
 
 
 
 
 

Serveis Socials
 

971 53 14 30 (Pollença)
971 86 69 75 (Port de Pollença

Si pateixes o has patit alguna
situació de

 violència de gènere 
tens dret a:

Àrea d'Igualtat 
 

a/e: igualtat@ajpollenca.net
Tel.: 971 53 01 08 (ext 329)
663.706.675/611.568.929

 

MÉS INFORMACIÓ A

Sol•licitar assessorament en:

Adaptació dels mitjans
d'informació per a les persones

amb discapacitat.

 
INFORMACIÓ

 

- Serveis Socials
- Guàrdia Civil
- Policia Local

- Àrea d'Igualtat
 

Atenció urgent
Atenció permanent

Prestacions
especialitzades 

Atenció psicològica
Suport social

Suport educatiu en la
unitat familiar

 Suport a la formació
Formació preventiva en

valors d'igualtat 
Formació en habilitats

socials i resolució de
conflictes

 
ATENCIÓ SOCIAL

 

Accés a un advocat amb
formació específica en matèria

de violència de gènere.
Assessorament jurídic gratuït

abans d'interposar la demanda.
Defensa i representació legal

immediata i gratuïta.

ASSISTÈNCIA JURÍDICA
 

Reducció o reordenament de
l'horari de feina.
 Mobilitat geogràfica.
Canvi de centre de treball.
Suspensió de la relació laboral
amb reserva de l lloc de feina.
Extinció del contracte.
Suport per a la inserció
laboral.
Justificació de les faltes de
puntualitat o de l'absència al
lloc de feina derivades de la
situació de violència.
Restricció de l'accés a les
dades personals en els
sistemes d'informació de la
Seguretat Social.
Possibilitat d'accés a la
jubilació anticipada en cas
d'extinció de la relació laboral
per la situació de violència.
En cas de suspensió de
contracte, es considerarà
aquest temps com període
cotitzat a la Seguretat Social
per prestacions i atur.

SEGURETAT SOCIAL I ÀMBIT
LABORAL

 

 
PER A LES TREBALLADORES

PER COMPTE PROPI
 

Suspensió de l'obligació de
cotitzar a la Seguretat Social
durant sis mesos i es continua
considerant com assimilada a
l'alta.

Subsidi de pagament únic amb
import equivalent a:

Sis mesos de subsidi per
desocupació. 
Dotze mesos de subsidi per
desocupació si la víctima té
reconeguda una discapacitat
igual o superior al 33%.
Devuit mesos de subsidi per
desocupació si la víctima té
responsabilitats familiars.

Accés prioritari a habitatge
social.

Possibilitat d'accés a la pensió
de viduïtat des de la separació o

divorci.

PRESTACIONS I AJUDES
ECONÒMIQUES

 

 

 

 


