
 

INFORME SOBRE LA MANCA D’ORDRES DE PROTECCIÓ EN CASOS DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA EN L’ÀMBIT DE LA PARELLA AL PARTIT JUDICIAL 

D’ARENYS DE MAR 
 

 
1. MARC TEÒRIC 

 
En societats estructurades pel gènere, l’accés a les oportunitats, els recursos i el             
reconeixement no tenen una distribució equitativa degut al sexisme i a la            
discriminació per motius de sexualitat, identitat o expressió de gènere. Eradicar           
aquestes desigualtats i discriminacions, així com les seves manifestacions més          
brutals, com ho és la violència masclista, és una responsabilitat compartida del            
conjunt de la societat arenyenca, que aspira a què tots els actors que la integren,               
també el judicial, s’impliquin de manera activa en la consecució d’una societat més             
igualitària, on es garanteixi la igualtat efectiva de dones i homes i s’eradiqui la              
violència masclista, afavorint en última instància l’alliberament de les dones i           
l'abolició del patriarcat. Partint de la premissa que els drets de les dones són              
drets humans, la violència masclista és una greu vulneració d'aquests drets i            
un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la             
llibertat. La violència masclista és de les manifestacions més brutals d’opressió que            
es pateix a la nostra societat i que es dirigeix contra les dones pel fet de ser-ho.  
 
La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,                
aprovada pel Parlament de Catalunya, defineix la violència masclista com aquella           
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.  
 
A nivell internacional és important mencionar la Convenció sobre l'eliminació de            
totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), del 1979; la Conferència             
de Drets Humans, de Viena, del 1993; la Declaració de Beijing, del 1995; la              
Resolució de la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides del 1997; entre              
d’altres. En aquestes, s’hi ha reconegut el dret de les dones a demanar reparació              
per a la violació de llurs drets; s’ha proclamat que els drets humans de les dones i                 
de les nenes són part integral dels drets humans universals, subratllant-ne la            
importància de les tasques destinades a eliminar la violència contra les dones en             
la vida pública i privada; i s’han condemnat tots els actes de violència sexista              
contra la dona, exigint que s'elimini la violència masclista en la família i en la               
comunitat i exhortant els governs a actuar per a prevenir, investigar i castigar els              
actes de violència i proporcionar a les dones unes reparacions justes i una             
assistència especialitzada.  
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En l'àmbit europeu, cal citar, entre altres, la Resolució del Parlament Europeu del             
setembre de 1997, coneguda com a «Tolerància zero davant la violència contra les             
dones», desenvolupada l'any 1999, i la Decisió marc del Consell d'Europa del 15 de              
març de 2001, sobre l'Estatut de la víctima en el procés penal, que assenyala la               
importància d'evitar els processos de victimització secundària i la necessitat de           
serveis especialitzats i d'organitzacions de suport a la víctima. 
 
Durant els darrers anys, a l'Estat espanyol s'han produït avenços legislatius en            
matèria de lluita contra la violència masclista. Cal fer especial menció de la Llei              
27/2003, del 31 de juliol, reguladora de l'Ordre de protecció de les víctimes de la               
violència domèstica, que fou una nova fita en les mesures adoptades des dels             
poders públics en regular mesures cautelars especialíssimes sense cap         
antecedent en l'ordenament jurídic penal espanyol, i la Llei orgànica 1/2004, del 28             
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,            
constitueix la primera llei integral europea que recull una resposta global a les             
violències contra les dones en les relacions de parella, amb inclusió           
d'aspectes preventius, educatius, socials, laborals, assistencials, sanitaris i        
penals.  
 
L'Estatut de Catalunya dóna un tractament molt sensible a les dones i aborda             
d'una manera específica els drets de les dones davant la violència masclista:            
drets de les dones, el lliure desenvolupament de la personalitat i la capacitat             
personal, i viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació,          
maltractaments i tot tipus de discriminació, i estableix com un dels principis rectors             
de les polítiques públiques el deure de garantir que s'afrontin de manera integral             
totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i               
discriminatori.  
 
Així doncs, s’ha reconegut sobradament el paper crucial dels Estats i les seves             
administracions públiques en l’eradicació de la violència masclista i en          
l’eventual procés reparatori. En aquest sentit, la llei catalana defineix la           
victimització secundària o revictimització com el maltractament addicional exercit         
contra les dones que es troben en situacions de violència masclista com a             
conseqüència directa o indirecta dels dèficits, quantitatius i qualitatius, de les           
intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les           
actuacions desencertades provinents d'altres agents implicats. D’altra banda, la         
Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona de l’Assemblea General            
de Nacions Unides, va especificar que una de les formes de violència física,             
sexual o psicològica era aquella perpetrada o tolerada per l'Estat. 
 
La Directiva 2012/29/UE per la qual s'estableixen normes mínimes sobre els drets,            
el suport i la protecció de les víctimes de delictes, inclou en l'article 57 una atenció                
específica els processos de victimització secundària que sofreixen la víctimes          
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de violència de gènere en l'àmbit de la justícia. S'exigeix que els i les              
professionals que hagin de tractar amb la víctima abans del procés penal, durant o              
després d'aquest, tinguin una formació especialitzada per a facilitar el tracte i            
evitar així situacions de victimització secundària. D’altra banda, el Tribunal          
Europeu de Drets Humans va declarar en el cas Opuz v. Turquia que “la falla de                
l'Estat de protegir a les dones contra la violència domèstica viola el dret d'elles              
a igual protecció de la llei i aquesta falla no necessita ser intencional”. 
 
En la resolució del cas González Carrero v. Espanya (Comunicació 47/2012), emès            
el 18 de juliol de 2014 el Comitè per a l'Eliminació de la discriminació contra la dona,                 
en virtut del Protocol Facultatiu de la Convenció sobre l'eliminació de totes les             
formes de discriminació contra la dona recorda que “sota l'article 2 (a) de la              
Convenció, els Estats part tenen l'obligació d'assegurar per llei o altres mitjans            
apropiats la realització pràctica del principi d'igualtat de l'home i la dona; i que en               
virtut dels articles 2 (f) i 5 (a), els Estats part tenen l'obligació d'adoptar mesures               
(….) Sobre aquest tema, el comitè destaca que els estereotips afecten el dret de              
la dona a un procés judicial imparcial i que la judicatura no ha d'aplicar              
estàndards inflexibles sobre la base de nocions preconcebudes sobre el que           
constitueix violència domèstica”.  
 
Una part fonamental de la resposta judicial davant dels casos de violència masclista             
en l’àmbit de la parella són les ordres de protecció. Aquestes són resolucions             
judicials que consagren “l’estatut de protecció integral” de les víctimes,          
mitjançant l'adopció, per un mateix òrgan jurisdiccional, de mesures cautelars penals           
i civils, activant altres mesures d'assistència social. La Llei 27/2003, de 31 de juliol,              
totalment insuficient i de mínims, pretén que a través d'un ràpid i senzill procediment              
judicial, davant el Jutjat d'Instrucció, les víctimes d’aquests delictes puguin obtenir           
un estatut integral de protecció que comprèn mesures civils, penals i assistencials            
i de protecció social. 
 
L'Ordre de Protecció és una resolució judicial que, en els casos en què existeixin              
indicis fundats de la comissió de delictes o faltes de violència masclista en l’àmbit de               
la parella, una situació objectiva de risc per a la víctima, ordena la seva protecció               
mitjançant l'adopció de mesures cautelars civils i/o penals, a més d'activar les            
mesures d'assistència i protecció social necessàries, per remissió de l'Ordre de           
Protecció als Punts de Coordinació de les Comunitats Autònomes. Les mesures           
penals inclouen les privatives de llibertat, ordres d’allunyament, prohibició de          
comunicació o retornar a la residència de la víctima, entre d’altres. Les mesures de              
caràcter civil inclouen l’atribució de l’ús de l’habitatge habitual, el règim de custòdia i              
visites dels fills, prestació d’aliments, la protecció dels menors, etc. I, finalment, les             
mesures d’assistència i protecció social són aquelles establertes en els marcs           
autonòmics i estatals.  
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2. SITUACIÓ AL PARTIT JUDICIAL D’ARENYS DE MAR 
 
En aquest sentit, a partir de les dades publicades pel Consell General del Poder              
Judicial, és constatable que els Jutjats d’Arenys de Mar durant el període comprès             
entre el 2010 i els dos primers trimestres de 2020, només han concedit el 27,4%               
de les ordres de protecció sol·licitades, ja sigui a instància de les víctimes, del              
Ministeri Fiscal, d’ofici, de l’Administració o d’altres persones, mentre que a la resta             
de l’Estat espanyol s’han concedit el 64,3% d’aquestes (veure taula de resultats).  
 
Això ha convertit el Partit Judicial d’Arenys de Mar en un dels llocs en què menys                
ordres de protecció es concedeixen entre els 431 partits judicials existents a l’Estat             
espanyol. Entre 2010 i els dos primers trimestres de 2020, sempre ha estat entre              
els cinquanta jutjats que menys ordres de protecció han concedit, excepte           
2018 que va ser el 64è; en quatre ocasions ha estat entre els deu primers, comptant                
també que el 2011 i 2012 va ser el primer de Catalunya. Des de 2013, i gràcies a                  
les demandes i reivindicacions del moviment feminista, hi ha hagut una clara            
tendència a l’alça al conjunt de l’Estat espanyol en el dictat d’ordres de protecció per               
part del poder judicial, passant del 59% a l’actual 73% respecte les ordres             
sol·licitades. No obstant això, no s’ha observat aquesta tendència en el cas del partit              
judicial d’Arenys de Mar, tret de la dada anecdòtica de 2018, en què se’n van               
concedir el 50%. El nostre partit judicial, tal com corrobora el Gràfic I, sempre s’ha               
trobat molt per sota de la mitjana de la resta de partits judicials de l’Estat.  
 
Aleshores, queda demostrat que esdevé clau el paper dels òrgans judicials a            
l’hora de garantir la protecció integral de les víctimes dels delictes de violència             
masclista en l’àmbit de la parella. Tanmateix, no tots els jutges tenen una posició              
similar, ja que hi ha partits judicials que adopten pràcticament la totalitat de les              
mesures sol·licitades, i d’altres, com el cas d’Arenys de Mar, que els casos en què               
es fa són molt pocs. Per tant, no es protegeix les denunciants de violència              
masclista. La disparitat absoluta entre partits judicials evidencia que el criteri del            
jutge és el que determina que les denunciants de violència masclista gaudeixin o no              
de les mesures de protecció oportunes, i no tant un compliment real dels requisits              
establerts legalment. Si no fos així, els resultats no serien tan similars al llarg del               
temps ni serien tan diferents en funció del partit judicial.  
 
Així mateix, l’existència d’un patró concret per part dels Jutjats d’Arenys de Mar             
que es manté al llarg del temps mostren que els criteris usats per la justícia a l’hora                 
de determinar l’existència d’indicis de comissió de delicte o de risc per la víctima no               
garanteixen una protecció ni efectiva ni igual que a la resta de dones de              
l’Estat.  
 
Com s’ha assenyalat, les ordres de protecció no només són una forma de protecció i               
garantia de les denunciants, sinó que aquestes també poden ser fonamentals a            
l’hora d’acreditar la situació de violència masclista abans que recaigui sentència           
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ferma, cosa necessària, per exemple, en procediments administratius d’estrangeria,         
entre moltes altres situacions.  
 
Aquestes són unes dades que en cap cas poden considerar-se positives, doncs no             
són casos aïllats: es demostra un clar patró per part dels Jutjats d’Arenys de Mar a                
l’hora de no decretar ordres de protecció per garantir els drets les denunciants de              
violència masclista en l’àmbit de la parella. És fonamental apuntar que el paper de              
la justícia al nostre partit judicial no és neutre ni és un simple aplicador de la                
legislació. D’acord amb tot l’exposat fins ara, es nega el dret a la igualtat en               
l’aplicació de la llei; i també el dret de les dones a eradicar la violència               
masclista. Les diferències entre partits judicials ho demostren contundentment. Això          
suposa que, de facto, hi ha una vulneració sistemàtica dels drets de les             
denunciants a nivell individual. Tanmateix, cal denunciar que donades les          
circumstàncies, i que els drets tenen una dimensió eminentment col·lectiva; també           
s’estan vulnerant els drets de les quasi 8.000 dones arenyenques, així com de totes              
les quasi 73.000 dones que resideixen al partit judicial d’Arenys de Mar.  
 
TAULA I: ORDRES DE PROTECCIÓ ARENYS DE MAR 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CGPJ.  
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Total 

sol·licitades 
Total 

Adoptades 
% 

Adoptades 

Posició rànquing 
(total 431 partits 

judicials) 

Posició 
rànquing 
invertida  

% Adoptades 
conjunt Estat 

Espanyol 

2010 99 26 26,3 422 9 67,3 

2011 122 19 15,6 426 5 65,8 

2012 152 18 11,8 427 4 61,5 

2013 135 23 17 420 11 58,9 

2014 106 24 22,6 404 27 56,6 

2015 124 34 27,4 406 25 57,4 

2016 125 24 19,2 422 9 59,6 

2017 172 51 29,7 417 14 67,6 

2018 168 84 50 367 64 69,2 

2019 169 66 39,1 412 19 70,4 

2020 67 25 37,3 400 31 72,6 

2010-20 1439 394 27,4   64,3 



 

GRÀFIC I: PERCENTATGE D’ORDRES DE PROTECCIÓ ADOPTADES 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CGPJ.  

 
 

Assemblea Local de la CUP d’Arenys de Mar 
Arenys de Mar, novembre de 2020 
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