquil i 

segur.

No convé abusar de la paraula 
víctima, cal reconèixer aquesta 
situació però no podem reduir 
la persona a una categoria. Es 

pot emprar el terme supervivent 
com a complementari. 

CO
M

UN
IC

AC
IÓ

 N
O VERBAL

Postura respectuosa i relaxada, 
orientada a la persona

To de veu tranquil

Expressió facial càlida
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3.2. LA DECLARACIÓ 

En aquesta fase s’ha de valorar en quins casos la dona agre-
dida pot estar en situació de xoc6; si és així, s’ha de plantejar la 
possibilitat que descansi i presenti la denuncia en un altre mo-
ment. Ha de ser ella qui prengui la decisió.

Durant la declaració les dones poden tenir dubtes, dificultats per 
recordar determinats moments o per seguir un ordre cronolò-
gic exacte dels fets, especialment quan l’agressió és recent. En 
aquests casos és important transmetre calma i explicar-los que 
aquesta confusió és normal i que es podrà completar la declara-
ció més endavant en cas que en recordin més detalls. 

Hem de tenir en compte que de vegades la víctima necessita 
més temps i, per tant, no hem de veure la construcció del relat 
de l’atac sexual com un fet aïllat sinó com un procés.

6. Si no podem valorar aquesta circumstància, se li oferirà directament la possibilitat de 
posposar la declaració.

tecció que pot sol·licitar segons el cas, és important que 
després d’un episodi així es garanteixi la seguretat de la 
víctima/supervivent.

BONES PRÀCTIQUES

La declaració en casos de violències sexuals ha de rebre 
atenció prioritària. En cas que la dona hagi d’esperar, s’ha-
bilitarà un espai més íntim i privat que la sala d’espera, on 
ha de passar el mínim temps possible ja que se n’ha de 
prioritzar l’atenció.

»

S’ha d’habilitar la sala on declararà perquè sigui un espai 
acollidor i privat.

En aquest moment se li recordaran els drets d’una forma 
pausada i tranquil·la.

Hi haurà una persona del Grup d’Atenció a la Víctima du-
rant la declaració per encarregar-se de la part relaciona-
da amb l’acompanyament. El contacte visual o l’atenció a 
les emocions que es manifesten són pràctiques necessà-
ries per una atenció adequada. Es recomana que hi hagi 
dues persones i que una s’encarregui d’aquesta tasca. En 
cas que hi hagi un psicòleg o psicòloga, s’encarregarà de 
l’acompanyament.

En el moment de la declaració hi podrà haver una persona 
que acompanyi la dona agredida, si ella ho desitja. En cas 
que estigui sola, li hem de recordar que pot trucar a una 
persona de confiança perquè l’acompanyi.

Hem d’explicar en què consisteix la denuncia i el procedi-
ment, quina informació és rellevant i que hi ha determina-
des preguntes que són necessàries.

Hem de fer saber a la dona que disposa del temps que cal-
gui per explicar els fets i li podem oferir un descans quan el 
necessiti, o sortir de la sala si ho creu convenient.

Hem d’informar-la que ha de fer la declaració del cas des 
del principi fins al final i que ha de ser tan exhaustiva com 
sigui possible. Li hem de comentar que al final pot ser que 
fem preguntes concretes si són pertinents per aclarir algun 
punt de la declaració.

No la podem interrompre mentre declara i hem de deixar 
que narri els fets tranquil·lament.

»

»

»

»

»

»

»

»
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3.2.1. PARTICULARITATS 

Menors 
• Hem de permetre que expliqui els fets amb les seves pròpi-

es paraules. No podem completar frases en cas que tingui 
dificultats per comunicar-se, hem d’esperar que ho faci ella 
sola.

• Podem recollir determinades expressions de l’infant que re-
flecteixin el moment evolutiu i el nivell de desenvolupament 
personal.

• Hem d’explicar-li que no és responsable dels fets.
• Li hem de transmetre seguretat i protecció.
• És fonamental que sigui atesa per professionals amb espe-

cialització en intervenció infantil.

Dones grans 
• Els bloquejos emocionals són molt més comuns en edats 

avançades i poden fer més difícil explicar els detalls de 
l’agressió.

• Si la dona es mostra reticent a parlar d’aquest tema, hem de 
transmetre calma, donar-li temps i generar un clima relaxat 
per ajudar-la a desbloquejar-se.

• Cal valorar si la víctima té problemes d’audició i altres afec-
tacions físiques associades a l’edat que poden impedir-li 
comunicar-nos adequadament els problemes i necessitats. 
És important tenir-ho en compte per evitar la conclusió er-
rònia que la confusió és per la senilitat i no per la violència 
sexual que ha patit. 

Dones amb discapacitat 
• Les dones amb discapacitat presenten un risc quatre vega-

des més alt que la resta de dones de patir violència sexu-
al. Com que en algunes situacions tenen un grau de de-
pendència elevat, estan exposades no només a la violència 
causada per la parella o exparella, sinó també a la violència 
exercida per persones de l’entorn familiar, social, sanitari, 
assistencial, etc.

• Cal tractar les dones víctimes adultes com a persones adul-
tes, no com a nenes.

• Si considerem que l’afectació de capacitats de la persona 
pot influir en el testimoni (pot passar a algunes dones amb 
discapacitat intel·lectual o a dones amb limitacions impor-
tants de la comunicació), un especialista en entrevistes de 
valoració amb persones amb discapacitat haurà d’avalu-
ar les capacitats que poden afectar el testimoni abans de 
prendre-li declaració.

• Per garantir un accés a la justícia en condicions d’igualtat 
de la dona amb discapacitat intel·lectual, s’ha de valorar la 
possibilitat de sumar la figura de professionals experts que 

No podem fer cap pregunta o comentari que culpabilitzi la 
dona agredida (posar en dubte l’actitud, la forma de reac-
cionar, la roba, el lloc on era o qui l’acompanyava en són 
alguns exemples).

En cas que hi hagi contradiccions, buits o desordre en el 
relat, haurem d’explicar-li que farem preguntes per aclarir 
qüestions que han d’aparèixer en la denuncia. En cap cas 
entrarem en confrontacions ni culpabilitzarem la víctima. 
Hem de transmetre-li calma i explicar-li que no és un cas 
excepcional, que és habitual que hi pugui haver moments 
que no es recordin. Li hem de donar la possibilitat de com-
pletar la denuncia en un altre moment.

Hem de reconèixer els impactes emocionals o traumàtics 
que poden tenir els fets i la pròpia declaració (narrar els 
fets fa que es revisquin les experiències).

La relació respectuosa amb la víctima/supervivent facilitarà 
la redacció de la denuncia.    

»

»

»

»
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dissenyin i implementin els canvis de procediment necessa-
ris al procés de denuncia.

Dones trans 
• Ens hi hem de dirigir utilitzant el nom que ella decideixi i 

hem d’utilitzar els articles o pronoms corresponents al gè-
nera amb què s’identifica. 

• No podem posar en dubte en cap moment la seva identitat 
o els pronoms que utilitza.

• No hem de fer cap tipus de comentari o pregunta relativa 
a l’expressió de gènere (és a dir, que sigui una dona trans). 
No podem ignorar aportacions, comentaris o accions per la 
seva expressió de gènere.

Dones migrants
• No podem fer una correlació entre una procedència o cultu-

ra i més possibilitats d’actituds masclistes o violències sexu-
als més normalitzades. Hi ha violències sexuals en totes les 
cultures perquè les violències sexuals sorgeixen de la idea 
de poder i control dels homes sobre les dones.

• Si l’agressió és de la parella o exparella ens hem de fixar 
especialment en la situació administrativa de la dona agre-
dida, i hem de prioritzar les mesures que asseguren que 
pugui accedir al conjunt de drets que són reconeguts en 
aquestes violències. Concretament, li hem de fer saber que:

• En cas que el permís de residència sigui per reagru-
pació familiar vinculada a l’agressor, podrà sol·licitar 
autorització independent. 

• En cas que tingui fills/es i que depenguin de l’agres-
sor, podrà tramitar la reagrupació per tal que depen-
guin d’ella.

BONES PRÀCTIQUES

NO es pot utilitzar llenguatge que indiqui sexe o contacte 
consensuat amb termes com “relació sexual” o “sexe”.

La declaració dels fets ha de ser objectiva i s’hi han de des-
criure les parts i les accions específiques del cos.

Hi han de constar les sensacions i sentiments de la dona 
agredida i l’afectació emocional. Els silencis també poden 
reflectir aquesta càrrega emocional.

El relat de les accions s’ha d’enllaçar amb la part emocional 
i, per tant, haurem d’anotar les sensacions de la dona en tot 
moment.

En cas que la denuncia es faci posteriorment a l’agressió, hi 
podem incloure la repercussió que ha tingut en el dia a dia 
de la víctima, si s’escau.

L’agent del Grup d’Atenció a la Víctima haurà de deixar 
constància de la part més emocional i del llenguatge no 
verbal. Per això és important que tinguin una formació psi-
cosocial relativa a com afecten les violències sexuals. Si no 
hi ha cap agent del Grup d’Atenció a la Víctima, s’ha d’in-
cloure l’afectació de la supervivent de forma descriptiva. 

»

»

»

»

»

»

3.3.LA DENUNCIA: EL LLENGUATGE I LA INFORMACIÓ 
RECOLLIDA

La redacció de la denuncia i les dades que hi consten són 
indispensables per a la continuïtat del procés i el llenguatge que 
s’empra en la redacció és fonamental.
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