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1. INTRODUCCIÓ 
 

  
 
L’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de la Conca de Barberà comptant amb el 
compromís de la nostra administració de treballar contra la violència masclista, i amb 
la col·laboració i colideratge  per part de l’Institut Català de les Dones, ha procedit a 
l’elaboració d’aquest protocol a partir de la revisió del protocol anterior de l’any 2006. 
Aquesta revisió s’emmarca dins la nova legislació en matèria de violència masclista; la 
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere, i la Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista.  
 
Aquest protocol inclou la definició del conjunt de mesures i mecanismes de suport, de 
coordinació i de cooperació per tal que tots i totes els/les agents implicats/ades puguin 
executar-los correctament, garanteix el màxim d’eficiència en l’atenció a les dones 
víctimes de violència masclista i estarà sotmès a la supervisió del circuit territorial que 
estableix el Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista. 
 
Així doncs per tal de garantir el dret de les dones de viure sense violència i de detectar 
i prevenir possible agressions, hem establert un marc d’actuació multidisciplinària 
(sanitària, social, judicial i policial). 
 
Els Serveis Bàsics d’Atenció Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà en 
coordinació amb el CAP de Montblanc, el CAP de Santa Coloma de Queralt, el CAP 
Alcover, el CAP Tàrrega, la policia local de Montblanc, el servei de vigilància municipal 
de Santa Coloma de Queralt i el cos dels Mossos d'Esquadra destacat a la Conca de 
Barberà, proposem aquest protocol i ens comprometem a adequar la nostra actuació a 
les formalitats i la successió d’actes que en ell es detallen  amb el màxim respecte a 
les nostres competències professionals. 
 
 
 
2. OBJECTE 

 
 
Aquest protocol pretén millorar la coordinació entre els serveis implicats en l’atenció a 
les dones víctimes de qualsevol forma de violència masclista ja sigui en l’àmbit de la 
parella, familiar, laboral (assetjament per raó de sexe, assetjament sexual), o en 
l'àmbit social o comunitari (assetjament sexual, tràfic explotació sexual de dones i 
nenes, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, violència derivada de conflictes 
armats, violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones),.. i establir unes 
pautes d’actuació homogènies en tota la comarca de la Conca de Barberà, que aportin  
un benefici a les pròpies víctimes,  i evitar , així, la victimització secundària.   
 
Així doncs, tal com marca l’article 85 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, aquest protocol inclou “un conjunt de mesures i mecanismes de 
suport, coordinació i cooperació destinats als agents implicats” en l’atenció a les dones 
víctimes de violència masclista. 
 
 
 



Protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista 
Conca de Barberà 

Pàgina 5 de 68 
 

Els objectius d’aquest protocol  per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista són: 
 

• Establir el marc de referència tècnic i metodològic que possibiliti la coordinació 
dels diferents agents implicats i delimiti els àmbits d’actuació per garantir 
l’efectivitat de les intervencions en l’abordatge de la violència masclista. 

• Consensuar uns criteris mínims d’actuació que permetin l’adaptabilitat del protocol 
a la nostra comarca. 

• Dissenyar circuits d’atenció adequats a les diferents situacions de violència i les 
necessitats concretes derivades d’aquestes situacions de manera que es tinguin 
en compte les necessitats específiques de cada dona amb relació a les formes de 
violència viscuda. 

• Realitzar un treball de caràcter intradepartamental pel que fa a cada un dels 
àmbits d’intervenció (social, judicial, policial, de salut, etc.). 

• Garantir els recursos necessaris per executar, seguir i avaluar el protocol. 
• Millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’atenció a les dones víctimes de violència i als 

seus fills i filles racionalitzant i optimitzant recursos. 
• Promoure estratègies d’intervenció. 
• Crear un espai de formació i reflexió. 
• Evitar la victimització secundària. 

 
 

3. ÀMBIT GEOGRÀFIC 
 

 
L’àmbit d’actuació d’aquest protocol seran els vint-i-dos municipis de la comarca de la 
Conca de Barberà en els quals el Consell Comarcal de la Conca de Barberà té la 
competència dels serveis socials bàsics, i aquests són: Barberà de la Conca, 
Blancafort, Conesa, l ‘Espluga de Francolí, Forès, Llorac, Montblanc, Passanant i 
Belltall, les Piles, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, 
Savallà del Comtat, Senan, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vilanova de 
Prades, Vilaverd i Vimbodí i Poblet. 
 
4. TIPOLOGIA 

 
 
La tipologia d’usuaris/àries susceptibles d’intervenció en aquest protocol seran les 
persones residents en qualsevol dels municipis de la comarca de la Conca de Barberà 
que hagin patit, o estiguin patint, violència masclista. Seran per tant, les dones 
víctimes d’aquesta violència i les seves filles i fills, sense distinció per edat, situació 
legal, idioma,... 
 
5. MARC NORMATIU 

 
 
L’article 15 de la Constitució espanyola garanteix el dret fonamental a la integritat física 
i moral. 
 
Els maltractaments físics o psíquics reiterats estan tipificats com a delicte de lesions 
(art. 153 del codi penal, modificat per la Llei orgànica 14/1999, de 9 de juny),  
 
La Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de 
seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers. 
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La Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de reforma del codi penal. 
 
La Llei estatal 27/2003, del 31 de juliol, reguladora de l'Ordre de protecció de les 
víctimes de la violència domèstica, en què es regulen les mesures cautelars 
especialíssimes, sense cap antecedent en l'ordenament jurídic penal espanyol. 
 
Reial decret 355/2004, pel qual es crea un registre central per a la protecció de les 
víctimes de la violència domèstica. 
 
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere. La primera llei integral europea que recull una resposta global a 
les violències contra les dones. Aquesta llei inclou aspectes preventius, educatius, 
socials, assistencials, sanitaris i penals. L’article 32 fa referència explícita a l’articulació 
de protocols d’actuació que determinin els procediments que han d’assegurar una 
actuació global i integral de les diferents administracions i serveis implicats. 
 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 
 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, 
marca una acció normativa dirigida a combatre totes les manifestacions encara 
subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe y promoure la igualtat 
real entre homes i dones, eliminant obstacles i estereotips socials que impedeixen 
assolir-la 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  
 
La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
estableix els mecanismes per garantir els drets de les dones  a viure sense cap 
manifestació de violència. En el títol III d’aquesta llei es defineixen els “drets de les 
dones en situacions de violència masclista a la pre venció, l’atenció, 
l’assistència, la protecció, la recuperació i la re paració integral”. Són els 
següents: 
 

-   Dret a la protecció efectiva: dret a una protecció integral, real i efectiva. 
-   Dret a l’atenció i l’assistència sanitària específica. 
-   Drets d’atenció i de reparació. 
- Drets en l’àmbit de l’accés a l’habitatge. 
- Dret a l’ocupació i a la formació ocupacional (aquí s’inclou l’obligació a la 

confidencialitat de les circumstàncies personals de les dones per part de 
l’empresariat, la representació sindical,entitats formadores...). 

- Dret a l’atenció i a l’assistència jurídiques: es garanteix el dret d’accés als 
serveis de guàrdia permanent i torns d’ofici especialitzats. 

- Dret a prestacions econòmiques: Renda mínima d’inserció, ajuts econòmics, i 
altres prestacions, indemnitzacions, ajuts escolars, fons de garantia per cobrir 
l’impagament de pensions alimentàries i compensatòries. 

- Dret a obtenir les prestacions dels Fons de garantia de pensions i prestacions. 
- Dret de repetició contra les persones que han incomplert la resolució judicial de 

pagament de la pensió. 
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En la llei constitueixen mitjans de prova qualificats per a la identificació de les 
situacions de violència masclista: 
 

� La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional 
� L’ordre de protecció vigent 
� L’informe de la inspecció de Treball i Seguretat Social 

 
I en absència dels anteriors, són mitjans específics d’identificació de les situacions de 
violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona l’ha 
patida o està en risc versemblant de patir-la: 
 

� Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament 
vigent 

� L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat 
� L’informe de Ministeri Fiscal 
� L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada 
� L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de situacions de 

violència masclista: serveis socials d’atenció primària, serveis d’acolliment i 
recuperació, serveis d’intervenció especialitzada, i les unitats especialitzades 
dins les forces i cossos de seguretat 

� L’informe de l’Institut Català de les Dones    
 

 
6. MARC CONCEPTUAL 

 
 
Per violència s’entén tot comportament que per acció o omissió causa dany físic o 
psicològic a la persona a la qual va dirigida (Corsi, 19951). La violència contra les 
dones ha estat legitimada i invisivilitzada al llarg de la història sota argumentacions 
diverses. 
Tal i com es recull al preàmbul de la Llei catalana del Dret de les dones a eradicar la 
violència masclista , les violències exercides contra les dones han estat anomenades 
amb diferents termes: violència sexista, violència patriarcal, violència viril o violència 
de gènere, entre altres.  
   
Des de l’últim quart del segle XX, s’han elaborat diverses lleis i normatives tant en 
l’àmbit nacional com internacional que promouen l’eradicació de la violència masclista 
en totes les seves formes. 
 

El 1993, per primera vegada, l’ONU en la Conferència Mundial sobre els Drets 
Humans , reconeix els drets de les dones com a drets humans i, consegüentment, 
defineix l’ús de tot tipus de violència com una violació d’aquests drets. 
 
Aquest reconeixement es reforça el 1995 a la IV Conferència Mundial sobre les 
dones , celebrada a Beijing , i organitzada per l’ONU, on  s’aconsegueix, per primera 
vegada, un compromís a nivell mundial per tal de potenciar a través de diferents 
programes, el paper de la dona en totes les esferes de la vida.  Aquest fet va ser clau 
per a l’evolució i reconeixement de la dona en la societat actual i, per tant, iniciar un 
treball a nivell de gènere estructural i transversal, a partir del reconeixement que la 
violència contra les dones és un obstacle per a la igualtat. És a partir d’aquesta 
                                                 
1
 CORSI, Jorge. (comp) Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. 

Paidós, Argentina, 1995 1a. reimpr. 
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conferència que s’inicia i s’estén considerablement la consciència política envers la 
violència contra les dones. 
Així mateix, el 1997, s’inicien les primeres iniciatives a nivell europeu per tractar 
l’eradicació de la violència contra la dona, amb la creació d’organismes com 
l’Observatori Europeu de Violència Contra la Dona. 
Però és a partir de la Conferència de Viena  (1998) i la Conferència de Colònia  
(1999), que es determinen a nivell europeu les polítiques a seguir en matèria de 
violència contra la dona. 
 
El primer intent legislatiu específic, a nivell estatal, per tal de regular penalment la 
violència en l’àmbit de la llar, es troba al Codi Penal, on el 1989, es regula com a 
delicte la violència domèstica. Amb la posterior reforma del Codi Penal l’any 1995, 
queda establert el delicte de violència domèstica habitual en l’article 153, reformat i 
ampliat posteriorment el 1999. Junt a la regulació penal, la Ley 27/2003, de 31 de 
juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica va 
donar lloc a la creació, de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Aquesta llei 
defineix violència de gènere com a: “manifestació de la discriminació, la situació de 
desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, que s’exerceix sobre 
aquestes per part de qui és o ha estat el seu cònjuge o d’aquells que són o han estat 
lligats a elles per relacions similars d’afectivitat i/o amb convivència, i comprèn tot acte 
de violència física i psicològica incloses les agressions a la llibertat sexual, les 
amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de la llibertat”. 
 

A nivell autonòmic, a Catalunya s’aprova el 2008, la Llei 5/2008 de 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta llei estableix 
violència masclista com a : “la violència que s'exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema 
de relacions de poder dels homes sobre les dones i que , produïda per mitjans físics, 
econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, 
tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es 
produeix en l’àmbit públic com en el privat”. 
 
L’objecte de la Llei és “l’eradicació de la violència masclista i la remoció de les 
estructures socials i dels estereotips culturals que la perpetuen, amb la finalitat que es 
reconegui i es garanteixi plenament el dret inalienable de totes les dones a 
desenvolupar la pròpia vida sense cap de les formes i dels àmbits en què aquesta 
violència es pot manifestar. 
Aquesta llei estableix mesures integrals respecte a la prevenció i la detecció de la 
violència masclista i de sensibilització respecte a aquesta violència, amb la finalitat 
d’eradicar-la de la societat, i també reconeix els drets de les dones que la pateixen a 
l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral.” 
 
A partir de la present legislació, s’estableixen les següents formes de  violència contra 
les dones, ja sigui exercida de manera puntual o reiterada: 
 

- Violència física: Comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos 
d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió o un dany 

 
- Violència psicològica: Comprèn tota conducta o omissió intencional que 

produeixi en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà 
d’amenaces, d’humiliació, de vexacions, d’exigència, d’obediència, o 
submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament o qualsevol altra limitació 
del seu àmbit de llibertat. 
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- Violència sexual i abusos sexuals: Comprèn qualsevol acte de naturalesa 

sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la 
imposició, per mitjà de violència, intimidació, de prevalença o de 
manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la 
persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, 
de parella, afectiva o de parentiu. 

 
- Violència econòmica: Consisteix en la privació intencionada i no justificada 

de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de les 
seves filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o 
compartits en l’àmbit familiar o de parella. 

 
També cal destacar la violència ambiental, no inclosa en la llei, però definida com a 
aquella en què la persona violenta malmet els objectes de l’entorn immediat de la 
dona,  especialment els que són importants per a ella.  
 
Tanmateix, els àmbits on es pot exercir la violència queden definits de la següent 
manera: 

- Violència en l’àmbit de la parella: Consisteix en qualsevol tipus de violència 
exercida contra una dona i perpetrada per l’home que és o ha estat el seu 
cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars 
d’afectivitat. 

 
- Violència en l’àmbit familiar: Consisteix en qualsevol forma de violència 

exercida contra les dones i les menors d’edat en el si de la família i 
perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les relacions 
afectives i dels lligams de l’entorn familiar. No inclou la violència en l’àmbit 
de la parella. 

 
- Violència en l’àmbit laboral: Consisteix en qualsevol forma de violència que 

es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del 
centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la feina, i que pot 
adoptar dues tipologies: 

 
a) Assetjament per raó de sexe: El comportament no desitjat relacionat 

amb el sexe d’una persona amb ocasió de l’accés al treball remunerat, 
la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com 
a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les dones i 
de crear-los un entorn hostil, degradant, humiliant... 

  
b) Assetjament sexual: Qualsevol comportament d’índole sexual que tingui 

per objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona 
o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o 
molest. 

 
- Violència en l’àmbit social o comunitari: Comprèn les manifestacions 

següents: 
 

a) Agressions sexuals: Consisteix en l’ús de la violència física i sexual 
exercida contra les dones i les menors d’edat que està determinada per 
l’ús premeditat del sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne 

b) Assetjament sexual 
c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes 
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d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la encara que hi hagi 
consentiment exprés o tàcit per part de la dona. En aquest cas, 
s’aplicaria el protocol de mutilació femenina (annex 1)         

e) Matrimonis forçats 
f) Violència derivada de conflictes armats: Inclou totes les formes de 

violència contra les dones que produeixen en aquestes situacions, com 
ara l’assassinat, la violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, 
l’avortament forçat, la tortura,... 

g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara 
els avortaments selectius i les esterilitzacions forçades 

 
- Qualsevol altra forma anàloga que lesioni o sigui susceptible de lesionar la 

dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 
 
 
El present protocol es construeix en base als conceptes definits i àmbits d’actuació 
regulats en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista . 
  
 
7. MARC TEÒRIC: ASPECTES A TENIR EN COMPTE  PER 
OFERIR UNA BONA ATENCIÓ A LA DONA VÍCTIMA DE 
VIOLÈNCIA 

 
 
7. a) Models teòrics explicatius de la violència ma sclista  
 
La violència masclista és un fenomen multicausal i multifactorial; per tant, és necessari 
abordar-la des de diferents perspectives teòriques, per tal d’oferir una atenció integral i 
completa a la dona i als seus fills i filles. 
 
Perspectiva ecològica  
Es basa en el model ecològic proposat per Urie Bronfenbrenner que considera el 
desenvolupament humà com una interacció entre l’ésser humà i el seu entorn. Aquest 
model s’estructura en tres subsistemes: 

- Macrosistema: És el context més ampli en el qual es desenvolupa l’individu. 
Inclou el sistema de creences i valors culturals, que contribueixen al 
manteniment i perpetuació de la societat patriarcal que s’estructura en base 
a la diferència de poder, i que afavoreix la superioritat dels homes vers les 
dones. Crea els estereotips i rols de gènere, i valida l’ús de la força com a 
mecanisme de resolució de conflictes. 

- Exosistema: Comprèn les estructures formals i informals d’una societat que 
limiten l’ambient en el qual es desenvolupa la persona. Entre elles, les 
institucions socials com escola, església, entorns laborals, etc., que actuen 
com a mitjanceres entre el macro i el microsistema. 

- Microsistema: El context proper en el qual es produeix la violència. 
L’estructura bàsica és la unitat familiar i els seus patrons d’interacció: 
comportaments, resolució de conflictes, estil de vincle, autoestima, límits, 
etc. 

J. Corsi va aportar un quart estadi d’interacció al model ecològic: 
 

- Sistema individual: Fa referència a les dimensions conductuals, cognitives i 
interaccionals de les persones involucrades en la relació de violència. 
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Cicle de la violència  
A principis dels anys 80, L. Walker desenvolupa la seva teoria que considera que la 
violència contra les dones té un caràcter cíclic que passa per tres fases consecutives: 
1. Fase d’acumulació de tensió: en la qual s’acumulen episodis de violència menor que 
propicien l’augment de la tensió entre l’agressor i la víctima. 
2. Fase d’agressió: moment en què la violència augmenta d’intensitat i es materialitza 
en agressió (física, psíquica o sexual). La recerca d’ajuda per part de la dona 
acostuma a donar-se després d’aquesta fase. També poden aparèixer sentiments 
ambivalents en la dona. 
3. Fase de lluna de mel: moment en què l’agressor es penedeix, demana perdó pel 
succeït a la dona i apareixen promeses de canvi. Possibilitat de continuïtat de la 
relació o possible retorn en el cas de que s’hagués efectuat una separació. 
 
 

 
 
 
Cal destacar que la gravetat i freqüència de la violència augmenta amb el pas del 
temps, i pot produir una habituació de la dona a la situació de violència. 
 
Si bé aquest model permet explicar les dinàmiques violentes dins una parella, no és 
generalitzable a totes les situacions de violència masclista. 
 
 
El model en Y: : Conèixer-lo pot ajudar a prevenir la revictimitzaci ó2:  
 
A partir  del moment en què la dona pren consciència d'estar vivint una situació de 
maltractament, aquesta entra en contacte amb el seu entorn (parla amb algun amic, 
professional...). En en funció de com hagi estat aquest primer contacte la dona podrà 
iniciar un procés vers la seguretat i la recuperació o, pel contrari haurà fet un 
aprenentatge d'indefensió a causa de la interiorització que no hi ha escapatòria i acaba 
adaptant-se al maltractament. Les conseqüències d'aquest fet és que serà molt més 
difícil detectar el cas ja que la víctima nega el maltractament; a més a més, el risc és 
cada vegada major ja que la freqüència i intensitat de la violència que suporta 
augmenten. Sovint la dona no declara en el judici  (dret que queda recollit a l’art. 416.1 
de la LeCrim), el cas s'arxiva, el presumpte maltractador queda absolt i els fills i filles 
sofreixen la violència i aprenen el model de discriminació per gènere. 

 
� EPT (estrés posttraumàtic) : símptomes: Ella es troba angoixada, té por d’ell. 

Ella tremola quan sona el timbre, està atemorida de sortir al carrer, es 
comporta com si ell la vigilés sempre, té flashbacks d’episodis de violència, 
dificultats de concentració, oblits, … Té malsons, li costa dormir, pensa en el 

                                                 
2
 Dra. Consuelo Barea.  (2009). “Dones del nord, dones del sud”.Prevenció i identificació de la violència 

masclista en els col·lectius de dones immigrades. Programa formatiu a càrrec de l’associació e-kre@ 
 



Protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista 
Conca de Barberà 

Pàgina 12 de 68 
 

suïcidi, estat dissociatiu: L’amnèsia dissociativa, és una pèrdua de memòria 
sobre fets recents traumàtics, no deguda a un trastorn mental orgànic.  

 
 

� EPTC (estrés posttraumàtic complex):  Història de submissió a un control 
totalitari personal, al llarg d'un període prolongat. Ansietat, impulsos suïcides, 
còlera o sexualitat extremadament inhibides o compulsives. Conductes de risc. 
Amnèsia. Somatitzacions. Desesperança. Pèrdua de la fe.  
 

 
Alteracions en la pròpia percepció  
� Indefensió o paràlisi d'iniciativa.  
� Tristesa, sensació de dany psíquic  
� Vergonya, culpa o responsabilitat. Sensació de ser diferent, solitud. 
� Minimització del maltractament. 
 
Alteracions en la percepció de l’agressor  
� Atribucions de poder total del perpetuador.  
� Gratitud i por.  
� Idealització. Sensació de relació especial.  
� Acceptació de les creences de l’agressor.  
� Preocupació perquè l’agressor sofreixi un dany. 
 
Alteracions en les relacions amb els altres   
� Desconfiança persistent. Aïllament.  
� Fallades d'autoprotecció. El captiu espera la mateixa explotació d'altres 

persones. No detecta els signes de perill en la conducta d'altres, ni els 
seus senyals interns 

� Victimització d'altres 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFUSIÓ

TRISTESA

SEGURETAT

RECUPERACIÓ

POR     EPT 

APRENENTATGE D'INDEFENSIÓ APRENENTATGE D'INDEFENSIÓ APRENENTATGE D'INDEFENSIÓ APRENENTATGE D'INDEFENSIÓ 

RECONNEXIÓ

CONTACTE AMB “L’EXTERIOR”

EPT COMPLEX

El Model en Y
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7. b) Afectació de la violència masclista als fills  i filles  
 
Es calcula que anualment entre 100 i 200 milions, en tot el món, de nens i nenes 
presencien violència entre els seus progenitors/cuidadors de manera freqüent (...). Els 
nens i nenes poden patir danys psicològics i emocionals per presenciar violència 
contra l’altre membre de la família. Una àmplia gamma d’estudis mostren que 
presenciar violència durant un llarg període de temps pot afectar el benestar, el 
desenvolupament personal i les interaccions socials dels nens i nenes durant tota la 
seva vida (informe contra la violència de nens i nenes de l’expert independent Paulo 
Sergio Pinheiro, Nacions Unides 2006)3. 
 
Ja en l’any 2009 es va crear el Comitè ad hoc per combatre i prevenir la violència 
contra les dones4 dins del Consell Europeu. Aquest Comitè té l’encàrrec de tenir en 
compte la situació de nens i nenes com a víctimes i testimonis de violència de gènere.  
 
La Resolució 1714 del Consell d’Europa reconeix que ser testimoni de la violència 
perpetrada contra la mare és una forma d’abús psicològic contra el nen o nena amb 
conseqüències potencialment molt greus. Per aquest motiu, aquests nens i nenes 
requereixen d’una atenció específica. És important que els nens i nenes testimonis de 
la violència masclista deixin de ser les “víctimes invisibles” ( Osofski 1995) d’aquestes 
situacions. 
 
Dins del mateix discurs es situa la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista on reconeix als i les menors com a testimonis de la 
violència masclista viscuda al domicili familiar i els inclou en els serveis de 
recuperació, prevenció... 
 
A banda de les conseqüències emocionals i psicològiques més immediates en 
l’impacte personal del i la menor i de les conseqüències en etapes posteriors del 
desenvolupament de l’infant i adolescent que pot influir en la seva vida adulta, una 
altra conseqüència és la transmissió generacional de patrons de relacions abusives.  
 
És per aquest motiu que és necessària una intervenció de recuperació en els nens i 
nenes afectats/ades, així com el treball preventiu i de sensibilització de la violència 
masclista en les escoles, instituts i espais freqüentats per joves. 
 
 
7.c)  Recomanacions per a la detecció i atenció a d ones víctimes de violència 
masclista 5 i les seves filles i fills  
 
4. L’aplicació del TAMIZATGE tal com indica la l’OMS  5 : 
 
L’Organització Mundial de la Salut recomana preguntar a totes les dones si han viscut 
o estan vivint algun tipus de maltractaments encara que no hi hagi indicadors. En 
l’aplicació d’aquest tamisatge ens poden ajudar les preguntes per a la detecció 
recollides en l’annex 2. 
 
                                                 
3
 Dins de Informe de violència de gènere Save the Children 2011 
4
 Ad hoc Committee Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence 

(CAHVIO) 2009 (I) Terms of reference 
5 Dra. Consuelo Barea.  (2009). “Dones del nord, dones del sud”.Prevenció i identificació de la violència 
masclista en els col·lectius de dones immigrades. Programa formatiu a càrrec de l’associació e-kre@ 
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Si a la víctima se li dóna l'oportunitat d'escapar de la violència sense que hi hagi un 
risc immediat, pot seguir un procés de suport psicoterapèutic, jurídic, i social. El 
tamisatge té un profund efecte benèfic en la salut de la dona 
 
5. Indicadors de violència 6: 
 
Els indicadors d’alerta apunten que l’existència de la violència en una situació en 
concret és una hipòtesi possible. Cal tenir en compte que no es pot abordar la dona 
preguntant-li directament, sinó que cal poder generar un clima de confiança que 
permeti anar recollint informació més focalitzada que ens permeti confirmar o refutar la 
hipòtesi. 
Per aquest motiu, en aquest protocol s’adjunta en l’annex 2 el document  
d’”indicadors d’alerta i preguntes per a la detecció ”, document elaborat en les 
reunions de la “Comissió Tècnica del Circuit Camp de Tarragona per a l’Abordatge de 
la Violència Masclista”. 
 

 
6. Factors de risc 7:  
 
Definició de risc : Existència d’indicadors biopsicosocials en la relació de parella, que 
augmentarien la probabilitat de patir agressions greus per a la integritat física de la 
dona i els seus fill i filles en un curt espai de temps. 
 
En l’annex 3 del present protocol s’adjunta la “Proposta de protocol de valoració de 
l’existència de perill per a la dona” que va fer la “Comissió Tècnica del circuit Camp de 
Tarragona per a l’Abordatge de la Violència Masclista”, en base la taula utilitzada a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Tant aquesta taula com la dels “indicadors d’alerta i preguntes per a la detecció” 
estan en espera de validació però són útils per al treball diari amb dones víctimes de 
violència. 
 

6.1.  Indicadors per a la valoració del  risc 8:  
 
La probabilitat de ser agredida de nou i de forma s evera és major quan es donen 
els següents factors: 
 

• L'ha agredit físicament amb anterioritat. Ha augmentat la freqüència i intensitat 
de les seves agressions, l'agredeix sexualment. Maltracta els fills o n'abusa. 
Intenta emportar-se'ls.  

• Es creu amb dret i pensa a realitzar nous actes violents: Ha amenaçat de 
matar-la, o ho ha intentat (armes, estrangulació, etc.) Fantasieja amb el suïcidi.  

• Va presenciar o va sofrir violència en la seva família d’origen.  

• Pateix una psicosi (té deliris de gelosia, paranoics).  

• Té trastorns de personalitat de tipus colèric o psicopàtic.  
                                                 
6
 Comissió Tècnica del Circuit Camp de Tarragona per a l’Abordatge de la Violència 

Masclista .(2010). Indicadors d’alerta i preguntes per la detecció” 
7
 Comissió Tècnica del Circuit Camp de Tarragona per a l’Abordatge de la Violència 

masclista .(2010). Proposta de Protocol de valoració de l’existència de perill per a la dona” 
8
 Comissió Técnica del Circuit Camp de Tarragona per a l’Abordatge de la Violència 

Masclista .(2010). Indicadors d’alerta i preguntes per la detecció” 
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• Consumeix drogues (alcohol, cocaïna, etc.). 

• Té preparat tot per a noves agressions: Controla i vigila la seva parella. 
Disposa d'armes. 

 
 
7. d) Recomanacions en atenció directa  
 
Les principals recomanacions són: 
 

• Escolta activa 
• Legitimar l’experiència relatada per la usuària 
• Oferir confidencialitat. Insistir que la violència mai és justificable i que ningú 

mereix ser víctima de violència. 
• Oferir ajuda dins les possibilitats i recursos del servei.  
• Animar-la a buscar serveis de suport dins la comunitat 
• Fer preguntes senzilles i directes. 
• Valorar si altres membres de la família poden haver sigut víctimes directes o 

indirectes de la violència. 
• Avaluar el risc. 
• Valorar la necessitat de realitzar un pla de seguretat  
• Acompanyar-la en el seu procés de presa de decisions. 

 
 

Una bona valoració pot servir perquè es doni la protecció adequada a la dona. 
 
 
            
8. LA XARXA D’ATENCIÓ A LA CONCA DE BARBERÀ 

 
 
La xarxa d’atenció que aquí es defineix pretén dibuixar el mapa de recursos de la 
Conca de Barberà, així com els diagrames de fluxos que assegurin la coordinació dels 
diferents agents implicats i per tant una atenció de qualitat i l’optimització de recursos. 
  
ÀMBIT SANITARI : (annex 4: llistat dels consultoris de la comarca i els seus horaris 
d’atenció) 
 
Àrees Bàsiques de Salut : 
 
a) Definició  

 
L’atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés dels ciutadans/nes a 
l’assistència sanitària. Els serveis d’atenció primària de salut són els centres d’atenció 
primària (en endavant, CAP), on treballen els equips de professionals de la salut. Els 
CAP integren de forma equilibrada l’atenció preventiva, l’atenció curativa, l’atenció 
rehabilitadora i la promoció de la salut en la comunitat. 
 
En la Conca de Barberà coexisteixen 4 àrees bàsiques de salut integrades per 
diversos CAP i consultoris mèdics: 
 

1. ÀREA BÀSICA DE SALUT (ABS) MONTBLANC:  
 

Aquesta ABS integra 2 punts d’atenció continuada que són:  
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 CAP Montblanc:  
 

o Horari d’atenció: atenció les 24 hores del dia inclosos laborables i festius 
o Telèfon de contacte: 977 86 00 89 
o Adreça:Jaume Llecha, s/n 
o Codi postal: 43400 Montblanc 
o Adreça electrònica: montblanc.tarte.ics@gencat.cat  
o            lpanades.tarte.ics@gencat.cat   
 

Consultori mèdic de l’Espluga de Francolí:  
 
o Horari d’atenció: atenció de 8.00 a 21.00 fora d’aquest horari cal trucar al 112 o 

al telèfon de Sanitat Respon 902111444 que enviarà un metge al domicili o 
derivarà al centre que pertoca  

o Telèfon de contacte de l’ambulatori: 977 87 09 25 
o Adreça:Plaça St. Isidre, 1 
o Codi postal: 43400 Montblanc 
o Adreça electrònica: lpanades.tarte.ics@gencat.cat  

 
També integra els següents consultoris mèdics d’ate nció no continuada: 
 
Barberà de la Conca, Pira, Blancafort,Forès, Rocafort de Queralt, Sarral, Solivella 
Vimbodí i Poblet, Vallclara i Vilanova de Prades. 
 

2. ÀREA BÀSICA DE SALUT (ABS) SANTA COLOMA DE QUERA LT: 
 
Aquesta ABS integra els municipis de Santa Coloma de Queralt (amb les pedanies 
d’Aguiló i la Pobla-les Roques), Vallfogona de Riucorb, Conesa, Savallà del Comtat 
(amb la pedania de Segura), Llorac (amb les pedanies d’Albió, Valldeperes, 
Vallespinosa, Vilaperdius i la Cirera), les Piles, Bellprat  i Pontils. 
 
  : 

CAP de Santa Coloma de Queralt:  
 

o Horari de centraleta: de 8.00 a 21.00, fora d’aquest horari cal trucar al 061 
o Horari d’atenció mèdica: les 24 hores  
o Telèfon de contacte: 977 88 07 78 
o Adreça:Carrer la Segarra, 3 
o Codi postal: 43400 Montblanc 
o Adreça electrònica: gisstacoloma.cc.ics@gencat.cat  

           dirstacoloma.cc.ics@gencat.cat   
 

3. ÀREA BÀSICA DE TÀRREGA: 
 
Aquesta ABS dóna atenció als habitants dels municipis de Passant i Belltall 
 

o Horari d’atenció: les 24 hores  
o Telèfon de contacte: 973310852 // 902111444 
o Adreça: Carrer de Salvador Espriu s/n.  
o Codi postal: 43400 Montblanc 
o Adreça electrònica: tarrega.director.lleida.ics@gencat.cat 
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4. ÀREA BÀSICA ALT CAMP OEST: 
 
Els habitants del municipi de Vilaverd  són usuaris del CAP d’ Alcover  
  

o Horari d’atenció: de 8.00h a 21.00 h, fora d’aquest horari els pacients poden 
optar a personar-se al CAP Montblanc, al  PIUS Hospital o trucar al 112 

o Telèfon de contacte: 977 76 06 90 
o Adreça: Fonts de la Glorieta s/n.  
o Codi postal: 43400 Montblanc 
o Adreça electrònica de la treballadora social (Montse Iglesias): treball-

social@absaco.org  
o Adreça electrònica de direcció: administracio@absaco.org    

 
 
b) Circuits d'actuació i intervenció des de l'àmbit  sanitari: 
 

CENTRES D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP):  
 
Actuacions dels equips sanitaris en el cas de sospi ta fonamentada:  
 

- Atenció sanitària i valoració de les alteracions físiques i/o psicològiques. 
- Estudi integral de la situació per part de l’equip assistencial de referència 
- Documentar a la HCAP. 
- Comunicat mèdic de lesions, informe mèdic al Jutjat de Guàrdia. 
- Coordinació amb EBSS/SIAD mitjançant trucada telefònica i/o informe  

 
Actuacions dels equips sanitaris en  el cas d’evidè ncia: 

 
- Primera atenció mèdica per part de l’equip assistencial de referència. 
- Documentar la HCAP. 
- Comunicat mèdic de lesions, informe mèdic al Jutjat de Guàrdia. 
- Derivació a l’hospital de referència si procedeix. 

 
En ambdós casos, i en finalitzar la consulta s’informarà  la dona de: 
 
-el dret de denunciar els fets anant als mossos o al jutjat de guàrdia 
-la necessitat de guardar la còpia de l’informe mèdic en lloc segur 
-la comunicació de la situació al jutjat via el comunicat mèdic de lesions 
-l’existència del SIAD a la comarca amb la possibilitat de donar informació i 
assessorament psicològic i jurídic a les dones  
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CIRCUIT D’ACTUACIÓ DE LES ÀREES BÀSIQUES DE SALUT E N 
L’ATENCIÓ DE LES DONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Recursos del Departament de salut per a dones im migrades que desconeixen 

els idiomes oficials :Serveis de traducció del Depa rtament de Salut: 
 
Es disposa d’un telèfon, 902111444, d’atenció les 24h del dia, anomenat “sanitat 
respon ” , que posarà en contacte la víctima amb una persona a l’altra banda de la línia 
telefònica. Aquesta persona parlarà el mateix idioma que ella i, a la vegada, farà la 
traducció al professional sanitari. Només en les qüestions relacionades amb la salut. 
 
Les consultes mèdiques compten amb un aplicatiu informàtic “universal doctor” de 
traducció escrita i oral que pot facilitar l’entesa entre la usuària i el seu metge/essa o 
infermer/a de referència. 
 
També amb el servei d'un mediador intercultural que pot donar suport en el treball del 
cas. Aquest servei funciona amb cita concertada. 
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CENTRES HOSPITALARIS: 
 

Pius Hospital de Valls : 
 

o Definició 
 

El Pius Hospital de Valls és un hospital públic supracomarcal que atén la població de 
la comarca de l’Alt Camp i la Conca de Barberà. Ofereix els serveis d’hospital d’aguts, 
consultes externes i servei d’urgències 
 

o Horari d’atenció: 
 

 Atenció mèdica  les 24 hores del dia inclosos laborables i festius 
 
 

o Com  Contactar:  
 

Adreça: 
 

Pius Hospital de Valls 
Plaça de Sant Francesc, 1. 43800 Valls 

 

Tel. 977 61 30 00 / 977 60 91 75 (directe Treball Social) 
Fax: 977 60 50 14 
 

d) Circuits d'actuació i intervenció des de l'àmbit  sanitari: 
 

Davant d’una situació de violència, les actuacions del Pius Hospital poden variar 
segons si ens trobem davant d’una sospita fonamentada o davant d’una evidència 
de maltractament. En tots els supòsits, es dóna atenció i es fa una valoració 
mèdica de la víctima. 
 

CIRCUIT D’ACTUACIÓ DEL PIUS HOSPITAL DE VALLS  
EN L’ATENCIÓ A LES DONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Situació alt risc: 
Avís a PG –ME 
112 
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CENTRE DE SALUT MENTAL DE VALLS   
 

o Definició: 
 
El Centre de Salut Mental (CSM)  és un dispositiu assistencial destinat a prestar 
atenció especialitzada ambulatòria a persones majors de 18 anys que presenten 
problemes de salut mental. No és un dispositiu d’urgències. 
També dóna suport a l’atenció primària de salut, promovent programes de prevenció 
de la malaltia així com desenvolupant tasques de recerca i docència en l’àmbit de la 
salut mental.  
 

o Horari d’atenció: 
 
De dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 
Horari de la treballadora social: dilluns dimecres i dijous, de 8.00 a 15.00 
 

o Com contactar: 
 
Adreça: Carrer Mossèn Martí, 18. 43800 Valls 
Telèfon:977609012 
Fax: 977622244 
Correu de la TS: jereza@peremata.com  
Correu general del CSM: csmvalls@peremata.com . 
 
IMPORTANT: Si es creu urgent i indispensable que un correu arribi als/les 
professionals del CSM, prescindint dels torns de vacances,....cal enviar-lo al correu 
general  
 

o Circuit d’actuació: 
 
Si la dona manifesta viure una situació de violència els professionals orientaran i 
informaran la dona dels corresponents serveis: EBSS, SIAD i serveis especialitzats 
(CIE i Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, en el cas que la usuària hagi iniciat un 
procés judicial). Es prioritzarà la derivació als serveis de la seva zona. 
 

En el cas de lesions s’orientarà la dona als serveis sanitaris. 
 
Acudir a algun d’aquests serveis dependrà de la decisió personal de la dona. 
 
A través de les coordinacions amb els diferents dispositius de la xarxa es farà 
seguiment del cas i, si escau, s’establiran línies d’intervenció conjuntes. 
 
CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTO-JUVENIL (CSMIJ):  
 
El CSMIJ és un dispositiu assistencial de la Xarxa Sanitària Pública destinat a prestar 
atenció especialitzada ambulatòria als infants i adolescents que presenten alteracions 
psicològiques i problemes de salut mental. També dóna suport a l’atenció primària de 
salut. Promou programes de prevenció i desenvolupa tasques de recerca i docència en 
l’àmbit de la salut mental. L’equip del CSMIJ treballa coordinat amb els/les pediatres 
d’Assistència Primària, amb els Equips d’Assessorament Psicològic (EAP), amb els 
EBSS i amb l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA).  
 

o Horari d’atenció: 
 

De dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 
No disposa de TS 
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o Com contactar: 

 
Adreça: Carrer Mossèn Martí, 18. 43800 Valls 
Telèfon:977614498 
Correu general del CSM: csmvalls@peremata.com . 
 

o Circuit d’actuació: 
 
Si la mare/tutora manifesta viure una situació de violència als professionals, o ho 
expressen els nen/nenes en visita amb la psicòloga o la psiquiatra del servei, aquestes 
orientaran i informaran la dona dels corresponents serveis: EBSS, SIAD i serveis 
especialitzats (CIE i Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, en el cas que la usuària 
hagi iniciat un procés judicial). Es prioritzarà la derivació als serveis de la seva zona. 
 
Acudir a algun d’aquests serveis dependrà de la decisió personal de la dona. 
 
A través de les coordinacions amb els diferents dispositius de la xarxa es farà 
seguiment del cas i, si escau, s’establiran línies d’intervenció conjuntes. 
 
En el cas que es detecti un cas de violència masclista vers una menor s’activarà el 
protocol d’atenció a la infància. En aquest cas el circuit serà el següent: 
 
Circuit d’actuació 
Situació de desprotecció social: Cal notificar-ho als EBSS. 
Sospita d’abús, agressió sexual o maltractament: Cal informar, per escrit o per 
compareixença, l’autoritat judicial. 
Evidència d’abús, agressió sexual o maltractament: La intervenció ha de ser 
immediata. Si hi ha urgència mèdica: hospital. Si no hi ha urgència: jutjat de guàrdia, 
per escrit o compareixença. 
Desemparament: Comunicació formal a la Secció Territorial d’Atenció a la Infància i 
Adolèscencia (en endavant, STAIA). Si el/la menor està sota tutela de la DGAIA i no 
necessita hospitalització, els/les professionals d’aquest organisme faran una denúncia 
al jutjat. 
 
 

CIRCUIT D’ACTUACIÓ DEL CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADU LTS 
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CIRCUIT D’ACTUACIÓ DEL CENTRE DE SALUT MENTAL INFAN TOJUVENIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÀMBIT SOCIAL:  
 
SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL: 
 

o Definició: 
Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius 
equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, 
prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es 
troben en situació de risc social o d’exclusió. 
L’equip bàsic d’atenció social primària està integrat per treballadors socials i 
educadors socials.  
 
En la nostra comarca, l’equip està distribuït en 4  zones. Així doncs, tant les 
possibles usuàries dels serveis com els agents que s’hi hagin de 
coordinar s’hauran de dirigir al/a la treballador/a  social referent del 
municipi .  
 

o Les zones de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Conca de Barberà són: 
 
 
Zona 1 : Montblanc 
Zona 2 : L’Espluga, Vallclara, Vilanova de Prades i Senan 
Zona 3 : Santa Coloma de Queralt, Pontils, les Piles, Conesa, Llorac, Savallà 
del Comtat, Vallfogona de Riucorb, Pira i Barberà de la Conca 
Zona 4 : Blancafort, Sarral, Vimbodí i Poblet, Vilaverd, Solivella, Passanant i 
Belltall, Forès i Rocafort de Queralt. 
 

o Horari d’atenció: 
 

Matins:  de 9.00 a 14.00 
Tardes: de 15.30 a 18.00 

 
o Com contactar amb els serveis socials: 
 



Protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista 
Conca de Barberà 

Pàgina 23 de 68 
 

 
 
Adreça: 
 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
C/ de St. Josep, 18 
43400 Montblanc 
Telèfon de contacte: 977 86 12 32 
 
Adreça electrònica de la directora tècnica de l’equip bàsic de serveis socials: 
jpere@concadebarbera.cat    
 
Adreça electrònica de la coordinadora de l’àrea de benestar social: 
langles@concadebarbera.cat    
 
També es pot consultar el web del Consell Comarcal: www.serviconca.org 
 
o Organigrama: 5 (annex 5) 
 
o -Intervenció des de l'àmbit social:  

 
En cas de sospita fonamentada: 
 
Tant si la dona és coneguda per serveis socials com si és una nova usuària, el 
treballador/a social procedirà a fer una primera entrevista en la qual intentarà 
acollir la dona i recollir tota la informació necessària per tal de conèixer l'abast de la 
problemàtica i fer una primera valoració del risc.  
 
A partir d'aquí, l’Equip Bàsic de Serveis Socials (en endavant, EBSS) de la zona on 
viu la usuària precedirà a estudiar i fer el seguiment de la possible situació de 
violència. 
 
Només es contactarà amb els altres agents que puguin estar implicats en el cas 
(salut, forces de seguretat, educació) si l'EBSS ho creu indispensable per a l'estudi 
de la situació i/o per fer la valoració del risc i sempre tenint com a referència la Llei 
orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD) sintetitzada en el  capítol VII del protocol marc: “Obligacions legals i 
tècniques sobre la protecció de dades personals en els circuïts 
territorials ”(ANNEX 6) 
 
En el cas de valorar que la dona requereixi assessorament psicològic i/o jurídic,  un 
seguiment continuat o en el cas que ella mateixa faci aquesta demanda, l'EBSS 
farà derivació del cas al SIAD.  
 

Moltes dones tenen por a denunciar per les represàlies que això els pot comportar, 
però, en canvi, estan disposades a fer tots els passos per allunyar-se de la situació. En 
aquest cas,  es derivarà la víctima al SIAD per tal que l'advocada pugui assessorar-la 
sobre els passos a seguir per procedir a la separació o divorci. També se la derivarà a 
la psicòloga del SIAD per tal que conjuntament amb l'EBSS puguin anar fent el 
seguiment de l'evolució del risc existent . 
Novament se la informarà dels seus drets  i s’orientarà la víctima perquè faci la 
denúncia. 

 
En cas de risc alt i indecisió per part de la vícti ma en la resolució de la situació  
de violència i d’evidència. 
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L'evidència pot venir per una manifestació clara i directa per part de la dona de fets  
 
negligents i/o maltractament actiu. O per la recollida d'informació a través de la 
coordinació amb altres agents implicats, testimonis, informes que constitueixin una 
prova dels fets,... 

 
Si  l’equip tècnic de serveis socials  detecta una situació de risc molt elevat per a la 
víctima i ella ni vol interposar denúncia ni  vol posar fi a la situació el codi deontològic 
estableix l’obligació que tenen els professionals de denunciar si es té coneixement 
d’un il·lícit penal i que sigui un delicte públic perseguible d’ofici. Per tant, es procedirà, 
via informe social , a  posar en coneixement del jutjat de guàrdia i de la comissaria 
dels mossos de Montblanc, la situació detectada. 
 
L'informe de l'EBSS: 
 
L'informe social seguirà el model de l'annex 7. En aquest informe, s'hi podrà annexar 
tot tipus de documentació que avali la credibilitat de la víctima, ja siguin informes 
mèdics, test de personalitat,...  

 
En el cas d'evidència i que requereixi atendre la d ona d’urgència en el servei 
d’acollida, o contactar amb altres agents o una int ervenció dels cossos de 
seguretat, es notificarà el cas a la directora tècn ica de l'Àrea de Benestar 
Social, es derivarà al SIAD i l’EBSS farà els tràmi ts necessaris per a  l’accés al 
servei d’acollida . 
 
CIRCUIT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS EN L’ATENCIÓ A LES DONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
* Es pot denunciar d’ofici si hi ha proves o testimonis 
** En cas que hi hagi agressió física és indispensable adjuntar informe mèdic 

 
 
 
 
 
 

  STAIA 
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SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) DE LA CONCA DE 
BARBERÀ: 
 

o Definició: 
 
Segons l’article 56 de la Llei 5/2008 de 24 d’abril el SIAD: 
 
 “És  un servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si 
escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats 
amb llur vida laboral, social, personal i familiar”. 
 
“S’ha de coordinar amb els serveis d’atenció especialitzada i han de dinamitzar i 
impulsar la coordinació i la col·laboració amb tots els agents comunitaris, especialment 
amb els grups i les organitzacions de dones”. 
 
“Es destinen a totes les dones, especialment les que pateixen situacions de violència 
masclista”. 
 
El SIAD compta amb una coordinadora, una psicòloga i una advocada. 
 
Al Consell Comarcal de la Conca de Barberà aquest servei està integrat dins  de l’Àrea 
de Benestar Social. 
 
És un servei gratuït.  
 

o Horari d’atenció 
 
dilluns : de 15.30 a 18.30 
dimarts, dimecres i dijous: de 9.30 a 12.30 
 

o Com contactar: 
 

Adreça: 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
C/ de St. Josep, 18  
43400 Montblanc 
Telèfon: 977 86 12 32 
Fax: 977862424 
Adreça de correu electrònic: siad@concadebarbera.cat 
 
Les entrevistes, que poden ser conjuntes entre EBSS i SIAD, amb  la dona víctima 
de violència masclista hauran de servir per a: 
  

− Procedir a fer valoració del risc existent i de les seves necessitats i fer-ne 
seguiment 

− Conscienciar-la de la necessitat de separar-se i, segons el cas, denunciar 
els fets.  

− Valorar la necessitat de suport psicològic per a ella i els seus fills i, per tant, 
derivar-la al CIE 

− Informar-la dels seus drets 
− Informar-la sobre les mesures de protecció 
− Informar sobre els ajuts econòmics i de serveis que té al seu abast 

(ATENPRO, pis d'urgència, casa d'acollida, servei d'atenció telefònica 
especialitzada...) 

- Fer les derivacions pertinents (mossos, salut...). 
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Si en l’entrevista la dona decideix  denunciar : 
Se la informarà dels seus drets i se li oferirà l'assessorament jurídic del SIAD. 
En cas de maltractament físic amb lesions, se la derivarà al CAP o al PIUS on se li farà 
un informe mèdic de lesions vinculant per el moment del judici. 
Se la derivarà als mossos per tal que interposi la denúncia. Se la informarà de l'horari 
de l'agent d'atenció a la víctima a qui, si escau, se li enviarà un correu electrònic que la 
informi de la situació.  
Si la dona requereix acompanyament fins a la comissaria dels mossos s’avisarà a les 
forces de seguretat per tal que la vinguin a buscar a les dependències del Consell 
Comarcal.    
 
Si en l’entrevista la dona decideix no denunciar:  És important que la nostra 
intervenció parteixi del respecte vers la dona, les seves decisions i el seu ritme. Per 
aquest motiu no podem pressionar-la per tal que denunciï, tot i que la podem informar 
sobre què és el millor per a ella per tal de poder accedir a una ordre d'allunyament, 
ATENPRO,... 
 
Si el SIAD o l’EBSS detecta una situació de risc molt elevat per a la víctima i ella ni vol 
interposar denúncia ni es vol separar, el codi deontològic obliga que és responsabilitat 
dels professionals informar de totes aquelles situacions que vulneren els drets de les 
persones. Per tant, es procedirà a  posar en coneixement del jutjat de guàrdia i de la 
comissaria dels mossos de Montblanc, la situació detectada via informe social. 
 

CIRCUIT DEL SIAD CONCA DE BARBERÀ EN L’ATENCIÓ A LE S DONES 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Si menors/ si situació socioeconòmica precària/ 
    si allotjament d’urgència 

*Derivació mitjançant 
informe social a EBSS 
per fer estudi i 
seguiment  del cas 

INFORME DERIVACIÓ 
(Telèfon, mail, reunió 
de coordinació) 
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SERVEIS DE LA XARXA D’ATENCIÓ A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA QUE POT GESTIONAR L’EBSS: 
 
-Servei d'atenció i acolliment d'urgència  
 
Residència d’estada temporal que ofereix un entorn segur i recursos per resoldre la 
situació de crisi. Servei especialitzat que el poden rebre les dones que estan, o han 
estat, sotmeses a situacions de violència masclista i els seus fills i filles. 
 
L'EBSS de la Conca de Barberà compta amb un pis d'urgència concertat amb l'entitat 
AGI. En aquells casos d’especial complexitat s’elaborarà un informe social amb les 
dades principals del cas segons el model utilitzat habitualment dins l’àrea (annex 8). 
 
AGI assegura la disponibilitat de places de pis d’urgència ja que en funció de la 
gravetat i urgència del cas, disposa d’altres equipaments que podrien assumir la 
demanda.  
 
Per accedir-hi no és imprescindible la denúncia.  
 
Aquest ingrés ha de ser autoritzat per la direcció tècnica de l’Àrea de Benestar Social o 
pels mossos d’esquadra si és fora de l’horari dels serveis socials bàsics. 
 
El trasllat al pis d’acollida es farà mitjançant un servei de transport privat o públic,  i no 
comptarà amb l’acompanyament dels mossos d’esquadra. És possible que un familiar 
o amic pugui acompanyar la víctima fins al lloc on quedaran citats amb la responsable 
del pis. Sempre en una adreça diferent del pis per tal que ningú en pugui conèixer la 
ubicació. 
 
Si la dona no té recursos econòmics per pagar un servei públic o privat de transport 
el/la seu/seva  professional de referència podrà gestionar-li un ajut d’urgència social. 
 
Aquest servei d’acollida d’urgència disposa d’un reglament que regula el seu 
funcionament, les condicions d’accés i els drets i les obligacions de les persones 
usuàries del qual s’informarà la dona quan entri al pis. 
 
El període d'estada en el pis atenció i acolliment d'urgència és de 20 dies . 
Període en el qual la dona podrà reflexionar i decidir si vol anar a un servei 
d'acolliment i recuperació (casa d'acollida), tornar al seu domicili, o vol anar a casa 
d'un familiar...,  
 
-Servei d'acolliment i recuperació per a dones que es troben en situació de 
violència masclista i les seves filles i fills (SAR ) 
 
És un servei especialitzat, residencial i temporal que ofereix acolliment i atenció 
integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a llurs filles i 
fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc 
motivada per la violència masclista, tot vetllant per llur autonomia. 
 
És un servei públic i gratuït. No és necessari que la dona hagi interposat una denúncia 
prèvia ni ordre de protecció. 
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Si la dona decideix ingressar en un servei d’acolliment i recuperació, els i les 
professionals del territori on viu la dona, activaran el protocol d’actuació amb la Unitat 
d’actuacions en matèria de violència familiar de la  Secretaria de Família.  
 
El protocol consisteix a posar-se en contacte amb les tècniques de la unitat i realitzar 
el model d’informe social (annex 9) per sol·licitar un servei d’acolliment i recuperació, 
aportant la documentació del cas: denúncia, ordre de protecció, informes mèdics i 
altres. 
 
Les tècniques de la Unitat fan la valoració de cada situació per tal de veure si respon al 
perfil per entrar a un Servei d’Acolliment i Recuperació. Si la valoració és favorable, la 
unitat familiar anirà a un Servei d’Acolliment, en funció de la disponibilitat. 
 
En el supòsit que una dona tingui problemes de consum de tòxics o bé hi hagi una 
patologia mental, no serà possible l’ingrés a un servei d’acolliment, atès que aquest 
tipus de situacions fan molt difícil la convivència tenint en compte que als serveis 
d’acolliment hi ha altres unitats familiars que en poden sortir perjudicades. 
 
És important tenir en compte que tot i que les dones, des del servei d’acolliment, tenen 
cobertes les necessitats bàsiques, en el cas que no tinguin ingressos econòmics, 
caldria tramitar una PIRMI o una RAI, si és possible, per tal que puguin tenir uns 
ingressos i fer un pla d’estalvi de cara al seu futur. En el cas de les dones estrangeres 
en situació irregular, atès que no tenen dret a cap de les prestacions, seria necessari 
tramitar  des dels serveis socials un ajut econòmic puntual per tal que la dona pugui 
tenir uns mínims ingressos. 
 
Els Serveis Socials d’ Atenció Primària continuen essent els referents de la unitat 
familiar, ja que les dones i els seus fills/es no s’empadronen en els serveis d’acolliment 
i, per tant, continuen empadronats en el municipi d’origen. És important, doncs, 
mantenir una coordinació amb l’equip professional del servei d’acolliment per tal de 
treballar conjuntament el procés de recuperació de la dona.  
 
Cal remarcar, també, que en la mesura que una dona no pugui continuar estant al 
servei d’acolliment per diferents qüestions (consum de tòxics no reconeguts, no 
adaptació a la normativa de la casa, robatoris, conflictiva relacional greu...), caldrà que 
els serveis socials de referència es tornin a fer càrrec de la situació. 
 
Tècniques de la Unitat d’Actuacions en Matèria de Violència Familiar:  
Telèfons de la unitat: 93 483 12 91 – 93 483 17 47.  
Fax de la unitat: 93 483 10 30 
Adreces electròniques: atarres@gencat.cat  i  rgallardoc@gencat.cat  
 
Unitat  
Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania 
Departament d’Acció Social i Ciutadania 
 
 
-Serveis d’Acolliment Substitutori de la Llar  
 
Els Serveis d’Acolliment Substitutori de la Llar són serveis temporals que actuen com a 
substitució de la llar i compten amb suport personal, psicològic, mèdic, social, jurídic i 
de lleure, dut a terme per professionals especialitzats, per facilitar la plena integració 
sociolaboral de les dones que pateixen situacions de violència. Cal remarcar que per 
tal de poder accedir a aquest servei, és necessari que la dona tingui un grau 
d’autonomia personal important, així com disposi d’ingressos econòmics. És un servei 
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públic i gratuït. No és necessari que la dona hagi interposat una denúncia ni hi hagi 
ordre de protecció. 
 
El protocol és el mateix que per sol·licitar un servei d’acolliment. Consisteix a posar-se 
en contacte amb la Unitat d’Actuacions en Matèria de Violència Familiar i fer l’informe 
model de sol·licitud, aportant la documentació del cas: denúncia, ordre de protecció, 
informes mèdics i altres. 
 
-Servei telefònic d’atenció i protecció per víctime s de violència de gènere 
(ATENPRO) 
 
El servei d’ATENPRO és una modalitat de servei que es basa en  la utilització de la 
tecnologia de la telecomunicació  mòbil i de la telelocalització. Ofereix a les víctimes de 
violència de gènere una protecció immediata i a distància, i assegura una resposta 
vàlida les 24 hores del dia, els 365 dies l’any, sigui quin sigui el lloc en què es troben.  
 
Aquest servei permet a les dones amb risc de patir violència de gènere entrar en 
contacte, en cas d’emergència, amb un centre format per personal específicament 
preparat per donar una resposta adequada a la crisis plantejada i/o mobilitzar els 
recursos humans i materials necessaris, propis del centre o no. 
 
El contacte amb el centre es realitza amb un telèfon mòbil i només prement un botó la 
dona pot contactar-hi en la modalitat de “mans lliures”.  
   
Aquest servei té un alt valor per a la protecció de  la dona, però també per a la 
seva recuperació  tal com es veu en els objectius específics d’aquest servei: 
 

� Garantir una atenció immediata i adequada en situacions d’emergència 
 

� Proporcionar seguretat i tranquil·litat a les usuàries del servei i als seus 
familiars que en depenen.   
 

� Potenciar l’ autoestima i la qualitat de vida de les usuàries del servei, contribuint 
a crear una xarxa social de suport en el seu entorn habitual   
 

� Ajudar a disminuir la sobrecàrrega que suporta una usuària d’aquestes 
característiques, proporcionant-li tranquil·litat.   

 
 
Els requisits per accedir al servei d’ATENPRO: 
 

- No conviure amb la/les persona/es maltractadores 
- Comptar amb una ordre de protecció o mesura d’allunyament vigent, 

sempre que l’autoritat judicial que la va emetre no consideri contraproduent 
aquest servei per a la seguretat de la usuària. 

- Participar en els programes d’atenció especialitzada per a víctimes de 
violència de gènere, existents en el seu territori. 

 
Procediment de tramitació i seguiment d’ATENPRO: (annex10) 
 

1. El treballador/a social cursarà la sol·licitud del servei ATENPRO 
 

2. La sol·licitud d’alta s’enviarà per fax al núm. 913354300 
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3. Creu Roja valorarà el cas i enviarà un correu electrònic al treballador/a social 
de referència mitjançant el qual li notificarà la concessió del servei a la usuària 
en qüestió, a la qual se li haurà assignat un número d'expedient d’ATENPRO 
que el treballador social haurà de guardar per salvaguardar la identitat de la 
usuària en l’expedient informàtic a nom de la usuària, en l’apartat 
d’observacions. 

 
4. Un cop resolta la sol·licitud i havent estat assignat un número de codi a la 

usuària, el professional n’informarà la direcció tècnica de l’àrea, per tal que  es 
procedeixi a incorporar-lo en el llistat de serveis actius. 

 
5. En el cas d'incidències, Creu Roja enviarà un correu electrònic l al treballador/a 

social de referència informant-lo. En funció de la incidència, el treballador/a 
social haurà d'intervenir o no. 

 
6. Cada dos mesos el treballador social de referència del cas haurà de fer un 

seguiment de la titular d’ATENPRO, tant per conèixer la seva situació com per 
valorar la idoneïtat del manteniment del servei. 

 
7. Tots els ATENPRO quedaran registrats en un llistat on constarà el codi, el 

municipi, la data d’alta, la data de baixa i el número d’expedient.  
 

8. Serà responsabilitat de la direcció tècnica de l’Àrea de Benestar Social: 
 

-Mantenir actualitzat aquest llistat d’usuàries d’ATENPRO  
-Donar a l’entitat prestadora del servei, Creu Roja,  resposta a tots els 
requeriments de documentació relacionats amb el servei.  
-Notificar a l’Agent del GAV (Grup d’Atenció  a la Víctima) les altes 
d’ATENPRO mitjançant correu electrònic que detalle el número de codi 
assignat. 
-Notificar al GAV les baixes d’ATENPRO 
-Notificar les incidències a la coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la 
Vícitma de Tarragona.  
 

-Servei de traducció  
 
Quan la dona amb dificultats idiomàtiques s’adreci als serveis socials bàsics , el tècnic 
de referència podrà fer la petició formal del servei de traducció i, si cal, del servei de 
mediació a la dinamitzadora del Pla territorial de ciutadania i immigració. Aquest servei 
es presta amb cita prèvia (annex 11) 
 
 
ÀMBIT ESPECIALITZAT:  

 
Serveis especialitzats:  
 
Institut Català de les Dones (ICD): 
 

o Definició: 
 

L’ICD ofereix informació a les dones i a les entitats de dones sobre qualsevol matèria 
que els afecti i, en especial, a les dones que pateixen o han patit una situació de 
violència. Per tant, és una via de detecció de situacions de violència envers les dones i 
de derivació a altres serveis. 
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L’ICD ofereix una línia d’atenció a les dones en situació de violència a través del 
telèfon 900 900 120, que funciona les 24 hores del dia i tots els dies de l’any. A través 
d’aquesta línia es pot parlar amb diferents professionals: advocades,psicòlogues, etc. 
que atenen les consultes de forma especialitzada i personalitzada i poden posar-se en 
contacte amb serveis d’emergència si és necessari. 
 

o Horari d’atenció 
 
L’horari d’atenció és de 9.00h a 14.00h, amb cita prèvia. 
 

o Com contactar: 
 

Coordinació Territorial del Institut Català de les Dones 
Carrer de Sant Francesc, 3. 43003 Tarragona 
Tel. 977 24 13 04 
Fax: 977 21 12 62 
 

o Circuit d’actuació 
 
A Tarragona, des de l’oficina d’informació de l’ICD s’ofereixen dos serveis 
especialitzats: 
 
El Servei d’Atenció Psicològica, per orientar i assessorar les dones en un moment 
puntual del seu procés i orientar-les a altres recursos, si és necessari. Per accedir a 
aquest servei cal demanar cita prèvia a l’oficina d’informació ( tel. 977 24 13 04). 
 
El Servei d’Assessorament Jurídic, per orientar i assessorar les dones sobre 
assumptes jurídics del seu interès, principalment separacions, custòdies d’infants, 
incompliments de pensions i règims de visites, agressions sexuals i violència contra les 
dones.  
Aquest servei també inicia els tràmits per a l’obtenció de serveis jurídics gratuïts per a 
totes les qüestions jurídiques sobre les quals les dones necessitin garantir una defensa 
dels seus drets. 
 
Es porta a terme a la seu de l’oficina de l’ICD a Tarragona. Cal sol·licitar cita prèvia a 
la mateixa oficina. 
 
Aquest servei també s’ofereix, a través de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, a les dones víctimes de violència que, a més, intervenen en un 
procediment judicial. 
 
-Servei d’intervenció posttraumàtica que compta amb un equip extern especialitzat de 
suport a les famílies i a la comunitat per als casos de més gravetat. 
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CIRCUIT D’INTERVENCIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES D ONES 
 
 

 
 
 
Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE): 
 

o Definició: 
 
El CIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les 
dones i als seus fills/es afectats per processos de violència masclista per tal de facilitar 
la reparació del dany patit, tot proporcionant-los una atenció càlida i de qualitat. 
 
Els àmbits d’intervenció: 
 

- Violència en les relacions de parella 
- Agressions sexuals 
- Assetjament sexual i moral en els àmbits públics i privats 
- Pràctiques tradicionals i convencionals perjudicials per a la salut i la 

sexualitat de les nenes i les dones. 
- Explotació sexual 
- Dones en processos de victimització per altres causes (personals, socials i 

polítiques) 
 

o Horari d’atenció 
 
L’horari d’atenció del servei és de dilluns a divendres, de 9.00 a 19. 30 h. 
 

o Com contactar: 
 
Adreça: Centre d’Intervenció Especialitzada  
              C/ de Cristòfol Colom 28, 1r. 43003 Tarragona 
 
o Telèfon: 977 92 04 06 
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o Fax: 977 92 04 05 
 

 
o Adreça electrònica: cie.tarragona@gencat.cat 

 
 
Circuit d’actuació 
 
L’accés de les dones al servei pot fer-se de dues formes: per derivació de 
professionals o per voluntat de les pròpies dones. En cada cas, la primera intervenció 
és diferent. 
 
-per derivació de professionals: 
 
- Informe de derivació on consten les dades de la usuària i dels seus fills/es i,si escau, 
de la situació de violència viscuda actualment, de la demanda d’intervenció proposada 
pel servei derivador. Aquest informe serveix de filtre per evitar la victimització 
secundària. 
- Estudi i valoració de l’informe  
- Contacte telefònic amb la senyora per planificar la visita del/ de la professional del 
CIE que correspongui. 
- En tot el recorregut que pugui fer la dona, sempre cal estar alerta per si es pogués 
donar una situació de risc. 
- Es treballen els processos de recuperació de les dones i dels seus fills i filles; per 
tant, les situacions que arriben ja han estat valorades inicialment com a violència 
masclista. 
 
-per voluntat de les dones: 
 
- Se li dóna cita per fer la valoració de la situació de violència  
- Entrevistes amb la treballadora social o amb l’educadora social per tal de resoldre si 
és o no violència masclista:  
 
1. Valoració i confirmació de situacions de violència masclista: recerca 
d’indicadors de violència masclista als diferents nivells: psicològics, físics, sexuals... 
En cas de SOSPITA: En cas de no confirmació de violència masclista, es derivaria a 
els/les professionals del territori que correspongui. 
En cas d’ EVIDÈNCIA: S’amplia la informació en la relació de la dona amb l’agressor: 
cicle de la violència, tipus.... 
 
2. Valoració d’afectació a diferents nivells:  Psicològic, infants, relacional, social 
(econòmic, habitatge, feina, recursos personals, altres recursos) 
 
3. Valoració del risc: Es valora inicialment el risc buscant els indicadors de perill. Si hi 
ha situació de risc, derivació als recursos existents al territori que puguin assumir 
aquestes situacions: serveis d’emergència social, SSB, cossos policials... 
 
4.Recull de la situació legal 

 
5. Informació i assessorament sobre processos a seguir en violència masclista.  Un 
cop feta aquesta valoració, que pot durar 2 o 3 sessions, es demana el permís de la 
dona per coordinar-se amb el territori per si cal activar recursos que des del CIE no es 
poden gestionar. 
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6. Tractament:  Un cop valorada la situació, les diferents professionals del CIE 
iniciaran amb la pròpia dona i els seus fills i filles, els processos de recuperació 
necessaris per a cada cas en concret. 
 
CIRCUIT DEL CIE DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA EN L’ ATENCIÓ DE LES 

DONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÀMBIT POLICIAL:  
 
 Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra:  
 
1. Introducció:  
 
L’actual definició de seguretat pública va més enllà del tradicional concepte de 
manteniment de l’ordre públic.  

L’ordenament jurídic català defineix la seguretat pública com el seguit de mesures de 
prevenció i protecció adreçades a l’assegurament dels drets i les llibertats dels 
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ciutadans i les ciutadanes, la preservació de la convivència i el foment de la cohesió 
social.  

La violència masclista és una greu vulneració dels drets de les dones. La lluita contra 
aquesta violència esdevé doncs un dels objectius prioritaris de les polítiques de 
seguretat pública del nostre país les quals es basen en garantir la dignitat de les 
persones per a què puguin desenvolupar-se en llibertat i igualtat de condicions.  

L’article 31 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista fa referència a les Forces i Cossos de Seguretat i exposa el següent:  

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha de vigilar i controlar el compliment 
exacte de les mesures acordades pels òrgans judicials. En el marc de cooperació 
establert amb les forces i cossos de seguretat, les policies locals de Catalunya han de 
col·laborar per a assegurar el compliment de les mesures acordades pels òrgans 
judicials.  

Les administracions públiques de Catalunya han de garantir que els cossos de policia 
autonòmica i local prestin l’atenció específica en protecció a les dones que pateixen 
alguna de les formes de violència que aquesta llei recull.  

Les administracions públiques de Catalunya han de garantir que els cossos policials 
disposin de l’adequada formació bàsica en matèria de violència masclista i de la 
formació i la capacitació específiques i permanents en matèria de prevenció, 
assistència i protecció de les dones que pateixen violències.  

2. Principis que regeixen l’actuació policial en l’ atenció a les víctimes de 
violència masclista.  
 
- Treball coordinat amb la resta d’operadors de la xarxa per a la sensibilització, 

prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones víctimes de 
violència masclista i llurs fills.  

 
- Existència de grups especialitzats en l’atenció i seguiment de les víctimes de 

violència masclista (Grups d’Atenció a la víctima) a totes les Àrees Bàsiques 
Policials (ABP) i Comissaries de Districte (CD). Els Grups d’Atenció a la Víctima 
són actualment l’eina de qualitat que té la policia, com a grups de treball dels 
Mossos d’Esquadra, ubicats a les comissaries i que tenen, entre altres funcions, la 
prevenció, detecció, atenció i recuperació integral  de les víctimes de violència 
de masclista.  

 
La PG-ME, a través dels GAV i de les ORC de cada ABP, realitza les següents 
accions per lluitar contra la violència masclista:  
 

 1.Prevenció. La PG-ME participa en accions de prevenció adreçade s a la 
comunitat, programes per a joves, col·laboració amb  organitzacions i 
entitats, etc. Forma part de circuits i protocols l ocals i comarcals així com 
de protocols específics, com és el cas del protocol  per evitar mutilacions 
genitals femenines. 
2. Detecció. Els GAV treballen conjuntament amb els diversos ens socials per 
tal de coordinar la resposta a les necessitats de les víctimes que pateixen 
violències, per afrontar i sortir de la situació en què es troben. Les agents i els 
agents adscrits als GAV estan en contacte amb els diversos professionals del 
territori que intervenen en l’abordatge del fenomen de les violències establint 
protocols d’actuació i fluxos de comunicació per coordinar les intervencions 
d’una forma integral.  
3. Atenció. Consisteix en escoltar, informar i assessorar les víctimes que 
pateixen violència masclista, sobre els drets que tenen i les accions que poden 
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emprendre, així sobre els organismes on poden acudir per exercir els seus 
drets.  
4. Protecció. El GAV valora el risc que pateix la víctima, en cada cas, per 
proposar, si escau, protecció policial. Aquesta protecció en la majoria de casos 
s’estableix per ordre de l’autoritat judicial competent, la fiscalia o el responsable 
policial de cada demarcació.  
 
Una altra de les tasques que s’assumeixen des dels GAV és el contacte amb la 
víctima i el seguiment dels casos de manera individualitzada per tal de 
comprovar el seu estat i garantir el compliment de les mesures que l’autoritat 
judicial hagi pogut determinar.  
 
- Formació i actualització especialitzada permanent dels membres assignats als 
GAV en matèria de violència masclista.  
 
- Tècniques de treball enfocades a minimitzar la victimització secundària.  
 
- Sistema de treball basat en la prevenció , la identificació i la resolució de les 
causes reals del problema, més enllà de la tradicional resposta reactiva.  

 
2. Atenció i informació a la víctima  

 
3.1. Atenció a la víctima en una intervenció polici al al carrer  

En moltes ocasions, el primer contacte que té la víctima amb les institucions es dóna 
quan la policia ha d’intervenir en una situació de crisi, és a dir, en el punt culminant del 
seu maltractament. És en aquest punt que la policia posa en marxa una sèrie 
d’actuacions policials que es detallen a continuació:  
 

a) Acompanyament de la víctima a un centre sanitari sempre que sigui necessari, 
per tal rebre assistència mèdica urgent.  

 
b) Es prendrà declaració a possibles testimonis de l’agressió o d’altres que s’hagin 

produït amb anterioritat, veïns, familiars, etc.  
 
c) Si la dona resta hospitalitzada, un funcionari policial s’adreçarà a l’hospital per 

recollir-li la denúncia.  

e) Si procedeix, es detindrà el presumpte autor i en el cas de trobar-se escapolit,es 
demanarà una fotografia recent per tal de poder efectuar la seva recerca. 

3.2. Atenció de la víctima a dependències policials   

En horari de presència dels GAV seran els seus efectius els encarregats d’atendre 
aquestes víctimes; en la seva absència seran els efectius assignats a les Oficines 
d’atenció al ciutadà (OAC).  

 
El fet que una víctima vagi a denunciar un episodi de violència, pot provocar-li una 
situació d’angoixa. Per part des de la policia, se li ha de donar una rebuda i acollida 
adequades a la seva situació. Cal tenir present que quan la dona denuncia 
maltractaments és perquè ha arribat a una situació familiar insostenible.  

En el moment que el servei de recepció de la comissaria informi al GAV/OAC de la 
presència d’una persona per formular una denúncia s’actuarà amb la màxima 
discreció, confidencialitat i immediatesa possibles.  
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S’ha d’intentar fer passar a la víctima/denunciant a un locutori per realitzar la primera 
assistència.  
Aquesta primera atenció té una funció de caire assistencial (estat general, assistència 
mèdica,...), però en la mesura del possible s’intentarà recopilar la informació bàsica 
dels fets que vol denunciar, de la gravetat dels mateixos, de la seva situació personal, 
és a dir, es realitzarà una primera valoració del cas.  
 
S'ha de deixar constància documental de les lesions físiques i/o psicològiques 
(informes mèdics, fotografies...) i recollir les proves i indicis de l'agressió (objectes, 
instruments perillosos.....).  

En els casos en què la víctima ho necessiti es gestionarà el servei d’atenció 
psicològica d’urgència, en cas que el municipi disposi d’aquest servei.  

La PG-ME pren declaració a la víctima, de la forma que menys perjudiqui a la víctima 
per tal de no provocar una segona victimització, inspirant-li la confiança necessària 
perquè pugui explicar el seu cas.  

Per aquest motiu, la PG-ME té present, el següent recull de bones pràctiques policials 
en l’atenció a la víctima de violència masclista:  

a) Atenció personalitzada a la víctima, amb el menor nombre possible d’agents. 
Han de ser agents amb formació especialitzada en aquesta problemàtica, per 
evitar que emetin missatges poc assertius.  

b) Establir un clima professional òptim d’atenció, contenció i assessorament. 
Prioritzar la recepció i tramitació d’aquest tipus de denúncies, per part dels 
GAV.  

c) Permetre l’expressió de sentiments i donar temps a la víctima per reordenar les 
seves idees.  

d) Adequar el llenguatge a la víctima a qui s’atén i evitar l’expressió de tecnicismes 
policials o jurídics.  

e) Evitar la desorientació de la víctima per manca o excés d’informació, i intentar 
establir un feed-back que ens permeti confirmar que entén la informació que se 
li transmet.  

f) Transmetre la importància de la formulació de la denúncia malgrat es procedeixi 
a actuar d’ofici.  

g) Evitar comentaris que puguin posar en dubte el relat de la víctima. No s’ha de re 
interpretar el que la víctima ha explicat. És important transcriure el que la 
persona ens diu, de la manera més ordenada i estructurada possible.  

h) No s’ha de tenir pressa a l’hora de recollir la informació. Cal tenir present que els 
fets relatats poden resultar poc clars en primera instància, a causa de l’estat 
emocional de la víctima.  

i) Adaptar-se al ritme de cada persona i portar l’actuació d’una manera modelada 
segons la situació que es dóna.  

 
2.3. Informació a la víctima  

En el cas de víctimes de violència masclista en l’àmbit familiar i de la parella, se les ha 
d’informar del dret a sol·licitar una Ordre de Protecció en virtut de la Llei 27/2003, de 
31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de les víctimes de violència domèstica.  

Les víctimes de violència domèstica que queden fora de l’àmbit de la violència 
masclista (víctimes homes) també tenen dret a sol·licitar una ordre de protecció.  
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Aquesta llei preveu l’adopció cautelar de mesures penals, civils i socials com per 
exemple: la sortida de la persona inculpada del domicili, la prohibició de tornar a 
aquest, la prohibició d’aproximació a la víctima, al seu domicili, lloc de treball o 
qualsevol altre que sigui freqüentat per ella; la prohibició de comunicació amb la 
víctima; l’atribució de l’ús de l’habitatge, l’exercici de dret a la guarda i custòdia; la 
suspensió del règim de visites, etc.  
 
S’informa a la víctima dels drets que l’assisteixen i de les accions que pot emprendre, 
segons quina sigui la seva situació, mitjançant formularis policials (actes) amb 
independència que interposi o no denúncia.  

En els casos de víctimes de violència masclista en l’àmbit familiar i de parella, i de 
violència domèstica, cal informar-les del dret de ser assistides per un advocat d'ofici 
del torn especialitzat durant la seva compareixença en seu policial. La resta de 
víctimes de violència masclista han de sol·licitar el dret d’assistència jurídica, 
prèviament, al col·legi d’advocats de referència. En ambdós casos és necessari que la 
víctima sol·liciti aquest dret a fi d’obtenir el reconeixement exprés i necessari d’acord 
amb la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.  
 
De l'existència de serveis socials específics d'ajuda a les dones maltractades 
dependents dels ajuntaments, consells comarcals i Generalitat de Catalunya.  

En cas específic de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella i amb una 
situació administrativa irregular a l’estat Espanyol, se li informarà sobre el dret a 
regularitzar la seva situació per raons humanitàries, en els termes que disposen 
l’article 31Bis de la Llei 4/2000, de 11 de gener. La informació consisteix en què la 
víctima té dret a una autorització de residència temporal i de treball quan disposi d’una 
ordre de protecció judicial al seu favor o una sentència condemnatòria del seu 
agressor. També quan el Ministeri Fiscal  elabori un informe en què reafirmi que és 
víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella. Aquest fet suposa una 
paralització de l’expedient sancionador iniciat per presentar una situació administrativa 
irregular a Espanya. 

4. Gestions posteriors a la denúncia  
Es realitza l’acompanyament de la víctima al seu domicili o al lloc d’acolliment 
d’urgència que hagi estat gestionat per la PG-ME en benefici de la seva seguretat i 
protecció.  
 
Posteriorment, des del GAV de referència del seu domicili habitual, es realitza un 
seguiment personalitzat de la víctima. Aquest seguiment consisteix en contactes 
periòdics amb la víctima a través de trucades telefòniques o entrevistes personals, la 
informació i derivació a altres serveis, informació sobre el seu procediment judicial i 
l’estat processal del seu agressor, control de les mesures judicials de protecció 
atorgades, entre d’altres.  

En el cas que la víctima no vulgui denunciar, els fets es posaran igualment en 
coneixement del Jutjat de guàrdia i de Fiscalia mitjançant diligències policials. 

 
o Com contactar: 
 
Adreça: Comissaria del Mossos d’Esquadra Montblanc 

                    Grup d’Atenció a la Víctima 
  C/ Regne de Nàpols, 2 43400 Montblanc 
 

Tel: 977 92 61 70 
Fax 977 92 61 71 
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Vigilants municipals de Santa Coloma de Queralt (àr ea d’influència: terme 
municipal de Santa Coloma de Queralt)  
 

o Definició 
 

Santa Coloma de Queralt disposa d’un cos de vigilants municipals i, d’acord 
amb l’article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, als 
vigilants municipals els corresponen, entre altres la funció de: 
 
Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil d'acord amb el 
que disposen les lleis. 
 
o L’horari d’atenció: 

 
Atenció 24 h al dia, inclosos laborables i festius 
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o Com contactar: 
 

Adreça:  
   -Ajuntament: Plaça Major núm. 1 
   -Oficina: Passeig de la Muralla núm. 15 
   43420 Santa Coloma de Queralt 
 
Tel. 665918139 
Adreça electrònica: vigilancia@stacqueralt.altanet.org 
 
 

Circuit d’atenció: 
 
Per sentència judicial, el servei de vigilància està equiparat a la policia local en molts 
aspectes; per tant,  també poden detenir a l’agressor i el procediment d’actuació és 
similar. Cal saber, però, que no poden tramitar denúncies. 
 
Així doncs, si cal atendre una situació de maltractament, ja sigui en les mateixes 
dependències dels vigilants, o en algun altre lloc del municipi o rodalies, el servei de 
vigilància socorrerà la víctima, anirà, si cal, en el lloc dels fets, i l’acompanyarà al CAP 
en cas que hi hagi lesions. Si la dona vol interposar denúncia també la poden 
acompanyar fins a la caserna dels mossos de Montblanc. En cas necessari poden 
sol·licitar reforç per part dels mossos que es desplaçaran a Santa Coloma de Queralt. 
 
A la dona se la informarà que les competències en aquest àmbit són dels mossos 
d’esquadra. Se les informarà que actualment la PG-ME compta amb un servei 
especialitzat GAV (grup d’atenció a la víctima) i que el Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà compta amb el SIAD (Servei d’Informació i Assessorament a les Dones) 
que els pot donar informació i assessorament psicològic i jurídic). També les 
informaran de la possibilitat de demanar un servei d'atenció i acolliment d'urgència (pis 
d'urgència) si no poden/volen tornar al domicili. Si la situació es dóna en horari laboral 
de serveis socials es derivarà el cas al treballador/a social de la zona.  
En cas necessari poden sol·licitar a la PG-ME que pugin a escortar la víctima. 
 
Si la dona vol interposar denúncia: El servei de vigilància acompanyarà la dona fins a 
les dependències policials del mossos d’esquadra, a Montblanc.   
 
Si la dona no interposa denúncia: El servei de vigilància informarà del SIAD a la dona i 
enviarà un informe per escrit, via correu electrònic, a la direcció tècnica de l’Àrea de 
Benestar Social. 
 
No tenen cap servei de traducció, per la qual cosa haurà de derivar el cas al Mossos 
d’esquadra. 
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CIRCUIT D’ACTUACIÓ DELS VIGILANTS MUNICIPALS EN L’A TENCIÓ A LES 
DONES 

 

 
 

 
 
Guàrdia Urbana  
 

o Definició 
 
La policia local (PL) és un cos civil, armat i jerarquitzat; és la força coercitiva que 
té l'administració per fer complir les lleis i resta de disposicions legals. 
En tota la zona de Montblanc SEMPRE oferim la col·laboració amb el cos de PG-ME; 
l’actuació de la PL i de PG-ME sempre és immediata. Posteriorment,  les diligències 
judicials les fan els mossos. 

L’àmbit o territori d'actuació és tot el terme de MONTBLANC i pedanies (Lilla, 
Prenafeta, Rojals, Rojalons, Cogullons , la Guàrdia dels Prats i la Bartra). 

 
o L’horari d’atenció: 

 

L'horari de la Policia Local de Montblanc són les 24 hores/365 dies/any. 
 
o Com contactar: 

 
Adreça: Muralla de St. Jordi,35 
43400 Montblanc 

Tel. 977862696, 646978420 (telèfon de la patrulla en servei 24 h/dia) i 
646978421(telèfon de la Cap de la PL de Montblanc  d’atenció contiunuada les 24 
hores) 
 
Fax:977875104 
Adreça electrònica:  oscar17@montblanc.cat 

 

ACOMPANYAR 
AL CAP SI HI HA 

LESIONS 
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o Circuit d’actuació: 
 
Sovint les dones es personen directament a la seu de la policia local de Montblanc en 
recerca d’informació. La policia local les informarà que les competències en aquest 
àmbit són dels mossos d’esquadra i que ells poden agafar la denúncia per fer-ne un 
trasllat posterior a aquest organisme.  
Se les informarà que actualment els mossos compten amb un servei especialitzat GAV 
(grup d’atenció a la víctima) i que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà compta 
amb el SIAD (Servei d’Informació i Assessorament a les Dones) que els pot donar 
informació i assessorament psicològic i jurídic.  
També les informaran de la possibilitat de demanar un servei d'atenció i acolliment 
d'urgència (pis d'urgència) si no poden/volen tornar al domicili. La policia local pot fer la 
gestió per sol·licitar-lo si la demanda es realitza fora de l'horari laboral de serveis 
socials. Si la situació es dóna en horari laboral de serveis socials es derivarà el cas al 
treballador/a social de la zona  
 
En el cas d’haver d’atendre una situació de maltractament ja sigui per una denúncia o 
una trucada sol·licitant ajut, la policia local socorrerà la víctima, es personarà si cal en 
el lloc dels fets, i l’acompanyarà al CAP en cas que hi hagi lesions. Si la dona vol 
interposar denúncia també la poden acompanyar fins la caserna dels mossos de 
Montblanc. 
 
Cal tenir en compte: 
 
-La policia local pot detenir el presumpte agressor. 
 
-Si la dona interposa denúncia: La policia local n’informarà a la PG-ME que mitjançant 
el GAV n’informaran la directora tècnica de l’àrea de Benestar Social i el/la 
treballador/a social de referència.  
 
-Si la dona no interposa denúncia: Faran el traspàs de la informació a serveis socials 
bàsics mitjançant un informe enviat a la directora tècnica de l’Àrea de Benestar Social i 
al/a la treballador/a social de referència, via correu electrònic. 
 
 
 
ÀMBIT JUDICIAL:  
 
Serveis Territorials de Justícia 
 

A) OFICINA D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE – PUN T DE 
COORDINACIÓ (OAVD) 
 
Definició: 
És un servei del Departament de Justícia creat amb l’objectiu d’oferir atenció, 
suport i orientació gratuïta a les víctimes de qualsevol delicte que 
voluntàriament hi vulguin accedir. 
 
L’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 21 d’octubre de 2003 
estableix que les els Punts de Coordinació  seran les Oficines d’atenció a la 
Víctima del Delicte del Departament de Justícia. 
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Circuit d’actuació: 
 
Les principals actuacions que es fan són les següents: 
 
- Tenir coneixement de totes les ordres de protecció que les autoritats judicials 
dicten en el territori de referència i coordinar l’assistència i la protecció a la 
víctima. 
- Oferir atenció personalitzada i integral a les víctimes.  
- Atendre la víctima en situacions de crisi i necessitat de contenció emocional. 
- Informar la víctima sobre el significat i el contingut de l’ordre de protecció i de 
les mesures acordades en l’àmbit penal, civil i social, i també de la vigència de 
les mesures adoptades. 
- Garantir que qualsevol víctima de violència domèstica amb ordre de protecció 
disposi d’informació actualitzada sobre la situació penitenciària de l’/de la 
imputat/ada. 
- Garantir que qualsevol dona víctima de violència, més enllà de la domèstica o 
familiar, tingui una atenció adequada. 
- Avaluar el risc de patir noves agressions en què es troba la víctima, revisar el 
seu pla d’autoprotecció i coordinar aquesta informació amb els cossos de 
seguretat. 
- Facilitar l’accés directe de la víctima als ajuts, als serveis especialitzats i als 
mitjans de seguretat que necessiti. 
- Connectar la víctima amb els serveis de la xarxa social que siguin més útils 
per garantir el seu procés de recuperació. 
 
Les característiques principals del servei són les següents: 
 
- Les OAVD treballen a demanda de la víctima i d’acord amb les seves 
necessitats, i respecten en tot moment els límits i la voluntarietat marcats per la 
usuària/l’usuari. També actuen coma a punt de coordinació. L’activitat de les 
OAVD es desenvolupa de manera proactiva prenent la iniciativa de contactar 
amb la víctima que tingui ordre de protecció.  
- S’ofereix un servei personalitzat. 
- L’atenció i gestió de les dades ofertes per la víctima es tracten sota els 
principis de privadesa i confidencialitat. 
- Les OAVD treballen en xarxa amb tots els operadors dels camps social, 
sanitari, jurídic i de seguretat que intervenen en l’àmbit de la violència 
domèstica. 
- L’avaluació de la situació i de les necessitats de la víctima es fa en tot 
moment utilitzant els instruments i els mètodes de diagnòstic que es valoren 
com a menys intrusius i que eviten la revictimització de la persona atesa. 
- L’atenció és principalment presencial, malgrat que moltes actuacions es fan 
mitjançant el contacte telefònic. 
 
Des de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, 
atenent la Llei 27/2003, s’ha considerat necessari establir, en l’àmbit de les 
seves competències, els mecanismes de coordinació entre les diferents unitats 
per tal d’aplicar de manera àgil i eficient els instruments de protecció de les 
víctimes. 
 
Un dels mecanismes ha estat la publicació i posada en marxa, des del mes de 
maig del 2006, del protocol de coordinació entre els centres penitenci aris i 
les 66 oficines d’atenció a la víctima del delicte , l’aplicació del qual 
s’activarà en els casos següents: 
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- Quan hi hagi una persona ingressada a la presó (preventiva o penada) 
- Quan el delicte tipificat sigui de violència domèstica / gènere  
- Quan , a més a més, hi hagi una resolució judicial que adopti mesures de 
protecció de la víctima d’aquest delicte. No s’ha d’oblidar que la presó 
provisional també és una mesura de protecció, juntament amb l’ordre 
d’allunyament, la prohibició d’apropament i la prohibició de comunicació. Per 
tant, quan hi hagi un intern amb presó provisional per un delicte de violència 
domèstica s’entendrà com l’aplicació d’una mesura de protecció i s’haurà 
d’activar l’aplicació del protocol. Els centres penitenciaris informaran les 
respectives oficines dels ingressos, sortides a l’exterior (permisos ordinaris, 
extraordinaris, sortides programades, permisos art. 100.2 i art. 117, sortides a 
comunitats terapèutiques), comunicacions amb  l’exterior, classificació, llibertat 
(provisional, condicional i definitiva) ) i altres incidències de tots/tes aquells/lles 
interns/nes que tinguin activat el protocol, per tal que puguin informar de forma 
immediata la víctima de la situació penitenciària del/de la penat/ada. 
 
L’horari d’atenció: de 8.00 h a 15.00 h. 
 
 Es poden desplaçar al territori de la comarca de forma puntual. 
 
Contacte 
 
Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte 
 
Lluís Companys, 10, 1a. planta. 43005 
Tarragona 
 
Tel. 977 92 01 08  
 
Fax. 977 92 01 09  
 
victimatarragona.dj@gencat.cat  
 

CIRCUIT D’INTERVENCIÓ DE L’OAVD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTIMES ATESES JUTJAT VIOLÈNCIA 
SOBRE LA DONA 

VÍCTIMES ATESES D’OFICI PELS 
JUTJATS (mesures de protecció) 

VÍCTIMES NO ATESES D’OFICI 
(iniciativa pròpia) 

Assignació tècnic/a alta base de 
dades 

Carta a la víctima i/o contacte 
telefònic 

Atenció presencial al jutjat de 
guàrdia 

 
Atenció presencial i/o telefònica 

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ 
INICIAL 

 
PROGRAMA DE SEGUIMENT  

Finalització de la intervenció 
 

Programes específics d’intervenció 
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B) EQUIP D’ASSESSORAMENT TÈCNIC 
 
Definició i horari d’atenció 
Els equips d’assessorament tècnic donen resposta a les demandes  
d’assessorament tècnic oficiades pels òrgans judicials de la jurisdicció penal a 
través de l’elaboració d’informes pericials, psicosocials i socials amb relació a 
encausats, víctimes i testimonis implicats en procediments penals d’acord amb 
els programes d’intervenció dissenyats per la Subdirecció General de 
Reparació i Execució Penal a la Comunitat amb la finalitat de facilitar la presa 
de decisions judicials. 
 
Característiques del Servei: 
- Servei públic i gratuït. 
- Hi ha quatre equips, un en cada capital de província, i són ubicats en seu 
judicial. 
- Formats per psicòlegs i treballadors socials. 
- Els equips d’assessorament tècnic penal intervenen per manament judicial  
- Totes les intervencions es regeixen pels principis d’imparcialitat, objectivitat i 
equitat, així com pel principi d’intervenció mínima necessària.  
 
Circuit d’actuació: 
 
Les funcions de l’equip són les següents: 
 
- Elaborar informes pericials psicològics i informes socials i psicosocials 
d’encausats, víctimes i testimonis immersos en un procediment penal, i 
elaborar informes socials per valorar la viabilitat de substitucions i suspensions 
per a encausats en fase  d’execució de sentència. 
- Prestar suport tècnic a l’exploració judicial a menors i víctimes vulnerables. 
- Ratificar i ampliar els informes pericials i els informes socials i psicosocials en 
el transcurs de l’acte de judici oral. 
 
Contacte 
 
Equip d’Assessorament Tècnic Penal 
 
Lluís Companys, 10, 1a. planta. 43005 
Tarragona 
 
Tel. 977 92 05 07 
 
Fax. 977 92 05 08 
 
etp.tarragona.dj@gencat.cat   
 

Jutjat 
 

o Definició:  
 

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere, té com a objectiu actuar contra la violència que, com a 
manifestació de la discriminació, de la situació de desigualtat i de les relacions de 
poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes dones per part de qui 
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n’és o n’ha estat cònjuge, o de qui està o ha estat lligat a elles per relacions similars 
d’afectivitat, encara que no hi hagi convivència (art 1. del títol 1r de la Llei 1/2004, de 
28 de desembre). Aquests actes són anomenats actes de violència 
contra les dones. 
 
Davant d’aquests actes serà el Jutjat de Violència sobre les Dones qui iniciarà el 
procediment judicial. 
 

o Horari: 
 

L’horari d’atenció dels Jutjats d’Instrucció és de 9.00 h a 14.00 h i estan de guàrdia les 
vint-i-quatre hores del dia els 365 dies de l’any. 
 
 
Circuit d’actuació : 
  
Davant d’una situació de violència, el Jutjat de Violència sobre les Dones i el Jutjat de 
Guàrdia indicaran a la víctima que pot sol·licitar un advocat del torn d’ofici per tal que 
la representi en tot el procés judicial. 
En la fase d’instrucció, i a fi de poder aplicar les mesures adients per assegurar la 
integritat de les víctimes, els jutges sol·licitaran un informe del/de la metge/essa 
forense i un informe de l’Equip d’Assessorament Tècnic. 
En la fase d’execució de la sentència, els/les jutges poden adoptar les mesures de 
protecció a les víctimes: mesures d’àmbit penal i mesures d’àmbit civil (títol V, capítol 
1, art. 44 de la Llei 1/2004, de 28 de desembre). 
 
És competència en l’ordre penal : 
 
a) La instrucció dels processos per exigir responsabilitat penal pels delictes recollits en 
els títols del codi penal relatius a homicidi, avortament, lesions, lesions al fetus, 
delictes contra la llibertat, delictes contra la integritat moral, contra la llibertat i 
indemnitat sexuals o qualsevol altre delicte comès amb violència o intimidació, sempre 
que s’hagin comès contra qui sigui o hagi estat la seva dona, o dona que estigui o hagi 
estat lligada a l’autor per anàloga relació d’afectivitat, fins i tot sense convivència, així 
com els comesos sobre els descendents, propis o de l’esposa o convivent, o sobre els 
menors o incapaços que convisquin amb ell o que estiguin subjectes a la potestat, 
tutela, curatela, acolliment o guarda de fet de l’esposa o convivent, quan també s’hagi 
produït un acte de violència de gènere. 
 
b) La instrucció dels processos per exigir responsabilitat penal per qualsevol delicte 
contra els drets i deures familiars, quan la víctima sigui alguna de les persones 
assenyalades com a tals a la lletra anterior. 
 
c) L’adopció de les corresponents ordres de protecció a les víctimes, sense perjudici 
de les competències atribuïdes al/a la jutge/essa de guàrdia. 
 
d) El coneixement i la decisió de les faltes contingudes en els títols I i II del llibre III del 
Codi Penal, quan la víctima sigui alguna de les persones assenyalades com a tals 
l’apartat a. 
 
És competència en l’ordre civil : 
 
a) Les de filiació, maternitat i paternitat. 
 
b) Les de nul·litat del matrimoni, separació i divorci. 
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c) Les que versin sobre relacions patern filials. 
 
d) Les que tinguin per objecte l’adopció o modificació de mesures de 
transcendència familiar. 
 
e) Les que versin exclusivament sobre guarda i custòdia de fills i filles menors o sobre 
aliments reclamats per un progenitor contra l’altre en nom dels fills i filles menors. 
 
f) Les que versin sobre la necessitat d’assentiment en l’adopció. 
 
g) Les que tinguin per objecte l’oposició a les resolucions administratives en matèria de 
protecció de menors. 
 
Els jutjats de violència sobre les dones tenen de forma exclusiva i excloent 
competència en l’ordre civil quan concorrin simultàniament els requisits següents: 
 
a) Que es tracti d’un procés civil que tingui per objecte alguna de les matèries 
indicades en les competències en l’ordre civil. 
 
b) Que alguna de les parts del procés civil sigui víctima dels actes de violència de 
gènere, en els termes a què fa referència i siguin situacions competents en l’ordre 
penal. 
 
c) Que alguna de les parts del procés civil sigui imputada com a autor, inductor o 
cooperador necessari en la realització d’actes de violència de gènere. 
 
d) Que s’hagin iniciat davant del/de la jutge/essa de violència sobre la dona actuacions 
penals per delicte o falta a conseqüència d’un acte de violència sobre la dona, o s’hagi 
adoptat una ordre de protecció a una víctima de violència de gènere. 
 
2. Quan el/la jutge/essa aprecia que els actes que han posat en el seu coneixement, 
de manera notòria, no constitueixen expressió de violència de gènere, podrà no 
admetre la pretensió, i remetre-la a l’òrgan judicial competent. 
 
3. En tots aquests casos està vedada la mediació: 
En els processos civils i penals s’adopten unes mesures cautelars de protecció i 
seguretat per a les víctimes de violència de gènere (títol V, capítol IV, art. 
62,63,64,65,66,67 de la Llei 1/2004, de 28 de desembre): 
- Ordre de protecció 
- Protecció de dades i limitacions a la publicitat 
- De sortida del domicili, allunyament o suspensió de les comunicacions 
- De suspensió de la pàtria potestat o la custòdia de menors 
- De suspensió del règim de visites 
- De suspensió del dret a la tinença i ús d’armes 
 
Cal tenir en compte que les mesures d’ordre civil adoptades tenen una validesa de 30 
dies prorrogables en el cas que s’iniciï el procediment que correspongui (separació, 
divorci...). 
 
Contacte 
Jutjat núm. 1 de Primera Instància, Instrucció i Vi olència sobre les Dones 
Ctra. del Pla, 35-37. 43800 Valls 
Tel:977 60 81 01 
Fax: 977 60 81 11 
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CIRCUIT D’ACTUACIÓ DEL JUTJAT DE VIOLÈNCIA SOBRE LE S DONES 

 

 
 
 
 
 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA  

Assistència jurídica gratuïta  
 
És el dret que estableix l'article 119 de la Constitució espanyola de disposar d'una 
justícia gratuïta en els termes que la determini la llei. Per garantir el compliment 
d'aquest precepte constitucional, la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica 
gratuïta (BOE núm. 11, de 12.01.1996), determina el contingut del dret a l'assistència 
jurídica gratuïta. 
A Catalunya, el Decret 252/1996, de 5 de juliol (DOGC núm. 2228 de 10.7.1996)  
regula el procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica. 
 
Qui ho pot sol·licitar?  

En termes generals, els ciutadans espanyols, els nacionals dels altres Estats Membres 
de la Unió Europea i els estrangers que estiguin a Espanya, les entitats gestores i 
serveis comuns de la Seguretat Social, les associacions d'utilitat pública i les 
fundacions inscrites en el registre administratiu corresponent. 

Quins requisits econòmics s'han de complir?  

La persona sol·licitant d'Assistència Jurídica Gratuïta ha d'acreditar els ingressos de la 
unitat familiar -que han de ser inferiors al doble de l'IPREM (Indicador Públic de 
Rendes d'Efectes Múltiples)- i també hi poden accedir, de forma excepcional, en cas 
de no superar el quàdruple de l'IPREM. 

 

 
 

POLICIA 

 
 

DENÚNCIA 
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Per tramitar la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta:  
 

• Cal presentar el model de sol·licitud (annex 12) normalitzat, juntament amb tota la 
documentació (annex 13) necessària al Servei de Tramitació (SERTRA) o  Servei 
d'Orientació Jurídica (SOJ) del col·legi d'advocats on s'hagi de plantejar el 
procediment judicial (en el cas de la nostra comarca, Tarragona). 
 

• Aquest servei, una vegada reunida tota la documentació que ha d'aportar el 
sol·licitant, emet un dictamen provisional i tramet tota la documentació a la Comissió 
d'Assistència Jurídica gratuïta que correspongui segons el partit judicial on s'ha de 
plantejar el procediment judicial. 

 
• A aquesta comissió li correspon la resolució definitiva de reconèixer el dret a 

aquesta assistència, revocar-lo o denegar-lo. 
 
Per oferir una assistència jurídica gratuïta especialitzada a les persones que, dins 
l’àmbit de la relació de parella o de la unitat familiar, han estat víctimes de 
maltractaments, el Departament de Justícia ha signat convenis de col·laboració, amb 
els catorze col·legis d’advocats de Catalunya amb la finalitat de garantir el dret de 
defensa de les víctimes sota una direcció lletrada única (àmbit civil i penal).  
 
Contacte: 
 
Col·legi Oficial d’Advocats de Tarragona 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA 

 
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 17 
43002 Tarragona 

 
Tel. 977 25 07 55 

 
Fax. 977 25 07 56 

 
cajg.tarragona@gencat.cat  

  
 
Horari de registre: 
 
De dilluns a dijous: de 8.30 a 17 hores 
Divendres: de 8.30 a 14.30 hores 
Horari d'estiu (de l'1 de juny a 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 8 a 14.30 
hores 
Horari de matí: 5 de gener; Setmana Santa; 23 i 30 d'abril; 31 de maig; 31 d'octubre; 5 
de desembre, del 15 de desembre al 10 de gener i vigília de festa local.  
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CIRCUIT D’INTERVENCIÓ DEL JUTJAT DE VIOLÈNCIA DOMÈS TICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministeri fiscal 
 

o Definició: 
 
Els Ministeri Fiscal, entre d’altres funcions, té atribuïda per llei la defensa dels drets de 
les víctimes de violència de gènere i de violència domèstica. 
Per a l’exercici d’aquestes competències, d’acord amb la legislació vigent i amb les 
directrius establertes a les instruccions impartides per la Fiscalia General de l’Estat, 
el/la fiscal podrà exercir davant els tribunals civils o penals: 
 
- Les accions necessàries per a la protecció de la víctima, i per a la defensa dels 

seus interessos. 
- Informar la víctima sobre els seus drets i comunicar-li els actes i mesures 

processals que puguin afectar la seva protecció i seguretat. 
- Informar de l’ ATENPRO quan es tracti de víctimes de violència de gènere. 
- Sol·licitar l’ordre de protecció per a la víctima i presó provisional per al/a la 

denunciat/da. 
- Mantenir els contactes institucionals necessaris amb els/les agents de la xarxa 

(agents judicials, policials, sanitaris i socials) i amb els col·legis d’advocats/des i 
procuradors/res amb la finalitat de donar una resposta tan eficaç com sigui 
possible davant les situacions de violència. 

 
El/la fiscal de la Sala Contra la Violència sobre la Dona coordinarà i supervisarà 
l’actuació de les seccions contra la violència sobre la dona en matèria de violència de 
gènere i domèstica amb l’objectiu d’intervenir en els procediments penals per fets 
constitutius de delictes o faltes i en els processos civils atribuïts als jutjats de violència 
sobre la dona. 
 
 

 

POLICIA 
 

DENÚNCIA 



Protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista 
Conca de Barberà 

Pàgina 51 de 68 
 

o Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9.0 0h a 14.00 h 
 

o Com contactar: 
 

Adreça: 
 
Audiència Provincial. Fiscalia 
Av. President Lluís Companys, 10. 43005 Tarragona. 
Tel: 977 92 01 00 
Fax: 977 92 01 10 

 
Circuit d’actuació: 
 
El/la fiscal intervé de manera activa durant tota la tramitació de la causa processal 
proposant aquelles proves que consideri adients per provar el fet denunciat. 
 
Qualsevol ciutadà pot dirigir-se al/a la fiscal i presentar-li denúncies. En aquests 
supòsits, el/la fiscal té facultat per investigar els fets i, si considera que hi ha indicis de 
responsabilitat penal per part d’alguna persona, demana al/a la jutge/essa que iniciï el 
procediment judicial corresponent. 
 
Quan disposa de proves suficients, presenta un escrit d’acusació en què demana les 
penes i responsabilitats civils corresponents derivades del delicte o falta a favor de les 
víctimes. Intervé en el judici oral i posteriors recursos fins que es dicta la sentència 
ferma. 
 
En el supòsit que la víctima sigui menor d’edat, i en funció de la urgència del cas pot 
sol·licitar al/a la jutge/essa instructor/a les mesures que consideri necessàries pel que 
fa a la guarda del menor, i ha d’informar immediatament del cas a la DGAIA perquè 
adopti la resolució que consideri convenient per al/per a la menor. 
 
En l’execució de les sentències, el Ministeri Fiscal vetlla especialment pel compliment 
de la sentència. 
 
Contacte 
Audiència Provincial. Fiscalia 
Av. del President Lluís Companys, 10. 43005 Tarragona. 
Tel. 977 92 01 00 
Fax 977 92 01 10 
 
 
9. RECURSOS ECONÒMICS PER A DONES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 
 

-Segons els articles 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, de la llei 5/2008, del 24 d’abril del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, s'estableixen els següents drets, ajuts i 
prestacions econòmiques: 
 

Article 34. Concessió d’ajuts per a l'accés a l'habitatge 
Article 35. Accés prioritari als habitatges de promoció pública 
Article 36.Residències públiques: consideració de col·lectiu preferent als efectes 
de tenir accés a places de residències públiques 
Article 37.Ajudes a l’adaptació funcional de la llar 
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Article 46. Renda mínima d'inserció, ajuts econòmics i altres prestacions 
46.3. Prestacions d'urgència social 
46.4. Prestacions econòmiques extraordinàries 

Article 47.Indemnitzacions 
Article 48.Ajuts escolars 
Article 49.Prestacions del fons de garantia de pensions i prestacions (ús del fons 
de garantia per cobrir l’impagament de prestacions) 
Article 50. Dret a obtenir les prestacions del fons de garantia de pensions i 
prestacions (requisits per ser-ne beneficiaris) 

 

-Recursos provinents de la Generalitat de Catalunya   
 

• La prestació econòmica de la renda mínima d'inserci ó (RMI):  

La renda mínima d'inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i 
té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar 
les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les 
necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la 
inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis 
socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació 
d'adults. 
 
Aquesta prestació es gestiona entre el Departament d'Empresa i Ocupació, el 
Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament. 

En el cas de les dones víctimes de violència cal tenir en compte que: 

-No se’ls exigeix el requisit d’acreditar una residència continuada i efectiva a 
Catalunya coma a mínim amb dos anys d’antelació a la data de la presentació de 
la sol·licitud. Estan eximides d’aquest requisit les dones que hagin hagut de 
marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya per evitar 
maltractaments a elles mateixes i/o als/a les seus/seves fills/es i es trobin en 
situació de pobresa severa sempre i quan siguin procedents d’una altra comunitat 
autònoma i no del seu país d’origen. 

-Les dones acollides en centres de caràcter residencial tenen dret a percebre la 
renda mínima d’inserció, tot i que la seva manutenció bàsica sigui coberta per 
aquests centres, sempre que es compleixin la resta de requisits. 

-En el supòsit de dones que pateixen violència masclista o que superen una 
situació de violència masclista i que compleixen tots els requisits d’accés a la RMI, 
s’han de tenir en compte exclusivament els ingressos i les rendes individuals de 
cada dona, i no es computen en aquests casos les rendes o els ingressos d’altres 
membres de la unitat familiar que conviuen amb ella. 

-Les persones sol·licitants estrangeres que visquin a Catalunya han d’acreditar la 
seva residència legal.  

Cal tenir en compte que una dona immigrant sense papers podria demanar la RMI 
si prèviament  ha presentat denúncia ja que es podria regularitzar la seva situació 
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per motius humanitaris i així tenir accés a ajudes publiques. Es tracta d’una 
regularització per circumstàncies excepcionals de la qual es detalla els requisits 
en l’apartat 10.d de “recomanacions i informació per a la dona víctima de violència 
i els/les seus/ves professionals de referència”.  

 -Per acreditar la condició de dona maltractada ho haurà de fer amb algun 
d’aquest documents:  
 

1. -Còpia de la denuncia 
2. -Sentència judicial 
3. -Tràmits o sentència de separació o divorci 

 
 

• Indemnitzacions:  
 
Les dones que, com a conseqüència de les formes de violència masclista pateixin 
seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu 
tenen dret a percebre del Govern de la Generalitat de Catalunya un pagament 
únic d’una quantitat econòmica que es quantifica segons l’informe de lesions que 
elaboren els metges i forenses adscrits als jutjats.  
 
Es poden reclamar en el mateix procediment penal que s’insti a conseqüència de 
l’acte de violent.  

 
• Fons de garantia de pensions i prestacions:  

 
Fons de garantia per cobrir l’impagament de les pensions alimentàries i 
compensatòries quan es constata l’incompliment del deure de satisfer les 
pensions, i aquest incompliment comporta una situació de precarietat econòmica. 
Per ésser beneficiari del Fons, la persona titular de la pensió o la que la representi 
ha d’haver cursat l’execució del corresponent títol judicial que reconegui el dret a 
rebre la pensió establerta. 
 
El dret a ser beneficiària del Fons neix en el moment que s’ha interposat una 
demanda executiva de pagament i no s’ha pogut cobrar en el termini que 
s’estableix per reglament. 
 

• Ajut econòmic per a dones amb dificultats per obten ir treball:  
 
Ajut econòmic per a les dones víctimes de violència de gènere (no violència 
domèstica) amb dificultats especials per obtenir una ocupació i per l’esmentada 
circumstància no participaran en els programes d’ocupació establerts per a la seva 
reinserció professional (no entren, per tant, a l’ajut previst a la RAI).  
 
Requisits: 
 
-Rendes inferiors en còmput mensual, al 75 % del salari mínim interprofessional.  
 
-Tenir dificultats especials per obtenir un lloc de treball. 
 
-Estar empadronada en un municipi català. 
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Per tramitar aquest ajut caldrà que la dona tingui una ordre de protecció en vigor o 
sentència condemnatòria. Excepcionalment, serà vàlid un informe del Ministeri 
Fiscal. 
 
Serà necessari un informe del Servei Català d’Ocupació de Catalunya que acrediti  
la situació de la dona de tenir dificultats especials per obtenir un lloc de treball. 
 
L’ajut serà un pagament únic equivalent a 6,12,18 o 24 mesos de subsidi per 
desocupació, dependents de la seva situació d’autonomia o discapacitat personal, 
càrregues familiars..., i es tramitarà a les oficines del Departament de Benestar i 
Família. 
 
És incompatible amb RMI i RAI. 
 
És compatible amb la pensió no contributiva. 
 
 

• Ajuts d’urgència social : 
 
Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic les prestacions econòmiques d’urgència social  tenen per 
finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de 
subsistència com ara: l’alimentació, el vestit, la medicació i l’allotjament.  
 
Concepte d’urgència social: 
 
És la situació de necessitat bàsica produïda per un fet puntual, extraordinari i no 
previst, que requereix una intervenció immediata del servei bàsic d’atenció social.. 
També es poden incloure les despeses d’atenció sanitària, de conciliació de vida 
laboral i familiar en l’atenció als menors en risc, en els casos de manca de suport 
familiar. 
 
Les situacions d’urgència social són valorades pels serveis socials d’atenció 
primària, per la qual cosa tenen preferència les persones o unitats que tenen a 
càrrec menors. 

 
 

-Recursos provinents de la Seguretat Social (Minist eri de Treball i Immigració):   
 

• RAI (renda activa d'inserció):  
 
La renda activa d'inserció està destinada a col·lectius amb ingressos inferiors al 
75% de l'SMI, amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat 
econòmica. El programa inclou mesures per ajudar-los a incorporar-se al mercat 
laboral. 
 
En cas d'accedir al programa com a víctima de violència de gènere o víctima de 
violència domèstica, caldrà  que la dona es dirigeixi a l’oficina de l’OTG de 
referència i sol·liciti aquesta prestació  acreditant la condició de víctima mitjançant 
algun dels documents següents: 
 
-Certificació dels serveis socials o centre d’acollida (aquest no ha de deixar dubte 
de la situació de violència) 



Protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista 
Conca de Barberà 

Pàgina 55 de 68 
 

-Resolució judicial, ordre de protecció o informe del Ministeri fiscal. 
 
Cal tenir en compte, però, que l' OTG prioritzarà les prestacions contributives i no 
contributives (sempre en aquest ordre) abans de concedir la RAI. 
 
La renda es percebrà per 11 mesos com a màxim. Es pot sol·licitar novament fins 
a un màxim de 3 períodes d’11 mesos cada un. Per tant, en cada sol·licitud 
s’haurà d’acreditar que és víctima de violència de gènere o domèstica. 
 
La quantia serà igual al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples 
(IPREM). 
 
Les víctimes de violència de gènere obligades a canviar de residència en els 12 
mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa o durant la seva 
permanència en aquest, percebran en un únic pagament un ajut suplementari 
de 3 mesos de renda. 
 
La renda es percebrà una vegada transcorregut un període d'1 mes, comptat des 
de la data de sol·licitud d'incorporació al programa i de subscripció del compromís 
d'activitat, llevat del cas de les víctimes de violència de gènere que hagin obtingut 
del jutge o jutgessa una ordre de protecció, que la percebran a partir del dia 
següent a la data de sol·licitud d'admissió al prog rama. 
 
La compatibilitat de la RAI amb altres tipus de prestacions i ajuts ve donat pel 
nivell de rendes. 

 
 
10. RECOMANACIONS I INFORMACIÓ PER A LA DONA 
VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS SEUS 
PROFESSIONALS DE REFERÈNCIA 

 
 
 
A) DIVERSOS SUPÒSITS D’ATENCIÓ 
 

• En cas de maltractament físic i/o sexual: 
 
Anar al metge de capçalera o al centre d’assistència primària corresponent, sense 
rentar-se ni canviar-se de roba. Demanar un informe mèdic de lesions on es descriguin 
les ferides, el tractament i el temps de curació possible. 
 
Aquest servei tindrà l’obligació d’enviar un comuni cat al jutjat de guàrdia 
corresponent i fer-ho constar en la història clínic a de la pacient. Això cal fer-ho 
saber a la dona. 
 
Amb l'informe mèdic acudir als mossos,  o jutjat de guàrdia, per tal de formalitzar una 
denúncia per agressió on hi ha de constar: 

 Què li han fet? 
 Qui li ho ha fet? 
 On li ho han fet? 
 

Important. Si hi ha hagut algun testimoni, que l’acompanyi. Si ha estat agredit/ida 
anteriorment, cal explicar-ho i lliurar els documents que tingui sobre els fets.  
Abans de signar la denúncia, cal llegir-la atentament i exigir-ne una còpia. 
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Cada servei haurà d’actuar de conformitat amb el procés assenyalat o estipulat. 
 
Si té pensat fer denúncia, val la pena que anteriorment a fer-la redacti, serenament a 
casa, tots els episodis de maltractaments que recordi per tal que el cas sigui 
considerat de violència sobre la dona.. 
 

• En cas de maltractament psíquic: 
  
Els insults, les injúries, les calúmnies i les humiliacions són maltractaments que també 
es poden denunciar, malgrat que moltes vegades són difícils de provar. 
 
La dona pot marxar del domicili conjugal amb els seus fills enviant un burofax al marit 
informant-lo que ha marxat i acreditant que els fills són amb ella, i deixant un número 
de telèfon perquè ell pugui parlar amb els nens.  
 
Tant en un cas com en l'altre, cal que abans de marxar de casa hagi previst un pla de 
seguretat. 
 

• Què fer si la dona nega el maltractament o no és co nscient de la 
situació de risc?: 

 

Podem consultar  altres professionals sobre denúncies prèvies, informes de lesions, 
antecedents psiquiàtrics, etc. 

 

Des dels àmbits sanitari i social es pot realitzar un seguiment  setmanal, derivar la 
dona als recursos psicològics i jurídics disponibles, i iniciar un informe .  

 

Quan el testimoni de la policia  és més necessari, sovint, és quan és menys present:   

Per exemple, quan la víctima no és present o no testifica, perquè pot no saber que té 
el judici, o perquè té por de les represàlies de l'acusat. 

És necessari no deixar l'acusació únicament a les mans de la víctima. En aquests 
casos el paper de fiscalia  és crucial per portar endavant un procediment encara que la 
dona no vulgui denunciar. 
 

• Què fer si la dona decideix fer “l'últim intent d'a rreglar les coses”?: 

Si la violència no és greu, la dona reconeix el maltractament i accepta ajuda de 
l'exterior, regularem/pactarem un seguiment freqüent, li donarem material informatiu 
amb els recursos disponibles, i la derivarem als serveis d'assessorament psicològic i 
jurídic.  

Pot ser que la dona vulgui fer "l'últim intent" per veure si ell canvia, en aquest cas li 
recomanarem unes pautes d'actuació.  

En primer lloc ha de tenir molt clar què és el que no està disposada a aguantar de 
nou,  quins mínims per a la convivència exigirà, què farà si ell els traspassa, i quant 
temps li donarà perquè canviï.  

La dona per exemple comunicarà al seu company: "no acceptaré que tornis a cridar-
me; sinó, actuaré en conseqüència". Posar límits no és amenaçar, és  manifestar la 
conseqüència lògica a la decisió d'ell de ser violent. 
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B) PLA DE FUGIDA 
 

� Tenir una maleta.  Hauria d’haver-hi:  
 
-DOCUMENTS IDENTIFICATIUS: 

. DNI/NIE 

. Carnet de conduir 

. Certificat de naixement propi i dels/les fills/filles 

. Targetes de la seguretat social 

. Llibre de família 

. Passaport 

.  
-DINERS: 

. Efectiu i targetes de crèdit a nom propi 

. Talonari i xecs i/o llibreta d’estalvis 
 -DOCUMENTS LEGALS: 

. Ordre d’allunyament 

. Contracte de lloguer/propietat de la casa 

. Papers de registre i assegurança del cotxe propi 

. Papers de l’assegurança de salut i vida 

. Informes mèdics propis i dels fills/filles 

. Informes escolars 

. Permisos de treball 

. Documents de divorci i de custòdia dels nens/nenes 

. Proves, fotografies de les lesions i sentències judicials 
 

-ALTRES ARTICLES: 
. Medecines 
. Claus de casa i del cotxe addicionals 
. Joies 
. Agenda de direccions i telèfons 
. Fotografies i articles sentimentals (només els imprescindibles) 
. Una joguina, la més important per als fills i/o filles 
. Algunes mudes pròpies i dels fills. 

 
� Guardar la maleta a casa d'un familiar o amic de confiança 
� Practicar com sortir de casa amb seguretat. Identifica les portes, finestres o 

escales que podries utilitzar 
� Identificar veïns que coneguin la situació de violència i demanar-los que truquin 

a la policia si senten crits. 
� Establir una paraula clau per utilitzar amb els fills, familiars o amics per donar-

los a entendre que es necessita que truquin a la policia 
� Identificar un senyal perquè els fills sàpiguen que s’ha de marxar de casa.  
� Planejar on s’anirà si s’ha de deixar la llar. És recomanable que si es marxa de 

casa, l’endemà s’enviï un burofax al marit/parella informant que els nens estan 
bé i que en breu rebrà notificacions sobre com posar-s’hi en contacte. 

� Obrir un compte bancari a nom propi. Llogar un apartat de correus.  
� Portar a mà el número del treballador/a social que pot fer l'informe per sol·licitar 

un pis d’urgència o casa d'acollida.  
� Tenir sempre monedes per poder fer trucades, el mòbil i el dispositiu 

d’ATENPRO.  
� No deixar els nens sols amb el maltractador .  
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C) PLA DE SEGURETAT 

 
� Davant d’un enfrontament:  

 
1. Si està en perill trucar al 112 
2. Si hi ha una baralla intentar d’anar a un habitació que tingui 

sortida, si no és possible intentar d’anar a una habitació que es 
pugui tancar, anar-hi amb el telèfon per poder trucar. No anar a 
una habitació on puguin haver estris perillosos com és la cuina. 

3. Tenir en compte que normalment l’habitació més segura és la 
més propera a la porta de sortida ja que es pot marxar amb més 
facilitat 

4. Si no s’és a temps de marxar, cal fer força soroll, així si algú ho 
sent podrà demanar ajuda 

5. Si no ha pogut calmar-lo o no ha pogut fugir, protegir-se les parts 
més vulnerables del cos (la cara, el cap i el pit) 

6. Fer el senyal acordat amb els fills perquè es tanquin a una 
habitació o marxin a casa d’una persona de confiança. 

7. Si pot, cal abandonar el domicili tant si l’agressor hi és com si no, 
i buscar un lloc segur fins que arribi la policia. 

8. Si hi ha lesions físiques anar a un centre mèdic perquè l’atenguin 
cal que n’expliqui el motiu. Demana un informe de lesions, és 
important per a futures accions legals. 

9. Fins que arribi la policia no tocar res del lloc on s’ha produït 
l’agressió ni de sí mateixa. Conservar totes les proves i objectes 
trencats, roba esquinçada, senyals i ferides. 

10. No acceptar quedar amb ell a soles, el moment de la separació 
és d’alt risc 

11. Evitar donar les pròpies dades personals (adreça del nou 
domicili, nou número de telèfon, etc.), facilitar-les tan sols a les 
persones de MOLTA confiança. 

12. Explicar a l’escola el que ha passat i avisar de quines són les 
úniques persones que poden recollir les criatures 

13. Si ell té visita amb els fills, anar-hi acompanyada o demanar 
directament que se n’encarregui una altra personal de confiança 

14. També hi ha l’opció de demanar la intermediació d’un punt de 
trobada a través del/ de la teu/teva advocat/ada. 

 
 
D) DRETS ESPECÍFICS DE LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA   
 
1. Dret a formular denúncia:  
 
Els articles 109, 110 i 771 de la Llei d'enjudiciament criminal són els que es refereixen 
al dret d’interposar denúncia i al dret a mostrar-se com a part en el procés.  
 
Es pot presentar denúncia a la comissaria dels Mossos d’Esquadra o al jutjat de 
guàrdia. Igualment, tant la fiscalia, com les oficines d’atenció a la víctima o serveis 
socials o institucions assistencials dependents de les administracions públiques ho 
poden instar per ella, si veuen signes de violència de gènere 

Les mesures de protecció poden ser de caràcter penal,  per exemple: desallotjament 
de l'agressor del domicili familiar, prohibició que l'agressor s'aproximi a la víctima.  



Protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista 
Conca de Barberà 

Pàgina 59 de 68 
 

De caràcter civil : ús i gaudi de l'habitatge, el mobiliari, etc; l’atribució de la guarda i 
custòdia dels fills/es menors. La suspensió o modificació del règim de visites. La 
fixació d'una prestació d'aliments. 

En el moment de presentar la denúncia té dret a ser atesa per un advocat del torn 
d’ofici del col·legi d’advocats. És un servei gratuït sempre i quan la víctima tingui dret a 
l’assistència jurídica gratuïta.  
 
2. Drets reconeguts en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures  
de protecció integral contra la violència de gènere : 
 
Art. 18.  Dret a la informació : Dret a rebre plena informació i assessorament adequat 
a la seva situació 

Art. 19. Dret a l'assistència social integral : La dona víctima de violència té dret a 
serveis socials, d’emergències, de suport i acollida i de recuperació integral.  

Art. 20. Dret a l'assistència jurídica gratuïta : Cal que la dona acrediti insuficiència de 
recursos per litigar (que no superin el doble del salari mínim interprofessional i sense 
tenir en compte els ingressos econòmics de l’agressor).En aquest cas tindrà dret a la 
defensa i representació gratuïtes per un advocat i un procurador en tots els processos i 
procediments administratius que tinguin causa directa o indirecta en la violència patida.  

Art. 21. Drets laborals i de Seguretat Social:  A destacar que en els termes en què 
preveu l’Estatut dels treballadors, les dones víctimes de violència tenen dret a la 
reducció o a la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica, al canvi 
de centre de treball, a la suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball  i 
a l‘extinció del contracte de treball..  

L'acomiadament és nul si es produeix en ocasió de l'exercici per part de la treballadora 
dels drets anteriorment citats.  

No tenen la consideració de faltes d'assistència al treball les motivades a 
conseqüència de la violència de gènere. 

Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d’aquests drets laborals 
són l’ordre de protecció, i excepcionalment l’informe del ministeri fiscal. 

 
Art. 27. Ajudes socials: Ajut econòmic per a dones víctimes de violència de gènere, 
amb especial dificultat per obtenir una ocupació. Definides en l’apartat 5.c.3 d’aquest 
protocol de “Recursos econòmics per a les dones víctimes de violència”. 
 
Art. 28. Accés a l’habitatge i residències públique s de gent gran : Les dones 
víctimes de violència es consideren col·lectius prioritaris en l’accés a l’habitatge 
protegit i residències públiques per a gent gran. 
 
 
3. Drets específics de les dones estrangeres : 
 

Si són titulars d'una autorització de residència per "reagrupació familiar", vinculat al 
permís de residència del seu cònjuge agressor, poden sol·licitar i obtenir una 
autorització de residència  temporal independent, una vegada dictada al seu favor una 
ordre de protecció. 

Si es troben irregularment  en territori nacional, i sempre que hi hagi sentència en la 
qual s'acrediti la seva condició de víctimes, o una ordre judicial de protecció, se'ls 
podrà concedir una autorització de residència temporal per raons humanitàries, i es 
deixaria en suspens, el procediment administratiu sancionador per la situació irregular. 

Podran obtenir la condició de refugiades  les dones estrangeres que fugin del seu país 
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d'origen a causa d'un temor fundat a sofrir persecució per motius de gènere. 

 
 Segons la normativa aplicada, Ley orgànica 4/2000 de 11 de gener “sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, i el 
Real decreto 557/2011, de 20 abril, a les dones est rangeres i víctimes de 
violència de gènere que es troben en territori espa nyol en situació irregular 
se’ls donarà una autorització de residència i treba ll per circumstàncies 
excepcionals. 
 

Els fills menors d’edat o amb alguna discapacitat que es trobin a Espanya en el 
moment de la denúncia podran obtenir una autorització de residència o de 
residència i treball en el cas de ser majors de 16 anys. 

 
 
REQUISITS: 

  
� No ser ciutadana d’un Estat de la Unió Europea, de l’espai econòmic 

europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aque sts països, en els 
que sigui d’aplicació el règim comunitari.   

 
� Haver denunciat ser víctima de violència de gènere i poder aportar un 

d’aquests documents.  
 

 Una ordre de protecció , per l’autoritat judicial competent en el marc del 
procés penal  

 Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de 
violència de gènere.  
 

� Per a la concessió definitiva de l’autorització de residència temporal per 
circumstàncies excepcionals es requerirà que el procediment penal conclogui 
amb sentència condemnatòria o amb una resolució judicial de la qual es 
dedueixi que  la dona ha estat víctima de violència de gènere. S’inclourà l’arxiu 
de la causa perquè l’imputat es troba en lloc desconegut o per sobreseïment 
provisional per expulsió del denunciat.  
 

 
E) DILIGÈNCIES PRÈVIES 
 
Després de tenir coneixement de la denúncia, el jutge cita a una compareixença a les 
parts, tant la víctima com el denunciat, amb els seus respectius advocats, en la qual es 
prendrà declaració per separat tant a la víctima com al denunciat (article 544 ter de la 
Llei d’enjudiciament criminal) . També als testimonis, en cas que n’hi hagi.  Un cop 
hagin declarat tots, el Ministeri Fiscal interessarà una ordre de protecció, si ho creu 
convenient, i la resta de mesures civils i penals que consideri. Tot seguit, els advocats 
de les parts es manifestaran amb relació a la proposta del Ministeri Fiscal. Finalment, 
el jutge resoldrà i dictarà sentència. L’autoritat judicial té un termini de 72 hores per 
resoldre la demanda d’OP. 
 
Durant la vista la víctima té dret a ser atesa per un advocat del torn d’ofici del col·legi 
d’advocats. És un servei gratuït sempre i quan la víctima tingui dret a l’assistència 
jurídica gratuïta. 
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Cal advertir la víctima que el jutge li oferirà la possibilitat de no declarar en 
contra del seu marit, parella, nuvi... Aquest fet s eria molt contraproduent per a 
ella ja que sense el seu testimoni seria molt més d ifícil que el jutge dictaminés 
una ordre de protecció per a la dona. Tot i això, i  encara que la víctima decideixi 
no declarar, el fiscal mantindrà l’acusació contra l’agressor i, per tant, és fàcil de 
que surti condemnat igualment si hi ha altres prove s. 
 
Per agilitzar el procés, val la pena avisar la dona  que quan vagi a judici i parli 
amb el seu advocat, demani que també s'estableixin mesures civils ja que en 
alguns casos no es fa i això estableix precedents q ue després és difícil de 
canviar de cara al règim de visites, tinença de la casa... 
 
Així doncs, les mesures penals (OP) tindran caràcter provisional fins que se celebri el 
judici penal definitiu. Les mesures civils en 30 dies caduquen si la dona no ha interposat 
demanda de separació/divorci i, si la interposa, té validesa fins a la celebració del judici civil 
corresponent. 
 
També val la pena avisar la dona que demani iniciar el procés de divorci, no de 
separació ja que la diferència que hi ha és que amb el divorci es trenca tot vincle 
jurídic  amb el que fou el cònjuge i amb la separació no. La separació només és útil 
quan es creu que algun dia pot haver-hi reconciliació. Però en els casos de violència 
domèstica no és aconsellable aquesta reconciliació. 
 
Per tal que la dona vagi ben preparada per al judici, cal advertir-la que serà un procés 
molt dur ja que l'advocat de la seva parella tindrà la funció de desacreditar tot el que 
ella declari.  
 
Durant el judici es poden donar dues situacions: 
 

i. L’agressor es conforma amb la pena sol·licitada pel ministeri 
fiscal i , per tant, el jutge dicta sentència conforme aquesta 
qualificació. 

 
ii. L’agressor no es conforma. Es dicta un AUTO que atorga o 

denega l’ordre de protecció per a la víctima i mesures civils 
(guàrdia i custòdia dels fills, ús del domicili...). Aquestes últimes 
ja hem explicat que caduquen als 30 dies. Són mesures 
provisionals.  
Posteriorment, se citarà les parts per a la celebració d’un judici 
oral al jutjat penal en, aproximadament, uns 15 dies. Si s’atorga 
OP a la víctima, tindrà vigència fins a la celebració d’aquest 
judici. 
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• DE LA DENÚNCIA A LA SENTÈNCIA JUDICIAL  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DENÚNCIA 

LA DONA SERÀ CITADA AL JUTJAT 
DE VIDO EN UN MÀXIM DE 72 H.  

SERÀ ATESA PER UN ADVOCAT QUE 
SERÀ D’OFICI SI HI TÉ DRET 

EL DENUNCIAT NO ÉS 
DETINGUT I SE’L CITA 

PER JUDICI RÀPID. 

JUTJAT DE VIDO (D’INSTRUCCIÓ SI ÉS CAP DE SETMANA) 

L’AGRESSOR ES CONFORMA AMB 
LA PENA FISCAL. 

L’AGRESSOR NO ES CONFORMA AMB LA 
PENA FISCAL. 

ES DICTA SENTÈNCIA: 
-Mesures penals: OP 

 

HOME DONA 

DEMANA ORDRE DE 
PROTECCIÓ (OP). 

NO DEMANA ORDRE DE 
PROTECCIÓ (OP).  

SI LA DONA HO CREU NECESSARI 
POT INTERPOSAR DEMANDA CIVIL 

DE SEPARACIÓ O DIVORCI. 

COMPARAIXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE VIDO. S’ESTABLEIXEN MESURES 
PROVISIONALS. (JUTJAT VALLS). 

JUDICI PENAL EN UNS 15 DIES. TARRAGONA. ES 
PODEN PRORROGAR LES MESURES PENALS O 

NO. 

AUTO QUE 
OTORGA OP 

AMB VALIDESA 
FINS AL JUDICI. 

PENAL 

AUTO 
DENEGANT OP. 

MESURES 
PENALS. 

MESURES CIVILS. EN 30 
DIES CADUQUEN SI LA 

DONA NO HA 
INTERPOSAT DEMANDA 
DE SEPARACIÓ/DIVORCI. 

EL DENUNCIAT ÉS 
DETINGUT I SE’L CITA 

PER JUDICI RÀPID EN UN 
MÀXIM DE 48 H. 
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• L’ordre de protecció (OP) 

 
Segons la Llei 27/2003, de 21 de juliol, reguladora d l’Ordre de protecció de les 
víctimes de la violència domèstica, pretén que mitjançant un procediment judicial ràpid 
i senzill, substanciat, la víctima pugui obtenir un estatut integral de protecció que 
concentri de forma coordinada una acció cautelar de naturalesa civil i penal. Així 
incorpora tan les mesures restrictives de la llibertat de moviments de l’agressor per 
impedir una nova aproximació a la víctima, com les orientades a proporcionar 
seguretat, estabilitat i protecció jurídica a la persona agredida i a la seva família, sense 
necessitat d’esperar la formalització del procés matrimonial civil corresponent. 
 
Aquesta llei dóna la possibilitat als/a les jutges/jutgesses de guàrdia i d’instrucció en 
funcions de guàrdia,  de dictar mesures immediates de protecció integral de les dones i 
els familiars que depenguin d’elles, quan dels fets denunciats se’n dedueixin indicis 
fonamentats de comissió d’un delicte o falta contra la integritat física o  moral, llibertat 
sexual o seguretat de les víctimes de la violència i es valori una situació objectiva de 
risc per la víctima. 
 
De l'ordre de protecció se’n deriven mesures, com que l’agressor/a no es pugui 
apropar a la víctima; la sortida de l’inculpat/da del domicili comú; prohibició de 
comunicació de l’agressor/s amb la persona víctima de violència;  suspensió a 
l’agressor del dret de guarda i custòdia respecte dels/ les fills/es, en cas que n’hi hagi; 
suspensió del dret a la tinença d’armes.  
 
L'ordre de protecció pot ser: 
 
1. una mesura cautelar i temporal que s'estableix durant la primera vista (judici ràpid) i 
pot contenir en si mesures penals i civils:  
 

- A nivell penal pot ser una ordre d'allunyament i/ o comunicació 
- A nivell civil pot establir diverses mesures que caduquen als 30 dies si 

posteriorment no s'interposa una demanda de separació o divorci. 
 
En aquest cas, es podria retirar prèvia demanda de la víctima al ministeri fiscal i aquest 
pot concedir-la o no. 
 
2. una mesura continguda dins la sentència condemnatòria i per tant accessòria a la 
pena principal. Article 57 del codi penal. 
  
En aquest cas no es pot retirar, només en casos molt excepcionals. 
 
Si la dona demana una ordre de protecció en formular la denúncia, ella té dret a 
retornar al domicili. L'agressor, un cop detingut no podrà tornar-hi. Si aquest vol recollir 
les seves pertinences serà acompanyat pels mossos al domicili. 
 

• El trencament de l’ordre de protecció?: 
 
En cas de trencament de l’ordre de protecció els mossos n’informaran al jutjat.  
 
Si es produeix un trencament de l’ordre d’allunyament, es tipifica com un delicte i  
s’aplicarà l’article 468 del codi penal el qual diu que en cas de trencament de l’ ordre 
d’allunyament, es condemnarà l‘infractor a la pena de 6 mesos a un any de presó. 
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A títol indicatiu, cal esmentar que si els maltractats són els fills menors d’edat, no 
tindran l’obligació de declarar ni de fer la confrontació de testimonis ni de cap altre 
tipus de prova davant la persona agressora (art. 448, 455, 707 i 713 de la LECR). 
 

• Qui ha de sol·licitar l’ordre de protecció : 
 
Està obligat a denunciar qualsevol persona que conegui els fets i, sobretot, els centres 
sanitaris, d’assistència social i policials si es considera que la víctima i/o els seus fills 
corren risc de patir noves agressions. Aquests centres han d’informar el jutjat de 
guàrdia o fiscalia independentment que la víctima estigui d’acord o no. O també poden 
facilitar-li els formularis de sol·licitud si aquesta els sol·licita (annex 14). 
 

• Després de la sol·licitud de l’ordre de protecció: 
 
En el termini màxim de 72 hores, se celebra una audiència prèvia. Se citarà a la 
víctima o el seu representant legal, la persona que ha sol·licitat les mesures de 
protecció, l’agressor i el fiscal. En aquest moment, és molt important evitar la 
confrontació entre l’agressor i la víctima o els seus fills, fent que declarin per separat. 
 
Les mesures que podrà dictaminar el jutge seran de caràcter: 
 

-Penal: ordre de detenció, allunyament del domicili, ingrés a presó provisional... 
 
-Civil: atribució immediata de l’habitatge, la custòdia dels fills i règim de visites, 
comunicació i estada amb els fills, aliments o altres mesures convenients per 
apartat els menors del perill o  evitar-los un perjudici 
 
-D’assistència social, jurídica, sanitària, psicològica o d’altra índole dirigida a 
protegir la víctima, que  haurà d’acatar qualsevol autoritat i administració pública. 

 
 
11. ACTUACIONS PER AL SEGUIMENT DE L’APLICACIÓ DEL 
PROTOCOL I MILLORA DE LA XARXA 

 
 
11.1. Comissió Tècnica de Seguiment 
 
La Comissió Tècnica de Seguiment vetllarà pel desplegament i aplicació del Protocol 
d’atenció a dones víctimes de violència masclista del Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà. 
 
Serveis integrants 
La Comissió Tècnica De Seguiment del Protocol estarà integrada per les persones 
tècniques designades per cada un dels serveis i institucions responsables del 
desplegament del Protocol: 
 
*EDUCACIÓ 
EAP T-11 Conca de Barberà  
 
SALUT 
Àrea Bàsica de Salut –Montblanc 
*Centre d’Assistència Primària de Tàrrega 
*Centre d’Assistència Primària d’Alcover 
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PIUS Hospital – Valls 
Centre de Salut Mental / Centre de Salut Mental Infantojuvenil 
*Institut Pere Mata – Valls (Salut Mental)? 
 
JUSTÍCIA 
*Oficina d’Atenció a La Víctima del Delicte 
 
SEGURETAT 
Vigilància municipal de Santa Coloma de Queralt 
Policia local de Montblanc 
Mossos d’Esquadra Alt Camp i Conca de Barberà 
Grup d’Atenció a la Víctima 
 
BENESTAR 
SOCIAL 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la Conca de Barberà 
Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà  
Equip tècnic de Serveis Socials Bàsics 
 
SERVEIS ESPECIALITZATS 
Coordinació Territorial de l’Institut Català de les Dones 
Institut Català de les Dones – Generalitat de Catalunya 
Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE) Camp de Tarragona 
 
ALTRES 
*Serveis Territorials de la SAIA a Tarragona 
*Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència – Generalitat de Catalunya 
*EAIA Alt Camp-Conca de Barberà 
 
 
Els òrgans representats en la Comissió Tècnica de seguiment hauran de ser aquells 
que estiguin intervenint en l’atenció a les dones víctimes de violència i als seus fills i 
filles, i que per tant puguin avaluar i fer el seguiment de les intervencions realitzades i 
del funcionament dels diversos circuits. La  xarxa ha de ser com més flexible i 
representativa millor, pel la qual cosa la Comissió Tècnica de Seguiment deixa les 
portes obertes a la incorporació d’altres serveis del territori, la presència i participació 
dels quals, per una raó o altra, es consideri necessària. 
 
Periodicitat de les reunions 
S’establirà en la primera reunió de la Comissió. 
 
Objectiu general 
- Posar en marxa i fer el seguiment del Protocol d’Atenció a Dones Víctimes de 
Violència de la Conca de Barberà. 
 
Objectius específics de treball 
- Assegurar els recursos per a una adequada resposta sanitària, psicològica, social i 
jurídica 
- Perfilar i millorar el mapa de la xarxa (circuit i recursos) a la Conca de Barberà 
- Reforçar i establir vincles de coordinació entre agents 
- Continuar desenvolupant un consens ideològic de mínims davant la violència 
- Revisar i millorar els circuits de coordinació 
- Consensuar models i processos de derivació 
- Incidir en temes oberts com és el cas de la Llei orgànica de protecció de dades i la 
seva aplicació en circuits de coordinació entre serveis i casos de violència 
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- Definir mesures conjuntes per a la detecció i atenció precoç en situacions de 
violència 
-  Proposar accions de sensibilització i prevenció de la violència 
-Dissenyar i implementar plans formatius específics per als diferents cossos 
professionals en l’àmbit de l’atenció en situacions de violència 
-  Definir instruments i mecanismes que permetin l’avaluació continuada 
 
La Comissió es podrà reunir amb caràcter excepcional si s’esdevé alguna 
circumstància que així ho justifiqui.  
 
Metodologia de treball 
 
Les reunions ordinàries de la Comissió es realitzaran durant el quart trimestre de l’any i 
seran convocades des de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà, en concret des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones. 
 
El 25 de novembre de 2011 es realitzarà la primera reunió amb tots els agents de la 
xarxa en què es presentarà el protocol i s’iniciarà la seva aplicació. 
 
 
11.2. Formació als i a les professionals 
Tot i la professionalitat de cadascuna de les persones que integren els equips dels 
serveis, en una conjuntura de societat canviant és important garantir una formació 
continuada que permeti els i  les professionals anar actualitzant els seus coneixements 
i ampliar la sensibilitat cap a determinades problemàtiques socials. 
 
Així mateix, es considera que cal un espai de caire formatiu que ens permeti, a partir 
del coneixement de plantejaments teòrics i d’altres models, anar definint i perfilant el 
nostre propi model de Xarxa d’Atenció en Situacions de Violència a la Conca de 
Barberà. 
 
Per tant, la formació ha de definir-se des d’aquesta doble vessant, si el que es pretén 
és millorar la pràctica professional: 
- Ampliar i actualitzar coneixements tècnics que aportin valor a la definició del propi 
model de Xarxa d’Atenció en Situacions de Violència  
- Treballar la sensibilitat professional vers determinades problemàtiques socials i 
concretar propostes orientades a crear aliances amb la ciutadania en la lluita contra la 
violència 
 
D’altra banda, aquesta capacitació permanent ha de tenir present que en els camps 
jurídic, social, educatiu i sanitari, el o la professional s’enfronta, a més, a dilemes 
morals que cal que resolgui no des d’un posicionament personal sinó des d’una visió 
institucional i/o de l’organització que representa. És per això que cal posar sobre la 
taula temes que permetin la reflexió i la recerca de consens ideològic com a Xarxa. Si 
només es promou la integració de nous coneixements tècnics les i els professionals 
d’aquests camps poden trobar que en determinats casos no tenen les eines 
necessàries per afrontar la situació concreta. Això és important ja que la Xarxa treballa 
amb persones i amb tot el calidoscopi de fets i sentiments que això belluga. Per tot 
això, entenent també que les mateixes reunions de la Comissió Tècnica de Seguiment 
per al desplegament i aplicació del Protocol poden esdevenir un espai de formació 
més informal, es contempla la possibilitat de fer dues sessions formatives al llarg de 
l’any . Els temes es definiran des de la Comissió Tècnica de Seguiment d’acord amb 
els debats mantinguts i aquelles temàtiques que queden obertes. Es mirarà d’integrar 
en les actuacions formatives la doble vessant tècnica i de comprensió de la 
problemàtica. 
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Complementàriament, i d’acord amb el Pla de polítiques de dones del Govern de la 
Generalitat 2008-2011, concretament l’eix 6, es recull la voluntat del govern d’impulsar 
formació específica en matèria de violència de gènere orientada als i les professionals. 
 
En aquest sentit, la Xarxa d’Atenció en Situacions de Violència a la Conca de Barberà i 
els serveis que la integren es beneficien d’aquestes directrius recollides a l’eix 6 i 
entén que les formacions que es liderin des de la mateixa Xarxa orientades al personal 
de la Conca de Barberà han d’estar orientades a complementar aquesta formació més 
general, incidint en possibles llacunes i orientant la seva aplicació a la nostra comarca. 
 
Es considera que la Xarxa d’Atenció en Situacions de Violència a la Conca de Barberà 
és un espai no només de coordinació (funció principal), sinó també de 
desenvolupament dels circuits d’atenció i de la visió d’atenció a la violència i també de 
capacitació professional i institucional que permeti abordar la violència amb les eines i 
garanties corresponents. 
 
11.3. Campanya d’informació ciutadana 
Així mateix, es creu important fer arribar a la ciutadania la voluntat i el compromís que 
incorpora el present Protocol. L’esforç de les institucions i serveis, i dels/de les 
seus/seves professionals, per a la definició i concreció de la Xarxa Integral d’Atenció 
en Situacions de Violència a la Conca de Barberà ha de ser traspassat a la ciutadania, 
en una voluntat d’apropar les administracions a les persones i crear vincles de 
complicitat, com en el cas de l’abordatge de la violència. 
 
Per aquest motiu, es preveuen les mesures necessàries per fer difusió de primer nivell 
sobre el Protocol d’atenció en situacions de violència a la Conca de Barberà. El primer 
d’ells és la presentació i signatura per part de les persones representants de les 
organitzacions que l’impulsen el 25 de novembre de 2011. 
 
Així mateix, es preveu poder fer altres presentacions als diferents serveis, segons 
demanda, entenent aquestes presentacions com a part de la visualització de la feina 
realitzada i en la línia de la sensibilització ciutadana. Paral·lelament, no es descarten 
altres actuacions destinades a la ciutadania perquè es conegui  ’existència de la 
Xarxa. En primer lloc, es compta amb el mateix material que fa arribar la Generalitat de 
Catalunya als diferents serveis per tal que en facin la distribució. Però, a banda, 
contextualitzant-ho al territori, es valora la possibilitat 
d’editar algun tipus de material divulgatiu en coordinació amb els serveis de la Xarxa i 
que es pugui distribuir des dels diferents organismes. Generar una visió de xarxa 
coordinada és un element que promou la confiança i la seguretat ciutadana, entenent 
que així l’impacte de la campanya té un abast major i respon a l’objectiu d’abordatge 
integral de les situacions de violència a la Conca de Barberà. 
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1. Introducció

El juny de 2002 es presentà el Protocol de prevenció de les 
mutilacions genitals femenines. Era el resultat del treball inter-
disciplinari de la Comissió de Persones Expertes que havia re-
but l’encàrrec del Parlament de Catalunya de dissenyar un pla 
d’acció contra la pràctica de les mutilacions rituals femenines a 
Catalunya. En la sessió del 20 de juny de 2001, el Parlament va 
aprovar la Resolució 832/VI, sobre l’adopció de mesures contra 
la pràctica de mutilacions rituals genitals femenines, que la Co-
missió de Política Social havia estudiat en el text de la Proposició 
no de llei presentada per tots els grups parlamentaris. 

Durant aquests anys de funcionament del Protocol hi ha hagut 
modificacions importants dels textos legals. D’una banda, s’ha 
tipificat com a delicte la mutilació genital en el Codi penal, i, de 
l’altra, hi ha hagut canvis en els criteris d’extraterritorialitat en 
l’execució d’aquest delicte, per la modificació de la Llei orgànica 
del poder judicial (LOPJ). 

Aquests canvis legislatius, i l’aplicació real i eficient del Proto-
col després d’uns anys, han fet necessari que la Comissió de 
Seguiment ho revisés per millorar-ne el funcionament, adaptant 
els circuits a les noves realitats socials i jurídiques, i, sobretot, 
incorporant el paper de les comunitats i de les associacions com 
a eix clau per prevenir aquesta pràctica ancestral.

Per això, la Comissió de Seguiment, que és composta pels depar-
taments d’Educació, d’Interior i Relacions Institucionals i Participa-
ció, de Salut i d’Acció Social i Ciutadania per mitjà de la Secreta-
ria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, de la Secretaria 
d’Infància i Adolescència, de l’Institut Català de les Dones i de 
la Secretaria per a la Immigració, ha revisat el Protocol d’ac-
tuacions per a professionals dels diferents àmbits d’intervenció 
i n’ha resultat aquesta nova edició que ara teniu entre les mans. 
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Al Protocol s’han previst les accions que seguidament s’exposen 
per tal de prevenir aquesta pràctica, tot promovent la informació i 
la formació i el respecte als drets humans per a la prevenció com 
a línies d’actuació. La intervenció judicial, en tot cas, és l’últim 
recurs que s’ha utilitzat davant de la conducta que es vol evitar.

Amb l’objectiu de donar una resposta integral a les dones que 
pateixen qualsevol situació de violència masclista, aquest Proto-
col es complementarà i es coordinarà amb el Protocol marc i el 
circuit nacional per a una intervenció coordinada envers la vio-
lència masclista, actualment en fase d’elaboració, i s’hi concre-
ten un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació 
i cooperació dins i entre les institucions públiques i altres agents 
implicats.
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2. La pràctica de la mutilació genital 
femenina

La mutilació genital femenina (MGF) és el nom genèric donat a 
aquelles pràctiques que impliquen l’extirpació total o parcial dels 
genitals externs femenins o altres agressions als òrgans genitals 
de les dones per raons culturals, religioses o d’altres amb finali-
tat no terapèutica.

La mutilació genital femenina es practica en vint-i-sis països 
africans i en alguns d’Àsia. Es desconeix el seu origen, però es 
considera que podria ser una pràctica mil·lenària sorgida a l’an-
tic Egipte, prèvia al naixement i l’expansió de l’Islam, que es va 
difondre a través de la influència de la civilització egípcia. Tot i 
que algunes comunitats musulmanes, i d’alguna altra religió, la 
practiquen, es pot afirmar que no és un precepte islàmic, ni tam-
poc de cap de les religions principals. 

A l’Àfrica subsahariana, l’ablació es practica a tota la franja 
del Sahel i va perdent força cap a la zona equatorial. A partir 
d’aquest punt ja no es practica, tret dels països de la zona dels 
Grans Llacs. La vinculació amb la tradició depèn més de la iden-
titat ètnica que no del país al qual es pertany.

A les zones on tradicionalment es practica, la mutilació genital 
obeeix a una qüestió de coherència de grup encara que, depe-
nent de l’ètnia a la qual es pertanyi, tingui implicacions diferents. 
Pot ser un requisit ineludible per poder casar-se, per assolir una 
determinada posició o simplement per ser acceptada dins la co-
munitat, ja que amb la intervenció es creu que la dona aconse-
gueix netedat i puresa. 

La mutilació genital femenina és, doncs, una pràctica cultural 
que es realitza en el context d’una comunitat i d’un grup, que la 
justifica en creences errònies des de molts diversos àmbits:
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 El costum i la tradició que determinen el rol de la dona dins 
la comunitat.

 El control de la sexualitat i el foment de la castedat. Es creu 
que mitiga el desig sexual, garanteix la fidelitat i incrementa 
el plaer sexual masculí.

 Les funcions reproductives. Hi ha la creença que les dones 
no mutilades no poden concebre o que millora i facilita el part. 
També es pensa que es pot arriscar la vida del nadó si aquest 
en el moment del part toca el clítoris.

 Les raons d’higiene. La dona no mutilada és considerada 
bruta, i, per  tant, la comunitat li prohibeix la manipulació de 
l’aigua i els aliments.

 Les raons d’estètica, ja que hom considera els genitals com 
una part mancada de bellesa i excessivament voluminosa.

 Els motius religiosos. Sovint es justifica la MGF emparant-
se en la religió, apuntant que es tracta d’un precepte islàmic 
emanat de l’Alcorà.

La mutilació sol produir-se en un entorn on l’individu se supedita 
als designis, les necessitats i les decisions de la comunitat. Al-
guns dels països on es practica són emissors de persones vers 
altres països més desenvolupats econòmicament. En aquest 
marc, la persona que emigra és l’escollida per la família extensa 
com a responsable d’assolir els objectius de la migració i, per 
tant, els vincles es mantenen tant en l’àmbit material com en 
l’emocional. En relació amb la pràctica de la mutilació, la família 
que resta en el país d’origen sol exercir una forta pressió social 
sobre els emigrats, que arriba al seu punt àlgid en el moment 
en què aquests tornen a casa, ja sigui de manera definitiva o en 
període de vacances.

Aquest viatge que implica l’estada al país d’origen per vacances, 
o el viatge definitiu de retorn d’algun o alguns membres de la 
família que inclou nenes que no han estat mutilades, pot suposar 
un moment de risc real per a elles. Per això, és d’importància 
capital que l’estada de la família a Catalunya hagi permès fer un 
camí en l’àmbit que ens ocupa i que els pares de la nena hagin 
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abandonat la pràctica per propi convenciment, més enllà de la 
imposició legal, i d’aquesta manera vetllin per la integritat física 
de les filles de manera definitiva, aquí i allà, avui i en qualsevol 
moment, fins al punt d’enfrontar-se, arribat el cas, als designis 
de la comunitat. 

A Catalunya hi ha moltes famílies que van arribar com a prac-
ticants i defensores de la tradició i que avui l’han abandonada, 
però també és una realitat que hi ha famílies que, per diferents 
raons, encara la defensen i que si no hi posem els mitjans opor-
tuns, es fan les tasques de sensibilització pertinents, i es prenen 
les mesures oportunes en funció de la situació que se’ns plante-
gi podem deixar desemparades les possibles víctimes. 

Hi ha diversos tipus de mutilació genital femenina reconegudes 
per l’OMS:

Tipus I Supressió del prepuci amb o sense su-
pressió de tot o part del clítoris.

Tipus II Supressió del clítoris amb extirpació total 
o parcial dels llavis menors.

Tipus III Supressió de part dels òrgans genitals o 
tots i sutura de l’obertura vaginal.

Tipus IV Punció, perforació o incisió del clítoris i/o 
dels llavis. Estirament del clítoris i/o els 
llavis. Cauterització del clítoris i del teixit 
circumdant. Raspat del teixit que envolta 
l’orifici vaginal (talls de l’angurya) o tall 
de la vagina (talls del gishiri). Introducció 
de substàncies o d’herbes corrosives a 
la vagina per causar sagnat o amb la fi-
nalitat d’estrènyer el canal vaginal. Qual-
sevol altre procediment concordant amb 
la definició.

A Catalunya, la població de risc és originària bàsicament de re-
gions on es pràctica el tipus I i el tipus II. 
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Taronja: MGF tipus I i II
Groc: MGF tipus III

Senegal, Gàmbia, Guinea Bissau, República de Guinea, Sierra 
Leone, Libèria, Costa d’Ivori, Ghana, Burkina Faso, Togo, Benín, 
Nigèria, Mali, Mauritània, Níger, Txad, Camerun, República Cen-
treafricana, Egipte, Sudan, Etiòpia, Kènia, Tanzània, Somàlia, 
Eritrea, Djibouti, Iemen, Oman. 

Camerun
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3. Motius d’atenció i possible risc 

 Pertànyer a una ètnia que practiqui la MGF: la majoria de 
noies i dones que han experimentat la mutilació genital són 
originàries, elles o els seus familiars, d’algun dels països afri-
cans on es practica.

 Pertànyer a una família en què la mare i/o les germanes 
més grans l’hagin patida.

 Pertànyer a un grup familiar practicant que té molt present 
el mite del retorn al país d’origen.

 Proximitat d’un viatge que pugui fer o unes vacances que 
pugui passar la menor al país d’origen.
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4. Indicadors de sospita

Són indicadors de sospita d’haver-se produït recentment una 
MGF quan, a uns antecedents de viatge/vacances al país d’ori-
gen afegim:  

 Tristesa i manca d’interès.

 Canvis de caràcter.

 Caminar amb les cames juntes o molt separades.

 Neguit a l’hora d’asseure’s.

 Pal·lidesa cutaneomucosa.

 Símptomes d’anèmia subaguda.

 No realitzar exercicis físics o no voler participar en jocs que 
impliquen activitat.

 Comentaris fets a les companyes de l’escola.
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5. Conseqüències

La mutilació genital femenina és un acte de violència masclista 
que, sovint, genera complicacions físiques, psicològiques i se-
xuals en les dones i les nenes.

La gravetat de les conseqüències depèn de la tipologia o de les 
condicions en què s’ha realitzat la mutilació. 

En la realitat de Catalunya tant ens podem trobar davant de víc-
times amb conseqüències produïdes per una mutilació recent, 
com per conseqüències derivades d’una mutilació practicada fa 
molts anys.  

Les conseqüències immediates de la pràctica de la mutilació 
poden ser: dolor sever, hemorràgia i, per tant, anèmia, infecció, 
ulceració de la regió genital, lesions del teixit adjacent i retenció 
d’orina, entre altres. L’hemorràgia i la infecció poden, fins i tot, 
causar la mort. No oblidem l’impacte psicològic que pot portar 
la víctima a situacions d’ansietat, depressió, terror, sentiments 
d’humiliació i trastorns sexuals.

Les conseqüències a curt i llarg termini de la pràctica de la 
mutilació genital poden ser diverses i les podem diferenciar en 
l’àmbit físic, psicològic i sexual.  

Àmbit físic:

 Transmissió d’infeccions com el VIH, l’hepatitis o el tè-
tanus, per l’ús d’instruments no esterilitzats.

 Anèmies  cròniques.

 Problemes genitourinaris: fístules genitourinàries, 
retenció, incontinència i/o infeccions urinàries, do-
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lors menstruals, hematocolpos (retenció del contingut 
menstrual a la vagina), infeccions genitals, esterilitat.

 Complicacions obstètriques.

Àmbit psicològic:

 Depressió, terror, pors...

 Confusió i sentiments de contradicció per la diferència 
de valors de la societat d’origen i la societat on viuen.

 Pors al rebuig de la seva gent si no accedeixen a la 
pràctica de la mutilació genital.

 Incerteses i temors de les nenes i adolescents que ara 
viuen a Catalunya i, havent estat mutilades, prenen 
consciència de la seva situació. 

 Pors a les primeres relacions sexuals o al part, en les 
noies o dones que han estat mutilades.

 Sentiments de culpa de mares mutilades que han ac-
ceptat o, fins i tot, promogut la pràctica de la mutilació 
a les seves filles.

Àmbit sexual:

 Disminució de la sensibilitat sexual.

 Dolor en les relacions sexuals.

 Davallada de l’impuls sexual.

 Anorgàsmia.

 Por i rebuig.
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6. Marc jurídic

La Convenció dels Drets de l’Infant de 20 de novembre de 1989 
exposa que els estats que la subscriuen adoptaran totes les mesu-
res eficaces i apropiades possibles per abolir les pràctiques tradi-
cionals que siguin perjudicials per a la salut dels nens i les nenes.

La mutilació genital femenina és un delicte a Catalunya, com 
també ho és en molts països d’origen de les persones que la 
practiquen i on encara està estès aquest costum.

Es reconeix des d’aquí que per combatre la tradició és impres-
cindible el treball amb la comunitat a partir de la formació, la 
informació i la sensibilització tenint en compte no tan sols el marc 
legal que protegeix les víctimes, sinó, i sobretot, els perjudicis 
que aquesta provoca en la salut.  

L’abordatge preventiu de les mutilacions genitals femenines ha 
de tenir en compte que la via judicial serà el darrer esglaó del 
procés i només s’utilitzarà en aquells casos en què les interven-
cions dels operadors implicats, reconeguts en aquest protocol, 
no hagin aconseguit les garanties necessàries. 

Tal com ja s’ha apuntat, sempre serà molt millor que una família 
abandoni la pràctica per propi convenciment que per imposició 
legal, però quan arribi el moment en què una menor es trobi en 
situació de risc real, els drets d’aquesta i la seva integritat física 
prevaldran i es protegiran. Per aquesta raó, en l’àmbit proactiu, 
si el jutge ho estima pertinent, podrà adoptar les mesures caute-
lars necessàries per protegir la menor. 

En cas que una menor hagi estat mutilada i, per tant, hi hagi una con-
sumació d’una agressió constitutiva de delicte segons el nostre orde-
nament jurídic, cal procedir a efectuar la denúncia corresponent. 

La Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures con-
cretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i 
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integració social dels estrangers modifica l’article 149 del Codi 
penal i tipifica específicament aquesta pràctica.

“Article 149:
2. El que causi a un altre una mutilació genital en qualsevol de 

les seves manifestacions, serà castigat amb la pena de pre-
só de sis a dotze anys. Si la víctima fos menor o incapaç, 
serà aplicable la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici 
de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment per 
temps de quatre a deu anys, si el jutge ho estima adequat a 
l’interès del menor incapaç.”

En cada cas s’haurà de veure si la mutilació que ha sofert una 
menor s’ha practicat aquí o a l’estranger, qui l’ha facilitat i qui l’ha 
practicat, la nacionalitat dels autors materials i dels cooperadors 
necessaris. Però cal tenir present que amb la nova Llei orgànica 
3/2005, de 8 de juliol, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ) canvien els criteris de com-
petència territorial dels jutges espanyols. Així es preveu perse-
guir també la pràctica de la mutilació genital femenina quan el 
delicte s’hagi produït a l’estranger, sempre que els responsables 
es trobin a l’Estat espanyol. D’aquesta manera s’intenta aturar la 
pràctica que es podria produir quan la família va de vacances al 
país d’origen.

El Projecte de llei dels drets de les dones per a l’eradicació de 
la violència masclista, aprovat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya el 17 de juliol de 2007, s’estableixen mesures per pre-
venir la mutilació genital femenina.

L’article 4, on s’estableixen les Formes d’exercir la violència 
masclista i els àmbits de manifestació, regula la mutilació genital 
femenina en l’àmbit social o comunitari.

“Article 4:

3. d) Violència en l’àmbit social o comunitari. Comprèn, entre 
d’altres, les manifestacions següents:

 d.4. Mutilació genital femenina o risc de patir-la. Inclou qual-
sevol procediment que impliqui una eliminació total o parcial 
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dels genitals femenins o en produeixi lesions, encara que hi 
hagi consentiment exprés o tàcit de la dona.”

Posteriorment, a l’article 71, es recullen les mesures que ha 
d’adoptar el Govern en prevenció de la MGF.

“Article 71

Mutilacions genitals femenines

El Govern de la Generalitat ha d’adoptar les mesures necessà-
ries per a:

a) Promoure la mediació comunitària en les famílies si existeix 
risc de mutilacions genitals. En aquests casos s’ha de procu-
rar que en la negociació hi participin persones expertes, com 
també persones de les comunitats afectades per aquestes 
pràctiques, i assegurar l’actuació d’agents socials d’atenció 
primària.

b) Garantir mesures específiques per a la prevenció i eradicació 
de les mutilacions genitals femenines, impulsant actuacions 
de promoció de les dones dels països on es realitzen aques-
tes pràctiques i formant els professionals que han d’interve-
nir-hi. 

c) Actuar en l’àmbit de la cooperació internacional per treballar des 
dels països d’origen per a l’eradicació d’aquestes pràctiques.

d) Comptar amb mecanismes sanitaris d’intervenció quirúrgica 
per poder fer front a la demanda de les dones que vulguin 
revertir els efectes de la mutilació practicada, així com me-
canismes de suport psicològic, familiar i comunitari. En els 
casos de nenes i menors, i quan hi hagi risc per a la seva 
salut, les i els professionals han de poder comptar amb me-
canismes que els possibilitin la realització de la intervenció 
quirúrgica.”
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7. Recomanacions generals

 Procurar que els i les professionals implicats en aquest pro-
tocol tinguin els coneixements necessaris per tal que puguin 
tractar els casos de mutilació amb les eines i garanties de 
qualitat que calguin. 

 Assegurar els canals que han de permetre garantir que qual-
sevol família practicant conegui les conseqüències físiques 
i psicològiques que impliquen les mutilacions i el marc legal 
que regeix a l’Estat espanyol. El treball de sensibilització i la 
formació tindran com a objectiu que, en els nuclis familiars 
practicants, tant el pare com la mare abandonin la pràctica 
per propi convenciment i protegeixin les seves descendents 
de manera conjunta. 

 El treball de reflexió i sensibilització que es promogui amb 
els grups practicants incorporarà, sempre que sigui possible, 
agents actius de la pròpia comunitat.

 Subratllant que la MGF és una de les diferents formes que 
pren la violència masclista, caldrà promoure l’actuació de les 
dones africanes com a principals protagonistes en el procés 
d’eradicació de les MGF, ja que són les principals afectades. 
La reflexió i la sensibilització s’estendran a partir d’elles a tota 
la comunitat, amb especial interès per als homes que la for-
men, pel fet de ser ells, en moltes ocasions, els que disposen 
de l’autoritat que ha de permetre el canvi. 

 En els casos de consumació s’actuarà segons el que esta-
bleixin les lleis, però, quan hi hagi més menors per protegir, 
siguin dins el nucli familiar directe o en el marc de la família 
extensa, no s’abandonarà el treball preventiu. En els casos 
de consumació es tindrà especial cura al suport psicològic 
que puguin necessitar les víctimes, de manera immediata o 
en altres etapes de la seva vida. 
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 L’abordatge de casos es farà atenent el que estableix aquest 
protocol. En els casos que es plantegi un possible risc im-
minent, es considerarà l’abordatge transversal com la millor 
estratègia d’èxit en la neutralització del risc. 

 Caldrà que les i els professionals que disposin d’informació, 
tractin els casos amb confidencialitat i que portin el tema amb 
sensibilitat, especialment quan s’adrecin als mitjans de co-
municació.
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8. Intervenció

Professionals de la salut

Informació/Formació

Professionals Cursos de formació específica per 
a professionals de la salut en col-
laboració amb l’Institut d’Estudis de la 
Salut (IES).

Guia per a professionals: mutilació 
genital femenina, prevenció i atenció  
(ICS).

Ciutadania Informació i educació sanitària dins del 
marc de les activitats de salut comuni-
tària que es desenvolupen en l’àmbit de 
l’atenció primària a iniciativa dels i les 
professionals de la salut. 

Elaboració i edició de material informatiu. 

Treball en xarxa amb:

- Associacions que treballen per la pre-
venció de les MGF en les actuacions 
d’informació i educació sanitària. 

- Participació de les persones de la 
pròpia comunitat com a agents actius, 
que afavoreixin dinàmiques de col-
laboració.
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Famílies Informació i educació sanitària a les 
nenes i les seves famílies pels i les pro-
fessionals d’atenció primària de salut 
(medicina general, pediatria, salut se-
xual i reproductiva).

Situació de risc

Nenes 
procedents 
de països 
amb pràctica 
habitual de 
MGF 

Nenes filles 
de mares 
mutilades 

Germanes 
de nenes 
mutilades

Descartar o diagnosticar la mutilació ge-
nital de la nena realitzant una exploració 
genital acurada en la visita pediàtrica.

Si aquesta nena ha estat mutilada i té 
germanes més petites, cal explorar-les, 
i si no han estat mutilades, cal posar-ho 
en coneixement dels serveis socials per 
fer prevenció activa. 

Si no està mutilada, detectar el nivell de 
risc a partir de l’entrevista clínica amb 
la nena i la seva família, considerant  i 
avaluant entre d’altres: els costums del 
grup al qual pertanyen en el país d’ori-
gen, la pressió del context cultural, les  
actituds i les intencions a curt i llarg ter-
mini de la família immediata i extensa.

Informació i educació sanitària a la 
nena i la seva família en relació amb les 
MGF a Catalunya, amb la participació 
d’associacions i membres de la mateixa 
comunitat que treballen per la prevenció 
de les MGF. 
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Adolescents 
i dones 
mutilades  

Embarassades 
mutilades

Diagnòstic de la mutilació a partir de 
l’entrevista clínica i de l’exploració gi-
necològica.

Avaluació del grau d’afectació en l’àm-
bit físic, psicològic i sexual.

Oferta de tractaments i suport persona-
litzat. Treball en xarxa amb altres pro-
fessionals.

Informació i educació sanitària amb la 
participació d’associacions i membres 
de la mateixa comunitat que treballen 
per a la prevenció de les MGF.  

En el cas que la dona estigui embaras-
sada, avaluar el grau d’afectació geni-
tal i les seves seqüeles en consideració 
al moment del part. També cal prioritzar 
la informació i l’educació sanitària per 
prevenir la pràctica en el futur nadó si 
és nena. 

Guia per a professionals: mutilació geni-
tal femenina, prevenció i atenció (ICS).

Nenes amb 
proximitat de 
vacances al 
país d’origen

Comentaris a la 
nena o de les 
amigues

En relació amb la proximitat del viatge, 
cal que la nena sigui visitada a la con-
sulta de pediatria abans que marxi per 
poder garantir la integritat genital i pac-
tar la seva preservació al retorn.

Demanar el compromís per escrit del 
pare i de la mare conforme no es muti-
larà la nena.

Concertar i acordar una propera visita 
postviatge programada amb dia i hora 
a la consulta de pediatria per explorar 
la nena a la tornada.
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(segueix) 
Nenes amb 
proximitat de 
vacances al 
país d’origen

Comentaris a la 
nena o de les 
amigues

Informació i educació sanitària a la 
nena i la seva família abans del viatge 
de vacances, explicant les conseqüèn-
cies físiques i psicològiques vinculades 
a la mutilació, i també les seves conse-
qüències legals.

Coordinació i treball en xarxa amb al-
tres professionals dels serveis socials, 
de l’àmbit escolar i dels equips d’aten-
ció a la infància i l’adolescència, i també 
amb les associacions del territori que 
treballen en la prevenció de la MGF per 
aconseguir la visita previatge, optimit-
zar els esforços en les intervencions i 
facilitar la superació de les reticències 
de la família.

Si la família no es mostra de manera 
clara en contra de la mutilació o/i no 
dóna garanties suficients que la inte-
gritat física de la nena estarà protegida 
en cas de viatge, el personal sanitari 
es posarà en contacte amb els serveis 
socials i amb l’EAIA  per tal que hi inter-
vinguin i, si aquests ho estimen perti-
nent, demanaran el suport de la policia 
en la gestió d’aquesta prevenció. Si tot 
i així no es percebés que el risc es neu-
tralitza, el cas es passaria al jutjat i a la 
fiscalia. Si la sortida del país fos immi-
nent i no hi hagués temps per passar-
ho als altres estaments, es passaria 
directament al jutjat per tal que aquest 
valorés l’oportunitat de prendre les me-
sures cautelars pertinents.

 



27

Sospita de consumació

Prèvia 
intervenció 
professional

Exploració de la nena per confirmar el 
diagnòstic de mutilació.

No consumat Seguir controls habituals. Oferir infor-
mació i educació sanitària en prevenció 
de MGF.

Consumat

 

Si la MGF ha estat realitzada, s’ha de 
fer una denúncia i un informe de lesi-
ons al jutjat corresponent.

Si aquesta nena té germanes més pe-
tites, cal explorar-les, i si no han estat 
mutilades, cal posar-ho en coneixe-
ment dels serveis socials per fer pre-
venció activa.

Coordinació i treball en xarxa amb els 
equips professionals dels serveis so-
cials, de l’àmbit escolar, els equips 
d’atenció a la infància i l’adolescència, 
dels cossos de seguretat i també amb 
les associacions del territori que treba-
llen en prevenció de la MGF.

Cal garantir l’atenció de les seqüeles 
físiques i psíquiques que pugui presen-
tar la nena.
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Professionals dels serveis socials   
d’atenció primària

Informació/Formació

Professionals Formació a professionals dels equips 
bàsics d’atenció social primària 
(EBASP).

Col.lectius Xerrades amb associacions d’immi-
grants de l’Àfrica sudsahariana. Treball 
comunitari.

Xerrades als centres de formació 
d’adults amb presència d’immigrants de 
l’Àfrica sudsahariana.

Edició de material informatiu. Incorpo-
rar les associacions que treballen per a 
la prevenció de les MGF en les actua-
cions d’informació i educació, per tal de 
realitzar activitats conjuntes implicant-hi 
els membres de la comunitat.

Famílies Intervenció dels i les professionals de 
les EBASP amb suport puntual, si cal, 
dels EAIA.
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Situació de risc

Proximitat de 
vacances al 
país d’origen

Intervenció dels professionals de les 
EBASP amb suport puntual, si cal, dels 
EAIA.

Coordinació amb les associacions de 
la zona que treballen per a la preven-
ció de les MGF, per tal d’optimitzar els 
esforços en les intervencions i facilitar 
la superació de les reticències de la fa-
mília. En cas que no s’aconsegueixi la 
neutralització del risc es valorarà l’opor-
tunitat de demanar suport de la policia 
en la gestió d’aquesta prevenció. Si tot 
i així no es tingués la percepció de risc 
neutralitzat el cas es passaria al jutjat i 
a la fiscalia.

Proximitat 
Imminent de 
vacances al
país d’origen 
i/o comentaris   
de la nena o de 
les amigues

Si la família es mostra obertament a fa-
vor de la MGF o bé verbalitza que la 
farà al país d’origen, el o la professional 
ho comunicarà a fiscalia.

Sospita de consumació

Consumat Si es té la certesa o la sospita raona-
ble, el professional ho posarà en conei-
xement de la fiscalia. 

Utilització de la xarxa de recursos 
d’atenció i recuperació de dones en si-
tuació de violència.
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Professionals de centres docents

Per a la protecció adequada de la menor, des de l’escola cal 
tractar el tema amb la màxima prudència, discreció i obligada 
confidencialitat, evitant en tots els casos donar-ne publicitat, as-
pecte que tindria conseqüències directes sobre les alumnes en 
qüestió i la seva estigmatització.

Informació/Formació

Professionals Es facilitarà assessorament i orientació 
als i les professionals dels centres edu-
catius sobre aquest tema quan es pro-
dueixin demandes en aquest sentit.

Situació de risc

Proximitat de 
vacances al 
país d’origen 
i/o comentaris 
de la nena o 
amigues

Si hi ha sospita raonable de possible 
risc perquè la família es mostra oberta-
ment a favor de la MGF o que la nena 
comenta al seu tutor o tutora, o a les 
amigues, què li faran al país d’origen.

La direcció del centre n’informarà a 
l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primà-
ria (EBASP), a la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) i a l’/la inspector/a del centre 
educatiu.

Sospita de consumació

Consumat Si se’n té la certesa o la sospita fona-
mentada, la direcció del centre docent 
ho posarà en coneixement de la DGAIA, 
de la fiscalia o del jutjat de guàrdia i de 
l’/la inspector/a del centre educatiu.
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Professionals d’atenció als menors en risc

Informació/Formació

Professionals Formació específica per a professionals 
que hagin d’abordar aquests casos so-
bre MGF.

Famílies Suport puntual dels equips d’atenció a 
la infància i a l’adolescència (EAIA) en 
el treball dels EBASP.

Situació de risc

Proximitat de 
les vacances al 
país d’origen 
i/o comentaris 
de la  nena o 
amigues

Suport puntual dels EAIA en el treball 
dels EBASP.
Si en la intervenció que s’està fent es 
detecta una situació de risc, o si es té 
constància que la família es mostra 
obertament a favor de la MGF o bé ver-
balitza que la faran al país d’origen, el 
personal ho comunicarà a fiscalia de 
menors. 

Sospita de consumació

Prèvia 
intervenció 
professional

Si es té constància de la consumació, 
el o la professional que ho detecti ha de 
denunciar-ho a Fiscalia de Menors o al 
Jutjat competent.

Consumat Si a la Direcció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA) arriba la 
notícia de possible MGF o de risc d’aques-
ta, es tramitarà la denúncia a la fiscalia o 
al jutjat competent amb petició d’adopció 
de mesures cautelars, segons informe de 
derivació de qui conegui el cas. 
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Professionals dels cossos de seguretat

Informació/Formació

Professionals Aproximació a la tradició en el marc de 
la formació en multiculturalitat que rep 
la policia.

Col.lectius Aprofitant les xerrades informatives 
que es fan en el territori al col·lectiu 
immigrant, en el cas que aquestes per-
sones siguin membres de comunitats 
que practiquen la mutilació genital fe-
menina, tractar el tema informant que a 
Catalunya és un delicte.

Famílies En l’àmbit de policia de proximitat es  
tractarà el tema quan escaigui.

Situació de risc 

Proximitat 
imminent de 
vacances al 
país d’origen 
i/o comentaris 
de la nena o 
amigues

Treball en xarxa conjuntament amb els 
altres operadors implicats per esbrinar 
si hi ha situació de risc i neutralitzar-la 
si existeix.  Si no s’aconseguís, cal de-
rivar el cas al jutjat i a la fiscalia per tal 
que es valori l’oportunitat d’adoptar me-
sures cautelars. 

Tramitació de les denúncies per la co-
municació rebuda.
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Sospita de consumació

Amb 
intervenció 
professional 
prèvia

Tramitació de la denúncia al jutjat. In-
vestigació que des del jutjat se li reque-
reixi.

Sense 
intervenció 
professional 
prèvia

Tramitació de la denúncia al jutjat. In-
vestigació que des del jutjat se li reque-
reixi. 
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Associacions que treballen per a la prevenció de 
les MGF 

Informació/Formació

Professionals Sensibilitzar els i les professionals so-
bre estratègies d’intervenció en els col-
lectius d’immigrants, per tal d’optimitzar 
les actuacions de prevenció.

Col.lectius Potenciar les dones africanes, i en es-
pecial les seves associacions, com a 
principals protagonistes de les actua-
cions per a la prevenció de les MGF.

Promoure la mobilització dels col-
lectius de persones immigrades, per tal 
que s’impliquin en la lluita per eradicar 
les MGF.

Detectar les persones de la comunitat 
que poden ser interlocutores dins la 
pròpia comunitat.

Promoure programes de desenvolupa-
ment individual i col·lectius a les comu-
nitats, potenciant l’estat social, econò-
mic i educatiu de les dones, per tal de 
contribuir a la prevenció de les mutila-
cions genitals.

Elaboració de material informatiu.

Famílies Instaurar un diàleg intergeneracional, 
entre tots els membres influents.
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Situació de risc

Proximitat de 
vacances al 
país d’origen

Difondre una guia de recursos de su-
port en el país d’origen per a les famíli-
es que marxen de vacances.

Realitzar activitats de caire informatiu i 
educatiu que serveixin per recordar la 
legislació, els drets de l’infant i les con-
seqüències de les MGF.

Mantenir contactes amb l’EBASP de la 
zona i els equips de salut per tal de realit-
zar actuacions conjuntes o coordinades.

Proximitat 
imminent de 
vacances al 
país d’origen 
i/o comentaris 
de la nena o 
amigues

Fer costat i obrir la discussió amb la fa-
mília.

Si la família es mostra obertament a fa-
vor de la MGF o bé verbalitza que la 
faran al país d’origen es comunicarà a 
l’EBASP, per tal que es realitzin les ac-
tuacions pertinents.

Sospita de  consumació

No intervenció 
professional 
prèvia

Actuar en la comunitat i informar-la de 
les conseqüències de la MGF.

Posar en coneixement de l’EBASP la 
informació per tal que es puguin dur a 
terme mesures educatives i preventives 
envers les altres germanes o familiars 
propers i que l’EBASP pugui informar 
a pediatria per tal que la nena rebi un 
control mèdic adequat i si hi ha indicis 
de delicte es faci arribar la informació a 
l’estament judicial. 

Facilitar a la menor atenció psicològica.

Intervenció 
professional 
prèvia

Donar suport a les actuacions 
establertes en el protocol.
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Informació i formació per a professinals: cursos de formació específica per a pr
Mutilació Genital Femenina, Prevenció i Atenció (ICS).
Ciutadania: informació i educació sanitària dins del marc de les activitats de salut c
dels i les professionals de la salut. Elaboració i edició de material informatiu. Trebal
les actuacions d’informació i educació sanitària.
Famílies: informació i educació sanitària a les nenes i les seves famílies pels profes
i reproductiva, professionals de la ginecologia).

Recursos sanitaris Recursos de 
seguretat

Recursos educatius Serveis

Motius d’atenció i valoració del possible risc: per
pertanyer a una família o grup fam

proximitat d’un viatge

NO URGENT

S
p

Determinar possibles nivells de risc: informació i educació / treball en xarxa.

Treball en xarxa amb associacions que es dediquen a la prevenció de la MGF.

Participació de les persones de la pròpia comunitat com a agents actius 
que afavoreixen dinàmiques de col·laboració.

Seguiment i treball coordinat

D
in
x

D
n

S
li
ju

S
S

Coordinació i treball en xarxa amb els i les professionals dels serveis socials, de 
les associacions del territori que treballen en prevenció de la MGF. Cal garantir l’ate

dona. Art. 71 Projecte de Llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violènc
els efectes de la mutila

PREVENCIÓ

DETECCIÓ

ATENCIÓ

RECUPERACIÓ

CIRCUIT NACIONAL PER A UNA INTERVENCIÓ COOR
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r a professionals de la salut en col·laboració amb l’IES. Guia per a professionals: 

salut comunitària que es desenvolupen en l’àmbit de l’atenció primària a iniciativa 
reball en xarxa amb associacions que es dediquen a la prevenció de les MGF en 

professionals d’atenció primària de salut (medicina general, pediatria, salut sexual 

rveis socials Professionals 
d’atenció dels 
menors en risc

Associacions 
que treballen 

per a la 
prevenció de 

MGF

Altres recursos

c: pertànyer a una ètnia que practiqui la MGF; 
p familiar practicant de la MGF; 
viatge o vacances.

URGENT

Situació de risc (Indicadors de sos-
pita)                   

MGF consumada

Determinar possibles nivells de risc: 
informació i educació / treball en 
xarxa.

Demanar compromìs per escrit de 
no-mutilació de la nena.

Si no hi ha percepció de risc neutra-
litzat: comunicació  a la fiscalia i/o el  
jutjat.

Diagnòstic de mutilació: avaluació 
del grau afectació i tractament per-
sonalitzat.

SERVEIS 
SANITARIS

EAIA SERVEIS 
SOCIALS

SUPORT 
POLICIAL

s, de salut, de l’àmbit escolar, dels EAIA, dels cossos de seguretat i també amb 
ir l’atenció en les seqüeles físiques i psíquiques que pugui presentar la nena o la 
olència masclista: mecanismes sanitaris d’intervenció quirúrgida per tal de revertir 
mutilació practicada.

FISCALIA / 
JUTJAT

OORDINADA ENVERS LES MUTILACIONS GENITALS FEMENINES 
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9. Telèfons d’interès I Informació

Infància respon  
900 300 777

Línia d’atenció a les dones en situació de violència
900 900 120

Sanitat respon
902 111 444

Secretaria per a la Immigració
932 701 230

Associacions que treballen la prevenció:

 Associació Equis-Mgf. Equip de Sensibilització sobre Muti-
lacions Genitals Femenines: a/e: Equis_mgf@yahoo.es

 Associació E-kre@. Intervenció comunitària per a la preven-
ció de mutilacions genitals femenines: www.ekrea.org a/e: 
ekrea@ekrea.org

 Associació Yamari-kafo: yamarikafo@hotmail.com

 Associació de dones antiablació (Amam España): 

 www.amam.es a/e: amamespana@yahoo.es  
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ANNEX 2: INDICADORS D’ALERTA I PREGUNTES PER LA DET ECCIÓ 
 
INDICADORS DE LA DONA 1 
 
EN RELACIÓ AL COS: 
 

– Accidents i lesions freqüents 
– Incongruència entre els fets i el tipus de lesió que s’observa 
– Manca de petició mèdica o retard significatiu en demanar-la  
– Simptomatologia psicosomàtica freqüent: 

o Cefalees, mal de cap 
o Palpitacions, hipertensió, arítmies, taquicàrdies 
o Crisis d’ansietat 
o Dificultats respiratòries, sensació d’ofec 
o Dolor pèlvic, problemes urinaris, problemes ginecològics 
o Dolor abdominal, problemes gastrointestinals 
o Dolor precordial 
o Dolor d’esquena 
o Alteracions de la sexualitat: disparèunia (coit dolorós), vaginisme, 
anorgàsmia, absència de desig sexual 
o Entumiment i formigueig en les extremitats 
o Esgotament 
o Desordres del son i de l’alimentació 
o Alteracions importants en la menstruació 

– Història d’alcoholisme, drogoaddicció o abús d’ansiolítics 
– Patiment d’alguna malaltia de transmissió sexual 
– La dona no segueix les pautes mèdiques 
– En l’embaràs 

o Lesions de la mare o fetals 
o Avortaments espontanis 
o Parts prematurs 
o Neonats de baix pes 
o Desnutrició de l’embarassada 
o Dificultats en els controls mèdics, accés tardà o esporàdic 
o Embaràs no desitjat 
o Negació de l’embaràs 

– Malestar físic general amb simptomatologia diversa que provoca una demanda 
d’atenció mèdica recurrent. 

 
EN RELACIÓ AMB LA MENT: 
 

– Greu desatenció de sí mateixa 
– Té sensació que ha perdut el control de la seva vida: sensació de 

desbordament 
– Dificultats en la presa de decisions, inseguretat, dificultats per resoldre 

problemes quotidians 
– Profunda desvalorització de sí mateixa 
– Dificultats de concentració, discurs dispers, dificultats per escotar 
– Sensació de pèrdua de credibilitat davant d’altres persones 
– Discurs contradictori i incoherent 
– Incongruència o desproporció entre el fet relatat i la reacció que li provoca 

                                                           
1
 Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania. Protocolarització de la intervenció individualitzada 

amb dones que viuen o han viscut violència de gènere. Però amb modificacions o alguns aspectes 

afegits. 



– In expressivitat, desconnexió emocional (relata els fets com si no anéssin amb 
ella o els hagués passat a una altra) 

– Una gran tendència a autoculpar-se 
– Pors, estar sempre en actitud d’alerta 
– Tensió, irritabilitat 
– Actitud defensiva, hostilitat 
– Sensació d’ estar-se tornant boja 
– Desorientació, confusió 
– Sentiments depressius. 
– Idees/intents de suïcidi. 
– Actituds que disculpen la violència contra les dones. 
– Justificació de la conducta d’ell. 
– Manca d’autoestima. 
– Manca de seguretat en sí mateixa 

 
EN RELACIÓ A L’ENTORN: 
 

– Un gran aïllament social, poques amistats o referències positives, 
desconeixement de l’entorn on viu. 

– Assistir acompanyada de la persona agressora a totes les visites, i és aquesta 
qui parla. 

– Independentment dels seu ingressos econòmics, control de l’economia per part 
de l’altre persona, a la que ha de demanar sempre el que cal. 

– Tot ho ha de consultar amb la persona maltractadora abans de donar una 
resposta. 

– Manifesta preocupació per a qui la pugui veure i ser reconeguda coma usuària 
del servei 

– Rep constantment trucades de mòbil, es posa nerviosa, dóna explicacions 
sense que el/la professional li demani. 

– Mostra una actitud d’obediència submisa davant el/la professional 
– Absència repetida a visites sense explicació prèvia 
– Permissivitat capa fills/es, dificultat de posar límits 
– Negligència cap a les persones que és responsable 
– Passar d’una actitud passiva o indiferent a una agressiva, sense terme mig. 
– Algunes circumstàncies de l’entorn com l’aïllament de l’habitatge  

(urbanitzacions aïllades,...)també poden determinar un major risc atès que en 
qualsevol cas la dona agredida no pot sol·licitar ajut de manera immediata 

– A nivell Comunitari: 
o Si participa activament amb les activitat extraescolars dels seus fills i/ 
filles i si es relaciona amb altres pares i/o mares 
o Si col·labora a l’associació de l’AMPA de l’escola, amb les festes, 
activitats,... 
o Si forma part d’alguna associació, grup, gimnàs,...? 

– A nivell laboral: 
o Si té activitat laboral 
o Quin tracte manté a l’entorn laboral 
o Si té moltes absències laborals 
o Quina motivació té per la feina 
o Si participa en activitat fora de l’horari laboral amb les/els companys/es 
com per exemple anar a fer un cafè, anar a berenar, sopars de nadal o 
altres,... 

 
INDICADORS EN L’HOME:  
 

– Actituds masclistes 



– Mites i creences patriarcals sobre les relacions sexuals, amoroses i/o afectives 
– Acompanyaments a la seva dona en totes les visites/accions 
– Maltractament o abusos sexuals patits a la infància 
– Control extrem de la conducta de la dona per gelosia o conducta similar 
– Control sobre tot allò que diu la dona: contesta ell i la interromp per precisar 
– Control extrem dona està la dona en tot moment, d’on va, amb qui està, què 

fa,... 
– Control respecte la roba que porta 
– Control econòmic, en què gasta i quant 
– No li agrada que tingui amigues, no vol que es vegi amb la família i no vol que 

estigui a soles amb altres persones. 
– Menysprea la dona davant d’altres persones 
– Control de documentació: llibretes bancàries, passaport, documentació del 

pis,... 
 
INDICADORS EN ELS INFANTS:  
 

– La presència dels indicadors per la dona enumerats anteriorment 
– Infants per prenen partit amb els rols assignats de protecció o defensa de la 

mare 
– Infants que no volen tenir espais a banda de la mare, sensació que no se’n 

poden separar perquè podria passar quelcom dolent. 
 
 
PREGUNTES: 
 
Les preguntes per a la detecció són útils, sobretot, pre a casos que d’entrada 
assenyalem com a demandes implícites, això és, acudeixen a un servei realitzant una 
demana per un altre tema (malestar, ajudes, etc,...) però professionalment s’entén per 
una o altra raó, que cal preguntar sobre la situació personals que està vivint. 
Aquí se’n plantegen algunes que poden resultar d’utilitat, de menor a major grau 
d’intensitat o detecció de la situació. 
 

1. Com van les coses a casa? 
2. Coma va la seva relació de parella? 
3. Com va la seva relació amb els fills i/o filles) 
4. La trobo intranquil.la, què li preocupa?. És alguna cosa de la família, dels 

fills/filles, o de la seva feina o la parella? 
5. Per quins motius es discuteix a casa? 
6. Quan a casa es discuteix, com sol anar la situació? Què passa quan tenen una 

baralla a casa? Com són aquestes baralles? Lluiten de vegades físicament? 
7. Pot expressar les seves necessitats a casa o en la seva relació? 
8. Et sents ben tractada? Sent que la seva parella la tracta bé? 
9. Ha succeït alguna cosa darrerament que la faci sentir així (com ella expressa: 

trista, angoixada, malament,...) Té a veure amb la seva parella? 
10. En moltes situacions, veig dones que tenen dificultats com les seves i sol ser 

perquè pateixen algun tipus d’abús, per exemple per part de la seva parella, 
seria aquest el seu cas? 

11. Ha tingut por alguna vegada de la seva parella? Per què? 
12. És gelós, li posa dificultats per relacionar-se amb d’altres persones, amistats o 

familiars? 
13. La seva parella algun cop l’ha vexat/insultat/humiliat? 
14. L’ha de complaure amb els seus desitjos? 
15. La seva parella l’ha amenaçat alguna vegada? 



16. S’han donat episodis de violència en forma de cicle? (acumulació de lesions, 
explosió, demanda de perdó). Es van repetir? 

17. Ha rebut agressions físiques, empenten, cops,...? 
18. La insulta o bé a la humilia? 
19. Li ha trencat i li ha llençat coses que eren especials per a vostè? 
20. Li truca contínuament per saber on és, amb qui, fins quan,...? 
21. Té disponibilitat dels diners, de les llibretes bancàries, passaport, documents 

del pis? 
22. La seva parella l’ha amenaçat alguna vegada amb treure’s la vida? 
23. La seva parella l’ha amenaçat alguna vegada amb voler aconseguir la custòdia 

dels fills/filles 
24. Us crida sovint o us parla de manera autoritària? 
25. La vostra parella us amenaça de fer-vos mal o bé de fer mal a les criatures i als 

animals domèstics? 
26. Us insulta, ridiculitza o menysprea, quan estan sols o davant dels fills/filles o 

d’altres persones? 
27. Us culpa de tot el que passa? 
28. Us controla els diners i us obliga a donar comptes de les despeses? 
29. No us deixa treballar fora de casa o estudiar? 
30. La vostra parella us obliga a tenir relacions sexuals contra la vostra voluntat? 
31. Us força a dur a terme alguna pràctica sexual que ni desitgeu? 
32. Va rebre maltractaments quan era petit? 
33. Ho saben les vostres amistats o familiars? Us ajudarien? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 3: 
 

PROPOSTA DE PROTOCOL DE VALORACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE PERILL 
PER A LA DONA 

INFORMACIÓ A RECOLLIR SI NO 

Hi ha hagut un augment de la violència de menor a major grau des que es 

va iniciar la relació amb la persona presumptament agressora? 

  

Actualment la dona conviu amb la persona presumptament 

maltractadora? 

  

La dona ha comunicat o portat a terme un procés de ruptura en contra la 

voluntat de la persona presumptament agressora? 

  

La persona presumptament maltractadora, parella o ex-parella, manifesta 

o ha manifestat un control intens? 

  

La persona presumptament agressora amenaça amb matar-la i suïcidar-se 

després? 

  

La dona creu que la persona presumptament agressora és capaç de matar-

la 

  

La dona ha rebut o rep amenaces per part de la persona presumptament 

agressora? 

  

Hi ha hagut en l’últim any una intervenció per part de la policia (Mossos 

d’esquadra, policia local,…) o Fiscalia per episodis de violència de la 

persona presumptament agressora vers la dona? 

  

La dona té ordre de protecció o allunyament?   

Hi ha hagut quebrantament de l’OP i/o convivència per part d’algun dels 

dos? 

  

La persona maltractadora pateix depressó o algun trastorn mental greu no 

compensat? 

  

La persona presumptament maltractadora té antecedents de 

comportament violent (ja sigui masclista o no)? 

  

La dona té coneixement de comportaments de violència masclista per part 

de la persona presumptament agressora? 

  

La persona presumptament agressora disposa d’armes de foc o hi té 

accés? 

  

En cas afirmatiu, ha utilitzat les armes per amenaçar la dona en alguna 

ocasió? 

  

La persona presumptament maltractadora consumeix alguna droga o 

abusa de l’alcohol? 

  

La persona presumptament maltractadora coneix els hàbits, les relacions 

(familiars, d’amistat,…)i la vida actual de la dona? 

  

La persona presumptament maltractadora en algun moment ha retingut 

per la força la dona al seu domicili? 

  

 

Valoració del grau de perill per part del/la professional 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRES 
 
Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CAP 

Nom Centre CAP MONTBLANC 

Direcció C/ Jaume Llecha, s/n 

Municipi Montblanc 

Barriada  

Telèfon 977860089 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

(Només si el centre treballa 

en dos modalitats, com un 

CAP que es converteix en 

un PAC) 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns 08:00 21:00 21:00 08:00 

Dimarts 08:00 21:00 21:00 08:00 

Dimecres 08:00 21:00 21:00 08:00 

Dijous 08:00 21:00 21:00 08:00 

Divendres 08:00 21:00 21:00 08:00 

Dissabte Tancat Tancat 08:00 08:00 

Diumenge Tancat Tancat 08:00 08:00 

Festius Tancat Tancat 08:00 08:00 

 
Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

Direcció Plaça St. Isidre, s/n 

Municipi Espluga de Francoli 

Barriada  

Telèfon 977870925 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

(Només si el centre treballa 

en dos modalitats, com un 

CAP que es converteix en 

un PAC) 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns 08:00 21:00 TANCAT TANCAT 

Dimarts 08:00 21:00 TANCAT TANCAT 

Dimecres 08:00 21:00 TANCAT TANCAT 

Dijous 08:00 21:00 TANCAT TANCAT 

Divendres 08:00 21:00 TANCAT TANCAT 

Dissabte Tancat Tancat 08:00 21:00 

Diumenge Tancat Tancat 08:00 21:00 

Festius Tancat Tancat 08:00 21:00 



tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI BARBERÀ DE LA CONCA 

Direcció C/ Comerç, 42 

Municipi BARBERÀ 

Barriada  

Telèfon 977-88.72.94 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CAP MONTBLANC 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimarts 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimecres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dijous 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Divendres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dissabte TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Diumenge TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Festius TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

 
Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI  

Nom Centre CONSULTORI BLANCAFORT 

Direcció  C/ Angel  Guimerà, 11 

Municipi BLANCAFORT 

Barriada  

Telèfon 977-89.20.88 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CAP MONTBLANC 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimarts 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimecres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dijous 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Divendres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dissabte TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Diumenge TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Festius TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

 



 
Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI FORÈS 

Direcció Plaça de la Bassa, 21 

Municipi FORÈS 

Barriada  

Telèfon 977-89.03.11 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CAP MONTBLANC 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Dimarts 12:00 14:00   

Dimecres TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Dijous TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Divendres TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Dissabte TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Diumenge TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Festius TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

 
Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI PIRA 

Direcció Avda. Arnau de Pons, 3 

Municipi PIRA 

Barriada  

Telèfon 977-88.72.57 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CAP MONTBLANC 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimarts 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimecres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dijous 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Divendres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dissabte TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Diumenge TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Festius TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

 



Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI ROCAFORT 

Direcció Avda. Catalunya, 17 

Municipi ROCAFORT 

Barriada  

Telèfon 977-89.80.04 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CAP MONTBLANC 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimarts 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimecres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dijous 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Divendres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dissabte TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Diumenge TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Festius TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

 
Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI SARRAL 

Direcció Avda. De la Conca, 43 

Municipi SARRAL 

Barriada  

Telèfon 977-89.01.26 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CAP MONTBLANC 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimarts 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimecres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dijous 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Divendres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dissabte TANCAT TANCAT   

Diumenge TANCAT TANCAT   

Festius TANCAT TANCAT   



Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI SOLIVELLA 

Direcció Ctra. Montblanc-Artesa, 55 

Municipi SOLIVELLA 

Barriada  

Telèfon 977-89.24.55 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CAP MONTBLANC 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimarts 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dimecres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dijous 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Divendres 08:00 14:00 TANCAT TANCAT 

Dissabte TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Diumenge TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Festius TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

 



Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI VALLCLARA 

Direcció C/ Placeta, 12 

Municipi VALLCLARA 

Barriada  

Telèfon 977-86.92.21 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CONSULTORI ESPLUGA 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici Fi 

Dilluns TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Dimarts 09:00 11:00 TANCAT TANCAT 

Dimecres TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Dijous TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Divendres TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Dissabte TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Diumenge TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Festius TANCAT TANCAT TANCAT TANCAT 

Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI VILANOVA 

Direcció C/Major, 3 

Municipi VILANOVA DE PRADES 

Barriada  

Telèfon 977-86.90.56 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CONSULTOR ESPLUGA 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici 

Dilluns 09:00 11:00 TANCAT 

Dimarts TANCAT TANCAT TANCAT 
Dimecres TANCAT TANCAT TANCAT 
Dijous TANCAT TANCAT TANCAT 
Divendres TANCAT TANCAT TANCAT 
Dissabte TANCAT TANCAT TANCAT 
Diumenge TANCAT TANCAT TANCAT 
Festius TANCAT TANCAT TANCAT 

 
 



Tipus Centre (CAP, 

Consultori, Hospital) 

CONSULTORI 

Nom Centre CONSULTORI VIMBODI 

Direcció Plaça Major, 1 

Municipi VIMBODI 

Barriada  

Telèfon 977-87.83.86 

Centre al que acudir 

quan està tancat 

CONSULTORI ESPLUGA 

ABS que cobreix 

(codis) 

162 

Horari  Atenció Primària Atenció Continuada 

Inici Fi Inici 

Dilluns 08:00 14:00 TANCAT 

Dimarts 11:30 14:00 TANCAT 

Dimecres 08:00 14:00 TANCAT 

Dijous 08:00 14:00 TANCAT 

Divendres 08:00 14:00 TANCAT 

Dissabte TANCAT TANCAT TANCAT 
Diumenge TANCAT TANCAT TANCAT 
Festius TANCAT TANCAT TANCAT 

 



 

 
 
                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                                      
                                                                                                            

                                                                                     
 
 
 
 

         
         Director/a tècnic/a 

     
         Referent:  Judit Pere 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 

 

Nova ciutadania 
 

Referent: 
Laia Garcia / Rosa Albes 

 

Suport 
administratiu 

 

Referent:  
Montserrat Tarragó 

SIAD 
 

Referent: 
Mercè Domènech 
 

Programa 
d’inclusió social 

 

Referent: 
Rosa Albes 

 

Coordinador/a de l'àrea 
 
 

Referent: Laura Anglès 
 

 

Equip bàsic de serveis socials 
 

ZONA 1:  
MONTBLANC 
 

Professional TS:  Josep Lluís 
Professional ES: Iolanda Sesplugues 

ZONA 2:  
BLANCAFORT L’ESPLUGA  
DE FRANCOLÍ, SENAN, 
VALLCLARA  I VILANOVA DE 
PRADES 
 

Professionals TS: Sandra 
López i Sílvia Requena 
Professionals ES: Anna 
Caffarel i Angelina Torrellas 
 

ZONA 3:  
BARBERÀ DE LA CONCA, CONESA,  
LES PILES, LLORAC, PIRA, PONTILS, 
ROCAFORT DE QUERALT, STA. 
COLOMA  DE Q., SAVALLÀ DEL 
COMTAT I VALLFOGONA DE RIUCORB 
 

Professional TS: Teresa Albareda 
Professional ES: Angelina Torrellas 
 

ZONA 4:  
FORÉS, PASSANANT I BELLTALL, 
SARRAL, SOLIVELLA, VILAVERD I 
VIMBODÍ I POBLET 
 

Professional TS: Sílvia Requena 
Professionals ES: Angelina Torrellas i 
Iolanda Sesplugues 
 



           
    

 

CAPÍTOL VIII 

LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS EN ELS CIRCUITS 
TERRITORIALS1 

 

En aquest capítol VIII es concreten les finalitats i s’especifiquen els usos del 
tractament de les dades personals de dones en situacions de violència 
masclista, en relació amb les diferents parts intervinents. 

 

8.1. Consideracions generals 

8.1.1. Antecedents 

El procés d’elaboració d’aquest capítol VIII ha estat liderat per l’Institut Català 
de les Dones i ha comptat amb la participació de diverses expertes que, a 
través d’un grup de treball, han construït una proposta de definició dels criteris 
per dur a terme les cessions de dades dins la Xarxa, en el marc de l’abordatge 
integral i coordinat de la violència masclista (vegeu l’apartat 8.2.7 d’aquest 
document).  Aquestes expertes formen part de l’Associació El Safareig, 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el Circuit Barcelona contra la Violència 
vers les Dones, els recursos de violència masclista gestionats per la Secretaria 
de Família, l’Unitat  de Suport a l’Atenció de Víctimes del Departament 
d’Interior, la Policia de Catalunya-Mossos d’Esquadra, el Departament de 
Justícia, el Departament de Salut i el Departament d’Ensenyament. 

El contingut complet d’aquest capítol s’ha presentat i esmenat en el marc de les 
comissions tècniques de diferents circuits territorials, com són: el Circuit 
Barcelona contra la violència vers les dones, el Circuit territorial de Terres de 
l’Ebre, el Circuit territorial del Camp de Tarragona i el Circuit del Protocol 
d'actuació en situacions de violència contra les dones en l'àmbit de la parella de 
la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena. El resultat d’aquest 
treball és el que es presenta a continuació.  

La previsió és que, durant el proper any, els diferents circuits territorials per a 
l’abordatge de la violència masclista de tot Catalunya puguin continuar 
treballant i avaluant aquesta proposta per anar-la millorant i que esdevinguin 
una eina útil per als professionals que atenen directament les dones en situació 
de violència masclista i que fan de la coordinació el seu instrument 
d’intervenció fonamental.  

8.1.2. Context normatiu 

Com a punt de partida, hem de situar el context normatiu més rellevant en què 
s’emmarca l’actuació dels serveis públics en l’àmbit de la violència masclista.   

                                                           
1
 Agraïments: aquest capítol VIII s’ha elaborat amb la col·laboració de Joana Marí, Montse Rof i 

Ramon Miralles de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 



           
    

En primer lloc, cal esmentar la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, que disposa en el seu article 11.1 que totes les 
persones professionals, especialment les professionals de la salut, dels serveis 
socials i de l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin 
coneixement d’una situació de risc o d’una evidència fonamentada de violència 
masclista, d’acord amb els protocols específics i en coordinació amb els serveis 
de la Xarxa d’atenció i recuperació integral. 

A continuació, l’article 78 de la mateixa llei disposa que les administracions 
públiques competents s’han de cedir mútuament les dades de caràcter 
personal necessàries, per poder gestionar d’una manera adequada els serveis 
de la Xarxa d’atenció i recuperació integral i les prestacions econòmiques 
previstes per aquesta Llei, i també d’altres establertes per llei i relacionades 
amb la violència masclista.  A més, aquest article estableix que s’ha de regular 
per reglament la creació d’un fitxer específic a l’efecte de la cessió de dades 
entre els serveis de la Xarxa.   

Finalment, l’article 85, que regula els protocols per a una intervenció 
coordinada contra la violència masclista, recull en el seu punt 2.b, com una de 
les seves obligacions, establir els mecanismes de coordinació i cooperació que 
permetin una transmissió d’informació continuada i fluida entre els organismes 
implicats.  

Com s’observa, un dels principis d’actuació en matèria de violència masclista 
és la coordinació entre els diversos sistemes de benestar social, que inclouen 
serveis socials, educació, salut, serveis policials, justícia, treball, habitatge, 
entre les administracions públiques, amb la finalitat d’establir programes 
d’actuació conjunts. 

En segon lloc, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades 
personals, el tractament de dades personals que es dugui a terme en el context 
del Protocol marc i dels circuits territorials cal que s’emmarqui en el que 
disposa la normativa corresponent, en concret, la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, 
LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la LOPD (en endavant, RLOPD). 

Partim de la base, doncs, que tota la informació sobre persones físiques 
concretes està protegida per la LOPD, així com pel RLOPD.  La LOPD defineix 
les dades de caràcter personal com “qualsevol informació referent a persones 
físiques identificades o identificables, de manera que inclou les dades 
identificatives (nom, cognoms, adreça, telèfon, etc.), així com qualsevol 
informació que pugui arribar a fer identificable una persona física, fins i tot si 
aquesta identificació es fa de forma indirecta”. A més, d’acord amb l’article 
5.1.g del RLOPD, són dades de caràcter personal relacionades amb la salut les 
informacions que concerneixen la salut passada, present i futura, física o 
mental, d’un individu. En particular, es consideren dades relacionades amb la 
salut de les persones les referides al seu percentatge de discapacitat i a la seva 
informació genètica. 

D’acord amb la LOPD, cal entendre per tractament de dades personals “totes 
les operacions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que 



           
    

permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, 
així com les cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, 
interconnexions i transferències”. 

La LOPD inclou diferents principis i obligacions que qualsevol tractament de 
dades personals ha de respectar. Quan als punts que ens interessen, dos dels 
principis bàsics són (art.4): 

 Principi de qualitat de les dades, que exigeix concretar quines dades 
personals es preveu tractar, les quals, en qualsevol cas, només podran ser les 
adequades, pertinents, no excessives en relació amb la finalitat legítima a la 
qual es vol donar compliment amb el tractament, explícites i legítimes per a les 
quals s’han obtingut. Les dades de caràcter personal també han de ser exactes 
i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de 
la persona afectada. 

 Principi de finalitat, que exigeix definir i concretar la finalitat o finalitats 
que, en qualsevol cas, han de ser determinades, explícites i legítimes, per a les 
quals es vol registrar informació personal, quin tractament es vol fer de les 
dades personals i per a quins usos concrets s’utilitzarà la informació. 

Cal tenir en compte que el Protocol marc i els circuits territorials es refereixen a 
diferents serveis de les administracions públiques (serveis socials, cossos 
policials, salut, educació...), que tenen atribuïdes per la normativa sectorial 
aplicable una sèrie de competències i capacitats d’actuació, i serà en funció 
d’aquestes, i no d’altres, que podran tractar determinades dades personals de 
dones en situació de violència masclista o de terceres persones relacionades 
amb aquestes. Per tant, caldrà que cada servei localitzi i determini, si 
escau, els fitxers preexistents de què disposa; posteriorment, cal que faci 
una anàlisi d’aquests fitxers i, finalment, haurà de determinar aquells que 
necessiten de modificació normativa, tot seguint el procediment que 
s’especifica en l’apartat 8.2.1.2 següent, per possibilitar el tractament i la 
cessió de dades en el marc de les actuacions previstes en aquest 
Protocol marc. 

 

 8.2. Consideracions específiques 
 
8.2.1. Obligacions legals i tècniques en matèria de protecció de dades 
personals 

Les obligacions que imposa la LOPD són les següents: 

1. Deure d’informació. La LOPD estableix una obligació prèvia d’informar 
de manera expressa, precisa i inequívoca a la persona interessada a 
l’hora de recollir les seves dades personals sobre els extrems previstos a 
l’article 5 LOPD, perquè aquesta pugui subministrar o no les seves 
dades amb ple coneixement de l’abast del tractament que es durà a 
terme. Un exemple de la informació que cal proporcionar podria ser la 
següent: 



           
    

“De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades 
personals, les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer XXX, 
titularitat de YYY, amb la finalitat de ZZZ.  Igualment us informem que 
podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
establerts a la Llei esmentada, adreçant un escrit a YYY, a l’atenció 
de la secció yyy, carrer..., núm. ... de (DP i localitat) o a l’adreça 
electrònica següent: ...”.  

2. Deure de confidencialitat dels professionals. El responsable del fitxer i 
totes les persones intervinents en qualsevol fase del tractament de les 
dades, estan obligades al secret professional respecte a aquelles 
informacions a les quals hagin tingut accés per raó de l’exercici de les 
funcions que tenen atribuïdes, fins i tot després de finalitzar el tractament  
(art. 9LOPD). 

3. Creació (o modificació) del fitxer o fitxers de dades de caràcter 
personal que resultin necessaris d’acord amb els objectius del Protocol, 
de manera prèvia a l’inici del tractament de dades. Els fitxers que segons 
la LOPD tinguin la consideració de fitxers de titularitat pública s’hauran 
de crear o modificar per disposició de caràcter general.  La disposició de 
creació haurà de contenir la descripció de tots els apartats de l’article 54 
del RLOPD al qual ens remetem.   

4. Inscripció del fitxer o fitxers creats (o modificats) al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya (RPDC), òrgan integrat dins l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (ACPD). La inscripció al RPDC s’ha de 
fer utilitzant els suports normalitzats i els formularis de notificació de 
fitxers de dades de caràcter personal que facilita l’ACPD. 

5. Establiment de contractes amb tercers, que han de constar per escrit o 
en alguna altra forma que permeti acreditar-ne la concertació i el 
contingut, en els termes previstos en l’article 12 LOPD (quan la persona 
responsable no tracta les dades). S’hi ha d’establir de manera expressa 
que aquest tercer o encarregat del tractament només ha de tractar les 
dades d’acord amb les instruccions del responsable del fitxer. Les dades 
de l’encarregat del tractament han de constar en el formulari de 
notificació de fitxers esmentat anteriorment, sempre que el fitxer es trobi 
a les instal·lacions o els sistemes d’informació de l’encarregat del 
tractament; no obstant això, no s’ha d’identificar l’encarregat del 
tractament a la disposició de creació del fitxer.   

6. Aplicació d’una política de seguretat integral tenint en compte que 
correspon a un fitxer de dades personals de nivell alt i existeix 
l’obligació d’elaborar un document de seguretat i d’adoptar les mesures 
de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat 
de les dades, n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no 
autoritzat (articles 79-114 del RLOPD), que són de compliment obligat 
per al personal amb accés als sistemes d’informació. Cal tenir en compte 
que les mesures de seguretat són acumulatives i s’apliquen a tot tipus 
de fitxers (automatitzats o no). Més enllà de tot això, cal fer avinent que 
si el tractament es fa en un entorn basat en xarxes públiques, cal 



           
    

reforçar i extremar les polítiques de seguretat que cal prendre, aplicant 
les mesures de seguretat previstes en els articles 85 i 104 del RLOPD. 

7. Auditoria. Els sistemes d’informació i instal·lacions de tractament i 
emmagatzematge de dades s’han de sotmetre, al menys cada dos anys, 
a una auditoria interna o externa (art. 96 i 110 del RLOPD). 

8. Facilitar l’exercici dels drets, d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició (ARCO), en els termes previstos en la LOPD i el RLOPD. A fi 
de garantir l’exercici efectiu d’aquests drets, s’aconsella que el 
responsable del fitxer adopti mesures de procediment intern de recepció 
i tramitació de les sol·licituds, atesos els curts terminis de què disposa 
per resoldre-les. 

 

8.2.2. Consentiment de la persona física titular de les dades que són 
objecte de tractament  
 

D’acord amb la definició del RLOPD, el tractament de dades recull el que 
podem anomenar el cicle de vida de les dades (recollida, tractament, cessió o 
comunicació i conservació).  

En funció de la tipologia de les dades tractades i de les finalitats concretes a les 
quals es vulgui donar compliment, caldrà preveure en quins casos cal recollir el 
consentiment de la persona titular de les dades per al tractament (art. 7 de la 
LOPD). 

Caldrà el consentiment exprés o una llei que disposi el tractament de les 
dades que facin referència a l’origen racial, la vida sexual i la salut. 

S’ha de comptar amb el consentiment exprés i per escrit si es tracten dades 
sensibles que revelen la ideologia, l’afiliació sindical, la religió i les creences.  
En tot cas, quan es recullen aquestes dades, cal advertir a la persona 
interessada que no té obligació de facilitar-les. 

No cal el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullin per a 
l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de 
les seves competències, sempre que no es tractin de les dades esmentades en 
els dos paràgrafs anteriors.  

Finalment, cal recordar que correspon al responsable del tractament acreditar 
l’existència del consentiment de la persona afectada per qualsevol mitjà de 
prova admissible en dret. 

L’apartat sisè de l’article 7 de la LOPD estableix un conjunt d’excepcions a la 
necessitat d’obtenir el consentiment en el tractament de les dades 
especialment protegides, efectuat per un/una professional sanitari/ària subjecte 
al secret professional o per una altra persona subjecta a una obligació 
equivalent de secret quan el tractament sigui necessari per als supòsits 
següents:  

• la prevenció o els diagnòstic mèdics,  



           
    

• la prestació d’assistència sanitària o els tractaments mèdics, 

• la gestió de serveis sanitaris. 
 

També poden ser objecte de tractament les dades sensibles quan el tractament 
sigui necessari per salvaguardar l’interès vital de la persona afectada o d’una 
altra persona, en cas que la persona afectada estigui físicament o jurídicament 
incapacitada per donar-ne el consentiment. 

 

8.2.3. Consentiment per al tractament de dades de menors 

Per a aquells casos en què el tractament es basi en el consentiment, el RLOPD 
ha regulat, en l'article 13, quins són els requisits per realitzar el tractament de 
dades de menors d’edat. Aquest article diferencia entre menors i majors de 14 
anys. 

Majors de 14 anys: se’ls pot demanar directament el seu consentiment, 
excepte en els casos en què la Llei exigeixi per a la seva prestació l’assistència 
dels titulars de la pàtria potestat o tutela.  

Menors de 14 anys: per tractar les seves dades cal el consentiment dels 
pares/mares o tutors/tutores. En aquest cas, es poden sol·licitar al menor les 
dades d’identitat i l’adreça del pare, mare o tutor/a amb l’única finalitat d’obtenir 
l’autorització per tractar les dades del menor. 

Límits en la recollida: no es poden demanar dades del menor que permetin 
obtenir informació sobre els altres membres de la família o sobre les 
característiques d’aquesta. No es poden demanar dades relatives, directament 
o indirectament, a l’activitat professional dels pares i mares, informació 
econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres. 

 

8.2.4. Cessió de dades 

La cessió o comunicació de dades personals es defineix a l’article 3.i) de la 
LOPD com qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent de 
la persona interessada, és a dir, a una persona diferent de la persona física 
titular de les dades. 

Hem de tenir en compte que la cessió de dades comporta, per a la persona 
interessada, una pèrdua important de control sobre les seves dades personals, 
atès que la informació passa a entitats o persones diferents d’aquelles a qui, en 
principi, ella ha facilitat les dades. És per això que pren especial importància la 
informació i la transparència quant als destinataris de la informació. 

El règim general de les possibles cessions o comunicacions de dades és el que 
es preveu en els articles 11 i 21 de la LOPD. 

Cada part intervinent implicada en la prestació de serveis a les dones en 
situació de violència masclista ha de complir les seves competències i funcions, 
determinades per la normativa sectorial corresponent.   



           
    

L’article 78 de la Llei 5/2008 preveu l’habilitació legal necessària per a la cessió 
de dades sense requerir el consentiment de la persona titular només si es 
justifica que és per a la “gestió adequada” dels serveis de la Xarxa, és a dir, 
sempre que el cedent i el cessionari estiguin habilitats per tractar aquella 
informació personal i necessitin tractar-la, ateses les funcions que duen a 
terme. A més, el mateix article especifica que les dades que se cedeixen 
hauran de ser només les “necessàries” en cada cas. 

El model de cessió de dades per als circuits territorials requereix la definició 
dels criteris que han de regir aquesta cessió que esmenta l’article 78 de la Llei 
5/2008. 

La definició, d’acord amb la LOPD, incorpora les variables següents:  

1. Els agents (persones físiques i jurídiques) que intervenen en la 
cessió de dades en els circuits. 

2. Les finalitats d’aquestes cessions de dades. 

3. Les persones destinatàries d’aquestes dades.  

4. Les dades concretes que se cediran. 

En l’apartat 8.2.6 s’explica la definició de cada una d’aquestes variables a 
través de dos quadres que les ordenen en eixos. 

 

8.2.5. Recomanacions per a la cessió de dades dins la Xarxa d’intervenció 
en violència masclista 

A banda d’aquest quadre explicatiu, que recull la definició dels criteris per dur a 
terme les cessions de dades dins la Xarxa, s’ha considerat oportú esmentar 
algunes recomanacions sobre el tractament d’aquestes dades:  

a) Malgrat pugui resultar evident, cal recordar que, en relació amb les 
persones que en el seu exercici professional obtenen dades que han de 
ser sotmeses al secret professional d’acord amb els respectius codis 
deontològics, la comunicació de dades es troba habilitada per la LOPD 
sempre que la informació que se sol·licita estigui emparada per la “gestió 
adequada”, mantenint-se en secret tot allò que no tingui relació amb 
aquest criteri, això sens perjudici de les exempcions que la normativa de 
protecció de dades atorga a les persones professionals sanitàries 
exposades en el punt 8.2.2 anterior. 

b) Cal entendre que la pràctica professional en l’abordatge de la violència 
masclista se situa, tal com indiquen la Llei 5/2008 i aquest document, en 
el marc d’una perspectiva de gènere i apoderadora, que implica 
reconèixer que la dona, com a adulta de ple dret, és la propietària de la 
seva informació i que, per tant, sempre que sigui possible s’haurà de 
vetllar perquè sigui ella la que controli la informació relativa al seu cas i 
la transmeti als serveis.  

c) El quadre que configura els criteris per dur a terme la cessió de dades 
dins de la mateixa Xarxa està pensat per identificar les dades que es 



           
    

poden cedir en funció de la finalitat de la cessió, els agents i les 
persones destinatàries. Més enllà del deure d’informació esmentat a 
l’apartat 8.2.1.1, es recomana, sempre que sigui possible, comunicar a 
les dones la decisió de la cessió de dades abans de fer-ho.  

d) Serà necessari identificar les cessions de dades a partir, sobretot, de la 
seva finalitat, que ens permetrà diferenciar entre: informar (transmetre 
uns coneixements, una determinada situació als òrgans competents, 
etc.), derivar (establir el contacte entre un servei i un altre, amb traspàs 
d’informació o no) i/o coordinar (crear un determinat saber o 
coneixement compartit sobre el cas/la situació).  

e) Per poder fer una bona gestió i un bon ús del quadre explicatiu, resulta, 
doncs, aconsellable que inicialment la persona professional es pregunti: 
“Amb quina finalitat sol·licito/realitzo la cessió de dades?” I, a partir 
d’aquí, cercar-la en el quadre.  

f) Caldrà que els canals que s’utilitzin per a la cessió de dades (per 
qualsevol dels mitjans) siguin segurs i compleixin tots els requeriments 
exigits per la LOPD. Així mateix, serà necessari assegurar que la 
persona destinatària és la correcta i l’única, així com comprovar que és 
qui diu ser.  

g) Caldrà actuar d’acord amb els protocols establerts, siguin municipals, 
comarcals o territorials, així com els propis de cada departament, servei 
o organisme. 

 



           
    

8.2.6. Criteris per a la cessió de dades dins la Xarxa 
 

Aquest apartat inclou els criteris al voltant de les premisses següents:   
 

• Allò fonamental a l’hora de determinar la cessió de les dades és la “finalitat” i les “funcions” que hi estan relacionades.  
• Els agents emissors i receptors de les cessions de dades treballen en recursos de diferents serveis classificats en àmbits 

funcionals (vegeu-ne la classificació en l’apartat a.). 
• Sempre que la cessió de dades es faci entre serveis de diferents àmbits funcionals –ja sigui com a agents emissors o 

receptors–, les finalitats i les funcions d’aquestes cessions, així com les dades que cal cedir associades, seran sempre les 
mateixes.  

• En el cas de les cessions de dades entre serveis del mateix àmbit funcional, s’entén que aquestes es regeixen pels criteris 
determinats per les normatives sectorials corresponents, i pels diversos protocols específics de cada àmbit. Per tant, 
aquests supòsits queden exclosos del quadre de finalitats, funcions i dades que cal cedir dins la Xarxa.  

 
Per tant, a continuació s’exposen:  
 

a) El quadre d’agents emissors i receptors responsables de la cessió de dades dins la Xarxa.  
b) El quadre de finalitats, funcions i dades que cal cedir dins la Xarxa.  

 
 
 
a) Agents emissors i receptors responsables de la cessió de dades 
 
Els agents emissors i receptors responsables de la cessió de dades pertanyen als recursos i serveis públics, tant de la Xarxa 
d’atenció i recuperació integral definida a l’art. 54 de la Llei 5/2008 com d’altres recursos implicats en la prevenció, la detecció, 
l’atenció i la recuperació de les diferents administracions públiques.  
 
Les persones que faciliten o reben les dades han de ser sempre les persones referents de cada cas, degudament identificades. 
Aquestes persones treballen en recursos que pertanyen a diferents serveis de diversos àmbits funcionals. Els recursos concrets 
s’han de recollir en els diversos protocols territorials.  



           
    

 
A continuació es descriuen les diferents funcions pròpies de cada àmbit funcional: 

 

Àmbit 
funcional 

Funcions de l’àmbit2 Serveis específics3 

(agents i persones destinatàries) 

Atenció telefònica permanent que informa, assessora i facilita l’expressió dels casos de 
violència masclista. Suport psicològic i jurídic, si escau. Informació i derivació als 
recursos públics i privats més adients.    

Servei telefònic d’atenció a les dones en situació de violència: 900 900 120 

Informació, assessorament, primera atenció i acompanyament en relació amb l’exercici 
dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, 
personal i familiar. Atenció psicològica i jurídica especialitzada.  

Serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD) 

Oficines d’informació de l'Institut Català de les Dones  

Serveis d’informació i recursos per a les dones  

Intervenció especialitzada, oferint atenció integral i tramitació de recursos en el procés de 
recuperació de les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista i llurs 
filles i fills. Atenció psicològica, assessorament jurídic, formació i/o consultoria 
professional, orientació i inserció laboral i mediació intercultural.   

Servei d'intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista  

Serveis d'intervenció especialitzada en recuperació (CIE i EAD) 

Servei d’atenció a nenes i nens que han patit violència masclista (SAN) 

Atenció a les 
dones 

Atenció especialitzada, que proporciona acolliment d’urgència d’estada llarga. Fa les 
mateixes funcions que l’anterior, però, a més, dóna assessorament psicopedagògic.   

Serveis d’acolliment i recuperació  

Servei d’acolliment substitutori de la llar 

Serveis d’atenció i acolliment d’urgències 

Servei d'acolliment i protecció a les víctimes de tràfic d'éssers humans amb 
finalitat d’explotació sexual  

Atenció bàsica de proximitat, que facilita l’accés als diferents serveis i prestacions 
socials. 

Serveis socials bàsics 

Serveis d’emergències i urgències socials  

Social 

Atenció social especialitzada.  

Infància:  

Serveis tècnics de punt de trobada 

Serveis sobre el maltractament infantil 

                                                           
2
 Per obtenir funcions més detallades, vegeu el Directori de recursos per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya (www.recursosviolenciamasclista.cat). 

3
 Aquests són els serveis que consten el maig de 2011. El nom d’aquests serveis es pot modificar.  Les funcions són més estables.  Per consultar una llista de serveis més 

actualitzada i el detall dels recursos vinculats, vegeu el Directori de recursos per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya (www.recursosviolenciamasclista.cat). 



           
    

Intervenció en maltractaments infantils, diagnòstic i proposta de mesura protectora a 
l’administració competent. Intervenció per al compliment del règim de visites.  

Valoració, actuació i atenció d’infants en risc o en situació de desemparament, així com 
el seguiment i el tractament de les seves famílies.  

Atenció urgent als casos d’abusos i/o maltractaments infantils.  

Atenció telefònica permanent i gratuïta de trucades relatives preferentment a situacions 
de risc per a menors.  

Acollida i residència d’infants. 

Joves:  

Informació, orientació i/o acompanyament, orientació i/o inserció laboral, prevenció i 
sensibilització comunitària, recursos residencials / d’habitatge per al jovent.  

Gent gran:  

Acolliment temporal i residencial. Atenció psicosociosanitària.  

Lloguer i habitatge:  

Mediació entre persones propietàries i demandants de lloguer, prestació de serveis 
públics d’habitatge (informació, gestió i tramitació). 

Homes:  

Informació, assessorament i tractament sobre els maltractaments.  

Altres serveis adreçats a la infància 

Punts d’informació juvenil i oficines d'emancipació juvenil 

Serveis d’acolliment i residencials de gent gran 

Serveis de lloguer i habitatge 

Servei d’atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH) 

Atenció preventiva, curativa, rehabilitadora i promoció de la salut de la comunitat. 
Serveis d’atenció primària 

Atenció mèdica d’internament, atenció quirúrgica, consultes externes on es fan les visites 
ambulatòries per fer proves prèvies a intervencions o de seguiment dels pacients i 
serveis d’urgències. 

 
 

Serveis d’atenció  hospitalària 

 

Atenció integral i multidisciplinària que garanteix una atenció de qualitat a les persones 
grans, els malalts crònics amb dependència i les persones en situació terminal. 

Serveis d’atenció sociosanitària  

 

Sanitari 

Atenció especialitzada de salut mental i suport a l'atenció primària de salut; atenció 
hospitalària psiquiàtrica amb diferents nivells d'intensitat; hospitalització parcial o hospital 
de dia i rehabilitació comunitària. 

Serveis d’atenció psiquiàtrica i salut mental 

 



           
    

 

Atenció i seguiment de les drogodependències, tractament ambulatori especialitzat, 
informació i orientació per a persones drogodependents, acollida immediata. 

Serveis d’atenció a drogodependències 

Atenció mèdica especialitzada extrahospitalària i que serveix de suport i de referència als 
centres d'atenció primària (CAP), rehabilitació, tractament de la insuficiència renal crònica 
(diàlisi), prevenció i control de malalties de transmissió sexual, vacunacions i consells a 
persones viatgeres internacionals. 

Altres recursos d’atenció especialitzada 

Promoció de la salut, prevenció de la malaltia i educació sanitària, treball en relació amb 
l’ús racional del medicament 

Atenció farmacèutica 

Atenció sanitària urgent: consell telefònic, atenció in situ dels professionals sanitaris i, si 
cal, trasllat en ambulància segons la gravetat del cas.  

Serveis d’emergències mèdiques  

Seguretat Intervenció immediata, atenció i formació de drets de la víctima, gestió d’assistència 
jurídica a dependències policials i a la seu judicial, recollida de la denúncia, actuacions 
amb l’agressor i protecció de la víctima, informació i gestió de l’ordre de protecció, 
informació i derivació a recursos assistencials especialitzats i seguiment de la víctima.  

Treball preventiu: anàlisi de l’entorn de la víctima, detecció d’indicadors de risc i 
indicadors protectors. 

 

Serveis de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra  

Serveis de les policies locals  

Assessorament tècnic a l’òrgan judicial, peritatge forense i suport en la declaració judicial.  Equips d'assessorament tècnic penal (EATP) 

Atenció, suport i orientació a les víctimes i persones perjudicades per un delicte o falta. 
Punt de coordinació de les ordres de protecció. 

Oficines d'atenció a víctima del delicte (OAVD) 

Assessorament i suport tècnic als jutjats de violència sobre la dona mitjançant l’emissió 
d’informes pericials que proporcionin una valoració integral (informe biopsicosocial).  

Unitat de valoració forense integral  

 

Adreçat a interns condemnats per delictes de violència domèstica o de gènere: treball 
preventiu amb la població penitenciària de situacions d’alt risc, aprenentatge de 
l’autocontrol, millora de les habilitats assertives i de comunicació, treball en relació amb 
les creences i actituds respecte a les dones. 

 

Adreçat a dones recluses: detecció i abordatge de la violència masclista. 

Centres penitenciaris 

Execució 
penal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conducció dels processos de mediació i reparació extrajudicial, assessorament a les 

Centres de justícia juvenil 



           
    

instàncies judicials sobre les circumstàncies socials i personals dels menors i joves  

Intervenció a través de programes de caràcter general (formatius, d’educació per a la 
salut, de competència psicosocial...) i dels programes d’actuació especialitzada, com ara 
els delictes de violència familiar. 

 

Facilitació de les eines que permetin reinserir-se en condicions més favorables, potenciar 
l’adquisició d’habilitats i coneixements, fomentar l’empatia amb la víctima i potenciar un 
major autocontrol. 

Mesures penals alternatives 

Promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets de la ciutadania i de 
l'interès públic tutelat per la llei.  

Ministeri Fiscal  

 

Actuació en l’ordre penal i civil en processos relatius a violència masclista que determina 
la llei. 

Jutjats de Violència sobre la Dona (VIDO)  

Assistència lletrada o de representació, respectivament, a persones que ho sol·licitin: 
acompanyament a l’acte judici oral, actuacions judicials, assessorament jurídic, atenció i 
assistència jurídica, atenció policial i suport en la declaració judicial.  

Servei de Torns d'Ofici dels Col·legis d'Advocats/ades i dels Col·legis de 
Procuradors/ores 

Assessorament a les peticions judicials en matèria de família, mitjançant dictàmens 
tècnics per facilitar la presa de decisions judicials.  

Servei d’Assessorament Tècnic en l'Àmbit de la Família (SATAF) 

 

Suport als òrgans judicials mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques. Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) 

Judicial 

Assessorament jurídic, atenció/assistència jurídica, atenció social, tramitació de recursos, 
informació, orientació i/o acompanyament. 

Servei d’Orientació Jurídica dels Col·legis d’Advocats (SOJ) 

Intervenció i assessorament psicopedagògic als centres educatius. Equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) 

Informació, suport i orientació en relació amb la violència masclista als centres escolars. Unitat de Suport a la Convivència Escolar 

Educatiu 

Residència temporal per a menors de zero a divuit anys sota mesura de tutela o guarda 
administrativa mentre no poden retornar amb la seva família o en cas que no tinguin una 
família d'acollida. 

Serveis residencials d’acció educativa  

Ocupacional Assessorament i orientació laboral 

Inserció laboral 

Contractació de dones en situació de violència masclista 

 

Xarxa d'oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)  

Serveis locals d’orientació i inserció laboral. 

 
 



           
    

b)  Finalitats, funcions i dades que cal cedir dins la Xarxa 
 

 
Dades que cal cedir 

 

 
 

Finalitats 

 
 

Funcions 

Entre serveis o recursos d’àmbits funcionals diferents 
 

Entre totes les persones participants en les comissions de treball de 
casos 

 
a) Actuar de manera immediata  
 
 

 
 

Les que calguin per garantir la integritat de les dones i les seves filles i fills.* 
 

*La comunicació es farà com a mínim als cossos i  
forces de seguretat i a l’òrgan judicial. 

 
Mínim: nom, cognoms, adreça, telèfon, valoració de la urgència, 

demanda de la dona, valoració de risc, intervenció realitzada, derivació, 
si ha interposat denúncia i si té ordre de protecció. 

 
 

 
 

Les que calguin per garantir la integritat de les dones 
i les seves filles i fills.  

 
Mínim: nom, cognoms, adreça, telèfon, valoració de la urgència, 

demanda de la dona, valoració de risc, intervenció feta, 
derivació, si ha interposat denúncia i si té ordre de protecció. 

  

 
b) Valorar col·lectivament la situació 
de risc i establir el pla d’actuació 
 
 

 

 
Nom i cognoms de la dona, adolescent o infant 
 
Nom i cognoms del presumpte maltractador 
 
La valoració de risc global 
 
Assistència o vinculació al recurs 
 
Només la valoració d’aquells indicadors de risc que siguin rellevants per al 
cas tractat, que en cas de VM en l’àmbit de la parella podrien ser alguns 
dels que figuren a l’annex I.  

 
Nom i cognoms de la dona, adolescent o infant 
 
Nom i cognoms del presumpte maltractador 
 
La valoració del risc global 
 
Assistència o vinculació al recurs 
 
Només la valoració d’aquells indicadors de risc que siguin rellevants 
per al cas tractat, que en cas de VM en l’àmbit de la parella 
podrien ser alguns dels que figuren a l’annex I.  

 
1.  Garantir la 
protecció integral 
de les dones, 
adolescents i 
infants 

 
c) Enfortir, si escau, la comunicació a 
òrgans judicials.  
 
  

 
• Dades contingudes en el model d'informe de comunicació a Fiscalia del 

mateix centre/servei/protocol. 
 

• En cas que no n’hi hagi, es proposen unes dades mínimes contingudes 
a l’annex I.  

 
*S’ha d’informar la dona, l’adolescent o l’infant de la comunicació als òrgans 
judicials.  
 
 

 
 
 

 
 

No s’escau. 



           
    

 
 

Dades que cal cedir 
 

Finalitats Funcions 

Entre dos  serveis o recursos de dos àmbits funcionals diferents 
 

Entre totes les persones participants en les comissions 
de treball de casos 

 

2. Facilitar l’accés de les dones, 

adolescents i infants als drets 

d’atenció i reparació (cap. 3 de la 

Llei 5/2008) 

 

a) Promoure  la vinculació de les dones, 

adolescents i infants amb la Xarxa. 

  

 

 

Nom i cognoms de la dona, adolescent o infant. 

 
Si ha arribat el recurs o no. 
 

 

 

 

Nom i cognoms de la dona, adolescent o infant. 

 
Si ha arribat el recurs o no. 
 

 

 

a) Enfortir la coordinació, garantint el principi 

d’intervenció mínima i la no-victimització 

secundària  (no duplicar els serveis i no 

revictimitzar). 

 

• Nom i cognoms de la dona, adolescent o nena 

• Telèfon de contacte 

• Filles/fills a càrrec 

• Demanda   

• Motiu de derivació 

• Intervenció feta 

• Professional/s de referència del servei derivador 

• Si caldrà seguiment o coordinacions posteriors 

 
 

 

 

 
 

 
No s’escau. 

 

 

3. Millorar o mantenir la qualitat de 

la intervenció 

 

 

b)  Construir i transferir coneixements entre 

persones expertes en aquells casos 

especialment complexos amb necessitat de 

reconducció. 

 

• Nom i cognoms de la dona, adolescent o infant. 

• Intervenció feta per cada un dels serveis. 

 
 

 

• Nom i cognoms de la dona, adolescent o infant. 

• Intervenció feta per cada un dels serveis. 

 



           
    

8.3. Conclusions 

 

Actuacions dels serveis de la Xarxa en matèria de protecció de dades 
personals 

 

1. Assegurar la intimitat de les dones, la confidencialitat i la transparència 
en el tractament de les seves dades de caràcter personal. El 
responsable del fitxer i totes les persones intervinents en qualsevol fase 
del tractament de les dades estan obligades al secret professional 
respecte d’aquestes dades, fins i tot després de finalitzar el tractament, i 
al deure de guardar-les. 

2. Complir el deure d’informar la persona interessada. Es recomana 
disposar d’un mitjà per acreditar-ne el compliment. Quan les dades no 
s’hagin recollit directament de la persona interessada, cal també facilitar-
li el dret d’informació en el termini de tres mesos des del moment en què 
s’han registrat les dades.  

3. Preveure en quins casos cal recollir el consentiment de la persona titular 
per al tractament de les seves dades, d’acord amb el que s’ha exposat 
en l’apartat 8.2 “Consideracions específiques” d’aquest capítol VIII, 
tenint en compte que per a la cessió o comunicació de dades no cal 
consentiment, d’acord amb l’article 78 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril. 

4. Comptar amb sistemes de custòdia activa i diligent dels expedients i 
implementar les mesures de seguretat de nivell alt en el tractament de 
dades. 

5. En el moment de la primera recollida de dades de la dona, se li pot 
assignar un codi que, si escau, serà utilitzat per identificar-la en tot el 
procés.  Per reforçar la intimitat i la confidencialitat, els serveis podran 
substituir les dades identificatives de la dona pel codi assignat en 
qualsevol informació. 

6. Quan un/una professional d’un altre servei sol·liciti l’accés a la 
informació al responsable de les dades, es limitarà l’accés a les dades 
estrictes i exclusivament necessàries per a la gestió adequada, i haurà 
de quedar constància que hi ha accedit.   

7. No serà possible el tractament de la informació per a activitats diferents 
a les previstes en el fitxer de dades, i especialment per a activitats de 
publicitat o prospecció comercial, ni se’n podrà demanar consentiment a 
la dona.  

8. Sens perjudici que la dona exercici el seu dret de cancel·lació de dades 
en els termes previstos a LOPD, els serveis de la Xarxa hauran de 
cancel·lar d’ofici la totalitat de les dades de la dona usuària un cop hagin 
transcorregut cinc anys des de la data d’alta, d’acord amb el règim de 
cancel·lació previst al RLOPD. No obstant això, la informació es 



           
    

conservarà a efectes estadístics, d’investigació o d’organització de la 
Xarxa, sempre que s’apliqui el procediment de dissociació perquè la 
informació que se n’obtingui no es pugui associar a una dona 
identificada o identificable. En aquests casos es cancel·larà el codi 
assignat. 

 

8.4. Annexos 

 

Annex I 

 

Propostes complementàries a les finalitats 1b i 1c del quadre dels 

”Criteris per a la cessió de dades dins la Xarxa” de l’apartat 8.2.6 

 

Proposta d’indicadors de valoració de risc en l’àmbit de la parella4 

 

• Si hi ha menors a càrrec. 

• Si hi ha història de conducta violenta del presumpte maltractador. 

• Si s’han produït amenaces i/o abusos greus contra la dona i en quin moment.  

• Si hi ha alguna circumstància agreujant de la seva situació. 

• Si hi ha algun factor clau de vulnerabilitat de la dona. 

• Si ha interposat denúncia. 

• Situació actual de l’agressor: empresonat, compliment de les mesures penals alternatives i de la mesura de justícia 

juvenil, al carrer en situació coneguda o desconeguda. 

 
 

Proposta d’informe de comunicació a òrgans judicials 

 

• Nom i cognoms de la dona.  

• Domicili i telèfon.  
Dia/dies en què s'ha efectuat l'atenció/les atencions.  

Presència de lesions físiques (sí/no). 

Descripció de les lesions / del fet. 
Estat emocional de la dona. 

Existència de menors vinculats (sí/no). 
Denúncies prèvies (sí/no). 

• Si té ordre de protecció.  

• Si hi ha hagut un trencament de l’OP.  

• Si disposa de telèfon d’assistència mòbil.  

• Situació actual de l’agressor: empresonat, compliment de les mesures penals alternatives i de la mesura de 

justícia juvenil, al carrer en situació coneguda o desconeguda.  

• Factors de protecció.   

• Tipologia d'atenció feta. 
 

                                                           
4 Aquests  blocs d’indicadors  es basen en les categories de factors de risc proposades en el Protocol de valoració de 
risc de violència masclista en l’àmbit de la parella del Circuit Barcelona contra la violència vers les dones. 



           
    

Annex II 

Dret d’informació i consentiment de la dona  
en situació de violència masclista 

(Nom i cognoms) ........................................................................................................, 

amb DNI/NIE/passaport...................................................., de conformitat amb la Llei 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

 

MANIFESTO: 

(Marqueu el quadre que correspongui.) 

� Que amb caràcter previ a la recollida de les meves dades personals he estat 

informada de l’existència del fitxer ........................................................., que la 

finalitat de la recollida de les dades és ................................................ i les persones 

destinatàries de la informació són............................................. 

..................................................................................................................................... 

També he estat informada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, sempre que m’adreci per escrit a (nom de l’entitat) 

............................................................................................................., a l’atenció de 

(unitat o servei específic de l’entitat) .............................................................................. 

.................................................................., carrer ...................................................... 

....................................................................., núm. ... de ................. (DP i localitat) 

........................................ o per correu electrònic a .................................................... 

 

� Que dono el meu consentiment per al tractament de les meves dades personals 

facilitades a fi de gestionar les actuacions necessàries per tramitar la meva 

sol·licitud, en el marc de la gestió adequada dels serveis de la Xarxa i conforme a 

les finalitats previstes en el fitxer. 

 

� Que autoritzo el tractament de les dades personals de la meva filla/del meu fill 

menor de catorze anys amb la finalitat de gestionar les actuacions necessàries per 

tramitar la meva sol·licitud, en el marc de la gestió adequada dels serveis de la 

Xarxa i conforme a les finalitats previstes en el fitxer. 

 

(Localitat i data) 

 

(Signatura) 



 

 

 
INFORME SOCIAL 

 
 

Dirigit a: 

Emès per: (EBSS) 

Data de l’informe: 

Motiu de l’informe: 

 
DADES DE LA DONA  
 
Nom i Cognoms: 
Telèfon: 
Adreça: 
 
PROBLEMÀTICA PRESENTADA  
 
Descripció dels fets i/o presència de lesions: 
 
Estat emocional de la dona: 
 
SITUACIÓ FAMILIAR  
 
 
SITUACIÓ LEGAL  
 
Té ordre de protecció:    SÍ    NO 
 
Hi ha hagut trencament de l’ordre de protecció:    SÍ    NO 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE L’AGRESSOR  
 
Empresonat:    SÍ    NO 
 
En compliment de mesures penals alternatives i/o de justícia juvenil:    SÍ    NO 
 
Al carrer en situació:   CONEGUDA    DESCONEGUDA 
 
RECURSOS SOCIALS  
 
Disposa d’ATENPRO:    SÍ    NO 
 
METODOLOGIA EMPRADA  
 
Entrevistes efectuades a la dona:     
 
Entrevistes complementàries (altres familiars, altres professionals, etc) :     
 
Recollida de documentació aportada:     
 
 
 
 



 

 

 
VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ -  DIAGNÒSTIC  
 
Valoració del risc 
 
Indefensió de la dona (incapacitat física, manca de recursos socials i/o econòmics, 
etc). Indicadors protectors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(municipi) (data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(signatura)       (signatura) 
TS de l’EBSS       ES de l’EBSS 
 
 
 
 
 



 

 

INFORME SOCIAL 
 
 

Dirigit a: 

Emès per: (EBSS) 

Data de l’informe: 

Motiu de l’informe: 

 
 
DADES PERSONALS/FAMILIARS *  
 
Persona objecte de l’informe 

Altres persones del nucli familiar 

Altres persones de l’entorn familiar 

 
*d’identitat, filiació i localització dels membres de la unitat de convivència i altres persones vinculades. Si és possible, 
adjuntar genograma i fotocòpies DNI  

 
METODOLOGIA I FONTS D’INFORMACIÓ - GESTIONS REALITZ ADES 
 
PROBLEMÀTICA PRESENTADA  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL NUCLI DE CONVIVÈNCIA - SITUACI Ó FAMILIAR  
 
SITUACIÓ DE L’HABITATGE  
 
RELACIONS SOCIALS  
 
SALUT 
 
SITUACIÓ ECONÒMICA I LABORAL  
 
VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ - DIAGNÒSTIC  
 
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 
 
 
Annex: documentació que s’adjunta 
 
 
 
(municipi) (data) 
 
 
 
 
 
 
(signatura)       (signatura) 
TS de l’EBSS       ES de l’EBSS 
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INFORME SOCIAL PER SOL·LICITAR UN SERVEI D’ACOLLIME NT 
 

DADES IDENTIFICATIVES 
 

 
Dades emissor  (SSAP) 
 
Servei :  
 
Nom professional:  
 
Telèfon de contacte :  
 
Segon telèfon de contacte :  
 
Correu electrònic :  
 
Fax:  
 
Data:  
 
 
Dades personals i familiars   
 
Dades dona  
 
Nom: 
Primer cognom: 
Segon cognom: 
Data de naixement: 
DNI/NIE/Passaport: 
Tipus d’identificador: 
Estat civil: casada, soltera, separada, divorciada 
País d’origen: 
 
Dades fill/s  
 
Nom: 
Primer cognom: 
Segon cognom: 
Data de naixement fill/a 
País d’origen fill/a: 
Sexe: 
Nacionalitat:  
Permís residència:  
Afectació servei:  
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DADES SITUACIÓ 
 
 
Situació formativa  
 

Sense estudis 
Estudis primaris 
Estudis secundaris 
Estudis universitaris 
Altres  

 
Explicació 

 
 
 
 
En cas de les dones estrangeres, coneixement del ca talà i/o castellà 
 
Coneixement del català 
Oral 

� Entén correctament  
� Dificultats per entendre’l 
� Desconeixement de l’idioma 

 
Parlat 

� El parla correctament 
� Dificultats per parlar-lo 
� No el parla 

 
 
Coneixement del castellà 
Oral 

� Entén correctament  
� Dificultats per entendre’l 
� Desconeixement de l’idioma 

 
Parlat 

� El parla correctament 
� Dificultats per parlar-lo 
� No el parla 

 
 
 
Quin idioma o dialecte parla? 
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Situació laboral de la dona  
 

En actiu 
Baixa 
Atur 
 
Explicació 

 
 
 
 
 
 
 
Situació econòmica  
 

Treball 
Atur 
Ajut familiar 
PIRMI 
RAI 
PNC 
Prestació econòmica Mesures Protecció Integral 
Pensió d’aliments 
Pensió compensatòria 
Economia submergida 
Sense prestacions 
Deutes pendents 
Altres: 
 
 
 
Explicació 
 

 
 
 
 
 
Habitatge 
 
 Lloguer 
 Propietat 

No en té 
 

Explicació 
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Situació de salut 
  

Sense problemes de salut 
Malalties físiques  
Trastorn mental 
Discapacitat  
Consum tòxics  
 
 
 
 

Malalties físiques 
 
Especifiqueu malalties actuals: 
 
Segueix tractament? 
 
Observacions: 

 
 
 
Trastorn mental diagnosticat  
 
Especifiqueu diagnòstic: 
 
Segueix tractament? 
 
Observacions: 
 
 
 
Discapacitat 
 
Especifiqueu el tipus de discapacitat: 
 
Té reconeixement del grau de disminució? 
 
Observacions 
 
 
Consum de tòxics  
 
Especifiqueu a quines substàncies: 
 
Segueix tractament? 
 
Observacions: 
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Situació judicial  
 

Procediments oberts    Sí     No 
� Penal 
� Civil 

 
Ordre de protecció    Sí       No 
 
Justícia gratuïta tramitada  
Dades advocat/da 
Règim de visites de les filles i els fills  

 
 

Explicació 
 
 
 
 
 
 
En cas de dones estrangeres, situació legal a l’Est at Espanyol 
 

Permís de residència  
Permís de residència i treball 
Sense permís de residència i treball 
Indocumentades   

 
 

Explicació 
 
 
 
 
 
 

DADES VALORACIÓ  
 
 
 
Història familiar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exploració sobre la situació de violència  
 
Tipus  
 

Violència psicofísica 
Violència psicològica 
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Violència sexual 
Abús econòmic 
Aïllament social 

 
Durada  
 

Menys d’1 any 
Entre 1 i 2 anys 
Entre 2 i 5 anys 
Entre 5 i 10 anys 
Més de 10 anys 

 
Explicació de la situació de violència 
 
 
 
 
 
Valoració del risc:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Xarxa social i familiar de suport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situació de les filles i fills    
 
Com ha viscut la situació de violència    
 
 
 
 
 
 
Escolarització   
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Altres serveis que intervenen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Salut  

Sense problemes de salut 
Malalties físiques  
Trastorn mental 
Discapacitat  

 
Explicació 
 
 
 
 
 
 
Altres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoració de la relació maternofilial    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervencions realitzades des dels Serveis Socials    
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Intervencions realitzades per altres serveis    
 
 
 
 
 
 
 
Valoració de l’ingrés al Servei d’Acolliment 
 
 
Necessitat de llunyania del servei d’acolliment: 
 
Si  
No  
 
Per què? 
 
 
 
 
 
 
Possibilitat  de retornar al territori 
 
Si  
No 
 
Per què? 
 
 
 
 
 
 
17. Proposta de Treball    
 
 



Nº

A1

A2

A3

A4

A5

A6 Solicitud Excepcional Se envía a la FEMP por correo electrónico atenpro@femp.es

Se envían al mismo tiempo, y en su caso,  junto a la fotocopia de la 
Medida de Alejamiento/Orden de Protección en vigor SÓLO al 
Centro de Atención de Cruz Roja , desde donde responderán 
mediante un correo electrónico confirmando la recepción de la 
documentación y facilitando el código de Usuaria a tratar en 
sucesivas comunicaciones (no contendrán ya ningún dato de 

caracter personal).
Anexo ATENPRO

GUÍA DE PROCESOS ATENPRO PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Ficha de recursos

Solicitud de Alta

LOPD

Destino
Resumen formularios Proceso de    A L T A

Ficha datos Usuaria

Nombre

Bienvenida-o,

A continuación se reunen, en un solo documento, todos los formularios de ATENPRO necesarios para que las
Entidades Locales tramiten altas y bajas en el Servicio. Asimismo, se incluyen los formularios relacionados con los
trapasos de expediente y las revisiones semestrales de permanencia en el Servicio y las Altas Excepcionales.

Algunos formularios contienen en su parte superior una explicación para su correcto tratamiento (en el caso de
impresión no será recogida). Todos los formularios incluyen en el pie de página los números de fax o dirección de
correo electrónico donde deben ser remitidos.

A  T  E  N  P  R  O

Nº

Nº

Nº

Resumen formatos Proceso de    B A J A
DestinoNombre

Resumen formatos Proceso de  T R A S P A S O    D E   E X P E D I E N T E

B1

Nombre Destino

Se envía sólo al Centro de Atención de Cruz Roja . La fecha de la baja,
será la misma del envío de la solicitud. 

Solicitud de Baja

T1 Solicitud traspaso expediente
Se envía al centro de atención los formatos A-3 Ficha de datos, A-4 Ficha de
recursos y A-5 Anexo ATENPRO (o A6-Anexo excepcional) y en su caso,
fotocopia de la Medida de Alejamiento/Orden de Protección.

Resumen formatos Proceso de  C O N F I R M A C I Ó N  D E  P E R M A N E N C I A
Nombre Destino

P1 Confirmación de permanencia

Se envía al Centro de Atención, junto con la copia de la orden de
Protección/Medida de alejamiento en vigor (en su caso), y éste comunicará
a la Entidad Local mediante correo electrónico la recepción de la
documentación.



Dª. 

Ayto, manc., comarca o 
diputación adherida de la 

que depende:

Solicito, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de acceso de conformidad con el apartado 
1.3. del Protocolo de Actuación, cursen alta en Servicio ATENPRO a favor de:

Observaciones:

Nº Teléfono 2:

Nº de Fax:

Dirección postal:

SOLICITUD A CRUZ ROJA DE ALTA DE USUARIA EN ATENPRO

Centro o Servicio que 
remite la solicitud:

Profesional que realiza 
el seguimiento de la 
Usuaria:

Nº Teléfono 1:

Cargo o función:

Dirección electrónica:

A  T  E  N  P  R  O

Dª. 

En a de de 

(Firma y sello de la entidad)

Fdo:

Cargo:



Teleprotección Móvil

ATENPRO

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la usuaria queda informada de que los datos que nos facilite o a los que se acceda en el ámbito de la prestación del
servicio de teleasistencia móvil serán incorporados a un fichero de Cruz Roja Española, para ser tratados con la finalidad de
prestar el servicio de teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia de género, del que Cruz Roja Española es
adjudicataria. Asimismo, la usuaria presta su consentimiento al mencionado tratamiento.

El tratamiento de sus datos personales es indispensable para poder llevar a cabo una correcta ejecución de los servicios de
teleasistencia, por lo que de no facilitarnos la información requerida y consentir el tratamiento de sus datos será imposible
prestar dicho servicio.

La usuaria podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de carta dirigida a Cruz
Roja Española Av. Reina Victoria, 26 - 28003 Madrid.

Sus datos serán conservados bajo medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad, La seguridad de los mismos,
eviten su alteración, pérdida, deterioro, tratamiento o acceso no autorizados y los posibles riesgos a que pudieran estar
expuestos y sólo serán cedidos a las entidades y para las finalidades siguientes:
1) Entidades y proveedores contratados relacionados necesariamente con la prestación del servicio de Teleprotección.
2) La Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las
administraciones públicas adheridas al convenio firmado entre estas dos entidades, a través de las cuales la usuaria haya
accedido al servicio ATENPRO, con la finalidad de que dichas entidades puedan ejercer las facultades de control y vigilancia
del servicio y ejercitar las competencias que legalmente tengan atribuidas.
3) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local o autonómica, servicios de emergencia, servicios sociales,
sanitarios o asistenciales, con la finalidad de atender correctamente a la usuaria.
4) Juzgados y Tribunales, con la finalidad de prestar la debida colaboración a la Administración de Justicia. Sólo en los casos
en que la cesión de los datos venga impuesta por ley o fuera necesaria para hacer frente a una situación de emergencia que
exija la cooperación de personas o entidades distintas de las mencionadas anteriormente, sus datos podrán ser cedidos en la
medida en que resulte necesaria para cumplir la legislación vigente o para hacer frente a la situación de emergencia
planteada.

A  T  E  N  P  R  O

TeleAsistencia

Móvil-VG

accedido al servicio ATENPRO, con la finalidad de que dichas entidades puedan ejercer las facultades de control y vigilancia
del servicio y ejercitar las competencias que legalmente tengan atribuidas.
3) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local o autonómica, servicios de emergencia, servicios sociales,
sanitarios o asistenciales, con la finalidad de atender correctamente a la usuaria.
4) Juzgados y Tribunales, con la finalidad de prestar la debida colaboración a la Administración de Justicia. Sólo en los casos
en que la cesión de los datos venga impuesta por ley o fuera necesaria para hacer frente a una situación de emergencia que
exija la cooperación de personas o entidades distintas de las mencionadas anteriormente, sus datos podrán ser cedidos en la
medida en que resulte necesaria para cumplir la legislación vigente o para hacer frente a la situación de emergencia
planteada.

Para una adecuada prestación del servicio es conveniente disponer de los datos de personas de su entorno (familiares,
amigos, profesionales que la estén asistiendo, etc.). Cruz Roja Española sólo puede tratar los datos de estas personas de su
entorno si previamente han consentido dicho tratamiento, debiendo además informar a dichas personas en los términos que la
Ley Orgánica 15/1999 establece. No obstante, para conciliar estas exigencias legales con el respeto a la privacidad e
intimidad de la usuaria, lo más adecuado es que esta última sea la que pida las autorizaciones e informe al resto de los
interesados en la siguiente forma:
1) Cruz Roja Española entrega a la usuaria el modelo de escrito que se acompaña al presente como anexo I.
2) La usuaria se compromete a entregar uno a cada una de las personas cuyos datos ha facilitado a Cruz Roja Española.
3) La usuaria se compromete a no facilitar a Cruz Roja Española datos de personas que hayan mostrado su disconformidad
con el hecho de la entrega de sus datos y a comunicar a Cruz Roja Española la disconformidad con el tratamiento de tales
datos que se ponga de manifiesto con posterioridad a su incorporación a los ficheros de Cruz Roja Española.

Quedo informada y consiento el tratamiento antes descrito.

Firma. Fecha y DNI.



Cruz Roja Española en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informa que sus datos personales (identidad y medios para localización) han sido incluidos en
los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta institución.

La información citada, que nos ha sido facilitada por la persona que le hace entrega de este documento, tiene como
único fin su localización ante incidencias de esta persona como Usuari@ del Servicio ATENPRO.

Si lo desea, en conformidad con lo establecido en la mencionada Ley 15/99, puede ejercitar en cualquier momento
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección:
Cruz Roja Española. Departamento de Intervención Social. Av. Reina Victoria, 26 - 28003 - Madrid

Cruz Roja Española en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informa que sus datos personales (identidad y medios para localización) han sido incluidos en
los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta institución.

La información citada, que nos ha sido facilitada por la persona que le hace entrega de este documento, tiene como
único fin su localización ante incidencias de esta persona como Usuari@ del Servicio ATENPRO.

Si lo desea, en conformidad con lo establecido en la mencionada Ley 15/99, puede ejercitar en cualquier momento
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección:
Cruz Roja Española. Departamento de Intervención Social. Av. Reina Victoria, 26 - 28003 - Madrid

Cruz Roja Española en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informa que sus datos personales (identidad y medios para localización) han sido incluidos en
los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta institución.

La información citada, que nos ha sido facilitada por la persona que le hace entrega de este documento, tiene como
único fin su localización ante incidencias de esta persona como Usuari@ del Servicio ATENPRO.

Si lo desea, en conformidad con lo establecido en la mencionada Ley 15/99, puede ejercitar en cualquier momento
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la siguiente dirección:
Cruz Roja Española. Departamento de Intervención Social. Av. Reina Victoria, 26 - 28003 - Madrid



CP

Idenficación de la usuaria

DNI/T. Residencia/Pasap.

SI NO

Localización Usuaria Telf. Móvil personal:

Domicilio actual de residencia

Discapacidad: Situación laboral:

Nacionalidad

Nombre Apellido/s

Fecha de Nacimiento País de nacimiento

Nivel de estudios Estado Civil

Provincia Teléfono fijo

Dirección completa

Municipio

Observaciones (¿recurso tutelado?, barrio, pedanía, punto de referencia...)

Código / Expte:
Nº orden gral. EL

A  T  E  N  P  R  O
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Domicilio laboral

Estado Físico-Psíquico-Sanitario Usuaria

Observaciones (empresa, barrio, punto de referencia… teléfono sólo si se estima oportuno )

Dirección

Provincia HorarioMunicipio

Describir enfermedades importantes, discapacidades, medicación…
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Nucleo convivencial

Nombre y apellidos Relación Año nacim.
a
b
c
d
e

Personas de Contacto (no facilitar datos de personas que no conocen situación de maltrato)

1 *
2 *
3 *
4 *

Nº Telf. propio

Municipio

Observaciones (especificar según letra asignada a cada persona conviviente)

Relación ¿Llaves?Nombre y apellidos por orden de prioridad Teléfono 2

Observaciones (especificar según número asignado a cada persona de contacto)

Teléfono1
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Historia/s del Maltrato/s

*Sexuales

¿Ha requerido la Usuaria atención hospitalaria por agresiones? *

 - el domicilio  habitual de la Usuaria? *
 - el centro de  trabajo de la  Usuaria? *
 - el centro formativo de los menores? *

Tipo Malos tratos:

Tipo malos tratos y descripción de los mismos. Si procede, más aspectos de la relación:

Inicio malos tratos:
Inicio y fin de la relación:

6. Novios (relación de pareja sin convivencia)

Relación con el agresor: ( Rodear con un círculo)

4. Compañeros sentimentales (convivencia sin matrimonio)

1. Cónyuges 3. Cónyuges en fase de separación

5. ExCompañeros sentimentales (hubo convivencia)

7. ExNovios (hubo relación de pareja pero sin convivencia)

2. Excónyuges

¿Conoce el agresor la dirección de…

Describir cuando haya riesgo de maltrato por personas diferentes al agresor

Describir cuando haya menores u otras personas en riesgo o hayan visto / sufrido agresiones

*Psíquicos

*Físicos
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Datos del Agresor (no cumplimentar en las solicitud es excepcionales)

Población y Provincia en la que reside:

Describir datos relevantes para su identificación (estatura, complexión, marcas visibles…)

Discapacidad

Nivel de estudios

Nombre Apellidos

DNI/T. Residencia/Pasapor. Fecha de nacimiento Nacionalidad

País de nacimiento

Observaciones / indicadores de riesgo por parte del agresor (tenencia de permiso de armas, de qué tipo, 
profesión, historial delictivo, adicciones, patologías psiquiátricas diagnosticadas...)

Describir vehículo de uso por el agresor (al menos marca, modelo, color y matrícula)

Estado Civil Situación laboral
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Medidas Judiciales  (no cumplimentar en las solicit udes excepcionales)

MEDIDA CAUTELAR DE ALEJAMIENTO/ORDEN DE PROTECCIÓN 

Fecha en que se acordó

Ha presentado denuncia y no se ha acordado por el órgano judicial ninguna medida cautelar.
El plazo de duración de la pena o medida cautelar ha finalizado.
El proceso penal ha finalizado con sentencia absolutoria. Archivo/Sobreseimiento de la causa

OBSERVACIONES

Duración

Otros: en su caso, especificar en observaciones 

En caso de no poseer medida en vigor, rellenar el c uadro adjunto:

Proceso de separación y guardia y custodia en el caso de menores.
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Dª.

1
2
3

1
2
3

FICHA DE RECURSOS DE EMERGENCIA

D.N.I/N.I.E

Observaciones (especificar según número asignado como orden de prioridad)

Médico / Sanitarios de Emergencia Teléfonos 9 dígitos para llamar desde otras provincias

Teléfonos 9 dígitos para llamar desde otras provinciasFuerzas / Cuerpos Seguridad por orden prioridad

Observaciones (especificar según número asignado como orden de prioridad)

A  T  E  N  P  R  O
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1
2
3

1
2
3
4

Observaciones (especificar según número asignado como orden de prioridad)

Teléfonos 9 dígitos para llamar desde otras provincias

061 (Sólo si no ha sido contemplado)

Observaciones (especificar según número asignado como orden de prioridad)

Otros Recursos de Emergencia no contemplados

1-1-2 (sólo si no ha sido contemplado)

Sociales de Emergencia

Teléfonos 9 dígitos para llamar desde otras provincias
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Dª. D.N.I/N.I.E

Telf.:

Observaciones localización:

MEDIDA CAUTELAR DE ALEJAMIENTO/ORDEN DE PROTECCIÓN (Leer instrucciones Pág.4)

Localidad

Provincia

Entidad adherida de la que depende:

C
ar

go

ANEXO SOLICITUD DE ALTA EN EL SERVICIO ATENPRO

Centro  o servicio que remite la solicitud:

Nº de Expediente (A rellenar por Cruz Roja):

DATOS DEL REFERENTE SOCIAL (A rellenar por la Entidad Local)

E mail:

Profesional  remitente:

A  T  E  N  P  R  O

Remitir por FAX al Centro de Atención de Cruz Roja Española ---   91 335  43  00  ---

MEDIDA CAUTELAR DE ALEJAMIENTO/ORDEN DE PROTECCIÓN (Leer instrucciones Pág.4)

Ha presentado denuncia y no se ha acordado por el órgano judicial ninguna medida cautelar.

El plazo de duración de la pena o medida cautelar ha finalizado.

Otros: en su caso, especificar en observaciones.

OBSERVACIONES

Fecha en que se acordó

Duración

En caso de no poseer medida en vigor, rellenar el c uadro adjunto:

El proceso penal ha finalizado con sentencia absolutoria. Archivo/Sobreseimiento de la causa.
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Extremo

a) Valoración Policial del riesgo: No apreciable

VALORACIÓN DEL RIESGO (Leer instrucciones Pág.4)

Fecha de valoración

Medio

Alto

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZAD A (Psicológica, 
atención social, etc.).  Si no participa, explicar el motivo. (Leer instrucciones Pág.4)

b) Otras valoraciones (Valoración judicial, profesional, etc.).

Bajo

A  T  E  N  P  R  O
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OTROS RECURSOS DE QUE DISPONGA LA USUARIA (Teléfono UPAP, Dispositivos 
para el seguimiento telemático de las medidas de al ejamiento en el ámbito de la 
violencia de género, etc.)
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�Resultado análisis cobertura en la residencia de la usuaria

Fecha

Resultado

DATOS A RELLENAR POR CRUZ ROJA

�Fecha de alta en el servicio

�Fecha revisión permanencia en el servicio

A  T  E  N  P  R  O
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Dª. D.N.I/N.I.E

Telf.:

Observaciones localización:

PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ES NECESARIO UN  INFORME DE LOS 

Provincia E mail:

Profesional  remitente:

C
ar

go

Localidad

Entidad adherida de la que depende:

Nº de Expediente :

SOLICITUD DE ALTA EXCEPCIONAL 

DATOS DEL REFERENTE SOCIAL (A rellenar por la Entidad Local)

Centro  o servicio que remite la solicitud:

A  T  E  N  P  R  O

DURACIÓN DEL SERVICIO ATENPRO: 

INFORMACIÓN A LA USUARIA: 

Se informará a la usuaria que, en el supuesto de que, durante el transcurso de una llamada de 
emergencia realizada por ella, se constate que se está produciendo una agresión o que se ha producido 
ésta, la empresa o entidad adjudicataria del servicio lo pondrá en conocimiento de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

La concesión se hará por un plazo máximo de 6 meses; transcurrido éste se evaluará su continuidad de 
conformidad con el procedimiento ordinario, siempre y cuando cumpla con los requisitos requeridos con 
carácter general o haya denunciado sin obtener orden de protección o medida de alejamiento.

>Asistencia a los mismos y duración de los programas

>Asistencia a citas de seguimiento con los servicios sociales, etc

>Así mimo se hará constar los motivos por los que justifica la necesidad del servicio.

PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ES NECESARIO UN  INFORME DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES/SERVICIOS DE IGUALDAD DE LA ADMI NISTRACIÓN PÚBLICA 
AUTONÓMICA O LOCAL COMPETENTE

En dicho informe se hará constar:

>Programas de intervención en los que participa y en los que ha participado la solicitante



�Resultado análisis cobertura en la residencia de la usuaria

Fecha

Resultado

�Fecha revisión permanencia en el servicio

DATOS A RELLENAR POR CRUZ ROJA

�Fecha de alta en el servicio

A  T  E  N  P  R  O



Con motivo de:

Caducidad medidas legales

Inicio de convivencia con agresor.

Incumplimientos reiterados de acuerdos / obligaciones.

Traspaso expediente a otra Entidad Local (Zona EULEN-SUR)

Baja Voluntaria.

Agresor sin riesgo (por estar fuera del país, encarcelado, etc.)

Usuaria desaparecida (no se la localiza, no responde llamadas, etc.)

Usuaria disconforme con el servicio

Usuaria fallecida

SOLICITUD A CRUZ ROJA DE BAJA DE USUARIA EN ATENPRO

Centro o Servicio que 
remite la solicitud:

Entidad Local de la 
que depende:

A  T  E  N  P  R  O
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Usuaria vive fuera de España

Usuaria no percibe riesgo

En a de de 

(Firma y sello de la entidad)

Fdo:

Cargo:

Solicito procedan a tramitar la baja en el servicio ATENPRO del expediente:
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Traspaso dentro de la misma zona de gestión 

Traspaso fuera de la zona de gestión 

SOLICITUD  DE TRASPASO DE USUARIA EN ATENPRO

Centro o Servicio que 
remite la solicitud:

Cruz Roja: Gestión zona NORTE (Galicia, Asturias, Santander, País Vasco, Aragón, Navarra, Cataluña, Baleares, Castilla y 
León, La Rioja y Madrid)

Eulen: Gestión zona SUR (Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla)

Ayto, manc., comarca o 
diputación adherida de la 
que depende:

Profesional que realiza 
el seguimiento de la 
Usuaria:

Cargo o función:

Nº Teléfono 1:

Nº Teléfono 2:

Nº de Fax:

A  T  E  N  P  R  O

Dª. 

En a de de 

(Firma y sello de la entidad)

Fdo:

Cargo:

Nº de Fax:

Dirección electrónica:

Dirección postal:

Observaciones:

Solicito, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de acceso de conformidad con el apartado 
1.3. del Protocolo de Actuación, cursen el traspaso en Servicio ATENPRO a favor de:



Observaciones localización:

Fecha en que se acordó

Duración

Fax: E mail:

MEDIDA CAUTELAR DE ALEJAMIENTO/ORDEN DE PROTECCIÓN 

C
ar

go

Telf. 1: Telf. 2:

Profesional  remitente:

En caso de no poseer medida en vigor, rellenar el c uadro adjunto:

CONFIRMACIÓN DE PERMANENCIA EN ATENPRO                 
(Revisión Semestral)

Centro  o servicio que remite la solicitud:

Entidad adherida de la que depende:

A  T  E  N  P  R  O
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OBSERVACIONES

Número de expediente:

Fecha de alta:

En a de de

Sello entidad:
Fdo:

Otros: en su caso, especificar en observaciones.

Ha presentado denuncia y no se ha acordado por el órgano judicial ninguna medida cautelar.

20

El plazo de duración de la pena o medida cautelar ha finalizado.

Mediante la presente les comunico que desde el servicio reseñado se ha comprobado que la usuaria 
sigue cumpliendo los requisitos de acceso al Servicio ATENPRO y que éste es adecuado a la situación 
de la mujer, por lo que procedemos a confirmar su continuidad en el mismo:

Fecha de revisión

El proceso penal ha finalizado con sentencia absolutoria. Archivo/Sobreseimiento de la causa

Remitir por FAX al Centro de Atención de Cruz Roja Española ---   91  335  43  00   ---



 

. 

 

 

SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRADUCCIÓ  
 

  
Sol·licitant del servei 
 
Entitat  o institució:            
 
Professional de referència:                  Càrrec:    
               
Adreça:  
 
Telèfon                        Correu electrònic:     
 
 
Beneficiari del servei  
           
 
Idioma d’origen:           
 
Any d’arribada:         
 
Municipi de residèncidència:                   Municipi d’empadronament:    
 
Motiu de la demanda 
 

 
 
 
 
 

 
Tipus de demanda:  
 

                          individual                      col·lectiva                                           

 
 
Proposta del dia, hora i lloc del servei:  
 

 
 
 
 
 
 
Data i signatura del sol·licitant                      Segell de l’entitat          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

. 

 

 
CONFORMITAT I VALORACIÓ DEL SERVEI DE TRADUCCI Ó 

 
  

Responsable del servei de traducció 
 
Entitat. 
            
Professional de referència:        Càrrec:      
           
Adreça:       CP:  
 
Telèfon:                       Fax:       
 
Correu electrònic:    
 
Traductor/a     
 
Nom i cognoms               
 
Telèfon de contacte:            
 
Dia, hora i lloc del servei: 
 

 

 

 

 
En prova de conformitat:  
Data i signatura:  
 
 
 
 
 

Responsable del servei                                             Traductor/a 
 
 
Valoració del servei per part del/ de la sol·licita nt 
 

 
 
 
 
 

 
Hora d’inici:                              Hora de finalitzar:  
 
 

 











 

 

 

 

 

 















 

 

 

ANNEX 15: PLA DE FUGIDA I PLA DE SEGURETAT 
 

Pla de fugida: 
 

� Tingues una maleta. Hauria d’haver-hi: 
 

� DOCUMENTS IDENTIFICATIUS: 
. DNI/NIE 
. Carnet de conduir 
. Certificat de naixement propi i dels/les fills/filles 
. Targetes de la seguretat social 
. Llibre de família 
. Passaport 

 

� DINERS: 
. Efectiu i targetes de crèdit a nom propi 
. Talonari i xecs i/o llibreta d’estalvis 

 

� DOCUMENTS LEGALS: 
. Ordre d’allunyament 
. Contracte de lloguer/propietat de la casa 
. Papers de registre i assegurança del cotxe propi 
. Papers de l’assegurança de salut i vida 
. Informes mèdics propis i dels fills/filles 
. Informes escolars 
. Permisos de treball 
. Documents de divorci i de custòdia dels nens/nenes 
. Proves, fotografies de les lesions i sentències judicials 

 

� ALTRES ARTICLES: 
. Medicines 
. Claus de casa i del cotxe addicionals 
. Joies 
. Agenda de direccions i telèfons 
. Fotografies i articles sentimentals (només els imprescindibles) 
. Una joguina, la més important pels teus/ per les fills/filles 
. Algunes mudes pròpies i dels fills. 

 

� Guarda la maleta a casa d'un familiar o amic de confiança 
� Practica com sortir de casa amb seguretat. Identifica les portes, finestres o 

escales que podries utilitzar 
� Identifica veïns que coneguin la situació de violència i demana’ls que truquin a 

la policia si senten crits. 
� Estableix una paraula clau per utilitzar amb els fills, familiars o amics per donar-

los a entendre que es necessita que truquin a la policia 
� Identifica un senyal perquè els fills sàpiguen que s’ha de marxar de casa.  
� Planeja on s’anirà si s’ha de deixar la llar. És recomanable que si es marxa de 

casa, l’endemà s’enviï un burofax al marit/parella informant que els nens estan 
bé i que en breu rebrà notificacions sobre com posar-s’hi en contacte. 

� Obre un compte bancari a nom propi. Lloga un apartat de correus.  
� Porta a mà el número del treballador/a social que pot fer l'informe per sol·licitar 

un pis d’urgència o casa d'acollida. 
� Tingues sempre monedes per poder fer trucades, el mòbil i el dispositiu 

d’ATENPRO.  
� No deixis els nens sols amb el maltractador.  



 

 

 
Pla de seguretat: 

 
� Davant d’un enfrontament:  

 
1. Si estàs en perill truca al 112 
2. Si hi ha una baralla intenta d’anar a un habitació que tingui 

sortida, si no és possible intenta anar a una habitació que es 
pugui tancar, ves-hi amb el telèfon per poder trucar. No vagis a 
una habitació on puguin haver estris perillosos com és la cuina. 

3. Tingues en compte que normalment l’habitació més segura és la 
més propera a la porta de sortida ja que pots marxar amb més 
facilitat 

4. Si no ets a temps de marxar, fes força soroll, així si algú et sent 
podrà demanar ajuda 

5. Si no has pogut calmar-lo o no has pogut fugir, protegeix-te les 
parts més vulnerables del cos (la cara, el cap i el pit) 

6. Fes el senyal acordat amb els teus fills perquè estanquin a una 
habitació o marxin a casa d’un persona de confiança. 

7. Si pots, abandona el domicili tan si l’agressor hi és com si no, i 
busca un lloc segur fins que arribi la policia. 

8. Si tens lesions físiques vés a un centre mèdic perquè t’atenguin i 
explica’n el motiu. Demana un informe de lesions, és important 
per futures accions legals. 

9. Fins que arribi la policia no toquis res del lloc on s’ha produït 
l’agressió ni de tu mateixa. Conserva totes les proves i objectes 
trencats, roba esquinçada, senyals i ferides. 

10. No acceptis quedar amb ell a soles, el moment de la separació 
és d’alt risc 

11. Evita donar les teves dades personals (adreça del nou domicili, 
nou número de telèfon, etc,...) facilita-les tan sols a les persones 
de MOLTA confiança. 

12. Explica a l’escola el que ha passat i avisa’ls de quines són les 
úniques persones que poden recollir les criatures 

13. Si ell té visita amb els vostre fills, vés-hi acompanyada o demana 
directament que se n’encarregui na altra personal de la teva 
confiança 

14. També tens l’opció de demanar la intermediació d’un punt de 
trobada a través del/ de la teu/teva advocat/ada. 

 



ANNEX 16:  
 
GLOSARI DE SIGLES: 
 
ABS Àrea Bàsica de Salut 

 
ATENPRO 
 

Servei telefònic d’atenció i protecció  per víctimes de 
violència de gènere 

CAP Centre d’Atenció Primària 
 

CCConca de Barberà  Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
 

CIE Centre d’Intervenció Especialitzada 

CSM Centre de Salut Mental 
 

CSMIJ Centre de Salut Mental Infant-juvenil 
 

STAIA 
 

Serveis Territorial d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 

EAP Equip d’Atenció Psicopedagògica 
 

EBSS Equip Bàsic de Serveis Social 
 

GAV Grup d’Atenció a la Víctima 
 

HCAP Història Clínica del CAP 
 

Jutjat de VIDO  Jutjat de Violència Domèstica 

LECRIM Ley de enjuiciamiento criminal 

LOPD Llei orgànica de protección de dades 

OAC Oficina d’atenció al Ciutadà 

OAVD Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte 
 

OP Ordre d’allunyament 
 

PG-ME Policia General-Mossos d’Esquadra 

PL Policia Local 

SIAD Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
 

SAR Servei d’Acolliment i recuperació  (Casa d’acollida) 

SIRAJ Sistema de Registres Administratius de Suport a 
l’Administració de Justícia. 

SSB Serveis Socials Bàsics 
 

 
 



ANNEX 17: GLOSSARI DE TERMES: 
 
Agressió sexual: Tipus de maltractament o violència sexual que fa referència a 
qualsevol activitat sexual que es produeix amb violència i/o intimidació i sense el 
consentiment d’una de les parts, atemptant contra la llibertat sexual d’una persona, en 
aquest cas la dona. 
 
Assetjament sexual: Tipus de maltractament o violència sexual que fa referència a 
qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, amb el 
propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la dona, especialment, quan es crea 
un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 
 
Assistència: acte d’assistir o d’ajudar a algú. 
 
Atenció : El conjunt d’accions destinades a una persona perquè pugui superar les 
situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, familiar i 
social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació necessària sobre els 
recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació. 
 
Detecció : la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics que 
permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència, tant si apareix de forma 
precoç com de forma estable, i que permetin també conèixer les situacions en les 
quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat. 
 
Explotació sexual: es dóna quan la dona o el/la menor és obligat o induït a activitats 
de prostitució i/o pornografia. 
 
Evidència : Situacions en les quals el professional que atén a la persona comprova 
que hi ha indicadors evidents que una altra persona n’ha abusat o l’ha maltractat 
greument, ja sigui amb accions o per negligència. Aquesta situació inevitablement 
comportarà la intervenció del sistema penal. 
 
Factor de risc : Conjunt de circumstàncies que poden comportar una major probabilitat 
de partir situacions de violència. 
 
Indicadors : Un indicador social és una mesura de resum, de preferència estadística, 
referida a la quantitat o magnitud d'un conjunt de paràmetres o atributs d'una societat. 
Permet ubicar o classificar les unitats d'anàlisi (persones, nacions, societats, béns, 
etc.). Pel que fa al concepte o conjunt de variables o atributs que s'estan analitzant. 
 
Prevenció : el conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la 
problemàtica de la violència per mitjà de la reducció dels factors de risc, i impedir-ne 
així la normalització, i les encaminades a sensibilitzar la ciutadania en el sentit que cap 
forma de violència no és justificable ni tolerable. 
 
Recuperació : l’etapa del cicle personal i social d’una persona que ha viscut situacions 
de violència en què es produeix el restabliment de tots els àmbits danyats per la 
situació viscuda. 
 
Reparació : el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals, 
sanitàries, educatives i similars, preses pels diversos organismes i agents 
responsables de la intervenció en l’àmbit de la violència, que contribueixen al 
restabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda. 
Registre Central per a la Protecció de les Víctimes  de Violència Domèstica : base 
de dades a la qual poden accedir la policia judicial, els fiscals i els jutges. Aporta 



criteris als jutges per resoldre les mesures civils que han de regular separació, divorci 
o les relacions amb els fills. També proporciona informació a la policia judicial per 
investigar casos de violència habitual i tramitar-los com a justícia ràpida.. Hi consten 
totes les mesures de seguretat decidides en sentencia, i també les mesures cautelars i 
les ordres de protecció determinades als procediments penals. 
 
Sensibilització: el conjunt d'accions pedagògiques i comunicatives encaminades a 
generar canvis i modificacions en l'imaginari social que permetin avançar cap a 
l’eradicació de la violència 
 
Sistema de Registres Administratius de Suport a l’A dministració de Justícia 
(SIRAJ): Sistema desenvolupat pel Ministeri de Justícia. Accés al registre Centra de  
Mesures Cautelars (RMC), requisitòries i sentències fermes i al Registre Central per a 
la protecció de les víctimes de la violència domèstica. 
 
Sospita fonamentada : Situacions en les quals, tot i els indicadors detectats, el 
diagnòstic no permet confirmar en aquesta primera valoració la certesa de 
maltractaments. 
 
Victimització secundària o revictimització : el maltractament addicional exercit 
contra les persones que es troben en situacions de violència com a conseqüència 
directa o indirecta dels dèficits .quantitatius i qualitatius. de les intervencions dutes a 
terme pels organismes responsables, i també per les actuacions desencertades 
provinents d’altres agents implicats. 
 
Violència : L’ús deliberat de la força física o el poder, ja sigui en grau d’amenaça o 
efectiu, contra un/a mateix/a, una altra persona o un grup o comunitat, que causi o 
tingui moltes probabilitats de causar lesions, mort, danys psicològics, trastorns del 
desenvolupament o privacions. 
 
Violència econòmica: Consisteix en la privació intencionada i no justificada de 
recursos per al benestar físic o psicològic, i la limitació en la disposició dels recursos 
propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella. 
 
Violència física: Comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos humà, amb 
el resultat o risc de produir una lesió física o dany.  
 
Violència masclista: la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació 
de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions 
de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o 
psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a 
resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit 
públic com en el privat. 
 
Violència psicològica: Comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi 
una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexacions, 
d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament o 
qualsevol alta limitació del seu àmbit de llibertat. 
 
 
 
 
 
 
 



Serveis per a dones en situació de risc de patir vi olència masclista: 
 

a) Línia d’atenció a dones en situació de risc per violència masclista: 
 

Equip de professionals que  ofereix atenció i informació sobre els recursos públics i 
privats disponibles per a les dones que pateixen violència masclista. S’hi pot contactar 
per telèfon, xat o correu electrònic. Fa el seguiment telefònic dels casos en què s’ha 
produït un situació d’emergència i ho comunica a l’Institut Català de les Dones. 
Treballa coordinadament amb el Servei de Trucades d’Urgència 112 Catalunya. 
El servei és permanent i gratuït 

 
Telèfon: 900 900 120 

 
Correu electrònic: 900900120@gencat.cat  

 
 

b) Serveis d'atenció i acolliment d'urgències : Residència d’estada temporal 
que ofereix un entorn segur i recursos per resoldre la situació de crisi. Servei 
especialitzat que el poden rebre les dones que estan, o han estat, sotmeses a 
situacions de violència masclista i els seus fills i filles 

 
c) Serveis d'acolliment i recuperació:  És una residencia d’estada temporal que 

ofereix protecció i suport personal, psicològic, mèdic, social, i jurídic per facilitar 
la recuperació i l’autonomia personal. 

 
Aquest servei el pot rebre qualsevol dona que pateix o hagi patit qualsevol 
forma de violència masclista, i els seus fill i filles. 
 
És gratuït i no és necessària una denuncia prèvia. 

 
d) Serveis d'intervenció especialitzada : Equip de professionls que ofereixen 

informció i atnció social, legal i terapèutica especialitzada. 
Poden rebre aquest servei les dones en procés de recuperació de la violència 
masclista, i els seus fills i filles 

 
e) Serveis tècnics de punt de trobada : Equip de professionals que atenen 

famílies en procés de separació o divorci conflictiu i els ofereixen un espai 
neutral on complir el règim de visites dels fills i filles. Ha de ser decretat en 
sentència judicial o per derivació de SAIA. 
 
Servei gratuït 
 



ANNEX 18: DIRECTORI DE SERVEIS DE LA XARXA D’ATENCI Ó A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA A LA CONCA DE BARBERÀ  

SERVEIS MÈDICS 
 

CAP Montblanc: 
o Horari d’atenció: atenció les 24 hores del dia inclosos laborables i festius 
o Telèfon de contacte: 977 86 00 89 
o Adreça:Jaume Llecha, s/n 
o Codi postal: 43400 Montblanc 
o Adreça electrònica: : montblanc.tarte.ics@gencat.cat   i lpanades.tarte.ics@gencat.cat  

 

CAP DE Santa Coloma de Queralt:  
o Horari de centraleta: de 8.00 a 21.00. Fora d’aquest horari cal trucar al 061 
o Horari d’atenció mèdica: les 24 hores  
o Telèfon de contacte: 977 88 07 78 
o Adreça: Carrer de la Segarra, 3 
o Codi postal: 43420 
o Adreça electrònica : gisstacoloma.cc.ics@gencat.cat   i dirstacoloma.cc.ics@gencat.cat   

 
 

ÀREA BÀSICA DE Tàrrega: 
      Aquesta ABS dóna atenció als habitants dels municipis de Passant i Belltall 

o Horari d’atenció: les 24 hores  
o Telèfon de contacte: 973310852 // 902111444 
o Adreça: Carrer de Salvador Espriu s/n.  
o Codi postal:25300 Tàrrega 
o Adreça electrònica : tarrega.director.lleida.ics@gencat.cat  

  
 

ÀREA BÀSICA ALT CAMP OEST: 
Els habitants del municipi de Vilaverd  són usuaris del CAP d’ Alcover  
o  Horari d’atenció: de 8.00 h a 21.00 h. Fora d’aquest horari els pacients poden optar a personar-se al CAP Montblanc, al PIUS Hospital o trucar al 

112. 
o Telèfon de contacte: 977 76 06 90 
o Adreça: Fonts de la Glorieta s/n  
o Codi postal: 43460 Alcover 
o Adreça electrònica de la treballadora social (Montse Iglesias): treball-social@absaco.org  
o Direcció: administració@absaco.org  

    
 

PIUS Hospital de Valls 
o Plaça de Sant Francesc,1 
o 43800 Valls 
o Tel: 977 61 30 00 / 977 60 91 75 (directe Treball Social) 
o Fax: 977 60 50 14 
o Correu electrònic: chernandez@piushospital.cat   

 
 

CENTRE DE SALUT MENTAL (CSM) 
o Adreça: Carrer de Mossèn Martí, 18. 43800 Valls 
o Telèfon:977609012 
o Fax: 977622244 
o Correu de la TS: jereza@peremata.com  
o Correu electrònic general del CSM: csmvalls@peremata.com  

 
 

CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTOJUVENIL (CSMIJ) 
o Adreça: Carrer de Mossèn Martí, 18. 43800 Valls 
o Telèfon: 977614693 
o Fax: 977622244 
o Correu electrònic general del CSM: csmvalls@peremata.com  

 

 
SERVEIS SOCIALS 
 

EQUIP BÀSIC DE SERVEIS SOCIALS 
o Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
o Àrea de Benestar Social 
o C/de St. Josep, 18,  
o 43400 Montblanc 
o Telèfon: 977 86 12 32 
o Fax: 977862424 
o Correus electrònics: langles@concadebarbera.cat  i  jpere@concadebarbera.cat   

 
 

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 
o Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
o Àrea de Benestar Social 
o C/de St. Josep, 18,  
o 43400 Montblanc 
o Telèfon: 977 86 12 32 
o Fax: 977862424 
o Correu electrònic: siad@concadebarbera.cat  

 
 

SERVEI D'ATENCIÓ I ACOLLIMENT D'URGÈNCIA  
o Tel. 616215433 

 
 

SERVEI D'ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ (CASA D'ACOLLIDA)   
Unitat d’Actuacions en matèria de Violència Familiar: 
Tècniques de la Unitat d’Actuacions en Matèria de Violència Familiar: Amàlia Tarrés i Rosa Gallardo 
o Telèfons de la Unitat: 93 483 12 91 – 93 483 17 47.  
o Fax de la unitat: 93 483 10 30 
o Correus electrònics: atarres@gencat.cat  i  rgallardoc@gencat.cat  

 
 

SERVEIS DE PIS AMB SUPORT: 
Unitat d’Actuacions en Matèria de Violència Familiar: 
Tècniques de la Unitat d’Actuacions en Matèria de Violència Familiar: Amàlia Tarrés i Rosa Gallardo 
o Telèfons de la unitat: 93 483 12 91 – 93 483 17 47.  
o Fax de la Unitat: 93 483 10 30 
o Correus electrònics: atarres@gencat.cat   i  rgallardoc@gencat.cat  

 



 
SERVEIS ESPECIALITZATS  
 

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 
Coordinació Territorial  

o Carrer de Sant Francesc, 3. 43003 Tarragona 
o Tel. 977 24 13 04 
o Fax: 977 21 12 62 
o Correu electrònic: dolors.daroca@gencat.cat   i  icd.tarragona@gencat.cat   

 
 

CENTRE D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA 
o C/ de Cristòfol Colom 28, 1r. 43003 Tarragona 
o Telèfon: 977 92 04 06 
o Fax: 977 92 04 05 
o Correu electrònic: cie.tarragona@gencat.cat   

                                 
 

SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA PER A LES DONES (24H)  
o Tel. 900900120 
o Correu electrònic: 900900120@gencat.cat  

 
 

TELÈFON ESTATAL D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA  
o 016 

 
 

TELÈFON D’ EMERGÈNCIES SOCIALS  
o 112 

 

SERVEIS POLICIALS 
 

COMISSARIA DEL MOSSOS D’ESQUADRA MONTBLANC - GRUP D ’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA   
o C/ del Regne de Nàpols, 2 43400 Montblanc 
o Tel. 977 92 61 70 
o Fax: 977 92 61 71 
o Correu electrònic: itpg6681@gencat.cat    
 

 

VIGILANTS MUNICIPALS DE SANTA COLOMA DE QUERALT  
o Adreça: 

-Ajuntament: Plaça Major núm. 1 
-Oficina: Passeig de la Muralla núm. 15 

o 43420 Santa Coloma de Queralt 
o Tel. 665918139 
o Correu electrònic: vigilancia@stacqueralt.altanet.o rg  
 

 

POLICIA LOCAL DE MONTBLANC 
o Adreça: Muralla de St. Jordi núm.35 
o 43400 Montblanc 
o Telèfon 977862696, 646978420 (telèfon de la patrulla en servei 24 h/dia) i 646978421(telèfon de la cap de la PL de Montblanc  d’atenció continuada les 

24 hores) 
o Correu electrònic: oscar17@montblanc.cat   

          

SERVEIS JUDICIALS  
 

OFICINA D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE 
o Lluís Companys, 10, 1a. planta. 43005 
o Tarragona 
o Tel. 977 92 01 08  
o Fax. 977 92 01 09  
o victimatarragona.dj@gencat.cat  

 
 

EQUIP D’ASSESSORAMENT TÈCNIC PENAL 
o Lluís Companys, 10, 1a. planta. 43005 
o Tarragona 
o Tel. 977 92 05 07 
o Fax. 977 92 05 08 
o etp.tarragona.dj@gencat.cat  

 
 

JUTJAT NÚM. 1 DE PRIMERA INSTÀNCIA, INSTRUCCIÓ I VI OLÈNCIA SOBRE LES DONES DE  VALLS 
o Ctra. del Pla, 35-37. 43800 Valls 
o Tel:977 60 81 01 
o Fax: 977 60 81 11 

 
 

MINISTERI FISCAL - AUDIÈNCIA PROVINCIAL. FISCALIA 
o Av. del President Lluís Companys, 10. 43005 Tarragona. 
o Tel. 977 92 01 00 
o Fax: 977 92 01 10 

 
 

COL·LEGI OFICIAL D’ADVOCATS DE TARRAGONA - SERVEI D ’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA 
 

o c/ Enric d Ossó nº1, 43005 – Tarragona 
o Tel: 977212360 (Servei d’assistència jurídica gratuïta) 
o Tel: 977212709 (SOJ – Servei d’Orientació Jurídica) 
o Fax. 977 240650 
o Correu electrònic: secretaria@advocatstarragona.com   
o Pàgina web: http://www.advocatstarragona.com/ 

 

 




