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20. 

 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

Drets de les dones que es troben en situació de 
 

•••• EN QUÈ CONSISTEIX? 
 

Tota treballadora assalariada o funcionària que estigui en situació de violència de gènere, i que acrediti 
aquesta situació mitjançant una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal, té dret a:

 
� Reduir o reordenar el seu temps de treball, per fer efectiva la seva protecció  i 

d’assistència social integral.
� Sol·licitar canvi de centre de treball o mobilitat geogràfica, ocupant un altre lloc de treball del mateix 

grup professional o categoria equivalent.
� Suspendre el contracte de treball, per un període de 6 mesos.
� Demanar una excedència (només les funcionàries).
� En el cas de les treballadores per compte pròpia que abandonin la seva activitat per fer efectiva la 

seva protecció el seu dret a l’assistència social integral, se’ls suspendrà l’obligació de cotització 
durant un període de 6 mesos, que seran considerats com de cotització efectiva a efectes de les 
prestacions de la Seguretat Social. Així mateix, la seva situació serà considerada com assimilada a 
l’alta. A efectes d’això, es prendrà una base de cotització equiva
cotitzades durant els sis mesos previs a la suspensió de l’obligació de cotitzar.  

� Justificar absències i faltes de puntualitat, sempre que estigui acreditada la seva situació de 
violència  pels serveis socials o de salut.

� Extingir el contracte de treball, considerant la seva situació d’atur com  involuntària i amb dret de 
prestació contributiva. 

 
Tota dona en situació de violència de gènere que estigui en atur, i que acrediti aquesta situació mitjançant 
una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal té dret a:

 
� Disposar d’un programa d’ocupació 

 

• FINALITAT  
 
Objectiu general: Oferir un marc d’actuació per a fer possible la conciliació de la vida laboral amb la 
situació de violència de gènere en la parella
 
Objectius específics: 

• Adaptar el temps de treball de la dona que es troba en situació de violència de gènere
• Contribuir a la protecció de la dona mitjançant la mobilitat geogràfica o el canvi del centre de treball
• Fomentar l’ocupació de dones en situació de violènci

 
 

 

PERSONES DESTINATÀRIES 
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20. Violència de gènere  
 

Drets de les dones que es troben en situació de violència de gènere en la parella 

funcionària que estigui en situació de violència de gènere, i que acrediti 
aquesta situació mitjançant una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal, té dret a:

Reduir o reordenar el seu temps de treball, per fer efectiva la seva protecció  i 
d’assistència social integral. 
Sol·licitar canvi de centre de treball o mobilitat geogràfica, ocupant un altre lloc de treball del mateix 
grup professional o categoria equivalent. 
Suspendre el contracte de treball, per un període de 6 mesos. 

manar una excedència (només les funcionàries). 
En el cas de les treballadores per compte pròpia que abandonin la seva activitat per fer efectiva la 
seva protecció el seu dret a l’assistència social integral, se’ls suspendrà l’obligació de cotització 

un període de 6 mesos, que seran considerats com de cotització efectiva a efectes de les 
prestacions de la Seguretat Social. Així mateix, la seva situació serà considerada com assimilada a 
l’alta. A efectes d’això, es prendrà una base de cotització equivalent al promig de les bases 
cotitzades durant els sis mesos previs a la suspensió de l’obligació de cotitzar.  
Justificar absències i faltes de puntualitat, sempre que estigui acreditada la seva situació de 
violència  pels serveis socials o de salut. 

ngir el contracte de treball, considerant la seva situació d’atur com  involuntària i amb dret de 

Tota dona en situació de violència de gènere que estigui en atur, i que acrediti aquesta situació mitjançant 
un informe del Ministeri Fiscal té dret a: 

Disposar d’un programa d’ocupació  

Oferir un marc d’actuació per a fer possible la conciliació de la vida laboral amb la 
situació de violència de gènere en la parella 

Adaptar el temps de treball de la dona que es troba en situació de violència de gènere
Contribuir a la protecció de la dona mitjançant la mobilitat geogràfica o el canvi del centre de treball
Fomentar l’ocupació de dones en situació de violència que estiguin en atur. 

PERSONES DESTINATÀRIES  
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funcionària que estigui en situació de violència de gènere, i que acrediti 
aquesta situació mitjançant una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal, té dret a: 

Reduir o reordenar el seu temps de treball, per fer efectiva la seva protecció  i el seu dret 

Sol·licitar canvi de centre de treball o mobilitat geogràfica, ocupant un altre lloc de treball del mateix 

En el cas de les treballadores per compte pròpia que abandonin la seva activitat per fer efectiva la 
seva protecció el seu dret a l’assistència social integral, se’ls suspendrà l’obligació de cotització 

un període de 6 mesos, que seran considerats com de cotització efectiva a efectes de les 
prestacions de la Seguretat Social. Així mateix, la seva situació serà considerada com assimilada a 

lent al promig de les bases 
cotitzades durant els sis mesos previs a la suspensió de l’obligació de cotitzar.   
Justificar absències i faltes de puntualitat, sempre que estigui acreditada la seva situació de 

ngir el contracte de treball, considerant la seva situació d’atur com  involuntària i amb dret de 

Tota dona en situació de violència de gènere que estigui en atur, i que acrediti aquesta situació mitjançant 

Oferir un marc d’actuació per a fer possible la conciliació de la vida laboral amb la 

Adaptar el temps de treball de la dona que es troba en situació de violència de gènere 
Contribuir a la protecció de la dona mitjançant la mobilitat geogràfica o el canvi del centre de treball 
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Perfil de necessitats:  
 
Conciliació de la vida laboral amb la situació de violència de gènere en parella, protecció i assistència 
social integral 
 
Condicions d’accés:  
 

• Que estigui patint situacions de 
• Que acrediti la situació de violència de gènere mitjançant una ordre de protecció o un informe del 

Ministeri Fiscal 
• Que sigui treballadora assalariada o funcionària 

 
Només, en el dret a disposar d’un programa d’ocupació: 

• Que estigui en atur, que sigui demanant d’ocupació i que tingui ingressos baixos o nuls
 
Qui hi pot accedir ?  (Característiques de les persones o col·lectius als quals s’adreça) 
 

• Tota treballadora assalariada o funcionària que estigui en situació de violènc
acrediti aquesta situació mitjançant una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal.

• Tota treballadora en atur que estigui en situació de violència de gènere, i que acrediti aquesta 
situació mitjançant una ordre de protecció o
disposar d’un programa d’ocupació)

COM S’HI  ACCEDEIX?  I ON CAL ANAR A DEMANAR

En funció dels drets, la treballadora ha de demanar
 
Reducció o reordenació del temps de 
Suspensió del contracte de treball/ Extinció del contracte de treball:
qualsevol d’aquests drets, la treballadora ha de dirigir
presentar una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal que acrediti la seva situació de violència 
de gènere.  

 
Disposar d’un programa d’ocupació: Si la treballadora que pateix situació de violència de gènere en la 
parella està en atur, pot sol·licitar la incorporació al Programa de Renda Activa d’Inserció (RAI)al “Servicio 
público de empleo estatal”. Per a això, haurà de complir els següents requisits:

• Acreditació de situació de violència de gènere mitjançant la pre
documents: Ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal, Sentencia que 
condemni a l’agressor o certificació dels serveis socials de la Administració Pública  
Autonòmica, o de l’Ajuntament, o del centre d’acolliment indic

• Estar inscrita com demandant d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat.
• No tenir ingressos propis  superiors  a 468 euros mensuals. 
• Que la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la seva unitat 

familiar dividida pel número de membres que la composen no superi els 468 euros.

NORMATIVA:  

Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, Art. 21.1, 21.2, 21.3, 
21.4, 22, 24, 25, 26 
Llei orgànica sobre drets i llibertats 
Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, Art. 5
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Conciliació de la vida laboral amb la situació de violència de gènere en parella, protecció i assistència 

Que estigui patint situacions de violència de gènere en parella 
Que acrediti la situació de violència de gènere mitjançant una ordre de protecció o un informe del 

Que sigui treballadora assalariada o funcionària  

Només, en el dret a disposar d’un programa d’ocupació:  
e estigui en atur, que sigui demanant d’ocupació i que tingui ingressos baixos o nuls

(Característiques de les persones o col·lectius als quals s’adreça) 

Tota treballadora assalariada o funcionària que estigui en situació de violènc
acrediti aquesta situació mitjançant una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal.
Tota treballadora en atur que estigui en situació de violència de gènere, i que acrediti aquesta 
situació mitjançant una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal (només, en el dret a 
disposar d’un programa d’ocupació) 

I ON CAL ANAR A DEMANAR -HO? 

En funció dels drets, la treballadora ha de demanar-los a diferents vies: 

Reducció o reordenació del temps de treball/ Mobilitat geogràfica o canvi del centre de treball/ Excedència/ 
Suspensió del contracte de treball/ Extinció del contracte de treball:Per a demanar el compliment de 
qualsevol d’aquests drets, la treballadora ha de dirigir-se a laempresa o a la institució pública on treballa i 
presentar una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal que acrediti la seva situació de violència 

Disposar d’un programa d’ocupació: Si la treballadora que pateix situació de violència de gènere en la 
parella està en atur, pot sol·licitar la incorporació al Programa de Renda Activa d’Inserció (RAI)al “Servicio 
público de empleo estatal”. Per a això, haurà de complir els següents requisits: 

Acreditació de situació de violència de gènere mitjançant la pre
documents: Ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal, Sentencia que 
condemni a l’agressor o certificació dels serveis socials de la Administració Pública  
Autonòmica, o de l’Ajuntament, o del centre d’acolliment indicant la seva situació.
Estar inscrita com demandant d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat.
No tenir ingressos propis  superiors  a 468 euros mensuals.  
Que la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la seva unitat 

dividida pel número de membres que la composen no superi els 468 euros.

Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, Art. 21.1, 21.2, 21.3, 

Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers i la seva integració social, Art. 41,45
Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, Art. 5 
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Conciliació de la vida laboral amb la situació de violència de gènere en parella, protecció i assistència 

Que acrediti la situació de violència de gènere mitjançant una ordre de protecció o un informe del 

e estigui en atur, que sigui demanant d’ocupació i que tingui ingressos baixos o nuls 

(Característiques de les persones o col·lectius als quals s’adreça)  

Tota treballadora assalariada o funcionària que estigui en situació de violència de gènere, i que 
acrediti aquesta situació mitjançant una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal. 
Tota treballadora en atur que estigui en situació de violència de gènere, i que acrediti aquesta 

un informe del Ministeri Fiscal (només, en el dret a 

treball/ Mobilitat geogràfica o canvi del centre de treball/ Excedència/ 
Per a demanar el compliment de 

titució pública on treballa i 
presentar una ordre de protecció o un informe del Ministeri Fiscal que acrediti la seva situació de violència 

Disposar d’un programa d’ocupació: Si la treballadora que pateix situació de violència de gènere en la 
parella està en atur, pot sol·licitar la incorporació al Programa de Renda Activa d’Inserció (RAI)al “Servicio 

Acreditació de situació de violència de gènere mitjançant la presentació d’algun dels  
documents: Ordre de protecció judicial, Informe del Ministeri Fiscal, Sentencia que 
condemni a l’agressor o certificació dels serveis socials de la Administració Pública  

ant la seva situació. 
Estar inscrita com demandant d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat. 

Que la suma dels ingressos mensuals obtinguts per tots els membres de la seva unitat 
dividida pel número de membres que la composen no superi els 468 euros. 

Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, Art. 21.1, 21.2, 21.3, 

dels estrangers i la seva integració social, Art. 41,45 
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Estatuts dels treballadors, Art. 37.7, 40.3 bis, 45.1, 48.6, 49.1, 52, 55.5
Llei General de seguretat Social, Art. 124.5, 20

PREGUNTES FREQÜENTS: 

• Existeixen drets específics per a dones immigrants en situació de violència de gènere?
Sí, els principals dret específics per a les dones immigrants són:
• Autorització de residència temporal independent: 

residència per reagrupament familiar exercida per part del seu cònjuge, que estiguin en situació de 
violència de gènere,  podran obtenir una autorització de residencia temporal independent, un cop 
s’hagi dictat al seu favor un

• Autorització de residència temporal per raons human itàries: 
de gènere, que estiguin en situació irregular, podran obtenir una residencia temporal per raons 
humanitàries, un cop s’hagi dictat al seu favor un

• Demanda d’ocupació: Les dones en situació de violència de gènere podran inscriure com a 
demandants d’ocupació  una vegada tinguin una autorització de residència per circumstàncies 
excepcionals. 

• Renda Activa d’Inserció (RAI): 
de la Renda Activa d’Inserció quan tinguin una autorització de residència sense permís de treball.

• Protecció sobre les dependències policials: 
víctimes de violència de gènere, gaudiran de protecció sobre l’actuació en les dependències 
policials. 

• Asili: El fet de que una dona estrangera fugi del seu país d’origen a causa del temor a patir 
persecució per raó de gènere, és una de les causes que permeten aconseguir 
refugiada. 

 

•••• Existeix alguna ajuda econòmica específica per a do nes en situació de violència de gènere?
Sí, hi ha una ajuda econòmica específica per a dones víctimes de violència de gènere amb especial 
dificultat per a obtenir una ocupació.

• No tenir rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent del salari mínim 
interprofessional vigent, excloent
sol•licitant de l’ajuda té responsabilitats fam
carència de rendes quan la renda mensual del conjunt de la unitat familiar, dividida pel nombre 
de membres que la componen, no superi el 75 per cent del salari mínim interprofessional.

• Tenir especials dificult
general o especialitzada o les seves circumstàncies socials, la qual cosa es justificarà amb un 
informe emet  pel servei públic d’ocupació.

• Acreditar la condició de víctima de violència 
condemna l’agressor, l’orde de protecció dictada a favor seu o, excepcionalment, per mitjà 
d’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de 
violència de gènere ment

 
L’ajuda econòmica s’abona en un únic pagament i el seu import serà equivalent, amb caràcter 
general, a: 

• Sis mesos de subsidi per desocupació, si no té responsabilitats familiars.

                                                                                                          octubre/2015

Estatuts dels treballadors, Art. 37.7, 40.3 bis, 45.1, 48.6, 49.1, 52, 55.5 
Llei General de seguretat Social, Art. 124.5, 208.1.1, 208.1.2, 210.2 

PREGUNTES FREQÜENTS:  

Existeixen drets específics per a dones immigrants en situació de violència de gènere?
Sí, els principals dret específics per a les dones immigrants són: 

Autorització de residència temporal independent: Les dones amb una autorització de 
residència per reagrupament familiar exercida per part del seu cònjuge, que estiguin en situació de 
violència de gènere,  podran obtenir una autorització de residencia temporal independent, un cop 
s’hagi dictat al seu favor una ordre judicial. 
Autorització de residència temporal per raons human itàries: Les dones víctimes de violència 
de gènere, que estiguin en situació irregular, podran obtenir una residencia temporal per raons 
humanitàries, un cop s’hagi dictat al seu favor una ordre judicial. 

Les dones en situació de violència de gènere podran inscriure com a 
demandants d’ocupació  una vegada tinguin una autorització de residència per circumstàncies 

Renda Activa d’Inserció (RAI): Les immigrants, en situació de violència de gènere, podran gaudir 
de la Renda Activa d’Inserció quan tinguin una autorització de residència sense permís de treball.
Protecció sobre les dependències policials: Les dones immigrants en situació irregular, 

ència de gènere, gaudiran de protecció sobre l’actuació en les dependències 

El fet de que una dona estrangera fugi del seu país d’origen a causa del temor a patir 
persecució per raó de gènere, és una de les causes que permeten aconseguir 

Existeix alguna ajuda econòmica específica per a do nes en situació de violència de gènere?
Sí, hi ha una ajuda econòmica específica per a dones víctimes de violència de gènere amb especial 
dificultat per a obtenir una ocupació.Els requisits són els següents: 

No tenir rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent del salari mínim 
interprofessional vigent, excloent-ne la part proporcional de dos pagues extraordinàries.  Si la 
sol•licitant de l’ajuda té responsabilitats familiars, s’entendrà que compleix el requisit de 
carència de rendes quan la renda mensual del conjunt de la unitat familiar, dividida pel nombre 
de membres que la componen, no superi el 75 per cent del salari mínim interprofessional.
Tenir especials dificultats per a obtenir una ocupació, per la seva edat, falta de preparació 
general o especialitzada o les seves circumstàncies socials, la qual cosa es justificarà amb un 
informe emet  pel servei públic d’ocupació. 
Acreditar la condició de víctima de violència de gènere amb la sentència  per la qual es 
condemna l’agressor, l’orde de protecció dictada a favor seu o, excepcionalment, per mitjà 
d’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de 
violència de gènere mentre es dicta l’orde de protecció. 

L’ajuda econòmica s’abona en un únic pagament i el seu import serà equivalent, amb caràcter 

Sis mesos de subsidi per desocupació, si no té responsabilitats familiars.
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Existeixen drets específics per a dones immigrants en situació de violència de gènere?  

dones amb una autorització de 
residència per reagrupament familiar exercida per part del seu cònjuge, que estiguin en situació de 
violència de gènere,  podran obtenir una autorització de residencia temporal independent, un cop 

Les dones víctimes de violència 
de gènere, que estiguin en situació irregular, podran obtenir una residencia temporal per raons 

Les dones en situació de violència de gènere podran inscriure com a 
demandants d’ocupació  una vegada tinguin una autorització de residència per circumstàncies 

s, en situació de violència de gènere, podran gaudir 
de la Renda Activa d’Inserció quan tinguin una autorització de residència sense permís de treball. 

Les dones immigrants en situació irregular, 
ència de gènere, gaudiran de protecció sobre l’actuació en les dependències 

El fet de que una dona estrangera fugi del seu país d’origen a causa del temor a patir 
persecució per raó de gènere, és una de les causes que permeten aconseguir la condició de 

Existeix alguna ajuda econòmica específica per a do nes en situació de violència de gènere?  
Sí, hi ha una ajuda econòmica específica per a dones víctimes de violència de gènere amb especial 

No tenir rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent del salari mínim 
ne la part proporcional de dos pagues extraordinàries.  Si la 

iliars, s’entendrà que compleix el requisit de 
carència de rendes quan la renda mensual del conjunt de la unitat familiar, dividida pel nombre 
de membres que la componen, no superi el 75 per cent del salari mínim interprofessional. 

ats per a obtenir una ocupació, per la seva edat, falta de preparació 
general o especialitzada o les seves circumstàncies socials, la qual cosa es justificarà amb un 

de gènere amb la sentència  per la qual es 
condemna l’agressor, l’orde de protecció dictada a favor seu o, excepcionalment, per mitjà 
d’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de 

L’ajuda econòmica s’abona en un únic pagament i el seu import serà equivalent, amb caràcter 

Sis mesos de subsidi per desocupació, si no té responsabilitats familiars. 
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• Dotze mesos de subsidi per desocupació, qua
menor acollit. 

• Divuit mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tingui a càrrec seu dos o més 
familiars o menors acollits, o un familiar i un menor acollit.

 

ON ADREÇAR-SE  PER  MÉS INFORMACIÓ

•••• Dins de la UGT:  
• Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials  

Rambla del Raval,  29-35.
Barcelona 
Tel. 93 601 1040 

 
• Associació d’Ajuda Mútua a l’Immigrant (AMIC)

Rambla de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona 
Tel. 93 3046842 
amic@catalunya.ugt.org

 

•••• Administració pública:  
� Departament de Treball : 
� Institut Català de les Dones  900 900 120
� Instituto Nacional de la Seguridad Social 900 166 565

 

TEMES RELACIONATS:  

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, plans d’igualtat
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Dotze mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tingui a càrrec seu un familiar o 

Divuit mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tingui a càrrec seu dos o més 
familiars o menors acollits, o un familiar i un menor acollit. 

SE  PER  MÉS INFORMACIÓ 

Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials   
35. 

Associació d’Ajuda Mútua a l’Immigrant (AMIC) 
Rambla de Santa Mònica, 10. 

amic@catalunya.ugt.org 

Departament de Treball : www.gencat.cat/treball/ 
Institut Català de les Dones  900 900 120 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 900 166 565 

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, plans d’igualtat 
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n la víctima tingui a càrrec seu un familiar o 

Divuit mesos de subsidi per desocupació, quan la víctima tingui a càrrec seu dos o més 



 

Violència de gènere                                    
5 

 

                                                                                                          octubre/2015

FI

T

X

A

octubre/2015  


