
Pot un home que exerceix violència 
sobre una dona ser un bon pare?

NO. Un maltractador que exerceix violència mai 
podrà ser un bon pare, màximament si està 
utilitzant als fills i filles per a fer mal a una altra persona.

Què puc fer? 
Telefona al 016, un servei d'informació i 
assessorament jurídic on et podran 
assessorar. És gratuït i confidencial.

Utilitza a les teues  filles i fills per a fer-te mal. 
T'amenaça amb llevar-te'ls. 
T'amenaça amb matar-los, et diu que et 
donarà on et farà més mal.
Interromp els tractaments mèdics dels teus 
fills/es quan estan amb ell.
Utilitza els moments de la recollida i retorn del 
règim de visites per a insultar-te, amenaçar-te 
o humiliar-te.
Parla mal de tu i la teua família en presència 
d'elles i ells.

Vols saber més?
Alguns signes de violència vicària sobre 
els fills i filles.

Violència 
Vicària

La violència vicària
sobre els fills i filles és una forma de 

violència masclista. Les filles i fills de les dones  
víctimes de violència de gènere, així com les xiquetes

i xiquets menors subjectes a la seva tutela, guarda i 

custòdia, són víctimes  directes d'aquesta mena de 

violència, tal com recull des de l'any 2015 la Llei Orgànica 

1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere. A més, a vegades

aquests i aquestes menors són utilitzats pel maltractador 

per a fer mal a la mare. És a dir: ens trobem davant

una forma de violència vicària

NIPO en línea: 048-21-240-3

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf


Soc víctima de violència de gènere. Vull que la meua filla o
fill menor d'edat reba atenció psicològica especialitzada. És
necessari tindre l'autorització del seu pare?

NO. Simplement hauràs d'informar-li prèviament, però no 
sol·licitar la seua autorització.

Des de 2018, quan existeix una sentència condemnatòria, i 
mentre no s'extingisca la responsabilitat penal o s'haja iniciat un 
procediment penal contra el progenitor per atemptar contra la vida, la 
integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat 
sexual dels fills o filles comuns menors d'edat, o per atemptar contra la 
seua parella o exparella, serà suficient amb:

El consentiment de la dona per a l'atenció i assistència 
psicològica de les seues filles i fills menors d'edat. 
Informar prèviament el progenitor agressor.

 L'anterior serà igualment aplicable, encara que no s'hi haja 
interposat denúncia prèvia, quan la dona estiga rebent assistència en 
un servici especialitzat de violència de gènere, sempre que compte 
amb un informe emés per aquest servici que acredite que és víctima 
de violència de gènere. Si l'assistència haguera de prestar-se als fills i 
filles més grans de setze anys, caldrà en tot cas el seu consentiment 
exprés.

La meua parella o exparella no està incursa en un procés 
penal, però les autoritats judicials adverteixen, a partir dels 
testimoniatges, que existeixen indicis fundats de violència 
de gènere. És obligatori que els meus fills i filles vegen al seu 
pare?

La meua parella o exparella està en un procés penal per
atemptar contra la meua vida o la dels meus fills o filles. 
És obligatori que els meus fills o filles vegen al seu pare?

NO. Amb caràcter general, no procedirà l'establiment d'un 
règim de visita o estada. La regla general és la suspensió de 
visites i estada, i l'excepció el seu manteniment.

En cas que ja existisca un règim de visites o estada, se 
suspendrà respecte del progenitor que estiga incurs en un procés 
penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat física, la 
llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre 
cònjuge o els seus fills o filles. 

No obstant això, el Jutge podrà establir un règim de visita, 
comunicació o estada en resolución motivada en l'interés superior 
del menor i prèvia avaluació de la situació de la relació paternofilial.

Vols saber més?
Consulta l’article 156 del Codi Civil després de les modificacions introduïdes pel 
Reial Decret-llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al 
desenvolupament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i la llei 8/2021, de 
2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les 
persones amb discapacitat en el exercici de la seva capacitat jurídica.

Vols saber més?
 Consulta l’ article 94 del Codi Civil i el 544 ter de la Llei d'Enjudiciament Criminal 

(LECRIM), després de les modificacions introduïdes amb l'aprovació de la Llei 8/2021, 
de 2 de juny, i la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a d'infància i 

l'adolescència front a la violència.

Vols saber més?
 Consulta l'article 94 del Codi Civil, després de les modificacions introduïdes amb 
l'aprobació de la  Llei 8/2021, de 2 de juny, i la Lley Orgànica 8/2021, de 4 de juny.

NO. Amb caràcter general, tampoc procedirà 
l’establiment d'un règim de visita o estada: la regla 
general és la suspensió de visites i estada, i 
l'excepció el seu manteniment.
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