
L’AJUNTAMENT DE 
MUSEROS CONTRA 
LA VIOLÈNCIA SEXUAL

GUIA D'ACTUACIÓ 
DAVANT CASOS DE 
VIOLÈNCIA SEXUAL



Parlem de violència sexual quan una persona és 

obligada a mantindre algun tipus de contacte o rela-

ció sexual en contra de la seua voluntat. Quan es 

produeix mitjançant la violència o intimidació, el Codi 

Penal el defineix com a “agressió sexual”; en contra-

posició, quan no existeix violència o intimidació, el 

Codi Penal el defineix com a “abús sexual”. No obstant 

això, has de saber que tots dos tipus de violència són 

inacceptables i atempten contra els drets de llibertat 

i indemnitat sexual de la persona agredida.

QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA SEXUAL?

Exhibicionisme.

Paraules obscenes o comentaris sexuals, mirades lascives, gestos obscens.

Tocaments, abraçades, frecs sense consentiment.

Assetjament sexual (“Qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tinga el propòsit o produïsca 
l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona”).

Enregistraments no consentits durant una relació sexual.

Pressió per a mantindre relacions sexuals.

Penetració de qualsevol tipus sense consentiment (violació).

SOBRE EL CONSENTIMENT:
A vegades, l'absència d'un NO no implica que hi haja consentiment.

Si el consentiment s'obté baix insistència, coacció o per por a les conseqüències, 
no és consentiment.

Davant cap mena de dubte, el millor sempre és preguntar.

ALGUNES COSES IMPORTANTS A TINDRE EN COMPTE:
La violència sexual no sols es produeix per part de desconeguts: també pot ser exercida per parelles, familiars, 
amistats, etc.

Una persona no pot consentir lliurement si es troba sota els efectes de qualsevol substància com l'alcohol o les drogues.

Una persona no pot consentir lliurement si està adormida.

Utilitzar el xantatge emocional, l'extorsió o l'engany per a mantindre una relació sexual també és violència sexual.

L'única persona que provoca una agressió sexual és l'agressor, MAI la víctima.

QUÈ FER SI PATEIXES UNA AGRESSIÓ SEXUAL?
Tenim en compte que, en moltes ocasions, no és gens fàcil saber com actuar després de patir una agressió sexual. Per 
això, et deixem algunes recomanacions i opcions perquè tu decidisques quina et fa sentir més còmoda i segura:

 Telefona al 112.

 Crida o acudeix a una comissaria de Policia Local, Policia Nacional o Guàrdia Civil. Sol·licita que et protegis 
 quen i acompanyen al servei de salut més pròxim.

 Acudeix directament al Centre de Salut o Hospital de la teua elecció, explica'ls el que t'ha passat perquè et  
 realitzen un examen mèdic i demana una còpia de l'informe mèdic

* Abans de tot, recomanem que no passes sola pel procés. Sol·licita ajuda i acompanyament a una persona de la teua 
confiança.

* Recorda que és molt important que no et llaves ni et canvies de roba per a evitar l'eliminació de proves que poden ser 
imprescindibles per a identificar i condemnar a l'agressor.

*Des de l'Ajuntament et podem oferir ajuda psicològica si la necessites. 
No dubtes a acudir a Serveis So cials.

ALGUNS EXEMPLES DE VIOLÈNCIA SEXUAL:



Si et trobes en aquesta situació, és molt important que conegues com actuar; primer, per a contribuir al fet que la víctima no 
se senta sola i ajudar-la en el procés; segon, per a no provocar una victimització secundària per desconeixement.

*La victimització secundària consisteix en una inadequada resposta del sistema en el seu conjunt i de totes les persones que 
l’integren davant d’una situació de violència, generalment per falta d'informació i formació o per prejudicis sexistes. Pot 
generar, per exemple, que la víctima haja de reviure repetidament la situació de violència patida, que se senta jutjada o que 
senta que no la creuen. 

QUÈ FER SI PRESENCIES UNA AGRESSIÓ SEXUAL O SOSPITES QUE N’HA POGUT OCÓRRER?

Si presencies una agressió, no faces com si no tinguera res a veure amb tu. Abans d'intervindre, mesura el nivell de perill i 
actua en conseqüència: si creus que és massa perillosa una intervenció directa crida a la policia i informa l'agressor de la 
imminent arribada de les forces de seguretat.

Pregunta a la persona que ha patit l'agressió si necessita ajuda, i interessa't per com es troba.

Fes que senta que amb tu es troba en un espai de seguretat.

No la deixes sola en cap moment; espera amb ella a que arribe l'ajuda o, si és necessari, acompanya-la a la comissaria, a 
l'hospital, centre de salut, etc.

Anima-la a contactar amb algú del seu cercle de confiança.

No li preguntes pels detalls del fet ocorregut: explicar aquesta informació sempre ha d'eixir d'ella.

MAI li faces preguntes o comentaris que puguen fer que se senta jutjada o la culpabilitzes; recorda que l'únic culpable de la 
situació és SEMPRE l'agressor.

Recomana-li seguir tots els passos que expliquem en el punt anterior: 
“Què fer si pateixes una agressió sexual?

LA DENÚNCIA:            
Pots interposar la denúncia en qualsevol comissaria de policia o en el Jutjat.

Tens dret a que t'escolten i et tracten amb respecte i tacte en tot moment.

És important que comptes l'ocorregut amb el major nombre de detalls que recordes.

Aporta totes les proves de les quals disposes, inclosos informes metges en cas d'haver-hi-los.

Llig detingudament el contingut de la denúncia abans de signar-la.

Sol·licita el número o dades d'identificació de la persona que t'haja atès en la comissaria o jutjat.

Demana sempre una còpia de la denúncia

L’AJUNTAMENT DE MUSEROS 
CONTRA LA VIOLÈNCIA SEXUAL



Atenció a totes les formes de violència contra les dones: 016
WhatsApp: 600 000 016
Correu electrònic: 016-online@igualdad.gob.es.
24 hores, 365 dies a l’any.

Servei d’atenció psicològica a víctimes de violència masclista (WhatApp)
682 916 136 - 682 508 507
24 hores, 365 dies a l’any.

Policia Local: 092
24 hores, 365 dies a l’any.

Policia Local de Museros: 607 607 967
(Plaça del Castell, nº1)
24 hores, 365 dies a l’any..

Policia Nacional 091
24 hores, 365 dies a l’any.

Guàrdia Civil: 062
24 hores, 365 dies a l’any.

Emergències: 112
24 hores, 365 dies a l’any.

Centre de Salut de Museros: 963108880
(Av. País Valencià, s/n)
De dilluns a dissabtes de 08:00 a 15:00
Urgències – Punt d’Atenció Continuada de Massamagrell (96 146 70 50)

Centre Dona 24 hores: 900 580 888
C/Guardia Civil, nº21 (Valencia)
24 hores, 365 dies a l’any.

Oficina d’Atenció a Víctimes del Delicte: 961 456 042
Plaça dels Jutjats, nº2 (Massamagrell)
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

Serveis Socials de l’Ajuntament de Museros (Centre de Dia): 960 262 153
Av. Blasco Ibáñez, nº87
De dilluns a divendres de 09:30 a 14:30

RECURSOS I 
SERVEIS


