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1. Justificació 

 

Davant les diverses manifestacions de les violències masclistes (VM) presents a la nostra societat i la 

visibilitat creixent d'aquesta problemàtica, malgrat l'absència de xifres oficials actualitzades, valorem 

imprescindible l'elaboració d'un document que reculli unes línies d'actuació de cadascun i cadascunes de les 

i dels professionals que atenen o poden atendre a les dones, que acudeixin al nostre centre a causa d'una 

violència masclista. 

 

Entenem que les violències masclistes, entre elles la violència sexual, són situacions de greu impacte en 

diferents esferes de la persona que la pateix: física, emocional, social i legal. Això posa en evidència la 

necessitat d'una intervenció multidisciplinar per tants professionals com necessiti la pacient en cada fase del 

seu procés i que abordi totes les dimensions afectades per causa d’ aquesta violència patida. 

 

En aquest sentit, la dona que arriba als diferents serveis del nostre centre, principalment els Serveis 

d'Urgències, requereix una actuació immediata per la serva atenció i cura física, però també, i igual 

d'important, és l'atenció i acompanyament social i psicològic especialitzat i immediat. 

 

Així doncs, una primera acollida,  el suport i acompanyament psicosocial i l'activació de recursos/dispositius 

específics és determinant per facilitar el seu procés de recuperació. 

 

Aquest document té per objectius, establir unes línies bàsiques d'actuació, servir de guia per l'abordatge 

d'aquestes situacions i per la coordinació necessària entre els diferents perfils professionals que han 

d'intervenir, dins el nostre centre, per tal d’oferir a les dones supervivents de la VM una atenció integral i de 

qualitat. 

 

 

2. Marc Legal 

 

La violència contra les dones va ser reconeguda com a problema de Salut Públic por l'Organització Mundial 

de la Salut en 1996, posant de manifest les greus conseqüències sobre la salut en totes les seves esferes i en 

el sistema sanitari. La magnitud que ha aconseguit en els últims anys, fa que la violència es trobi actualment 

entre les prioritats en salut. Es precisa per tant, concentrar els esforços de manera que les intervencions per 

a la prevenció, la detecció i l'adequada atenció a les dones víctimes siguin cada vegada més efectives. 

Importància que queda emmarcada en l’elaboració de diferents documents marcs i legislatius a nivell 

autonòmic, estatal i internacional que s’exposen a continuació:  
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Àmbit de la salut: 
 
• Protocol Comú d'actuació sanitària contra la violència de gènere. 

 

A l'abril de 2007 i actualitzat el 2012 el Ministeri de Sanitat, va editar el Protocol Comú d'actuació 

sanitària contra la violència de gènere, com a eina fonamental per al personal sanitari, amb l'objectiu de 

proporcionar unes pautes d'actuació homogènies en els casos de violència, destacant que les 

característiques d'aquesta mena de violència requereix la implicació activa de tot el personal dels serveis 

sanitaris a través d'intervencions inter disciplinaries (Prevenció-Detecció-Intervenció-seguiment). 

 

El no reconeixement d'una situació de maltractament com a condicionant d'un problema de salut, 

especialment per figures dotades de «autoritat» com és el personal sanitari, pot comportar una nova 

vitalització per a la dona que podria contribuir a la cronificació del maltractament i a la medicalització del 

problema. 

 

 2009 - Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la Salut. 

 

Document marc. La Violència contra les dones no és un fenomen nou, és un problema social històric que 

afecta al voltant del 9% de les dones de Catalunya i que, tal com mostren els darrers informes de l’OMS, 

té un impacte inqüestionable sobre la seva salut.  

 

 El Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010 

 

Com a marc de referència de totes les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en l’àmbit de la 

salut, ja reconeix la violència envers les dones com un problema de salut que cal abordar i recull 

estratègies prioritàries per fer-ho. 

 

 Pla nacional d’urgències de Catalunya.  Planuc 2017 

 

Abordatge de la problemàtica social als dispositius d’Urgències Integrant en la cartera de serveis 

d’urgències i atenció continuada l’abordatge de les necessitats socials del ciutadà. 

 

Àmbit legislatiu autonòmic  

 

 2021 - Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar 

la violència masclista està en vigor des del passat dia 13 de gener de 2021. 

Novetats d’aquesta llei; entre altres, trobem que aquesta llei introdueix el concepte de diligència 

deguda, consentiment sexual, violència en l’àmbit institucional, dret a l’assistència lletrada per les 

víctimes de violència masclista, interseccionalitat i l’atenció a dones transgènere. 

 Diligència deguda: Obligació per les administracions públiques en els àmbits dels serveis d’informació i 

atenció a les dones, l’àmbit educatiu, de la salut, de les forces i cossos de seguretat. Afirma que la seva 

falta d'aplicació per part de l'Estat suposa una forma de violència. La llei reconeix que la violència 
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institucional pot provenir de l'actuació d'un sol "acte o pràctica greu", de la "reiteració d'actes o 

pràctiques de menor abast que generen un efecte acumulat", de l'omissió d'actuar quan es conegui 

l'existència d'un perill real o imminent, i de les pràctiques o omissions que tenen 

conseqüències revictimizadores sobre les dones.  

 Consentiment sexual: es fixa com a requisit essencial la necessitat de la voluntat expressa 

 Violència en l’àmbit institucional, com les accions i omissions de les autoritats, personal públic i agents 

de qualsevol organisme que retardin, obstaculitzin o impedeixin l'exercici dels drets que reconeix la 

present llei per a assegurar una vida lliure de violència masclista". S’inclou la utilització del Síndrome 

d'Alienació Parental. Segons el text de la llei, també és violència institucional". 

 Dret a assistència lletrada per les víctimes de Violència Masclista: quan es vulgui denunciar 

qualsevol de les manifestacions de la violència masclista, dret que en el moment de interposar la 

denúncia es preveu que els agents de policia requereixin dels col·legis de l’advocacia corresponents, 

la presència de lletrat. 

 Interseccionalitat o intersecció d’opressions en la violència contra les dones, és la concurrència de la 

violència interrelacionada amb altres eixos de discriminació, com l’origen, el color de la pell, el 

fenotip, ètnica, religió, situació administrativa, edat, classe social, entre d’altres. 

 Atenció a dones transgènere que no tenen la menció de sexe registrada com a dona en la 

documentació oficial, s’equiparen a altres dones que han patit violència masclista en la mesura que es 

reconeixen com a dones.  

 Llei 5/2008  Dret de les dones a eradicar la violència masclista    

 

Defineix la violència masclista (VM) com la 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, i que inclou amenaces, 

intimidacions i 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. 

 

Estableix l’obligatorietat de tenir protocols per a una intervenció coordinada contra la violència 

masclista que han d’incloure  un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació 

dels agents implicats i definir la successió d’actes que s’han de seguir per executar-los correctament.  

 

 Llei 14/2010, del Parlament de Catalunya, de 27 de maig, Pel que fa al maltractament Prenatal i a 

la protecció del futur nadó, l’Article 100.3  

 

Tots els professionals, especialment els professionals de la salut, els serveis socials i de l’educació, han 

d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement de la situació de risc o de desemparament en 

que es troba un infant o adolescent, d’acord amb els protocols específics i en col·laboració i coordinació 

amb l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents. Aquesta 

obligació inclou la de facilitar la informació i la documentació que calgui per a valorar la situació de 

l’infant o l’adolescent. 
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Article 95 d’aquesta Llei, Atenció a infants i adolescents que conviuen amb situacions de violència 

masclista. La Generalitat, per mitjà del departament competent de la xarxa de recursos sobre violència 

masclista, té l’obligació de desenvolupar l’atenció especialitzada adreçada a infants i adolescents que 

conviuen amb situacions de violència masclista en l’àmbit familiar, tal com recull la Llei 5/2008, del 24 

d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en el marc dels serveis d’atenció integral 

que formen part de la dita xarxa de recursos i d’una manera coordinada amb l’organisme competent en 

infància i adolescència 

 

 

Àmbit legislatiu estatal: 

 

 Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere  

Estableix mesures de sensibilització i intervenció en l’àmbit sanitari, entre altres,  de detecció precoç i 

atenció física, psicològica i altres mesures de protecció social a les víctimes. 

 

 Llei de Enjudiciament Criminal: Respecte a la obligació dels professionals de salut a intervenir als casos 

de violència de gènere: Tots els professionals estem obligats a intervenir davant d'una situació de 

violència masclista, en qualsevol de les seves manifestacions i això és un compromís legal i deontològic. 

Així es recull en la Ley de Enjuiciamiento Criminal:  

 

Article 262  Els que per raó dels seus càrrecs, professions o oficis tinguessin notícia d'algun delicte públic, 

estan obligats a denunciar-ho immediatament al ministeri fiscal, al tribunal competent, al jutge 

d'instrucció i, si no, al municipal o al funcionari de policia més proper al lloc, si es tracta d'un delicte 

flagrant. 

 

Article 355 Si el fet criminal que motiva la formació d'una causa qualsevol consisteix en lesions, els 

metges que assisteixin al ferit estaran obligats a donar part del seu estat i avenços en els períodes que 

se'ls assenyalin, i que tingui lloc qualsevol novetat que mereixi ser en coneixement de el jutge instructor. 

 

 Codi penal Article 450:   

 

1. El qui, podent fer-ho amb la seva intervenció immediata i sense risc propi o aliè, no impedeixi la 

comissió d'un delicte que afecti les persones en la seva vida, integritat o salut, llibertat o llibertat 

sexual, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys si el delicte és contra la vida, i la 

de multa de sis a vint en els altres casos, llevat que a el delicte no impedit li correspongui igual o 

menor pena, en aquest cas s'ha d'imposar la pena inferior en grau a la d'aquell. 

 

2. En les mateixes penes incorre qui, podent fer-ho, no acudeixi a l'autoritat o als seus agents perquè 

impedeixin un delicte dels previstos en l'apartat anterior i de la pròxima o actual comissió tingui notícia. 
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Àmbit legislatiu internacional: 

 

 1979. Convenció per l’eliminació de tots els tipus de discriminació contra les dones. Assemblea General 

Nacions Unides. 

 1989. Recomanació general als Estats per a que s’actuï en la protecció a les dones contra la violència de 

tot tipus, en l’àmbit familiar, laboral, o qualsevol altre entorn social. Comitè per a l’eliminació de la 

discriminació contra les dones. 

 1992. Reconeixement de la violència contra les dones com a discriminació i violació de drets humans. 

Comitè per a l’eliminació de la discriminació contra les dones.   

 1993, Viena. Declaració i programa d’acció que va presentar la violència de gènere com a un fenomen 

estructural i universal. Conferencia mundial de Nacions Unides sobre Drets Humans. 

 Desembre 1993. Declaració per l’eliminació de la violència vers les dones. Assemblea General de 

Nacions Unides.   

 1995, Beijing. 4a Conferencia de dona, Nacions Unides. 

 2002. Recomanacions REC (2002) per a la protecció en la violència contra les dones. 

 2005. Convenció per a l’acció contra el Tràfic d’éssers humans. 

 2011. Convenció d’Istanbul. Convenció per a la prevenció i combatre la violència contra les dones i 

violència domèstica.  

 

 

3. Manifestacions de la violència masclista 

 

Definicions: 

 

 Violència de gènere: És 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 i psicològic, tant si 

es produeix en l’àmbit públic com en el privat. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar 

la violència masclista. 

 

 Per «violència contra la dona» s'haurà d'entendre una violació dels drets humans i una forma de 

discriminació contra les dones, i es designaran tots els actes de violència basats en el gènere que 

impliquen o poden implicar per a les dones danys o sofriments de naturalesa física, sexual, psicològica o 

econòmica, incloses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de 

llibertat, en la vida pública o privada. Article 3, a. del Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita 

contra la violència contra la dona i la violència domèstica. Istanbul 2011 

 

 Formes i àmbits de la Violència Masclista 

 

A continuació es defineixen les formes i àmbits de violència masclista esmentats en la Llei 17/2020, del 

22 de desembre, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, de modificació de la Llei 5/2008, 

del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  
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FORMES DE VIOLENCIA MASCLISTA 

Violència 

física 

Acte de força contra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió 

física o un dany. 

Violència 

psicològica 

Conducta o omissió que produeix en una dona una desvaloració o un patiment. 

També degut a l’amenaça o causació de violència física o psicològica contra l’entorn 

afectiu de la dona, els bens i propietats de la dona (violència ambiental) i els animals 

amb els quals té vincle d’afecte. 

Violència 

sexual 

Qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona; 

amb independència del vincle que hi hagi entre la dona i l’agressor o agressors. 

Inclou: accés corporal, mutilació genital femenina o risc de patir-ne, matrimoni 

forçat, tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual, assetjament sexual, entre 

d’altres conductes. 

Violència 

obstètrica i 

vulneració 

dels drets 

sexuals i 

reproductius 

Impedir o dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de 

decisions autònomes i informades. Inclou l’esterilització forçada, embaràs forçat, 

impediment d’avortament en els supòsits legalment establerts i la dificultat per 

accedir als mètodes contraceptius, de prevenció d’ITS i VIH. També a les practiques 

ginecològiques i obstètriques que no respectin les decisions, el cos, la salut i els 

processos emocionals de la dona. 

Violència 

econòmica 

Privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic 

d’una dona, i si escau llurs fills o filles. L’impagament reiterat i injustificat de pensions 

alimentàries estipulades en cas de separació o divorci i l’apropiació il·legítima de 

béns de la dona. 

Violència 

digital 

Actes de violència masclista i misogínia en línia que afecten la dignitat i els drets de 

les dones. 

Violència de 

segon ordre 

Violència física o psicològica, represàlies, humiliacions i la persecució contra les 

persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. 

Violència 

vicaria  

Violència exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provocar un dany 

psicològic a la mare. 

 

 

 

AMBITS ON ES POT MANIFESTAR LA VIOLENCIA MASCLISTA 

Àmbit de la parella Àmbit familiar Àmbit laboral Àmbit social o comunitari 

Àmbit digital Àmbit institucional Àmbit de la vida política i 
esfera pública de les 

dones. 

Àmbit educatiu 
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 Indicadors de sospita de Maltractament/VM 

Com a professionals sanitaris tenim una gran responsabilitat en la detecció i actuació dels casos de VM 

El present apartat del protocol defineix quins són els indicadors o signes d’alerta  que ens indiquen 

l’activació del protocol de VM, per a l’atenció a les dones que es troben en una situació de violència 

masclista.  

INDICADORS/SITUACIONS/FACTORS DE SOSPITA DE VM  

ACTIVACIÓ DEL PROTOCOL DE VIOLENCIA MASCLISTA 

ACTIVACIÓ 

DIRECTA 

 Per manifestació directa de la víctima o acompanyant de patir una situació de 
violència masclista. 

 Pacient derivada per violència masclista per altres dispositius (SEM, ABS, CUAP, 
cossos de seguretat, altres) 

 Antecedent de violència masclista recent  

 

ACTIVACIÓ 

INDIRECTA 

Detecció en el 
moment de 
l’anamnesi 

d’indicadors 
de sospita de 

relacions afins 
a VM 

(en exploració 
HCC o HC) 

Interrelació de 
factors 

 

 Problemes de salut freqüents (símptomes somàtics i psicològics 
repetitius)  

 Períodes de híper freqüentació i/o abandonament dels serveis 
sanitaris o tractaments sense diagnòstic que ho justifiqui 

 Lesions: 
 incongruència mecanisme causal de la lesió/ tipus 

lesió i relat  
 retràs en la demanda d’assistència 
 hematomes o contusions en àrees sospitoses  
 Lesions en diferents estadis evolutius 
 Lesions genitals  o a mames 
 Antecedents d’accidents repetit 

 IVE de repetició 

 ITS de repetició/recurrents 

 Ideacions/intents autòlisis 

 Submissió i dependència en la presa de decisions personals de la 
dona respecte la seva parella o altre membre de la unitat familiar 
masculina 

Actituds de la 
dona (a 

observar) 

 Labilitat emocional 

 Justificació/resta importància lesions 

 Estat d’ansietat, angoixa, irritabilitat 

 Actitud evasiva, incomoda. 

 Acompanyament constant de la parella u altra persona a la 
consulta 

 Si l’acompanya la parella, comportament vers ell (busca la seva 
aprovació)  

 Conductes de risc 

Actituds de la 
parella  si 

l’acompanya (a 

observar): 

 Controlador, contesta principalment ell 

 Molt  preocupat o al contrari, es mostra despreocupat 

 Vol estar present a tot el procés assistencial 
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4. Objectiu 

 

La finalitat del present protocol és sistematitzar les actuacions de totes i tots les/els professionals treballant 

interdisciplinària i unificadament per donar una atenció integral a la dona víctima de VM, en tots el nivells 

d’actuació: Urgències, Unitat de Cures Intensives (UCI), Hospitalització, Consultes Externes i Hospital de Dia; 

optimitzant tots els recursos, garantint la continuïtat assistencial i promovent els canvis que siguin necessaris 

per la protecció de la dona. 

 

Objectius: 

 

 Detectar i Identificar les situacions de VM de manera precoç 

 Abordar de manera integral les situacions de violències masclistes detectades a la nostra institució.  

 Sistematitzar les actuacions dels diferents equips professionals davant aquestes situacions de 
violència masclista. 

 Sensibilitzar a tots els i les professionals per tal d’identificar els factors de risc. 

 Revisar i actualitzar periòdicament els protocols, procediments, legislació i circuits en matèria de 
VM. 

 

5. Professionals implicats 

 

Aquest protocol va destinat a totes i tots aquelles/s professionals que puguin detectar indicadors de risc de 

maltractament a la dona, tal com equips mèdics, equip de treball social sanitari, equips d’infermeria, equip 

de salut mental i altres professionals, si s’escau i des de qualsevol servei de l’Hospital: Urgències, UCI, 

Hospitalització, Hospital de Dia o Consultes Externes. 

 

6. Població diana (si procedeix) 

 

Dona que presenta indicadors d’haver patit o estar en situació de violència masclista. 
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7. Descripció del protocol 

 

 

 Activitats professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuació es desenvolupa quina és la funció dels i les professionals que atenem a una dona, que 
verbalitza o bé, hi ha una detecció de sospita de violència masclista. A nivell transversal la/el referent 
assistencial de HUVH (equip d’infermeria, equip mèdic o equip de treball social sanitari) realitzarà la visita i 
l’acompanyament i suport emocional a la dona. És important vetllar per crear un ambient idoni (espai, 
comunicació) realitzant una acollida que faciliti que la dona es senti segura, protegida i tractada amb 

respecte; per tal de garantint la seva confidencialitat  i evitar la revictimització.   
 
Finalitzada l’atenció mèdica, es realitzarà la valoració del risc mitjançant l’eina de  l’RVD, mantenint en tot 
moment, les condicions d’espai adequades, esmentades anteriorment. 
 
Cada equip exerceix funcions pròpies de la seva competència en els diferents moments d’atenció a la pacient 
durant l’assistència a HUVH, les diferents activitats per equips són: 
 
 

EQUIP D’INFERMERIA 

 Primera acollida de la pacient, el cribratge és fonamental per tal de valorar conjuntament amb 

altres equips assistencials l’activació del protocol de VM. 

 Coordinació intrahospitalària amb els equips mèdic i treball social (si circuit entre àrees amb equip 

infermeria o veure algoritme) 

 Valoració del risc:  mitjançant l’instrument RVD (en horari de la guàrdia . Veure algoritme pag.14) 

 

• Cribatge 

• Acollida 

• Coordinacions equip mèdic i TSS 

• Valoració del risc  i actuacions en funció nivell de risc (en horari de 
la guarida) 

Equip 
Infermeria 

 

• Exploració mèdica 

• informe mèdic amb diagnòstic clar 

• Valoració del risc  i actuacions en funció nivell de risc (en horari de 
la guardia) 

• Part judicial (preceptiu) 

• Comunicat a Fiscalia (si s'escau RVD) 

• Registre  

Equip Mèdic 

• Acollida 

• Entrevista exploració socio familiar-Diagnostic social 

• Acompanyament i suport emocional  

• Valoració del RISC i actuacíons en funció nivell nivel de risc 

• Orientació i assesorament 

• Coordinacións amb recursos especialitzats 

• Registre  

Treball Social 
Sanitari 
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EQUIP DE TREBALL SOCIAL SANITARI 

 Coordinació intrahospitalària amb equips mèdic i d’infermeria. (si circuit entre àrees amb equip 

infermeria o veure algoritme pag.14) 

 Acollida de la pacient durant assistència a HUVH. 

 Valoració del risc mitjançant l’instrument RVD (en horari de Treball Social Sanitari HUVH. Veure 

algoritme) 

 Valoració social, informació, assessorament i orientació a la dona sobre drets, dispositius i 

equipaments del territori per a la protecció i acompanyament. 

 Coordinació externa amb els dispositius de territori de protecció i atenció a la dona supervivent de 

violència masclista, i altres que es valorin adients d’acord amb la situació de risc valorada. 

 

EQUIP MÈDIC 

 Acollida presencial de la pacient durant assistència a HUVH. (si circuit entre àrees amb equip 

infermeria o veure algoritme pag.14) 

 Coordinació intrahospitalària amb equip d’infermeria i treball social Sanitari. 

 Elaboració d’informe mèdic (IM): s’orienta a que la redacció sigui clara i complerta amb el 

diagnòstic de les lesions i el tractament 

 Part judicial  - Part de lesions 

Sempre en tots els casos d’agressions, tant si la pacient ingressa com si no.  

Hi ha l’obligació legal de posar en coneixement de l’autoritat judicial l’existència de lesions o d’altres 

símptomes davant de la constatació de violència; obligació que es compleix mitjançant la notificació 

al jutjat de l’informe de lesions. S’ha d’informar a la dona d’aquesta notificació. 

 Comunicat a fiscalia : 

Només en els casos que l’equip responsable de l’atenció valora com a situació d’alt risc per a la dona 

i/o persones dependents (fill/filles, altres) ja sigui mitjançant:  

 

- Valoració amb RVD resultat risc alt, i la dona malgrat estar informada de la situació d’alt risc, 

rebutja protecció i torna amb l’agressor. 

 

Aquesta comunicació es realitza amb el coneixement de la dona  

 

S’informarà de l’obligatorietat legal dels i les professionals que atenen situacions de violència amb 

lesions  greus i/o amb situació d’alt risc, de posar els fets en coneixement de les autoritats. 

 Qui ho ha de fer i signar: 

            L’equip mèdic que ha/han atès el cas + la infermera o  TSS (com a mínim 2 professionals)   

 Com s’ha de fer: 

- Omplir el model de comunicat (adjunt ) amb el màxim de dades possible. 

- Adjuntar el Protocol RVD si s’ha utilitzat + informe mèdic 

-           Remetre a la Fiscalia de Barcelona, per fax: 93 554 87 48  

 
Full de registre  

Emplenar sempre, tant sí la dona manifesta l’agressió com en el cas de sospita raonable de violència. 

Dipositar-ho a la bústia instal·lada a la sala de treball d’urgències dels tres hospitals. 
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 Actuació dels professionals als casos de Violència Sexual 
 

Activar protocol establert d’Urgències a l’àmbit territorial: 

 

 

 

 

 

Informació rellevant a recollir: 

 

Explorar les circumstàncies en què ha 

tingut lloc la violència sexual,  

Qui ha estat la persona agressora,  

Si es tracta d’un fet repetit,  

Si la dona és autònoma econòmicament,  

Nucli familiar i/o de convivència,  

Si té fills a càrrec, 

Si conviuen en un clima de violència,  

Si disposa de suport per part de l’entorn 

familiar i proper, etc. 

 

ACTUACIONS DAVANT VIOLÈNCIA SEXUAL (VS) 
 

Físics:  

 Atenció i cura ginecològiques (en el cas de les 

dones. Veure protocol del servei) i de cirurgia (en el 

cas dels homes).  

 Assistència a altres lesions que se’n puguin haver 

derivat (oftalmològiques, otorrinolaringològiques, 

traumatològiques, quirúrgiques, etc.).  

 Avaluació del risc de contagis i teràpia preventiva.  

profilaxi de les ITS, valorar necessitat de profilaxi 

postexposició al VIH, Profilaxi de l'embaràs 

 Garantir seguiment mèdic iniciat al hospital  

Psíquics:  

 Inter consulta a psiquiatria/psicologia per valoració 

de l’estat emocional de la pacient. 

 

Socials:  

 Veure circuit actuació VM (pagina 14) 

 Coordinació amb recursos/ unitats 

d’atenció territori ABS, SSAP, ASSIR, 

CSMIJ, CSMA, etc. 

Aquesta avaluació és especialment important 
de cara a l’alta de la pacient. 
 
Legals:  

 Sol·licitud d'actuació de la medicina 
forense a través del comunicat a Jutjat 
de Guàrdia per tal de procedir a 
exploració conjunta. 

 Comunicat al Jutjat de Guàrdia 
 Informe a Fiscalia (En cas VS parella i 

RVD = Risc alt) 
 Presa de mostres en col·laboració 

metge forense Lesions < 7 dies. 
 Registre acurat en la història clínica.  

 

En els casos amb diagnòstic d’abús infantil o en cas de discapacitat psíquica de la dona, és obligatori 
comunicar-ho a les autoritats pertinents, independentment del consentiment de tutors o responsables.  
 

En cas de abús sexual a nen, nena o adolescent (<16 anys) de Barcelona ciutat, comunicar a l’equip EMMA 
(Equip multi disciplinar d’atenció a la violència infantil i adolescent de L’HUVH (Protocol específic) 

 
 

Pacients < 16 anys Urgències Hospital Vall d’Hebron. Activació Equip EMMA. Protocol específic 
 
Pacients > 16 anys amb agressió recent: Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
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 Actuació en horari Treball Social Sanitari de Dilluns a Divendres 8h fins 22h / caps de setmana de 8h a 
20h 
 
Mesures prèvies: 
 

 Donar prioritat en l’atenció sempre que sigui possible. 
 

 Trobar el lloc adient per a realitzar l’entrevista i respectar la intimitat i confidencialitat de la 
supervivent de la VG. 

 

 Fer l’entrevista a soles amb la dona, excloent la parella sí l’acompanya, amb l’excusa d’alguna   
exploració complementària 

 

 Sí la dona acut amb el fill menor, procurar que estigui al seu costat en tot moment i en un lloc visible 
per a la mare. Si ella necessita intervenció quirúrgica i/o ingrés i no hi ha cap familiar que pugui fer-
se’n responsable, demanar l’Ingrés social del nen a H. Infantil. 

 

 

Atenció mèdica i d’infermeria 

 

- Anamnesi (Intencionada). És fonamental pel procés de recuperació de la supervivent de VM, 

minimitzar el número d’entrevistes realitzades a la pacient, evitant la victimització secundària de 

la mateixa. En aquest sentit, serà important fer l’entrevista conjunta (Equip mèdic/infermeria) o 

bé traslladar l’ informació obtinguda en la primera acollida als equips als que es deriva el cas. 

- Valoració de les lesions, diagnòstic, prescripció i  tractament 

- Derivació a la treballadora social sanitària, referent  de violència masclista, a tots els casos de 

VM 

- A cada àrea de l’hospital hi ha un referent de Treball social sanitari en Violència masclista 

- Detectada la situació de Maltractament/Sospita, avisar a TSS de dilluns a divendres: 

 

H TRiC   de 8-15h ext. 3422 i 675.78.60.59  

H DiN    de 8-15h ext. 3014 i 671.78.45.85 

H G        de 8-22h busca 29365 

Caps de setmana (8h-20h) busca 29365 .    

 

- Als casos de Violència sexual comunicació al jutjat de guàrdia per demanar atenció conjunta 

metgessa/metge forense 

- Informe part judicial 

- Comunicar a Fiscalia: Quan es valori la existència de risc alt. Segons RVD.  

- Informe mèdic (IM) 
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 Actuació en horari de guàrdia: Dilluns a Divendres de 22h a 8:00 h. caps de setmana de 20 h a 8:00 h. i 
Festius 

 

Activar per donar atenció integral les 24 hores, els 365 dies de l’any. 

 

 Mesures prèvies 

 

 Donar prioritat en l’atenció sempre que sigui possible i en cap cas deixar-la a la sala d’espera 

 Trobar el lloc adient per realitzar l’entrevista i respectar la intimitat i confidencialitat de la dona  i 

mantenir-la sota supervisió de l’equip fins el final de l’atenció. 

 Fer l’entrevista a soles amb la pacient, excloent la parella si l’acompanya, amb l’excusa d’alguna 

exploració 

       complementària. 

 Si la pacient acut amb la filla/fill menor de edat, procurar que estigui al seu costat en tot moment i en 

lloc visible per a la mare. Si la pacient necessita intervenció quirúrgica i/o ingrés i no hi ha cap familiar 

que pugui fer se’n responsable, valorar l’ ingrés social de la nena, nen o adolescent que l’acompanya, 

a H. Infantil i/o coordinació amb els dispositius d’infància més adients. 

 

 

Atenció mèdica i d’infermeria 

- Anamnesi (Intencionada) 

- Valoració de les lesions, diagnòstic, prescripció i  tractament 

- Valoració del risc. Seguir actuacions segons el nivell de risc. Veure quadre d’actuació segons 

nivell de risc (adjunt annexa) 

- Als casos de Violència sexual comunicació al jutjat de guàrdia per demanar atenció conjunta 

metgessa/metge forense 

- Informe part judicial  

- Enviar correu a TSS (violenciamasclista@vallhebron.cat) a tots els casos de VM recollint les 

dades identificatives de la dona atesa, el número de historia, copia del RVD i full de registre 

- Informe mèdic (IM) 
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Dill-Div 8-22h/Caps setmana 8h-20h 
Treball social sanitari (TSS) 
Busca 29365 
Dill-Div 22h-8h/Caps setmana 20h-8h i Festius 
Equip assistencial i enviar emuli amb HC a TSS 

(violenciamasclista@vallhebron.cat) 
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8. Algoritme  
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9. Mètode d’avaluació  

 

Anual  
 
Accions de Millora  en la detecció del registre dels casos atesos  

Full de registre dels casos atesos  
Registre en SAP 
Full d' Excel per registrar els casos atesos 

 
Accions a realitzar 

Presentació del protocol en sessions dels diferents serveis i unitats implicades en l’atenció a les 

supervivents de les violències de gènere. 

Inserció Protocol a la intranet de l’hospital. 

 
Indicadors:  

Número de casos atesos per protocol 
Número de casos derivats per a continuar l’assistència  

 

 

10. Documents relacionats  

 

 

11. Referències 

 

 Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona. Assemblea General de les Nacions Unides 

1993 

 Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. Informes, Estudios e 

Investigación 2012 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2012 

 Guia per a l’abordatge integral de la violència sexual a Barcelona Intervenció i circuits. Consorci Sanitari 

de Barcelona 2012. Corporació Sanitaria de Barcelona. 

 Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya Document marc. 

Violència en l’àmbit de la parella i familiar. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2009 

 Guia de recomanacions per a la detecció de violència masclista en homes Circuit Barcelona contra la 

violència vers les dones Comissió de treball sobre homes que exerceixen violència masclista. Ajuntament 

de Barcelona. Novembre del 2013. 

Títol document Codi 

Protocol d’atenció a les violències vers la infància i l’adolescència a l’hospital infantil 

de la Vall d’Hebron  
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 Protocol de valoració de el risc de violència contra la dona per part de la seva parella o ex-parella. Circuit 

Barcelona contra la violència cap a les dones. Barcelona, 15 de desembre del 2011. 

 Canvis organitzatius dels serveis municipals. en atenció a violència masclista de parella (vmp) que tenen 

impacte en el circuit Barcelona contra la violència masclista. Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i 

Transparència Direcció de Feminismes i LGTBI Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials. 

 I Jornada de salut mediambiental pediàtrica "Entorns més saludables per a la infància"  15 de MARÇ 

2019, OLOT 

 www.amnesty.org. 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Invisibilizadas, cuestionadas, desprotegidas y juzgadas: millones de mujeres víctimas de violencia sexual 

en España. 

 Codi de deontologia. Assemblea de Metges de Catalunya 2005. 

 Protocol de Urgències de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Infantil i de la Dona HVH. 

 Observatorio de Salud de la Mujer. Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de 

género. Madrid: Ministerio de Sanidad 2007.  

 Pla de salut de Catalunya a l’horitzó 2010. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2009.  

 Protocol per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya.  Violència en 

l’àmbit de la parella i familiar 2009. 

 Rohlfs I. Violència contra la dona en la parella: freqüència i impacte en la salut física i psíquica. 2006  

 Usaola C. Maltractament a la dona en la relació de parella. Factors relacionats implicats 2001.  

 Protocol Traumatologia Violència masclista 

 Web Departament de Treball Social, Departament Afers Socials i Família 

 Conselleria de sanitat 2012. Guia de treball social sanitari 

 Protocol maltractament infantil. Octubre 2017 

 https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/international-

regulations 

 http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/productos/pdf/malt2011v4_total_100_acces.pdf 

 https://investe.es/menores-expuestos-a-violencia-de-genero/ 
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Històric d’actualitzacions 

 
 
 

12. Annexos 

 

1. Full de registre   (document adjunt) 
2. RVD Instrument de Valoració del risc (document adjunt i penjat en la intranet) 
3. Model de Comunicat a la Fiscalia (document adjunt) 
4. Adreces i telèfons d’interès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freqüència d’actualització programada cada 2 anys  
Indicar la freqüència prevista, per exemple, cada 4 anys. 

Propera actualització 

2024 

Versió 
Motiu de l’actualització 

Especificar. Ex: Protocol de nova creació / Actualització 
programada / Canvi de criteris / Noves normatives, etc. 

Responsable 
d’aprovació de la versió 

Data de 
tancament de 

la versió 

1 Actualització Programada 
Comissió Violència 

Masclista 
      

2                   

3                   

4                   
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 Annex 1 
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 Annex 2 

 

El RVD. “Protocol de valoració del risc de violència de parella contra la dona” document adjunt 

aquest protocol i penjat a la intranet d l’hospital. 

Es tracta d’una eina que permet als professionals valorar la situació de risc en què es troba la víctima 

de VM en el moment de l’atenció. No és un qüestionari per a emplenar per la dona. És un instrument 

que el professional implementa amb la informació que té del cas. 
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 Annex 3 

Comunicat a la Fiscalia 
 
A les ............ hores del dia ................... ha estat assistida al centre .........................................  
 
.................................., situat a la localitat de ......................................, la senyora .................. 
............................................................, nascuda a ..............................., el ..... de .................... de ........,  de ..... anys, 
amb DNI núm ........................,  estat civil .................., amb domicili al carrer/plaça/avinguda 
.................................................... ................................................., núm. .........., pis ........, porta ........, districte postal 

................, telèfon ..................., la qual presenta lesions de diferents grau d’evolució  ( sí    no):  Descripció de 
les lesions:  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
Estat emocional: 
..................................................................................................................................................………………… 
 
..................................................................................................................................................…………………………
………………… 
 

I, segons ens manifesta, des de fa .........................., pateix una situació de violència que es concreta en: 

 agressions físiques 

 agressions psíquiques 

 amenaces/coaccions 

...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................…………………   
causades per ............................................................................., nascut a ...................  el .....  de .................... de ........, 
la relació/parentesc del qual amb la persona lesionada és de .…........................................, amb domicili al 
carrer/plaça/avinguda………………………………… 
núm. .........., pis ......., porta ......., districte postal .............,  el dia ..........................., a les .............. hores, i amb 
ocasió de (descripció dels fets) .......................................................…………………………………………………………….. 
………...……..................................................................................................................................… 

Tenen fills en comú?  no   sí: quants? edats: 
El tractament aplicat ha consistit en 
........................................................................................……………………………………. 
................................................................................................................................ 
 

i va precisar ingrés ( sí    no) durant .............. dies. 
A més, considero d’interès posar en el vostre coneixement aquestes altres dades:  

Ha denunciat els fets                           sí    no 

Té intenció de denunciar      sí    no 

Ha fet denúncies amb anterioritat     sí    no    Quan? (any) ........… 

S’ha celebrat algun judici anteriorment    sí    no    Quan? (any) ........… 
 

Ha necessitat atenció mèdica  sí    no 
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La dona coneix que es fa aquesta comunicació  sí    no 

Hi està d’acord  sí    no 
 
Altres dades que poden resultar d’interès: 
.............................................................................................................................................................................. 
...............................................................................................………………………………...............................… 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
La persona assistida fa constar una altra adreça o telèfon de contacte:  
 
 
 
S’adjunten les fotocòpies dels informes assistencials i del comunicat judicial. 
Barcelona, ................ de ....................... de 2... 
El/la ............................................................. de la seva assistència 
 
 
 
Cognoms i nom, signatura i número de col·legiat (o del cap del Servei) 

 
 
 
Nota: els espais tramats són per a què els ompli el personal sanitari 
Aquesta comunicació s’ha de trametre per correu a la Fiscalia de Barcelona 
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 Annex 4 

 

Adreces i telèfons 

 

Servei d’ Atenció Recuperació i Acollida  (SARA) 

Atenció Recuperació i Acollida 

(8 – 17 h.) dilluns a divendres 

 Dones, nens i adolescents afectats per violència masclista. 

C/ Marie Curie 16  93 291 59 10   
Metro: Lluchmajor (L4 ) Autobusos: 11, 31, 32, 47, 50, 51, 73, 76, 82, 173 

 

Punt d’informació i a les dones (PIAD) 

Informació, formació, assessorament en temes d’interès per a les dones 

  C/Arenys 75  demanar cita prèvia: dilluns 9-10h i dimarts 18-19h  93 420 00 08 

Serveis Socials 

Horta: Plaça Santes Creus 8 

Av. Vidal i Barraquer 45  

Demanar hora: 93 619 73 11 

 

Urgències Socials (CUESB): 900 70 30 30 

Si per nivell de risc, la dona no pot tornar al domicili 

Atenció social Urgent i Acollida 24h. 

Víctimes de VM  (fora horari SARA) 

C/ Llacuna 25  

Metro: Llacuna (L4) 

 

Si vol denunciar 

Totes les comissaries de Mossos d’Esquadra  (24 h.) 

Personal especialitzat en Violència Masclista 

Comissaria d’Horta Guinardó: Carrer Marina 347 

Telèfon: 112/ 93 3268200 
 
 


