
PROTOCOL DE 
L'ABORDATGE DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA 
DE SERVEIS SOCIALS

FASES PROCÉS PARTICIPATIU 

          Antecedents

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista; 
Pla Estratègic de Serveis Socials (29 de 
desembre de 2020):

# Protocol marc per una intervenció 
coordinada contra la violència masclista.

# Procés participatiu de tots els agents 
implicats.

Fase 0. Comunicació

Fase 2. Redacció del protocol.

Fase 1. Diagnosis
del Procés Participatiu (al Grup 
Motor, la DG del Departament de 

Drets Socials i l'ICD).

Focus grups per cada regió social, on es debatrà el contingut i 

l'aplicabilitat de l'esborrany de protocol a cada territori.

de les dificultats i potencialitats 
en l'abordatge de les VM des 

dels SS.

Redacció de les bases del protocol i configuració de grups temàtics 
d'expertes per a l'estudi dels àmbits que han generat més dificultat durant 

la fase 1.

Diagnosi interna realitzada per l'Equip de Gènere de la DGSS

Diagnosis a través de grups focals amb agents implicats (entitats especialitzades, professionals de Serveis 

Socials i dones ateses en els recursos)
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Fase 3. Valoració interdepartamental. Reunions bilaterals amb cada DG concernida per debatre el 

contingut.

Fase 4. Valoració territorial del document:

Fase 5. Valoració i aprovació

Fase 6. Testatge:

per part de la Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada contra la 

Violència Masclista (CNICCVM).

Treball de casos amb representants d'ABSS de totes les regions socials i 

professionals dels SIAD, SIE i DGAIA per verificar l'aplicabilitat del protocol.

Fase 7. Tramitació del Document. Finalització al mes de desembre de 2022.

        Punt de partida:

Serveis Socials bàsics i serveis especialitzats com 
a porta d'accés als serveis i recursos per a dones 
en situació de violència masclista.

Liderat per:

# Direcció General de Serveis Socials.

# Subdirecció general de Participació Ciutadana.

EL PROTOCOL.


