
 
 

 
IDENTIFICACIÓ DE LES SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

L’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, preveu 

la identificació de les situacions de violència masclista. 

1. Als efectes de l’accés als drets de reparació establerts en el capítol 3 de la Llei 5/2008, 

constitueixen mitjans de prova qualificats per a la identificació de les situacions de violència 

masclista: 

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la 

dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència. 

b) L’ordre de protecció vigent. 

c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

2. En absència d’algun dels mitjans establerts per l’apartat 1, són mitjans específics d’identificació 

de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una 

dona l’ha patida o està en risc versemblant de patir-la: 

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent. 

b) L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna 

manifestació de violència masclista. 

c) L’informe del Ministeri Fiscal. 

d) L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, en el qual consti 

que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió 

masclista. 

e) L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions de violència masclista. 

Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i 

recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i 

cossos de seguretat. 

f) L’informe de l’Institut Català de les Dones. 

g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal. 

3. Les disposicions que regulen el reconeixement dels drets i l’accés a les prestacions a què fa 

referència la Llei 5/2008 estableixen en cada supòsit, si escau, les formes d’identificació de la 

violència masclista. 


