
LEGALITAT (3) 

 

MARC LEGAL PER A la VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 

 

Article 14. “Els espanyols són iguals davant la Llei, sense que pugui prevaler cap discriminació  

per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social”.  

Article 15. “Tots tenen dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, puguin 

ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o 

degradants”. 

 

Article 17. “Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Ningú pot ser privat de la seva 

llibertat, sinó amb l'observança d'el que s'estableix en aquest article i en 

els casos i en la forma prevists en la llei”. 

 

MARC LEGAL RESUMIT PER A la VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Existeixen dues lleis com a principal marc de regulació de la Violència de Gènere a Espanya, al 

marge d'altres normes que les complementen i fonamenten. Aquestes dues 

lleis són: 

 

- Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere. 

 

- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere, pretén que les dones víctimes de violència de gènere puguin 

posar fi a la relació violenta i que puguin recuperar el seu projecte de vida. Al seu torn crea 

els Jutjats de Violència contra la Dona, que són òrgans especialitzats, encarregats 

de l'enjudiciament de delictes exclusivament derivats de situacions de violència de 

gènere. A més, reconeix tot un catàleg de drets a les dones víctimes de 

violència de gènere. 

 

La violència de gènere no és un problema que afecti l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta 

com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. 

Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, 

per ser considerades, pels seus agressors, mancats dels drets mínims de llibertat, 

respecte i capacitat de decisió. 

La violència de gènere s'enfoca per la Llei d'una manera integral i multidisciplinària, 

començant pel procés de socialització i educació. 

 

 

 



Article 1. Objecte de la Llei. 

 
1. La present Llei té per objecte actuar contra 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 siguin o hagin estat els seus 

cònjuges o dels qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, 

àdhuc sense convivència. 

 

2. Per aquesta Llei s'estableixen mesures de protecció integral la finalitat de la qual és 

prevenir, sancionar i eradicar aquesta violència i prestar assistència a les seves víctimes. 

 

3. La violència de gènere a què es refereix la present Llei comprèn tot acte de violència física i 

psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, 

les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.  

 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, té com a 

objectiu solucionar els supòsits de desigualtat i discriminació per raó de sexe. Al seu torn 

projecta la seva influència sobre tots els àmbits de la vida i, particularment en les esferes 

política, laboral, social, econòmica, civil, cultural i artística. 

 

Avui és suficient una sola agressió per lleu que aquesta sigui perquè es consideri. Tot això ve 

recollit en els articles 153 i 173 del Codi Penal. Així en l'art. 153 recull el delicte de 

maltractaments en el qual amb una sola agressió és delicte i l'art. 173 

parla de la habitualidad dels maltractaments. 

També s'han donat canvis en la tipificació amb les faltes d'amenaces i coaccions en l'àmbit de 

la violència de gènere. 

Ara totes les amenaces i coaccions per lleus que aquestes siguin es consideren delicte. 

 




