
CONVENI 

 

 A Madrid, el vint-i-sis de setembre de 2002. 

 

REUNITS 

 D’una banda, l’Excm. Sr. Francisco José Hernando Santiago, President 

del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, en representació 

del Consell General del Poder Judicial, de conformitat amb l’Acord Plenari amb 

data cinc de juny del 2002. 

 D’una altra, l’Excm. Sr. José María Michavila Núñez, Ministre de Justícia, 

en representació del Ministeri de Justícia. 

 I, d’una altra, l’Excm. Sr. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Ministre de 

Treball i Assumptes Socials, en representació del Ministeri de Treball i 

Assumptes Socials 

 

EXPOSEN 

 I) Que la violència domèstica és un dels problemes més apressants de la 

societat actual. En aquest sentit, les xifres demostren que la violència 

domèstica continua molt arrelada i que el nombre de víctimes mortals com a 

conseqüència seva no es redueix, encara que les denúncies per 

maltractaments augmentin. 

 II) Que el greu problema de la violència domèstica va motivar que el Ple 

del Consell General del Poder Judicial, en la reunió del dia 21 de març del 

2001, aprovés la Guia pràctica d’actuació contra la violència domèstica, en què 

es recollien de manera sistematitzada els criteris d’actuació jurisdiccional 

previstos en la legislació vigent per tal de potenciar l’eficàcia dels òrgans 

jurisdiccionals en aquesta matèria, partint del respecte a la plena 

independència d’aquests òrgans per a exercir la seva funció en el marc previst 

en la Constitució i en les lleis. 



 III) Que el Consell de Ministres, en la reunió del dia 11 de maig del 2001, 

va aprovar el II Pla d’Acció contra la Violència Domèstica, amb vigència fins a 

l’any 2004. En aquest Pla, i en la seva àrea d’actuació segona, relativa a 

“mesures legislatives i procedimentals”, s’estableix, amb el número 10, la 

mesura següent: “Proposar i col·laborar amb el Consell General del Poder 

Judicial per fer un seguiment dels processos iniciats per maltractaments i les 

sentències dictades pels tribunals des de l’aprovació de les modificacions del 

Codi penal i de la Llei d’enjudiciament criminal.”  

 IV) Que l’Institut de la Dona és l’organisme de l’Administració General de 

l’Estat que té assignada la competència d’impulsar i coordinar les actuacions 

previstes en el Pla d’Acció contra la Violència Domèstica. El Consell General 

del Poder Judicial, si bé no va intervenir en l’elaboració del Pla d’Acció contra la 

Violència Domèstica, assumeix i fa seva la proposta assenyalada en el punt 

que precedeix. 

 Atès que les parts intervinents es reconeixen prou capacitat per a 

subscriure el present Conveni,  

 

ACORDEN 

 PRIMER.- L’objecte del present Conveni és la col·laboració mútua als 

efectes establerts al punt III), i s’acorda que el seguiment dels processos i les 

sentències als quals es refereix el punt esmentat ha d’engegar des de l’entrada 

en vigor de la Llei orgànica 14/1999, de 9 de juny, de modificació del Codi 

penal i de la Llei d’enjudiciament criminal en matèria de protecció de víctimes 

de maltractaments. 

 SEGON.- Als efectes exposats es constitueix una Comissió amb la 

denominació d’Observatori sobre la Violència Domèstica i que estarà integrada 

de la manera següent: 

 

 



 -El President del Consell General del Poder Judicial, que exercirà la 
presidència de la Comissió. 

 -El Ministre de Justícia. 

 -El Ministre de Treball i Assumptes Socials. 

 -Dos vocals del Consell General del Poder Judicial. 

 

 El President del Consell General del Poder Judicial podrà delegar la 

seva assistència a la Comissió en el vocal del Consell General del Poder 

Judicial que designi, sense perjudici de l’assistència dels altres dos vocals del 

Consell que la integren. 

 En cas d’inassistència del President, un altre membre de la Comissió 

designat pel President n’exercirà la presidència. 

 Els ministres de Justícia i de Treball i Assumptes Socials podran delegar 

la seva assistència a la Comissió en titulars de càrrecs dels seus departaments 

respectius que tinguin rang, com a mínim, de Director General. 

 Exercirà les funcions pròpies de la Secretaria de la Comissió, amb veu 

però sense vot, un lletrat del Consell General del Poder Judicial. 

 El funcionament de la Comissió s’ajustarà a les previsions que, respecte 

dels òrgans col·legiats, es contenen en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú. 

 La seu de la Comissió serà la del Consell General del Poder Judicial, i 

les seves reunions tindran una periodicitat, com a mínim, bimestral. 

 

 TERCER.- A les reunions de l’Observatori es podran incorporar, amb 

veu però sense vot, quan la majoria dels membres ho consideri convenient: 

- Un o més membres de la carrera judicial, dels quals necessàriament 
un ha de ser magistrat del Tribunal Suprem, designats pel Ple del 
Consell General del Poder Judicial o, si escau, pel seu president, amb 
ratificació posterior del ple. 



- Un fiscal, designat pel Fiscal General de l’Estat. 

-  Un advocat, designat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola. 

-  Una persona representant de l’Institut de la Dona. 

- Un representant del col·lectiu d’associacions de persones afectades 
per la violència domèstica designada per les associacions mateixes, 
o, si escau, pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 

-  Altres persones físiques o representants de persones jurídiques, en 
especial del col·lectiu de dones maltractades, l’assistència de les 
quals a les reunions de la Comissió es consideri convenient. 

 

QUART.- L’Observatori al qual es refereix la clàusula segona té com a 

objectiu els següents: 

a) Rebre totes les resolucions judicials que dictin els jutjats i els 

tribunals en assumptes relatius a la violència domèstica, que s’han 

de trametre a l’Observatori per mitjà del Centre de Documentació 

Judicial (CENDOJ). 

b) Analitzar les resolucions judicials que es dictin en els processos 

referits. 

c)  Elaborar, a la vista del seguiment dels processos relatius a la 

violència domèstica i de l’examen de les resolucions judicials que es 

dictin en aquesta matèria, les propostes corresponents d’actuació, 

inclosos els suggeriments legislatius que es considerin convenients, 

que s’han de dirigir als òrgans competents per raó de la matèria. 

d) El seguiment de l’aplicació i, si escau, l’actualització de la Guia 

pràctica d’actuació contra la violència domèstica esmentada al punt 

II) d’aquest Conveni. 

e) Establir criteris perquè l’estadística judicial permeti fer un seguiment 

dels processos relacionats amb aquesta matèria. 

f) Proposar cursos d’especialització en matèria de violència domèstica 

dirigits principalment als membres de la carrera judicial i fiscal i a 

d’altre personal al servei de l’Administració de Justícia i intervenir per 



mitjà dels suggeriments oportuns en la configuració del contingut 

d’aquests cursos. 

g) Analitzar la realitat sociològica del fenomen de la violència 

domèstica mitjançant l’impuls, si és el cas, de la realització dels 

estudis i les enquestes corresponents. La difusió dels resultats es 

podrà fer per mitjà d’edicions en col·laboració amb els organismes 

signadors quan siguin del seu interès. 

h) Estudiar la conveniència que el Consell General del Poder Judicial 

exerceixi, si escau, la competència prevista en l’article 98.1 de la 

LOPJ per tal que uns determinats jutjats assumeixin amb caràcter 

exclusiu el coneixement dels assumptes que versin sobre violència 

domèstica. 

i) Informar sobre el contingut de convenis i protocols que subscriguin 

les institucions signadores en matèria de violència domèstica. 

j) Recaptar dels jutjats, tribunals i òrgans de govern del Poder Judicial 

informació sobre les mesures adoptades en el curs dels 

procediments sobre violència domèstica. 

k) Facilitar anualment a l’Observatori d’Igualtat entre Dones i Homes de 

l’Institut de la Dona informació sobre les actuacions realitzades. 

 

 CINQUÈ.- El Consell General del Poder Judicial, per mitjà del Centre 

de Documentació Judicial (CENDOJ), ha de subministrar a l’Observatori sobre 

la Violència Domèstica còpies de totes les resolucions judicials que siguin en el 

seu poder recaigudes en el període al qual es refereix la clàusula primera i de 

les altres que rebi en endavant. Les resolucions esmentades s’han de 

subministrar respectant la normativa sobre protecció de dades de caràcter 

personal. 

 



 SISÈ.- El present Conveni té vigència indefinida, si bé qualsevol de 

les parts signadores el pot denunciar amb una antelació mínima de dos mesos, 

sense perjudici de la finalització de les activitats que s’hagin acordat que són 

en la seva empara, tret que es decideixi una altra cosa de comú acord. 

 

 I, en prova de conformitat, signem el present Conveni en tres 

exemplars, al lloc i en la data esmentats.  

 

 

 


