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Objecte 

L'objecte d'aquest procediment és definir la sistemàtica del servei d'urgència de primeres 
acollides de serveis socials, d'ara en endavant SPAU, que ofereix assessorament i atenció a les 
víctimes de  situacions de violència de gènere o  de violència a l’àmbit familiar. També es podrà 
activar aquest servei en casos  d’agressions sexuals, assetjaments i abusos.  

Aquest recurs compartit de Serveis Socials, Policia Local i Mossos d’Esquadra complementarà 
la intervenció que es fa des dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBASP) en situació d’urgència i 
té com a finalitat garantir una resposta immediata a les víctimes quan s’adrecen a les 
dependències policials a causa d’un delicte o  situació de risc efectius. 

Abast 

Per principi el  procediment s’aplica a qualsevol persona  que pateixi les situacions descrites en 
el terme municipal de Castelldefels, tot tenint en compte que quan la  persona agredida o 
amenaçada no és de Castelldefels, la PL l’adreçarà als  Serveis Socials del seu municipi de 
residència , ja que el jutjat que actua és el de la població on resideix la víctima, malgrat 
l’agressió s’hagi produït en el terme de Castelldefels.  Malgrat això, i a criteri del cos de 
seguretat que actuï, a més de facilitar-li aquesta informació a la víctima, s’activarà l’SPAU si es 
considera convenient.  

 

Definicions, abreviatures i llocs de treball  específiques per aquest procediment  

Municipals   

Serveis Socials  

• Tècnic referent SAIF .- TF i/o ES, que fa seguiment d’usuaris en Serveis Socials.   

• Tècnic referent SPA.- Tècnics responsables del Servei de Primeres Acollides de Serveis 
Socials Quan una víctima no sigui usuària de SS i accepti la derivació del seu cas als 
serveis ordinaris , aquest serà el tècnic  amb qui es coordinarà el Tècnic referent de 
SPAU per tal de traspassar el cas.  

• Coordinadores  Tècniques d’EBASP i de Dependència.-  Les coordinadores  seran les 
persones a les quals la PL adreçarà còpia de  la comunicació  de petició d’intervenció 
del tècnic  de SPAU , per activar la coordinació entre tècnics referents d’usuaris i tècnic 
SPAU. (per assegurar el servei – sobre tot en períodes de vacances  - també es remet 
còpia a la  Tècnica responsable contractació externa SPAU, a la Tècnica responsable 
supervisió SPAU  i  al Responsable tècnic municipal del SPAU.   
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• Tècnica responsable contractació externa SPAU.-  Es la tècnica de programes de 
Serveis Socials que gestiona la tramitació i seguiment del contracte de la gestió 
externa del servei.  

• Tècnica responsable supervisió SPAU .-  Coordinadora de Serveis socials que supervisa 
de forma integral l’execució del servei  

• Responsable tècnic municipal del SPAU  .- El Cap de Serveis Socials, Dependència, Gent 
Gran, Salut i Consum. 

Policia Local  

• Agent inspecció de Guàrdia PL: qui recull la denúncia i ofereix el servei. 

• Policia Assistencial: Equip de treball de la Policia Local  que té un àmbit de treball 
específic relacionat amb casuística de Serveis Socials i  en especial en el tema de 
maltractament de gènere i domèstic. 

• Responsable de Policia Local del SPAU .- El Sots Inspector de la Policia Local  

Mossos d’Esquadra  

• Mossos d’Esquadra.- Cap de la Comissaria  que coordina amb Policia Local i Serveis 
Socials  

• Agent d’Atenció a la Víctima de la CD Castelldefels.-  Responsable en el cos dels MS del 
seguiment dels casos de violència de gènere i domèstica.     

Empresa o entitat adjudicatària del  SPAU. 

• Tècnic referent SPAU.-   Tècnics que fan l’acollida urgent i la contenció emocional de la 
víctima, a més d’informar i assessorar sobre  recursos existent. Son tècnics externs. 

• Coordinador/a Tècnic Extern SPAU.-   És la persona de l’empresa o entitat adjudicatària 
que fa les funcions de representació i coordinació en relació al seguiment i gestió del 
contracte  

• Responsable entitat adjudicatària del Servei .- Es qui ostenta la representació legal de 
l’empresa o entitat adjudicatària .  
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Responsabilitats 

Propietari del procés 

El propietari del procés és el Cap de la Secció de Serveis Socials, Dependència, Gent Gran, 
Sanitat i Consum. 

Desenvolupament del procediment 

Obligacions econòmiques 

El procediment no està subjecte a taxes.  

On es pot realitzar 

A les dependències de la Policia Local  . 

Adreça:  

Plaça Esperanto, 4   

Telèfons : 092   i 936 360 320  

 Veure mapa 

Canal d’inici: 

Només presencialment i per tres vies diferents:  

� Policia Local 

o Una persona s’adreça a la Policia Local per comunicar que pateix una situació en la 
que és víctima d’una situació de violència de gènere o de violència en l’àmbit 
familiar i se li ofereix el Servei d’urgència de primera acollida d’atenció a víctimes 
de maltractament o violència familiar (SPAU). 

� Mossos d’Esquadra : 

o Una persona s’adreça a ME  per comunicar que pateix una situació en la que és 
víctima d’una situació de violència de gènere o de violència en l’àmbit familiar i se 
li informa que des de les dependències de la Policia Local s’ofereix un Servei 
d’urgència de primera acollida d’atenció a víctimes de maltractament o violència 
familiar (SPAU)  
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Termini d’execució i/o periodicitat 

El servei s’activa a partir de que la PL notifica la necessitat del mateix per atendre a una 
víctima . 
A partir de l’avís de la PL el servei haurà de fer efectiu en un màxim de 24 h.  

 

Requisits 

De les persones interessades 

Cap  

 

Documentació a aportar  

Cap  

 

Descripció del procediment 

0. Inici 

1. A les dependències de la Policia Local o Mossos d’Esquadra  acudeix una persona per 
comunicar que pateix un situació en la que és víctima  d’una situació de violència de 
gènere o  de violència a l’àmbit familiar o que creu trobar-se en una situació de risc de 
patir-ne.  

• La PL o ME registren les dades de la persona i fets als aplicatius informàtics 
policials i li ofereix  el servei  d’atenció urgent a la víctima  

o En el cas que la víctima manifesta voler aquest servei l’Agent de la Inspecció de 
Guàrdia  envia un e-mail al grup de SPAU , per activar servei . També li dona a 
signar un document d’autorització per activar el servei  . 

o En casos excepcionals, atenent al criteri de l’Agent/el responsable / de la 
Inspecció de Guàrdia i per salvaguardar la seguretat de la víctima, s’activa el 
procediment d’allotjament d’urgència i es gestiona el seu allotjament en algun 
establiment hoteler de la ciutat.    
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o Si la víctima rebutja el servei l’Agent de la Inspecció de Guàrdia  li dona a signar 
el document , on es deixa constància de que s’ha ofert el servei i la víctima l’ha 
rebutjat.  

2. El tècnic de SPAU contacta amb la víctima pel mitjà que hagi indicat la PL en el  correu i 
registrarà l’inici del servei en el registre d’usuaris . 

 

Activitat del tècnic de SPAU: 

3. Es concreta l’hora d’entrevista amb la  víctima, que sempre haurà de ser com  màxim 24 h 
després de que la Policia cursi la petició del servei. Només s’hi podrà rebassar aquest 
termini si així ho sol·licita la víctima. En qualsevol cas es procurarà que no es sobrepassin 
les 48 hores. L’entrevista preferentment tindrà lloc a les dependències de la Policia local.  

Si es dóna el cas què per motius aliens a la disponibilitat del tècnic de SPAU (assistència de 
la víctima a judicis o a revisions mèdiques, etc), la data de l’entrevista es dilatés en el 
temps més enllà de les 48 hores, el tècnic de SPAU  contactarà amb el tècnic corresponent 
indicat per les coordinadores  i acordarà continuar oferint el servei o be d’optar per 
concertar l’ entrevista amb el tècnic de SAIF o de SPA.  Sobrepassades les 48 l’objectiu de 
contenció emocional immediatament posterior als fets es podria considerar desvirtuat i 
l’objectiu d’informació ja estaria cobert pel tècnic referent de SAIF o SPA, i per la urgent 
necessitat en fer la sol·licitud del dispositiu ATENPRO , si s’escau, per garantir la seguretat 
de la usuària. (tràmit que només es pot fer des de SPA o SAIF). 

4. En aquesta entrevista el tècnic de SPAU  haurà de:  

o Oferir suport emocional a la víctima d’una situació de maltractament i/o violència  
familiar . 

 
o Detectar necessitats, donar informació i oferir els recursos de que disposa la xarxa 

pública d’atenció específica (sanitaris, judicials i socials).  Full d’informació dels 
principals recursos de la xarxa pública d’atenció específica. 

 
o Identificació víctimes en comunicacions.- En totes les  comunicacions via correu 

electrònic que es derivin a partir de la comunicació de la PL, el tècnic d’SPAU 
identificarà en l’apartat “assumpte” SPAU seguit  de les inicials de la víctima (inicials de 
nom i dels dos cognoms)  

 
o Traspassar informació al Tècnic referent.  Si durant l’entrevista el tècnic de SPAU 

constata  que es tracta d’una persona usuària de Serveis Socials que té assignat un 
tècnic referent a la seva EBASP, es requerirà la seva autorització per traspassar el 
contingut de l’entrevista al seu tècnic referent.  
Tant en el cas de que es passi informe al Tècnic referent de Serveis Socials com si la 
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víctima rebutja aquest traspàs d’informació,  signarà un document  per deixar 
constància . 

 
o Oferir el seguiment del cas per part de Serveis Socials.- En el cas de tractar-se d’una 

persona que no ha estat usuària de Serveis Socials se li oferirà el servei i es sol·licitarà 
el seu consentiment per tal de fer arribar la informació del contingut de l’entrevista  a 
Serveis Socials .  La tècnica del SPAU concretarà una entrevista entre el tècnic referent  
de SPA de l’EBASP corresponent i la víctima. Aquesta gestió la farà personalment, 
assegurant-se de la disponibilitat d’ambdós persones 

  
o Registrar l’entrevista .- La Tècnica del SPAU registrarà  l’entrevista en    format paper i 

registrarà les dades corresponents en el registre d’usuaris SPAU . 
o  

o Rebuig del seguiment per part de Serveis Socials .- Quan les víctimes rebutgen 
l’atenció per part dels Serveis Socials,   la tècnica d’SPAU ho registrarà i arxivarà 
digitalment el document amb la constància del rebuig . 

 

Activitat de tècnics Serveis Socials  

 

5. Les coordinadores EBASP, o altres tècnics de l’equip de coordinació,  que reben correu 
informant sobre activació de SPAU   faran  una consulta en l’aplicatiu HÈSTIA per conèixer 
si la víctima és usuària de SS. En aquest cas, informaran mitjançant un c-electrònic  al 
tècnic de SPAU sobre  quin és el tècnic referent d’aquesta persona i a quina EBASP 
pertany.  En el cas que la víctima no sigui usuària de Serveis Socials, las coordinadores 
indicaran a quin tècnic de SPA ha de coordinar-se per oferir els recurs dels Serveis Socials.  

6. La correcta utilització d’aquest servei és com a Servei d’urgència.  

7. S’arxivarà digitalment tota la documentació que es generi o s’aporti durant el servei.  

8. En el cas que les  víctimes rebutgen el servei de SAIF o de SPA, les coordinadores 
investigaran  l’existència de menors en el nucli familiar on s’està produint la situació de 
violència per tal de valorar una possible intervenció o estudi de la situació al  marge de la 
voluntat expressada per l’adult atès en  les oficines de la PL o els ME.  

9. En tots els casos atesos que passin a atenció del SPA o de SAIF, s’informarà a Mossos 
d’Esquadra del nom del tècnic de Serveis Socials que passa a ser referent de la víctima. 
Aquesta comunicació es farà per correu electrònic i anirà a càrrec de les coordinadores 
d’equips  .  

10. Final    
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Coordinació del SPAU amb Serveis Socials i PL  

La coordinació entre SPAU, Serveis Socials i PL es farà a través d’informes  i de reunions. 

 

Trimestralment  

• Redacció informe amb indicadors trimestrals   

• Reunió coordinació entre : 

o Tècnic SPAU  

o Coordinadora externa SPAU  

o Coordinadores EBASP’s i Dependència    

o Tècnic municipal de Programes SS responsable de gestió contracte  

o Tècnic municipal responsable supervisió servei.  

o Sotsinpector de la PL  - Responsable SPAU  

o Cap de l’OAC de la PL (Cap de la Inspecció de Guàrdia)  

o Agent Policia Assistencial  

o Cap de l’OAC de la comissaria del Mossos d’Esquadra  

 

Anualment  

• Memòria Anual amb indicadors anuals i informació qualitativa del funcionament 
del servei i propostes de millora (indicació d’equips d’atenció, etc. )  

• Reunió d’avaluació i revisió del servei, a la que a més dels tècnics mencionats 
també assistiran:   

o Responsable entitat que executa SPAU  

o Responsable tècnic municipal de Serveis Socials.  
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Sentit del silenci administratiu 

En aquest procediment no és d’aplicació el silenci administratiu 

 

Documents i registres relacionats 

- Registre delicte en aplicatiu informàtic PL  

- Registre d’usuaris SPAU  

- Registre d’indicadors  

- Expedient: format digital i provisionalment també en paper  

- Document consentiment servei i traspàs informació  

- Document rebuig servei 

- Full informatiu sobre recursos  a oferir en entrevista  

- Registre  participants  entitats, interlocutors i dades de contacte 

 

Models de documentació:    

� FM7SSS-107 – Consentiment a PL per activar SPAU  

� FM7SSS-108 – Rebuig serveis SPAU  

�  FM7SSS-109 – Fitxa usuari  i entrevista SPAU 

� FM7SSS-110 – Consentiment traspàs informació de SPAU a Serveis Socials  

� FM7SSS-111 – Rebuig traspàs informació a Serveis Socials 

� FM7SSS-112 – Registre usuaris SPAU 

� FM7SSS-176 - SPAU Llistat recursos derivació víctima  

� FM7SSS- 183 -  Registre derivacions externes casos risc SS 
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� FM7SSS-175 – SPAU Registre  participants  Entitats, interlocutors i dades de contacte 

Indicadors  

Trimestrals i anuals  

o Nombre de persones ateses. (amb detall tipologia atenció) 

o Nombre de visites per persona.  

o Nombre d’hores per persona  

o  %  home/dona, 

o  % franges edat, 

o  % barris  

o % tipologia de la violència  

o Nombre total d’hores  

o Mitjana d’hores d’atenció per persona/maltractament   

o Nombre total d’entrevistes  

o Mitjana d’entrevistes per  persona/maltractament  

o % edat agressors.  

o % Franges horàries i dies setmana /mesos agressions 

o % nacionalitats agressor/víctima 

o Grau reincidència. 

o Relació de parentiu  entre agressor i víctima  ( parelles o anàlogues, fills , fills menors 
d’edat , altres  ) 

 


