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Formació Mossos d’Esquadra (22/06/16): 

Violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables: Protocols, intervenció i 

seguiment 

Conceptes: 

Violència de gènere: de la llei 1/2004 (concepte important: no es necessària convivència). 

Instrucció en jutjats de VIDO. 

Violència domèstica:  art.173.2 CP (no contempla de la gènere). Instrucció en jutjats on hagin 

succeït els fets.  Inclou: 

- Agressió de la dona cap al home, no cal convivència. 

- Agressió de fills cap a pares o viceversa, germans, menors o incapaços, menors no convivint 

per temes de guarda i custodia de la parella del progenitor,  treballadores de la llar, 

cuidadores.  Cal convivència excepte menors i incapaços que no cal convivència.  

- Violència en parelles homosexuals: Violència domèstica arrel de la circular 4/2005 de Fiscalia.  

Violència Masclista: qualsevol agressió d’un home a una dona, inclou d’un germà a una 

germana. 

Organització Policial: 

Les ABP (comissaries) s’estructuren en diferents grups: 

- Proximitat: prevenció i sensibilització 

- OSSC: seguretat ciutadana 

- OAC (Oficina d’atenció al ciutadà): recull les denuncies 

- Unitats d’investigació: recull les denuncies més complexes 

- GAV (Grup d’atenció a la víctima) 

Mesures Cautelars:  

- Ordres de Protecció  Penals 

              Civils 

              Socials 

Llei 27/2003: el jutge/essa te 72h per resoldre OP, per fer-ho ha d’escoltar a les dues parts. En 

tots el procediments els testimonis són molt importants. Si un testimoni acompanya la víctima 

a fer una denuncia, en seu policial li poden prendre declaració, hi ha hagut condemnes per 

testimonis. 

 

És molt important que en el moment de la denuncia en seu 

policial, la dona expliciti que vol demanar mesures cautelars 

civils, sinó potser el jutge/essa no li atorgui l’habitatge o la 

guarda  dels fills, sinó només ordre d’allunyament si s’escau. 
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Atenció i denuncia: 

Art. 262 de la LEC, en el moment que tenen coneixement de que es produeix un delicte han 

d’actuar d’ofici. 

1. Assistència a la víctima 

2. Recollida denuncia (informació dels drets, de les OP...) Conjuntament OAC i GAV, OAC 24h 

GAV no. 

3.  Valoració del risc 

4. Protecció 

5. Derivació a altres serveis 

6. Remissió de l’atestat policial a VIDO o Jutjats d’instrucció 

En el moment d’una intervenció policial per agressió pot intervenir el Servei d’intervenció 

immediata (“patrulles”) o el Servei d’intervenció especialitza (unitats d’investigació, adscrita de 

policia judicial): 

 Víctima: assistència mèdica si s’escau, derivació al servei especialitzat per a declarar. 

Agressor:  detenció o se li citarà després com a imputat, també se li proporciona atenció 

mèdica si la necessita.  

Testimonis: filiació i prendre declaracions. 

Entorn: inspecció ocular tècnica policial 

Tot això es recull en una minuta policial o compareixença dels fets, és molt important de cara 

al judici que es reculli tota la informació, des de la actitud o l’estat de la víctima, si hi havia 

lesions visibles, o vidres pel terra... Si posteriorment la dona retira la denuncia o no vol 

declarar, amb un testimoni policial acurat es podria condemnar.  

“Quan una dona va a denunciar te prioritat absoluta, no s’haurà d’esperar per ordre de cua, se 

la porta a una sala aïllada si la comissaria la té, per privacitat”. 

Des de l’abril 2016: acord entre Mossos i Col·legi d’Advocats, aquests últims es comprometen a 

enviar advocat d’ofici en màxim una hora per esta presents quan la dona faci la declaració 

tingui assistència lletrada. “A les víctimes sempre se les ha informat del dret a un advocat, però 

si havien d’esperar 5h o rebutjaven”. 

En totes les situacions que hi ha menors s’informa a DGAI i Fiscalia de menors (s’envia copia 

d’atestat policial). 

GAV 

Declaració conjunta amb l’OAC per poder assessorar-la. Es deriva directament a SARA o CUESB 

si s’escau. Les mosses del GAV són les referents de les víctimes, si en el moment de la denuncia 
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no hi son, la citen posteriorment o van a casa seva per informar-la bé i crear vincle. Casos de 

matrimoni forçat o mutilació genital femenina directament recull denuncia GAV en exclusiva. 

Fan seguiment també a dones que han anat a comissaria però que finalment no han posat 

denuncia perquè no ha passat res que pugui ser tipificat com a delicte. 

Fan anàlisi de: la vulnerabilitat de la víctima, la perillositat de l’agressor i l’anàlisi de l’entorn 

protector o hostil? 

Nou Model de Proteccions i Seguiments: 

Qüestionari policial de valoració del risc (febrer de 2016) 

 2012- el portal del RSGQ (normativa interna) 

 2011- aplicació SIAV 

 2012-2015- Qüestionari policial de valoració del risc: exclusiu per VG. EN VD es valora 

el risc com es fa en tots el delictes però no amb una eina específica.  

 

Aplicació Eina 

Anàlisis de l’exposició: perillositat agressor+ vulnerabilitat de la víctima+ entorn (família, 

amistats, social, cultural i comunitari bàsic el treball en xarxa per la seva atenció integral) 

Amb l’agressor no es fa seguiment, no se’l truca per res. 

Qüestionari QPVR (Qüestionari policial de Valoració del Risc) 

Valora el risc de patir un episodi de violència física en un període d’un anys. Es recull 

informació a la declaració amb tot el que necessiten per omplir-lo.  Són 25 preguntes i dona 5 

nivells de risc (molt alt, alt, mitjà, baix, no apreciat).  

En cas de desacord amb el resultat, l’avaluador pot forçar a l’alça un altre nivell de risc 

justificant el per què. A partir d’un resultat de risc mitjà es fa una valoració global i es posa en 

coneixement del màxim responsable per activar mesures de protecció. 

Si la dona no vol fer declaració no es pot fer la valoració del risc perquè no es te informació per 

contestar tots els ítems. Generalment  es fa a posteriori amb la vinculació amb el GAV. Es fa 

sempre seguiment. 

S’informa a la víctima del grau de risc que surt i de quines mesures s’han valorat que necessita, 

la dona a de signar si les rebutja. Si un jutge/essa diu que la dona ha de tenir protecció 24h, 

s’ha de fer vulgui la dona o no. També es valora si el risc es neutralitza (si l’agressor entra a 

presó o la dona a una casa d’acollida), i ja no calen mesures de protecció, o encara si perquè 

l’entorn es hostil. 

Una aproximació a les dades estadístiques al juny de 2016: 

- 15.140 seguiments vigents a Catalunya  

- 10.519 seguiments per violència en la parella 
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- 4.038 seguiments per violència domèstica 

- 583 seguiments per altres tipologies delictives 

RPMB: 

Al districte eixample es fan 322 seguiments (186 amb mesures de protecció i 1 protecció 

policial total) 

 


