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La violència de gènere és un problema estructural de 
la nostra societat que necessita una atenció especia-
litzada.

Des de l’Ajuntament volem visibilitzar el 
nostre compromís i responsabilitat so-
cial en la lluita contra la Violència de 
Gènere en qualsevol de les seues 
manifestacions.

Aquesta guia naix d’aquest 
compromís, amb la finalitat de 
millorar l’atenció i protecció a 
les dones víctimes de Violèn-
cia de Gènere en el municipi 
de l’Eliana. Per a això, la guia 
recull de manera útil els di-
ferents recursos existents 
d’atenció i protecció a les 
víctimes de Violència de Gè-
nere, tant de manera local i 
autonòmica com nacional.

Presentació
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La violència de gènere és la violència que; com 
a manifestació de la discriminació, la situació 
de desigualtat i les relacions de poder dels 
homes sobre les dones; s’exerceix sobre 
aquestes per part dels qui siguen o hagen 
sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen 
o hagen estat lligats a elles per relacions 
similars d’afectivitat, fins i tot sense con-
vivència. Llei orgànica 1/2004, de 28 de 
desembre, de mesures de protecció in-
tegral contra la violència de gènere.

*Cal tindre en compte: el conveni del Consell 
d’Europa sobre prevenció i lluita contra la dona i la 
violència domèstica (art. 3 Conveni d’Istanbul), esta-

bleix la definició del que s’entén per violència con-
tra les dones. «Per “violència contra les dones” s’haurà 

d’entendre una violació dels drets humans i una forma 
de discriminació contra les dones, i designarà tots els 
actes de violència basats en el gènere que impliquen o 
poden implicar per a les dones danys o sofriments de 

naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, inclo-
ses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la 

privació arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada».

Què és la
violència

de gènere?
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Posa’t en 
alerta si...
Estàs patint
VIOLÈNCIA
FÍSICA si... 

  T’ESPENTA, T’AGARRA, ET FA PUNTADES, 
PUNYADES, ESPENTES, COLPS, ARRAPA-
DES, PUNXAMENTS O MOSSEGADES...
... podent arribar a produir hematomes, frac-
tures, ferides, talls, trencament de timpà, le-
sions d’òrgans interns i lesions irreversibles. 
Les agressions poden tindre diferent nivell 
de gravetat, però totes són violència. 
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quedar-se amb les teues filles i fills, et diu 
que «seria capaç de qualsevol cosa» si el 
deixares, et reté documentació important 
com el passaport o llibretes bancàries, et 
coacciona o et fa xantatge. 

 ET RIDICULITZA...
...et fa sentir inferior, maldestre o inútil.

Estàs patint
VIOLÈNCIA
PSICOLÒGICA si... 

  ET CONTROLA...
...et crida, t’envia SMS, correus electrò-
nics constantment; et controla mit-
jançant WhatsApp o revisa els teus 

perfils en xarxes socials, t’exigeix ex-
plicacions sobre on i amb qui vas o 
sobre què fas o dius, et controla la 
manera de ser, vestir, maquillar-te, 
parlar o comportar-te i et demana 
que et canvies de roba quan no li 
agrada, justifica la seua actitud de 
control dient que et vol molt, que 
sap el que et convé.

 T’AÏLLA
... no li agrada que tingues amistats, 
prefereix que quedeu sempre els 
dos sols, no vol que veges la teua 
família o et menysprea davant d’al-
tres persones, et crida i recrimina 
constantment, et diu que sempre 
t’equivoques, et fa sentir culpa-
ble per a aconseguir el que vol. 

  T’INTIMIDA...
... li tens por, t’insulta o t’humi-
lia, t’amenaça de suïcidar-se o 

Estàs patint
VIOLÈNCIA
SEXUAL si...  

 T’OBLIGA A TINDRE RELACIONS SE-
XUALS sense tu desitjar-ho, utilitzant 
amenaces, xantatges, pressions o enu-
tjos. 

Segons la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Ge-
neralitat, integral contra la violència sobre la dona 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, són totes 
aquelles conductes tipificades com a delicte con-
tra la llibertat i indemnitat sexual de la dona. En 
general, tots els actes de naturalesa sexual força-
da per l’agressor, o consentida per abús d’una si-
tuació de prevalença o poder de l’agressor sobre 
la víctima, o no consentida per aquesta, amb inde-
pendència que aquell guarde o no relació conjugal, 
de parella afectiva, de parentiu o laboral amb la 
víctima.

Segons la LO 10/2022, de 6 de setembre, de ga-
rantia integral de la llibertat sexual, es consideren 
violències sexuals: la mutilació genital femenina, 
el matrimoni forçat, l’assetjament amb connotació 
sexual i tràfic de persones amb finalitats d’explo-
tació sexual.
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  ET CONTROLA ELS DINERS...
... i/o t’impedeix disposar d’aquests, 
pren decisions sense tindre en comp-
te la teua opinió, bloqueja els comp-
tes i anul·la targetes comunes, retira la 
teua signatura dels comptes banca-
ris, impedeix l’accés a algun treball 
o menysprea el treball que desen-
volupes, suplantació de la signa-
tura per a accés a préstecs.

Segons la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Ge-
neralitat, integral contra la violència sobre la dona 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, es considera 
violència econòmica tota aquella limitació, privació 
no justificada legalment o discriminació en la dispo-
sició dels seus béns, recursos patrimonials o drets 
econòmics, compresos en l’àmbit de convivència de 
la parella o en els casos de ruptura de la relació.

Estàs patint
VIOLÈNCIA
VICÀRIA si... 

  UTILITZA LES TEUES FILLES I FILLS 
PER A FER-TE MAL...
... amenaça de llevar-te’ls, amenaça de 
matar-los, et diu que et donarà on més 
mal et fa, interromp els tractaments mè-
dics dels teus fills i filles quan estan amb 
ell, utilitza els moments de la recollida i 
retorn del règim de visites per a insul-
tar-te, amenaçar-te o humiliar-te, parla 
mal de tu i la teua família en presència 
d’ells i elles.

És la violència que, amb l’objectiu de causar per-
judici o mal a les dones víctimes de violència de 
gènere, s’exercisca sobre els seus familiars o afins 
menors d’edat. Segons la Llei orgànica 1/2004, de 
28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere.
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Normativa
  Internacional

  Declaració universal dels Drets Hu-
mans.
  Convenció sobre l’eliminació de to-

tes les formes de discriminació contra 
les dones (CEDAW).
  Declaració de Nacions Unides so-

bre l’eliminació de la violència sobre la 
dona (1993).
  Declaració i Plataforma d’Acció de la 

IV Conferència Internacional sobre la 
Dona de Pequín (1995).

  Europea

  Carta dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea (2000).
  Web d’EU JUSTICE- Legislació de la 

Unió Europea sobre Violència de Gè-
nere.
  Conveni del Consell d’Europa per a 

previndre i combatre la violència con-
tra la dona i la violència domèstica de 
2011 (Conveni d’Istanbul)

  Estatal

  Llei orgànica 1/2004, de 28 de des-
embre, de mesures de protecció inte-
gral contra la violència de gènere.
  Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, 

per a la igualtat efectiva de dones i 
homes.
  Llei orgànica 10/2022, de 6 de se-

tembre, de garantia integral de llibertat 
sexual.

  Autonòmica

  Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Gene-
ralitat, per a la igualtat entre dones i 
homes.
  Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la 

Generalitat, integral contra la violència 
sobre la dona en l’àmbit de la Comuni-
tat Valenciana.

  Local

  Pla estratègic municipal contra la 
violència de gènere 2019-2024.
  Pla d’igualtat intern Ajuntament de 

l’Eliana 2019-2021.
  Pla d’igualtat del municipi de l’Eliana 

2022-2026.
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Per a informar-te d’aquests drets pots acudir
als recursos que t’assenyalem en la guia

Drets de
les dones
víctimes
de violència
de gènere*
Llei orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere.
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1   Dret a la informació.

2   Dret a l’assistència jurídica   
 gratuïta.

3   Dret a l’assistència social 
          integral, social, psicològica i 
          sanitària

4   Drets laborals i de seguretat  
 social.

5   Dret a la percepció d’ajudes   
 socials.

6   Accés a l’habitatge i    
 residències públiques per a   
 majors.

7   Beques i ajudes a l’estudi.

8   Empadronament per raons   
 de seguretat.

9   Drets de la víctima     
 estrangera reagrupada o en   
 situació irregular.



12



13

Recursos
d’atenció i

assessorament 
DAVANT EL

MALTRACTAMENT
NO ESTÀS SOLA!
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El municipi de l’Eliana disposa des de 
2003 de l’Equip municipal interdisci-
plinari 24 hores contra la violència de 
gènere, domèstica i menor, per a la in-
tervenció, actuació i prevenció davant 
les situacions de violència de gènere al 
municipi de l’Eliana.

 Recursos municipals i comarcals

Equip Municipal
Interdisciplinari
24 Hores
CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE,
DOMÈSTICA I MENOR
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Quines funcions té?

Les seues funcions són la de previn-
dre i actuar davant totes les formes de 
violència de gènere, adoptant mesu-
res preventives, de formació i de sen-
sibilització i proporcionant suport a les 
dones víctimes o en situació de risc. 
Tot açò mitjançant una acció integral 
i coordinada que conjumine mesures 
orientades a impedir la realització d’ac-
tes violents, així com mesures protec-
tores d’índole civil i social que eviten el 
desemparament de les dones i fills afec-
tats per la violència de gènere i donen 
resposta a la seua situació especial de 
vulnerabilitat. 

Qui el compon?

La base principal de l’equip està com-
posta per professionals pertanyents a 
diferents àrees: 

 SEGURETAT CIUTADANA
2 policies especialistes en 
violència de gènere i una persona 
coordinadora de l’equip.

 POLÍTIQUES SOCIALS
1 psicòloga, 1 membre del servei 
jurídic i una agent d’igualtat.

Mitjançant la coordinació de l’equip es tracta 
cada dona de manera individual, atenent les 
seues característiques personals, tractant 
en cada moment d’ajustar-se
a les necessitats
i realitat actual que viuen.
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Quin tipus
d’assistència
es presta?

Des de l’equip es presta as-
sistència integral en:

  Assessorament i tracta-
ment psicològic. Servei per 
a dones víctimes de violèn-
cia de gènere, filles i fills 
d’aquestes en cas de tin-
dre’n, de manera coordina-
da amb altres recursos 
d’atenció. Es proporciona 
tractament psicològic i 
acompanyament a les 
víctimes en casos de cri-
si. La intervenció s’abor-
da des de dues àrees: 
l’àrea psicològica i l’àrea 
educativa. Tramitació 
del servei de teleassis-
tència per a dones vícti-
mes de violència de gè-
nere (ATENPRO). 

  Assistència policial. 
Des de la policia local de 
l’Eliana es proporciona 
protecció i assistència a 

la víctima, acompanyament i tra-
mitació de la denúncia i vigilància 
i control de les mesures adopta-
des per resolució judicial.

  Assessorament jurídic. Ser-
vei gratuït i especialitzat per 
a l’atenció integral i perso-
nalitzada a les dones del 
municipi de l’Eliana que pa-
teixen violència de gènere 
o que estan en risc de pa-
tir-la, a través de:

1  Assessorament jurídic a 
les dones en situació de 
violència de gènere (tam-
bé en situacions en què 
no existisca denúncia 

prèvia).

2 Assistència jurídica a la 
víctima en la interposició 
de la denúncia davant les 
forces i cossos de segu-
retat de l’estat, persona-
ció en qualitat d’acusació 
particular en el procedi-
ment judicial, assistència 
a judici i assessorament 
posterior en el seguiment 
de les mesures adopta-
des per resolució judicial.
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 Assessorament i acompanyament 
social. Servei per a dones víctimes de 
violència de gènere, filles i fills d’aques-
tes en cas de tindre’n, de manera coor-
dinada amb altres recursos d’atenció, 
informació i gestió de recursos socials i 
prestacions, laborals, formatius i de 
qualsevol altra naturalesa que fa-
ciliten la normalització de la 
vida de les dones d’acord 
amb la seua voluntat i in-
teressos. 

 Polítiques d’igualtat. 
A través de l’agent 
d’igualtat es promou 
la integració de la 
perspectiva de gène-
re en les polítiques 
municipals i la pre-
venció de la violència 
contra les dones.
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  Recursos municipals i comarcals

ASSISTÈNCIA SOCIAL
I COMUNITÀRIA

Serveis Socials 
d’Atenció Primària

 962 75 80 30
(ext. 515-504) 

Carrer Félix Rodríguez
de la Fuente, 4
46183 l’Eliana

Horari d’atenció
de 9.00 a 14.00

ASSISTÈNCIA
INTEGRAL

Equip Municipal 
Interdisciplinari

contra la Violència de Gènere, 
Domèstica i Menor

Equip municipal

 962 75 80 30
(ext. 515-504) 

 674 29 0830
Carrer Félix Rodríguez

de la Fuente, 4
46183 l’Eliana

Policia local 24h

 962 74 07 01  

Carrer Puríssima, 12,
46183 l’Eliana 

ASSISTÈNCIA
LABORAL

AODL
Agència d’Ocupació i 

Desenvolupament Local 

 962 75 80 30
(ext. 180-341)

aedl@leliana.es 
Plaça del Jutge Miquel Comes

46183 l’Eliana

FORCES I COSSOS
DE SEGURETAT

Guàrdia Civil

 96 276 00 07 
 96 276 00 62 

Carrer Guillermo Roch, 53
46185 La Pobla de Vallbona

ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA

Centre
de salut

Cites

 962 71 84 40

Urgències

 962 71 84 45
Carrer dels Rosers 23

46183l’Eliana

PRESTACIONS
LABORALS

SEPE
(OFICINA D’OCUPACIÓ)

 962 75 80 30
(ext. 180-341)

aedl@leliana.es 

Plaça del
Jutge Miquel Comes

46183 l’Eliana

TRIBUNALS
LEGALS

Jutjat
de Violència 

contra la Dona
Jutjat de primera instància i 

instrucció núm. 4 de Llíria

 96 282 56 47
 96 282 56 48

Carrer del Pla de l’Arc, s/n
46160 Llíria
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  Recursos generals

Centre
Dona 24h

Atenció a dones víctimes de 

violència de gènere i altres tipus 

de violència contra les dones, i als 

seus fills i filles. GVA.

 900 58 08 88
Seu València: carrer

Guàrdia Civil, 21 

 024
Línia d’atenció conducta suïcida

Telèfon gratuït, confidencial i 

disponible les 24 hores del dia, els 

365 dies de l’any.

OAVD
Oficines d’Atenció

Víctimes de Delicte 

Assistència integral a les víctimes 

a conseqüència d’un delicte

mates_lliria@gva.es

 96 318 98 60
Plaça de l’Arc 1a Planta,

Edifici Multiusos Municipal.
46160 - Llíria

DL-DV de 9.00 a 14.00 

Atenpro
Servei telefònic d’atenció i 

protecció per a víctimes de 

violència de gènere. Delegació de 

Govern contra la violència de 

gènere

Tramitació a través dels

serveis socials municipals.

Centres
residencials 

• Centres residencials 

d’emergència

• Residència de curta estada. 

CEM

• Centres residencials 

integrals Residència 

mitjana estada. CRI

• Habitatges tutelats

La sol·licitud i valoració d’ingrés la 
realitzen les professionals del Centre 

Dona 24 hores o a petició des de serveis 
socials d’atenció primària.

Punt de 
trobada 
familiar

Els Punts de Trobada Familiar són 

un recurs social, un espai físic 

idoni i neutral per a facilitar el 

compliment del règim de visites 

acordat en resolució judicial.

Derivació per resolució judicial

 016
Servei telefònic d’atenció en tota 

mena de violències contra les 

dones 016 (016-oline@msssi.es)

Delegació de Govern contra la 

Violència de Gènere.

016-online@igualdad.gob.es

Chat online
violenciagenero.igualdad.gob.es

600 000 016
Confidencialitat de la telefonada. 
Per a evitar problemes, el telèfon no 
deixa rastre en la factura. Ni tan sols 
en la marcació del teu mòbil. Així 
doncs, una vegada efectues la tele-
fonada, el 016 no apareixerà mai en 
el registre de ‘trucades realitzades’ 
del teu telèfon.

Programa
ALBA

Assistència integral dones víctimes 

d’explotació sexual d’àmbits de pros-

titució i/o tràifc de persones. GVA

 96 025 28 57 
Carrer Roger de Flor 13. València

DL-DV de 9.00 a 21.00.

 900 580 888
URGÈNCIES FORA D’HORES
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Drets 
econòmics 
de les
víctimes
Per a informació d’aquestes ajudes de-
mana cita en el
Centre de Serveis Socials de l’Eliana.

 962 75 80 30
(ext. 515-504) 
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 Disposar de l’acreditació de 
víctima de violència de gènere.

 Mancar de rendes superiors, 
còmput mensual, al 75 % del SMI 
(sense incloure-hi les 2 pagues).

 Tindre especials dificultats per a 
obtindre una ocupació.

 Disposar de l’acreditació de 
víctima de violència de gènere.

 Tindre menys de 65 anys i estar 
desocupada i inscrita com a 
demandant d’ocupació.

 No tindre dret a prestacions o 
subsidis de desocupació o de 
renda agrària.

 Mancar de rendes en còmput 
mensual al 75% del SMI.

 Les destinatàries hauran de 
subscriure un compromís.

 Obligatorietat d’un informe de 
difícil ocupabilitat de l’oficina 
Labora.

 És incompatible amb qualsevol 
altra ajuda o subvenció a 
EXCEPCIÓ de les rebudes 
mitjançant la Llei 35/1995, d’11 de 
desembre, d’ajuda i assistència a 
les víctimes de delictes violents i 
contra la llibertat sexual. 

 No és compatible amb la 
percepció de l’ajuda de pagament 
únic de l’article 27 de manera 
simultània.

Ajuda econòmica a dones víctimes de 
violència de gènere. GVA. Per a dones víctimes de violència de 

gènere a través de l’Oficina d’Ocupa-
ció-SEPE, amb cita prèvia. REQUISITS

 REQUISITS

 OBSERVACIONS

 OBSERVACIONS

 Pagament únic
(art. 27 LO 1/2004, de 28 de desembre)

 Renda Activa 
d’Inserció (RAI)
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 Disposar de l’acreditació de 
víctima de violència de gènere.

 No disposar de recursos 
econòmics o que siguen inferiors a 
RVI.
 Tindre 16 anys o més i tindre al 

seu càrrec persones amb 
diversitat funcional, en situació de 
dependència o menors d’edat; ser 
víctima d’explotació sexual o tràfic 
de persones, o víctima de violència 
de gènere o intrafamiliar.

 No tindre un patrimoni per valor 7 
vegades la quantia màxima anual 
de la RVI, sense comptar amb 
l’habitatge habitual.

 Té en compte altres 
complements com lloguer i 
subministraments energètics, en 
cas de complir els requisits.

Ajuda econòmica a dones víctimes de 
violència de gènere. Serveis Socials.

 REQUISITS

 OBSERVACIONS

 Renda Valenciana 
d’Inclusió (RVI)
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 Tindre veïnatge administratiu i 
efectiu al municipi de l’Eliana, amb 
una inscripció en el padró superior 
a sis mesos.

 Ser major de 18 anys.

 Que la renda per capita de la 
unitat familiar no excedisca el 100% 
de l’IPREM (12 pagues).

 Disposar d’acreditació de víctima 
de violència de gènere.

 Estar empadronada en qualsevol 
municipi de la Comunitat Valenciana, 
exceptuant-ne les dones que es 
troben en un centre residencial de la 
Comunitat, especialitzat.

 Mancar d’ingressos econòmics 
propis, o, en cas de tindre’ls, que no 
superen en còmput anual el SMI 
vigent.

 Trobar-se en situació de 
necessitat i/o emergència social

Prestació econòmica individualitzada 
municipal dels Serveis Socials a perso-
nes o unitats familiars o de convivèn-
cia afectades per un estat de vulnera-
bilitat i/o risc d’exclusió social. 

En la valoració d’aquestes ajudes, es considera espe-
cialment la condició de dona víctima de violència de 
gènere.

Prestació econòmica del Centre de la 
Dona 24h a dones víctimes de violència 
de gènere, que manquen de mitjans 
suficients per a atendre les necessi-
tats urgents en cas d’emergències.

• Necessitats bàsiques
• Necessitats d’allotjament
• Necessitat de transport o desplaçaments
• Qualsevol altra necessitat que procure la seguretat 

i protecció de les víctimes.

 REQUISITS
  REQUISITS

 Ajudes
d’emergència
municipals

 Ajudes
d’emergència GVA
(art. 27 LO 1/2004, de 28 de desembre)
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 Que la persona depenguera 
econòmicament de la víctima 
mortal quan a la data de la 
defunció les persones beneficiàries 
convisquen amb la víctima i no 
perceben rendes de qualsevol 
naturalesa, que en còmput anual 
superen 12 mensualitats de 
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples (IPREM) vigent.
 
 Que la causa de defunció siga 

motivada per un acte de violència 
sobre la dona

 No incórrer en cap prohibició per 
a obtindre la condició de beneficiària 
de la subvenció de les previstes en 
l’article 13 de la Llei 38.

Prestació econòmica de GVA per mort 
de la víctima a:

 Fills i filles menors d’edat.

  Fills i filles majors d’edat que depen-
guen econòmicament de la víctima

 Les persones tutelades o acolliments 
que depenguen econòmicament de la 
víctima

 En absència dels tres grups ante-
riors, els ascendents que depenguen 
econòmicament de la víctima.

  REQUISITS Indemnització per 
causa de mort 
(article 16 de la Llei 7/2012, de 23 de nov).

Les ajudes i prestacions estan subjectes 
al règim de compatibilitats establit en la 
normativa legal vigent així com al crèdit 
pressupostari establit.
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Associacions
de dones a l’Eliana
Per a contactar amb alguna d’aquestes associacions 
pots posar-te en contacte amb l’àrea d’Igualtat
de l’Ajuntament de l’Eliana.
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Enllaços
d’interés
Ajuntament de l’Eliana 
https://www.leliana.es/

Institut Valencià de les Dones.
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

inclusio.gva.es/es/web/mujer

Sense maltractament. GVA
sinmaltrato.gva.es/es/

Institut de la Dona.
Ministeri d’Igualtat 
www.inmujeres.gob.es/

Delegació del Govern per
a la Violència de Gènere
violenciagenero.igualdad.gob.es

Web de recursos
Suport i prevenció davant casos de
violència de gènere (WRAP)

wrap.igualdad.gob.es/recursos-vdg
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