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1. INTRODUCCIÓ_________________________________________________ 

En els darrers anys s’ha pogut constatar que el maltracte o tracte inadequat a les 

persones grans s’està fent cada cop més visible. Aquesta realitat, fins aleshores oculta 

però no inexistent, apareix a nivell demogràfic com a conseqüència de l’allargament de 

l’esperança de vida i l’augment persones grans.  

El maltractament o tracte inadequat a la gent gran afecta principalment a persones 

grans vulnerables i dependents, que poden presentar fragilitat física, intel·lectual o 

psicològica, que les fa susceptibles de ser víctimes de maltractament. 

El per què es produeixen els maltractaments a la gent gran ve relacionat amb possibles 

factors de risc socials i culturals. Com també pels canvis de valors i rols de la nostra 

societat actual. Així doncs, associats al maltractament, podem parlar dels següents 

factors de risc com: l’aïllament social, l’estrès del cuidador, malaltia mental, 

drogodependència, problemes socioeconòmics, antecedents de violència familiar... 

 

Donada la complexitat de les situacions de maltractament a la gent gran, per part de 

tots els agents i dispositius implicats convé poder comptar amb eines de suport que 

ens ajudin a prevenir, identificar i abordar les possibles situacions de maltractament.  

 

Segons dades de l’enquesta de la Seguretat Pública de Catalunya (2015) edició especial 

sobre les persones grans realitzada pel Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya de novembre de 2013 a novembre de 2014 es va detectar que 10.500 

persones grans havien estat maltractades i unes 27.500 persones estaven en una 

situació de risc caracteritzada per manca d’ajuda quan ho necessiten o per l’existència 

de relacions personals conflictives amb el seu entorn. Aquell mateix any es van 

presentar 1.080 denúncies per violència domèstica cap a la gent gran. 
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2. JUSTIFICACIÓ__________________________________________________ 

L’elaboració d’aquest procediment neix com a fruit de la necessitat, per part de tots els 

agents i dispositius implicats de Vilanova i la Geltrú, de com donar resposta en 

situacions de maltracte a la gent gran,  amb la finalitat de consensuar instruments i un 

mètode de treball en comú que ens faciliti als professionals a dur a terme tant accions 

preventives, com intervenir amb les persones implicades, siguin víctimes o 

maltractadors, amb la millor eficiència possible. 

Tenint en compte que els experts preveuen que en els propers anys s’evidenciaran 

més maltractaments a les persones grans, degut a la major sensibilització social, 

l’augment progressiu de l’envelliment, canvis en els models familiars i en l’assignació 

tradicional de rols entre els seus membres, ens cal emprendre accions i protocols que 

garanteixin els drets i la protecció de les persones grans. 

Per a l’elaboració del document ens ha estat d’utilitat prendre com a referència 

models aplicats a altres localitats, que nosaltres hem adaptat i adequat a la realitat 

particular del nostre territori. S’ha inclòs i vinculat un altre protocol de la ciutat, el 

Protocol Municipal d’Accions Contra la Violència de Gènere.  

La importància de fer servir circuits que ens ajudin a visualitzar i diferenciar de manera 

ràpida com abordar i intervenir, tant en les situacions de sospita de maltractament 

com dels que hi ha evidència.  
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3. OBJECTIUS_____________________________________________________ 

L’objectiu principal del Protocol és consensuar instruments i metodologia  de treball 

entre els professionals del territori davant les situacions de maltractament a les 

persones grans, per tal d’oferir l’orientació, suport i les respostes d’atenció més 

adequades tant a les persones que reben maltractaments com a les persones que els 

causen, i proporcionar criteris per prevenir, detectar i intervenir de forma eficaç.  

Objectius específics: 

- Potenciar mesures de sensibilització i prevenció per evitar les situacions de 

maltractament a les persones grans. 

- Acordar instruments pràctics i comuns entre tots els agents implicats que 

proporcionin eines per prevenir, detectar i intervenir. 

- Afavorir l’abordatge corresponsable i complementari de tots els professionals 

implicats. 

- Establir circuits i procediments de treball entre els sistemes: serveis socials, 

salut, justícia i cossos de seguretat. 

- Promoure la formació i sensibilització entre els diferents serveis, difondre la 

legislació vigent en matèria de deures i prevenció i protecció de les persones 

grans. 

- Desenvolupar accions amb la finalitat d’evitar l’aïllament i soledat de les 

persones grans. 

- Comunicar la necessitat de destinar més recursos a protegir la gent gran. 

Sol·licitar un compromís real i responsable de la política social acompanyada 

d’una dotació pressupostària. 
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4. MARC NORMATIU_____________________________________________ 

INTERNACIONAL 

- Principis de les Nacions Unides (1991). 

- Carta dels Drets fonamentals de la Unió Europea (2000). 

- II Assemblea Mundial de les Nacions Unides sobre l’Envelliment (2002). 

- Pla Internacional d’Acció de les Nacions Unides (2002). 

- Declaració de Toronto (2002). 

- Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) sobre els  

“Maltractaments infligits a les persones d’edat avançada” (2008). 

 

ESTATAL 

- Constitució Espanyola de 1978: Arts. 9, 10, 14, 15, 17, 24 i 50. 

- Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre). 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. 

- Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere. 

- Declaració d’Almeria sobre l’Ancià Maltractat (1995). 

 

CATALUNYA 

- Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya (2003). 

- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006). 

- 5è Congrés Nacional de la Gent Gran (2006). 

- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i 

atenció a les persones en situació de dependència.  

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. 

- Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

- Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. 
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- Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost). 

o Títol I. La persona física 

� Capítol II. Autonomia de la persona en l’àmbit de la salut 

o Títol II. Les institucions de protecció de la persona 

� Capítol I. Disposicions comunes 

� Capítol II. La tutela 

� Capítol III. La curatela 

� Capítol IV. El defensor judicial 

� Capítol V. La guarda de fet 

� Capítol VI. L’assistència 

� Capítol VII. Protecció patrimonial de la persona discapacitada o 

dependent 

o Títol III. La familia 

� Capítol VII. Aliments d’origen familiar 

- DECRET 30/2012, de 13 de març, del Registre de nomenaments tutelars no 

testamentaris i de poders atorgats en previsió d'incapacitat i del Registre de 

patrimonis protegits. 
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5. PRINCIPIS BÀSICS A L’ATENCIÓ A LA SITUACIÓ DE 
MALTRACTAMENT_______________________________________________ 

Alguns dels principis que han de guiar l’acció són: 

• Preservar els drets de les persones grans que queden recollits en la normativa 

de les Nacions Unides, cartes de drets municipals i de les comunitats 

autònomes, com ara: 

- Dret a l’autodeterminació, dret a la possibilitat de rebre ajuts o rebutjar-

los. 

- Dret a gaudir de tota la informació adient a la situació concreta. 

- Dret a tenir les necessitats bàsiques cobertes. 

- Atendre la persona de forma individualitzada, sense prejudicis ni judicis de 

valor que privilegïin o castiguin comportaments i assumir-ne la responsabilitat. 

- Preservar la voluntat de la persona, tant com sigui possible, en les relacions 

personals i els desitjos. 
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6. MARC CONCEPTUAL___________________________________________ 

6.1. Definició 

Segons la definició de la Declaració de Toronto per a la Prevenció Global del 

Maltractament de les persones grans (2002), és “l’acció unica o repetida, o la manca 

de resposta adequada, que es produeix en qualsevol relació que hi hagi una 

expectativa de confiança i que provoca danys o angoixa a una persona gran”. 

Font: Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans de la Diputació 

de Barcelona. EIMA (M.Tabueña /J. Muñoz). 

6.2. Tipologies de maltractament i indicadors específics 

6.2.1. Maltractament físic  

És l’ús de la força física que pot donar lloc a lesió corporal, dolor físic o perjudici 

intencionadament.  

Poden ser bufetades, sacsejades, cops, cremades, empentes, puntades de peu o 

qualsevol agressió física amb objecte o sense. Inclou, a més, restriccions o 

confinaments no apropiats als llits, a les cadires o en una habitació; l’ús inapropiat de 

fàrmacs, com sedacions sense prescripció i alimentació forçada. 

INDICADORS GENERALS 

- Quan la persona gran o un familiar/amistats/veïns verbalitza el maltractament. 

- Interrupció i reiteració en les demandes d’atenció i ajudes. 

- Canvis continus de metge i/o domicili. Visites reiterades a urgències, serveis 

socials sense demanda clara. 

- Quan es produexen descompensacions per una malatia amb un tractament 

adequat. 

- Canvis de comportament inexplicables en una persona gran. 

- Quan el cuidador ens nega rotundament que visitem a la persona gran a soles. 

- Fi o deteriorament sobtat de les relacions socials. 

INDICADORS DE MALTRACTAMENT FÍSIC 

- Contusions, talls, esgarrapades explicables i simétrics 
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6.2.2. Maltractament psicològic 

Causar intencionadament angoixa, pena, sentiment d’indignitat, por o aflicció per mitjà 

d’actes verbals o conducta no verbal (amenaces, insults, intimidació, humiliació, 

ridiculització, privació de seguretat i/o afecte, invalidació, objectivació, etc.). 

 

- Caigudes repetides 

- Història clínica incongruent amb lesions que presenta el pacient 

- Hematomes en diferents estadis d’evolució 

- Fractures múltiples 

- Cremades en llocs poc freqüents 

- Alopècia per clapes 

- Comentaris d’altres 

- Pèrdua de pes 

Articles del Codi Penal 

- Lesions: art. 147,148 i 617 CP. 

- Coaccions (obligar amb violència a fer el que no es vol o que està prohibit). Art. 

172 del CP. 

- Detenció il·legal (retenció, tancament, aïllament de la persona). Art. 163, 165 i 

166 del CP. 

INDICADORS DE MALTRACTAMENT PSICOLÒGIC 

- Confusió i desorientació de la persona gran (discriminar demència, 

deteriorament cognitiu) 

- Angoixa 

- Depressió 

- Por als estranys o als cuidadors 

- Por al seu entorn natural 

- Baixa autoestima 

- Demanda d’atenció i afecte 

- Canvi de caràcter en presència de l’agressor 

- No permetre que la persona gran parli per ella mateixa o vegi altres persones 

sense la seva presència 

- Actituds d’indiferència o còlera cap a la persona gran 

- Aïllament de l’entorn comú, en un entorn diferent 

- Por a parlar obertament 
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6.2.3. Abús sexual 

Comportament (gestos, insinuacions, exhibicionisme, etc) o contacte sexual de 

qualsevol tipus, consumat o no, no consentit o amb persones incapaces de donar 

consentiment (violació, tocaments, assetjament sexual, fer fotografies, etc.). 

 

6.2.4. Abús econòmic  

Aprofitament i apropiació indeguda de diners, propietats o recursos de les persones 

grans. 

Articles del Codi Penal 

- Amenaces. Art. 169, 170 i 171 del CP. 

- Tracte degradant i contra la integritat moral: art. 173 del CP. 

- Vexacions (fer patir algú,etc). 

- Coaccions. Art 172 CP. 

- Violència domèstica i habitualitat. Art. 173.2 i 173.3 del CP. 

INDICADORS DE MALTRACTAMENT SEXUAL 

- Infeccions genitals i malalties de transmissió sexual 

- Ferides i/o hematomes o dolor a la zona genital i/o mamària 

- Sagnat vaginal o anal inexplicables 

- Roba interior estripada o tacada 

- Comportament sexual obert no atribuïble a altres causes 

Articles del Codi Penal 

- Agressions (tocaments, etc) Art. 178, 179 i 180 del CP. 

- Abús. Art. 181 i 182 del CP. 

- Assetjament sexual. Art. 184 del CP. 

INDICADORS D’ABÚS ECONÒMIC 

- Pèrdua inexplicable de diners, xecs, targetes de crèdit o pensions 

- Evidència de que s’han agafat bens materials a canvi d’atenció 

- Dèficits en el domicili del confort  necessari en relació al seu nivell econòmic 

- Especial i sobtat interès del cuidador per fer-se càrrec de totes les atencions 

- Preocupació de la persona gran per el seu estat econòmic 
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6.2.5. Negligència/abandonament  

No atendre les necessitats de la persona gran. Inclou les necessitats bàsiques de salut, 

roba, higiene, alimentació, habitatge, seguretat, confort i el no-compliment dels 

deures fiduciaris d’una persona. Pot ser intencionada o no intencionada per manca de 

capacitat, informació, interès o recursos. 

Quan aquesta situació es dóna en l’àmbit institucional parlem de negligència i, quan és 

en l’àmbit familiar, d’abandonament. 

- Desconeixement de l’estat econòmic propi 

Articles del Codi Penal 

- Estafa (induir a fer un acte de disposició en perjudici de la persona). Art. 248, 

249 i 250 del CP. 

- Apropiació indeguda: art. 252 del CP. 

INDICADORS DE NEGLIGÈNCIA O ABANDONAMENT 

- Alimentació insuficient. Malnutrició 

- Medicació inadequada: incompliment terapèutic o intoxicació medicamentosa 

- Mala higiene corporal. Boca sèptica 

- Deshidratació 

- Vestuari inapropiat 

- Manca de pròtesis auditives, dentals o ulleres si són necessàries 

- Comentaris d’inseguretat per part del pacient 

- Úlceres per pressió 

- Deteriorament progressiu de la salut sense causa evident 

- Situacions de risc físic 

- Aïllament 

- Malalties de qualsevol classe no tractades 

- Estrès familiar 

Articles del Codi Penal 

- Deixar de complir els deures legals d’assistència inherents a la tutela. Art. 226 

del CP. 

- Provocar desemparament de la persona gran necessitada. Art. 226 i 228 del CP. 

- Abandonar una persona incapaç per part del tutor o guardador de fet. Art. 229 i 

230 del CP. 
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6.2.6. Vulneració de drets  

Consisteix en l’agressió, privació o no-reconeixement dels drets fonamentals com: 

dignitat, respecte, intimitat, confidencialitat, participació. La llibertat es un dret 

fonamental, com el dret a decidir. 

 

Destacar que qualsevol dels tipus de maltractaments descrits, si el resultat consisteix 

en un dany físic, sexual i psicològic, incloses amenaces, privació arbitrària de llibertat, 

s’haurà de considerar com a violència de gènere. Per tant, hi ha solapament amb la Llei 

orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 

violència de gènere; hem de vincular la intervenció amb el Protocol Municipal 

d’Accions contra la Violència de Gènere. 

6.3. Factors que poden incrementar el risc de maltractament 

Conèixer i entendre els factors de risc (característiques personals, familiars,  

ambientals, estils de vida, experiències i comportaments que augmenten les 

probabilitats que es presenti un maltractament), és molt important per al 

- Deixar de prestar assistència o auxili a una persona d’edat avançada o 

discapacitada que es trobi desvalguda i depengui de la seva cura. Art. 618 i 619 

del CP. 

INDICADORS DE VULNERACIÓ DE DRETS 

- Manca de respecte a la intimitat i llibertat 

- Censura de correspondència 

- No tenir en consideració els desitjos i les decissions de la persona gran sobre 

aspectes vitals (on, amb qui i de quina manera vol viure) 

- Els tractes discriminatoris i desconsiderats 

- L’aïllament 

Articles del Codi Penal 

- Induir a abandonar el domicili familiar. Art. 224 del CP. 

- Fer assetjament immobiliari. 
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desenvolupament d’eines de detecció, com per desenvolupar programes de prevenció 

que evitin l’aparició de nous casos. 

Les possibles situacions de risc, segons diferents estudis, es poden classificar i 

estructurar en funció dels diferents agents i entorns (IMSERSO, 2005). 

Associats a la víctima 

- Deteriorament funcional (necessitat de tercers per fer les activitats de la vida 
diària) 

- Dependència psíquica. Reducció de la capacitat intel·lectual 
- Alteracions de la conducta 
- Historia prèvia de violència familiar 
- Dones majors de 75 anys 

Associats a la persona maltractadora dins del context domiciliari 

- Múltiples reponsabilitats. Cansament 
- Aïllament social o familiar del cuidador/a 
- Problemes econòmics, dificultats laborals o dependència econòmica de la 

víctima 
- Estrès o crisi vital 
- Abús de drogues 
- Trastorn mentals i problemes d’autoestima 
- Cuidador/a únic/a, immadur o aïllat 
- Experiència familiar de maltractaments 
- Més de 8-9 anys tenint cura de la persona gran 
- Falta de preparació o habilitats per cuidar, dificultats de la comprensió de la 

malaltia 
- Relació afectiva prèvia 
- Tenir cura d’altres persones 
- Situació personal de salut 

Institucionals 

- Personal poc preparat o format 
- Salaris baixos 
- Sobrecàrrega de treball 
- Estructura física de la institució no adaptada a la gent gran 
- Manca de recursos 
- Normes de funcionament inadequades 
- Manca de controls 
- Ratios professionals 
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Estructurals 

- Pobresa o manca de recursos 
- Discriminació per l’edat 
- Imatges estereotipades de la vellesa com una càrrega 
- Deficients relacions intergeneracionals 
- Potenciació de vells conflictes 

6.4. Factors de Protecció 

S’entenen com els factors, circumstàncies i variables que disminueixen o compensen 

els factors de risc, aconsegueixen que finalment el maltractrament no aparegui. 

Així doncs situacions d’alt risc per les característiques de la persona gran, cuidador/a o 

entorn poden ser neutralitzades si existeix una bona xarxa de recursos socials. És 

necessari valorar els factors de risc com detectar i potenciar els factors protectors que 

hi pugui haver per evitar l’aparició del maltractament. En destaquem alguns: 

- Existència de vincle entre el professional/servei amb la persona gran 

- Accés i capacitat d’assimilar informació sobre el maltractament en general 

- Tenir consciència de malaltia, realitzar tractament regular 

- Cuidador/a amb vincle positiu amb la xarxa de recursos de salut: atenció 
primària i especialitzada (CSMA, CAS, etc.)  

- Comptar amb el suport de la família extensa o amistats 

- Rebre el suport del Servei Ajut a Domicili (SAD) 

- Participar en espais de treball grupal, grups d’autoajuda, etc. 

- Vincular-se amb les Xarxes de Salut Mental (CSMA) 

- Acceptar mesures legals protectores (autotutela, voluntats anticipades, poder 
preventiu, assistència i guarda) 

- Accés a recursos per rehabilitar l’habitatge 

- Acceptació de l’ingrés residencial per part de la persona gran (bona 
predisposició/actitud positiva) 

- Disposar d’una vida social activa i participativa  

- Polítiques de benestar social, xarxes de recursos –socials, de salut, jurídics– 
adequats a les necessitats específiques de les persones grans  

 

 

 

 



 

    
Model territorial d’intervenció per l’abordatge al maltractament vers les persones grans a Vilanova i la Geltrú 

14 

 

6.5. Àmbits d’Intervenció 

La intervenció per l’abordatge al maltractament vers les persones grans es pot 

desenvolupar en diferents àmbits:  

• Domèstic: Quan les situacions de maltractament es produeixen en l’espai 

domiciliari o derivades dels vincles socials i familiars de la persona gran. Inclou a 

persones membres de la família o de l’entorn proper, i persones cuidadores de la 

persona gran.  

• Institucional: Situacions de maltractament que es produeixen en espais 

institucionals. Aquests espais inclouen casals, centres residencials o recursos 

sanitaris, tant públics com privats. Els maltractaments poden ser exercits per 

persones professionals de les institucions, familiars, de l’entorn proper, o bé 

altres persones residents. 

• Estructural: Són maltractaments procedents de les diverses administracions i 

d’altres estructures socials i sanitàries que pel seu funcionament i el seu tracte 

mitjançant normes legals, culturals, econòmiques, socials i la manca de 

polítiques i recursos socials, de salut i jurídics s’expressen socialment com a 

discriminació, sexisme, marginació i exclusió social. El maltractament estructural 

o social és molt rellevant i esdevé l’origen de bona part dels tipus de 

maltractament. 
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7. MARC PRÀCTIC________________________________________________ 

7.1 Serveis participants, Comissió i Grup de Treball de Casos  

El Model per l’abordatge i intervenció del maltractament a les persones grans de 

Vilanova i la Geltrú ha estat elaborat conjuntament amb diversos agents socials del 

territori que estan diversament relacionats amb situacions de maltractament.  

El gener del 2017 es va constituir la següent comissió, la qual ha treballat intensament, 

analitzant diversos protocols vigents, consensuant instruments de valoració, unificant 

metodologia de treball, creant espais de treball, elaborant circuits municipals i 

procediments. Com també definint objectius del Protocol, dels quals en destaquem un: 

la necessitat de dotar o millorar el recursos de protecció o intervenció de les persones 

grans per aconseguir un correcte desplegament del Protocol. 

 

Membres de la Comissió d’inici i seguiment 

Amb la finalitat de disposar d’una estructura que pugui garantir el desplegament i 

Implementació del Model Territorial, es constitueix la comissió de seguiment del 

protocol per l’abordatge al Maltractament a la Gent Gran i el grup de treball de casos. 

• Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 

- CAP JAUME I 

- CAP SANT JOAN 

- CAPI 

• Servei de Geriatria del Consorci Sanitari del Garraf 

• Unitat de Cronicitat Garraf 

• Centre Salut Mental d’Adults Garraf 

• Cos de Mossos d’Esquadra 

• Ajuntament Vilanova i la Geltrú 

- Regidoria de Serveis Socials i Salut 

- Regidoria de Gent Gran 
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- Oficina de l’Espai d’Equitat 

- Policia Local 

- Programa Referent comunitari/a de dependència Alt Penedès-Garraf 

 

Funcions de la Comissió de seguiment 

La Comissió de seguiment té com a funció principal el formular i desplegar el Model 

Territorial d’intervenció per l’abordatge al maltractament vers les persones grans. Els 

objectius generals de la comissió són: 

• Elaboració i Seguiment de la implementació del Model territorial 

d’intervenció per l’abordatge del maltractament vers les persones grans. 

• Disseny i implementació de les actuacions de prevenció  

• Impuls d’actuacions de difusió per donar a conèixer el Model arreu de la 

ciutat. 

• Impulsar els circuits i procediments perquè el conjunt d’institucions 

implicades es coordinin de forma adequada 

• Avaluació de la implementació i l’eficàcia del Model territorial d’intervenció 

per l’abordatge del maltractament vers les persones grans. 

• Valoració de la necessitat d’incorporar mesures de millora o nous agents, i 

realització de les actuacions oportunes per fer-ho efectiu.  

 

Periodicitat reunions 

La Comissió de seguiment  es reunirà amb una periodicitat semestral, a modificar 

segons necessitats, per tal de valorar les actuacions ja realitzades, planificar-ne de 

noves i designar els grups de treball que desenvoluparan les tasques necessàries per a 

implementar-les.   

Previsió de participació per part d’altres agents/serveis  del territori, en la següent 

etapa de desenvolupament del Model: 

• Serveis directament relacionats en l’àmbit de la gent gran:  Residències, 

centres de dia,  centres cívics, Fiscalia, Notaries, Servei Local de 

Teleassistència, Mesa d’entitats de gent gran. 
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• Altres serveis comunitaris: Entitats bancàries, Farmàcies, ortopèdies, 

comerços de proximitat, Serveis d’Emergències: Bombers. 

 

Equip de Referència, ER 

L’Equip de Referència de la persona gran que viu a domicili estarà conformat pels 

professionals de la primària de salut i social (UBA de referència i Serveis socials bàsics o 

serveis de salut mental si es el cas). 

L’ER serà el referent per la persona gran, família, tot i que segons cirmustàncies i 

nivells d’intervenció, l’ER treballarà conjuntament amb altres agents, como cossos de 

seguretat, centre sociosanitari, oficina d’equitat, etc . És importantíssim realitzar un 

treball en xarxa per prevenir el màxim de situacions, intervenir de forma optima i 

evitant el màxim els perjudicis a la persona gran.  

L’ER rebrà l’acompanyament, en les situacions de complexitat el cas es treballarà en el 

Grup de Treball de Casos. 

 

Grup de Treball de Casos 

El grup és una comissió permanent de referència per als professionals coneixedors de 

les situacions de maltractament. Ofereix assessorament i un espai de treball de casos. 

Funcions i membres del grup: 

Té la funció de valorar casos, orientar, assessorar i acompanyar els equips referents, 

registrar casos i recollir aspectes pràctics per tal de ser traslladats a la Comissió de 

Seguiment. 

El grup està integrat per una treballadora social de l’equip d’atenció de la Dependència 

(SSB), un professional del CAPI i/o CAP, la Unitat de Gestió de Casos, un referent del 

Consorci Sanitari del Garraf. Més la participació d’altres agents segons necessitat de la 

situació o del professional.  
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La periodicitat de les reunions s’establiran en funció de la necessitat dels professionals 

de treball de cas, de la situació de maltractrament. Els Serveis Socials Bàsics són els 

responsables de convocar i liderar el Grup de Treball de Casos. 

7.2 NIVELLS D’INTERVENCIÓ 

El protocol s’estructura en els tres grans nivells d’intervenció: 

1. Prevenció 

2. Detecció:  

La detecció fa referència a la identificació i confirmació d’un possible cas de 
maltractament. Aquest nivell es divideix en dos moments:   

• Sospita  

• Valoració 

3. Intervenció i recuperació 

1. Prevenció 

La prevenció és el nivell d’intervenció que pretén tant donar visibilitat al fenomen dels 

maltractaments com minimitzar el risc que es produeixin. S’han de potenciar en tot 

moment els drets de les persones grans i el bon tracte, per tal d’eradicar els 

maltractaments. 

En el marc del Model territorial d’intervenció per l’abordatge al maltractament  

Algunes de les actuacions ja s’estan duent a terme i es considera que cal mantenir-les; 

d’altres són propostes noves. 

 
1.1. Actuacions realitzades 

- Xerrades en centres cívics/casals de gent gran. 

- Serveis Socials Bàsics, Mossos d’Esquadra i Policia Local duen a terme xerrades i 

formacions de forma puntual. 

- Informació a demanda: Oferir informació a persones grans o persones 

directament relacionades (familiars, professionals, etc.) sobre els 

maltractaments a les persones grans en el moment que ho sol·licitin. 

- Projectes que contribueixen a reduir l’aïllament social. Voluntariat per barris 

per fer visites periòdiques a persones grans (Amics de la Gent Gran, Voluntaris 
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de les parròquies, Creu Roja, Projecte REMS), visites periòdiques de les 

treballadores Socials i del personal sanitari (metges/ses i infermers/res) de 

l’ABS, visites i trucades periòdiques del personal del servei local de 

teleassistència*. Actuació puntual per la diada de Sant Jordi, en què es porta un 

llibre/ Rosa a les persones grans de Vilanova i la Geltrú que van a Centres de 

dia, residències o estan al domicili. Accions de la  Regidoria de Gent gran 

Intercanvis intergeneracionals. 

*El servei de teleassistència disposa de la seva pròpia guia d’actuació en situacions de 

maltractaments a persones grans de la Diputació de Barcelona. El personal està format 

i la guia s’adapta a les característiques del servei. 

 

1.2. Propostes d’accions a prendre 

Accions relacionades amb la sensibilització i informació a tota la població 

- Difusió del protocol: 

- Donar a conèixer l’existència i el funcionament del Model territorial 

d’intervenció per l’abordatge del maltractament vers les persones grans a 

professionals i a la població general. 

- Campanyes de divulgació dels drets de les persones grans mitjançant diptics, 

informar de les mesures de protecció legal 

- Té l’objectiu de visibilitzar les possibles situacions dels maltractaments vers les 

persones grans i promoure el bon tracte fent servir diferents estratègies 

(xerrades, difusió en mitjans de comunicació local...). 

- Xerrades obertes a tota la població, organitzar entrevistes a la ràdio local, 

escoles, repartir tríptics i material de difusió que la Generalitat pot 

proporcionar, grups d’ajuda mútua. Conscienciar les persones grans del risc de 

patir maltractaments i donar a conèixer els factors de protecció que poden 

minimitzar-lo. 

- Implementar el model de sensibilització que està funcionant en altres 

territoris: 

- Formar a persones que treballen en comerços de proximitat i entitats 

bancàries. A l’àmbit institucional, es proposa formar a el voluntariat de les 

institucions (per exemple, voluntaris de l’hospital), professionals de Centres de 

Dia, Centres residencials i Hospital (professionals d’urgències, infermers/es de 

planta, auxiliars d’infermeria, metges/ses). 
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- Actuacions per a reduir l’aïllament social:  

- Actuacions encaminades a evitar que les persones grans estiguin aïllades 

socialment, contribuint a l’establiment i manteniment de la seva xarxa social. 

- Formació  

o Formació a persones cuidadores no professionals: 

Conscienciar a persones cuidadores no professionals del risc que tenen les 

persones grans de patir maltractaments, oferir coneixements sobre els drets de 

les persones grans, i donar a conèixer estratègies de bones pràctiques.  

Actuacions realitzades: 

Formacions adreçades a persones cuidadores de persones amb 

dependència en col·laboració amb la Diputació de Barcelona;  

Curs adreçat a persones cuidadores de persones amb dependència Creu 

Roja (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies-Generalitat de 

Catalunya);  

Grup de cuidadors Fundació Catalunya la Pedrera (REMS). 

Curs de “cuidar als cuidadors” impulsat dins el Programa Pacient Expert 

(Departament de Salut-Generalitat de Catalunya). 

Envelliment saludable, (agència Salut Pública). 

Grup de suport emocional, CAPI Baix a Mar. 

Propostes d’actuació: per tal d’arribar a aquesta població, es proposa 

oferir-los a associacions de familiars i a casals de gent gran. 

o Formació a professionals sobre mesures legals de protecció: 

Donar a conèixer al col·lectiu de professionals i la ciutadania de les diferents 

mesures legals de protecció per poder assessorar a les persones grans.  

o  Formació a professionals de l’àmbit domèstic: 

Conscienciar del risc que tenen les persones grans de patir maltractaments, 

oferir coneixements sobre els drets de les persones grans, i donar a conèixer 

estratègies de bones pràctiques a professionals que no disposen dels 

coneixements bàsics sobre la realitat dels maltractaments a les persones grans. 

o Propostes d’actuació: a més de professionals en actiu, es planteja fer 

formacions a diferents institucions i centres de formació professional 

(mòduls d’atenció a la dependència, mòduls d’auxiliar d’infermeria, 

treballadores familiars, servei local de teleassistència, professionals 

equip valoració dependència, etc.).  
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2.  Detecció i intervenció davant d’un cas de maltractament 

FASE 1: DETECCIÓ I RECEPCIÓ DEL CAS  

La detecció fa referència a la identificació i confirmació d’un possible cas de 

maltractament. És el primer estadi d’atenció al maltractament a les persones grans i es 

pot dividir en dues fases: la sospita i la valoració. La sospita és el moment en què 

s’identifica un cas de possible maltractament i se n’informa a algun servei o recurs del 

territori. La valoració, en canvi, és el procediment que se segueix per tal de confirmar 

la sospita de maltractament.  

Sospita 

La sospita fa referència a l’estadi inicial de la detecció, en què hi ha una alarma d’un 

possible maltractament. És el moment en què algú identifica un cas de maltractament i 

ho comunica a algun servei o recurs del territori. 

La comunicació pot provenir de : 

- La pròpia persona afectada 

- Els professionals de recursos socials, sanitaris, jurídics i de seguretat 

- Per part de persones (familiars, veïnat) o serveis no públics (entitats socials, 

farmàcies, parròquies, entitats bancàries, etc.) que poden  adreçar-se a alguns 

dels serveis o recursos anomenats.  

Professionals especialitzats en la detecció 

- Cossos de seguretat: Mossos d’Esquadra i Policia Local (938106666). 

- Serveis Socials Bàsics 

- Àrees Bàsiques de Salut 

- Consorci Sanitari del Garraf 

- Tècnics de teleassistència 

- CSMA Garraf  

- Equitat 

- Atenció a domicili: Servei d’ Atenció a domicili, Treballadores familiars, PADES, 

programa d’ atenció Domiciliària : ATDOM 

- Casal de Gent Gran i Xarxa de Centres Cívics 
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FASE 2: VALORACIÓ, DIAGNÒSTIC I PRONÒSTIC DE LA SITUACIÓ 

La valoració té l’objectiu d’obtenir el màxim d’informació possible relativa a la persona 

gran, al seu entorn social, a la/les persona/es implicades en l’exercici dels 

maltractaments, així com a les mateixes característiques, el nivell i la gravetat de la 

situació. 

La valoració és multidimensional i multidisciplinària, és a dir, es tracta d’un procés 

complex que implica la participació de professionals de diverses disciplines; ha 

d’incloure l’avaluació física, cognitiva, psicològica, social i familiar i té la finalitat:  

• Diagnosticar i confirmar el tipus de maltractament, com la freqüència i 

progressió.  Explicitar la freqüència amb què es produeixen els fets, és a dir, la 

reiteració. I, finalment, cal fer un pronòstic de la víctima i com de la persona 

causant del maltractament, avaluant el risc de patir futurs abusos, donat que 

els maltractaments solen tendir a la progressió, l’empitjorament i a cronificar-

se. 

• Valorar la gravetat del maltractament, és a dir, saber si la situació requereix 

una intervenció urgent. Es tracta d’establir si hi ha un risc imminent per la 

integritat física de la persona o una emergència social. És a dir valorar la 

gravetat, la urgència i seguretat de la persona 

• Valorar si la persona té capacitat per decidir.Això ens permetrà dirimir si la 

persona gran està capacitada per prendre decisions i es fonamenta en la 

valoració cognitiva.  En funció de si té capacitat o no s’empendran un tipus 

d’actuació i mesures de protecció. 

• Valorar el grau d’acceptació de la situació per part de la persona gran i de la/es 
persona/es causant/s del maltractament. Tenint en compte que algunes 
persones grans són inaccesibles i tenen dificultats per acceptar qualsevol tipu 
d’ajut. 

• Coordinació amb serveis/recursos implicats com Salut, Serveis Socials, Cossos 

de Seguretat, Justicia i d’altre tipus de què disposa la persona gran, la familia i 

l’entorn.  I en especial amb el Grup de treball de casos. 

Eines per a l’avaluació 

Per tal d’avaluar els factors de risc i protectors, com la presència de maltractaments es 

disposa de l’entrevista, així com d’instruments validats que es presentaran en els 

propers apartats. 
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Avaluació física 

Consisteix a analitzar els aspectes clínics mesurant i quantificant les capacitats i la 

funcionalitat per dur a terme les activitats necessàries per a la vida diària de la persona 

gran. Permet explicitar el grau de dependència física. Les avaluacions en primera 

instància les realitzaran el professionals referents de la persona gran, l’equip referent, 

l’UBA. 

 

En el cas dels maltractaments físics i sexuals, es requereix una valoració 

complementària, concretament una exploració de les lesions i conseqüències físiques 

dels maltractaments. 

Aquesta exploració l’han de dur a terme els metges/ses d’Urgències, qui redactaran 

l’informe de lesions corresponent. Per tant, en cas de maltractament físic o sexual, cal 

que l’Equip Referent derivi a Urgències. 

 

Informació Professional/servei 

Informe de lesions Servei d’Urgències Hospital 

Residència Sant Camil o de l’Hospital 

de Sant Antoni Informe d’abús sexual 

Exploració Instruments Informació Professional/servei 

Exploració 
mèdica 

 
Estat de vista, oïda, 
mobilitat, pes i talla... 

Metge/ssa de  la UBA 

Exploració 
d’infermeria 

 

Valoració d’infermeria 
de les 14 necessitats 
(basada en el Model 
de Virginia 
Henderson) 

Equip Referent 

Exploració 
funcional 

Barthel 
Activitats de la Vida 
Diària (AVD) 

Lawton i Brody 
(AIVD) 

Activitats 
instrumentals de la 
vida diària (AIVD) 

L’ús d’instruments d’avaluació 

Els instruments validats permeten obtenir dades suficients per respondre si es 

confirma el maltractament i, alhora, doten de consistència l’avaluació. 

Per a cada valoració s’enumeren els instruments consensuats. 
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Avaluació psicològica  

Es tracta d’obtenir informació sobre aspectes psicològics, tals com la depressió, 

l’ansietat, trastorns de personalitat, o psicosis. També permet explicitar el grau de 

dependència des del punt de vista emocional, els trastorns de conducta i 

comportament lligats a aquestes malalties. Finalment, aporta informació sobre els 

efectes posttraumàtics que poden produir les diferents situacions de maltractament.  

Instruments Informació Professional/servei 

Goldberg Avalua depressió i ansietat Equip Referent 

Avaluació cognitiva 

És l’avaluació dels trastorns de conducta o del comportament, la confusió, el deliri, la 

pèrdua o deteriorament de la memòria i la demència. Aquesta avaluació permet 

explorar la competència pel que fa la capacitat de decidir i discernir. Consta de dues 

etapes: 

1. Valoració inicial: professionals de UBA (Unitat Bàsica d’ atenció Santitària) 

administren els instruments següents per tal de fer una primera valoració. 

En la següent taula s’exposen els instruments que donen suport a l’hora de 

dur a terme l’avaluació cognitiva, quin tipus d’informació ens ofereixen, i qui 

és el responsable d’administrar-los. 

Instruments Informació Professional/servei 

Pfeiffer Detecció de trastorn cognitiu 

Equip Referència  
Mini mental 

stateexamination 

Detecció de deteriorament 

cognitiu 

 

2. Avaluació de la capacitat cognitiva: les eines anteriors no són suficients per 

determinar si la persona gran pateix algun tipus de deteriorament cognitiu. 

En cas que el resultat indiqui que la persona no té capacitat per decidir, cal 

derivar via metge/ssa de capçalera a la Unitat de Valoració de Demències 

(UMAG). És aquesta unitat qui realitzarà una avaluació en profunditat de la 

capacitat cognitiva de la persona gran i n’elaborarà l’informe mèdic 

corresponent. 
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Avaluació sociofamiliar 

Es tracta d’avaluar els aspectes socials que exploren la relacions establertes i que 

mantenen la persona gran amb el suport familiar i social, els recursos econòmics, així 

com els hàbits i les creences.  

Establiment de contacte amb la família o amb les persones de suport, si s’hi té accés. 

La informació que puguin proporcionar altres membres de la família o de l’entorn 

proper de la persona, permetrà complementar l’exploració de la persona gran i 

sol.licitar la seva col.laboració en les possibles intervencions que es realitzaran.  

Instruments Informació Professional/servei 

Entrevista i Observació Ofereixen informació detallada 

de la persona i el seu entorn 

Treballador/a Social 

Equip Referent 

Escala de Zarit Detectar la sobrecàrrega de la 

persona cuidadora 

Treballador/a Social  

Equip Referent 

Valoració de la presència de maltractaments 

La valoració de la presència de maltractament fa referència a l’ús de tècniques i 

instruments per respondre si es confirma la sospita de maltractament i especificar les 

seves característiques. Aquesta valoració es pot subdividir en la valoració general de la 

presència de maltractament i la valoració específica dels maltractaments. 

 

 

Instruments Informació Professional/servei 

EASI 
(ElderAbuseSuspicionIndex) 

Permet obtenir un Índex de 

Sospita de Maltractaments vers 

a les Persones Grans.  

Equip Referent 

 
Instruments generals d’avaluació 

L’entrevista i l’observació són les eines principals dels professionals, les quals estan 

presents al llarg de tota l’avaluació i han de complementar els instruments que s’han 

presentat en els apartats anteriors.  

Per tal de generar una relació de confiança amb la persona, es recomana emprar les claus i 

estratègies per a l’entrevista següents. Els professionals poden servir-se dels criteris 

exposats a continuació per optimitzar el desenvolupament de l’entrevista. 
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Claus i estratègies per a l’entrevista: generar una relació de confiança 

  

Aspectes 

generals 

Les entrevistes es faran per separat a la persona gran maltractada, a la 

persona responsable del maltractament i a les persones de l’entorn. 

Disposar d’informació prèvia de la persona gran, com amb qui viu, qui 

el visita, el seu historial mèdic, o qui el cuida és de gran utilitat. 

S’ha de mantenir constant l’objectiu de l’entrevista. 

No s’ha d’actuar de forma paternalista, sinó treballar per reforçar 

l’empoderament. 

Cal formular les preguntes de forma oberta i general; no obstant, 

també cal fer preguntes que dirigides a discernir si està patint 

maltractaments (es poden utilitzar preguntes d’instruments validats). 

L’entorn 

Les visites a domicili donen una informació molt valuosa, cal 

considerar-la sempre que sigui possible. 

Fer les entrevistes en privat a fi de preservar la confidencialitat. 

Generar un ambient de calidesa i confort. 

La Interacció i la 

comunicació 

Establir una relació empàtica. 

Mantenir un contacte visual constant. 

No emetre judicis de valor. 

Respectar els valors i les tradicions de les persones. 

Utilitzar un llenguatge que s’adapti a les condicions de la persona 

gran. 

Mostrar interès i atenció a tot allò el que expressa la persona, és dir, 

fer escolta activa. 

Permetre l'expressió de les emocions i respectar els silencis. 

La Comunicació 

no verbal 

 

Mantenir una postura relaxada i una actitud tranquil·la 

Observar els elements de la comunicació no verbals: 

- L’aspecte general de la persona. 

- El parallenguatge (les inflexions de la veu, la modulació, el to i el 

timbre). 

- La gestualitat. 

- Les expressions facials dels estats emocionals, agrupades 

bàsicament amb dues categories:  

o Les expressions que expressen plaer, excitació, felicitat i 

confort. 

o Les expressions que expressen ansietat, tristesa i evitació. 

Font: Protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones 

de la Generalitat de Catalunya 
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3. Intervenció i recuperació 

L’equip referent ER una vegada realitzada l’avaluació, s’han d’iniciar la intervenció 
orientada a la protecció, l’atenció i la resolució de la situació de maltractament. 

 
La intervenció es concreta en elaborar i executa el Pla de treball. És a dir què cal fer? 
Quin són els objectius? Quines són les estratègies més adequades?  Tenint en compte 
aquests punts: 
 
 La capacitat de decidir de la persona gran 

 La gravetat o severitat de la situació  

 L’acceptació o no del pla de treball per part de la persona gran  
 

En el cas que es confirmi la sospita de maltractaments amb components propis de la 

violència gènere cal coordinar-se Espai equitat (Servei d’Informació i Atenció a les 

Dones/Homes). Aplicar el Protocol de Violència de Gènere municipal 

La tasca de coordinació amb L’ Espai d’ Equitat consisteix en: 

• Identificar els recursos que poden ajustar-se a les necessitats del cas 

(assessorament jurídic, assessorament psicològic, cases d’acollida, tramitació 

de l’ordre d’allunyament, etc.) propis del protocol de violència masclista. 

• Aprofitar les eines i recursos existents en ambdós protocols i valorar quines 

poden ajustar-se a les necessitats del cas. 

• Mantenir la coordinació entre els  recursos durant la totalitat del procés 

d’atenció i recuperació, i evitar que el cas sigui categoritzat i abordat des 

d’una única aproximació.1 

• Comptabilitzar els casos com a maltractaments a les persones grans i 

violència gènere amb l’objectiu d’evitar la invisibilització estadística de les 

dues problemàtiques. 

 
 

Si no es disposa de suficients proves per concloure que hi ha una situació de 

maltractament és important realitzar un seguiment regular de cas, ja que els 

maltractaments  són processos amb tendència a  la progressió, l’empitjorament i la 

cronificació. 

                                                
1La coexistència a Vilanova i la Geltrú de diferents protocols d’actuació que responen a diferents categories socials (p. 
ex. dones i persones grans) fa que, quan les categories se superposen (dones grans), es faci necessari adoptar una 
perspectiva d’intervenció transversal o interseccional. Així, és important evitar derivar el cas a un o altre protocol. Cal 
atendre’l fent servir les eines i recursos d’ambdós, motiu pel qual es fa necessari activar la coordinació entre els 
professionals i serveis de referència de cada protocol. 
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3.1.  Actuacions en cas de persones amb capacitat per decidir 

ACTUACIONS LEGALS 

1. Comunicació a instàncies judicials i mesures de protecció urgents: s’ha de dur a 

terme de forma immediata una de les dues actuacions legals següents:  

• Denúncia dels fets: la denúncia de fets implica la comunicació del cas a 

instàncies judicials o policials i es pot fer per dues vies: 

a) Jutjat de Guàrdia: cal omplir el formulari situat a l’Annex 2 (Denúncia de 

fets). 

b) Mossos d’Esquadra/Policia Local: quan es tracta d’un cas amb risc 

imminent que requereix d’actuació policial immediata, es realitza el 

comunicat a la comissaria de Mossos d’Esquadra/Policia Local. En aquest 

cas, Mossos d’Esquadra/Policia Local s’encarrega de prendre testimoni a 

la persona denunciant i de fer la comunicació a Fiscalia.  

• Mesures de protecció urgents: a més de tramitar la denúncia, es poden 

demanar mesures de protecció urgents a efectes de protegir la persona. Si la 

denúncia s’ha comunicat a Mossos d’Esquadra, les mesures de protecció 

també les tramiten Mossos d’Esquadra. Les mesures es poden sol·licitar en 

forma de: 

a) Mesures cautelars: les mesures cautelars es poden tramitar al al Jutjat de 

Guàrdia. A títol orientatiu, es poden demanar les mesures cautelars 

següents:  

- Prohibició que el presumpte agressor resideixi en un determinat barri 

o zona determinada. 

- Prohibició d’anar a determinats llocs o assistir a uns actes en concret. 

- Prohibició d’aproximar-se a la víctima o de comunicar-s’hi. 

- Bloqueig dels comptes de la persona maltractada. 

- Ordenar la no disposició de béns per part del presumpte responsable 

del maltractament. 

- Suspensió o revocació de poder notarial. 

- Suspensió o revocació dels documents d’autotutela. 

- Requerir a les entitats bancàries que aportin extractes de comptes per 

comprovar els moviments bancaris. 

- Anotació preventiva al Registre de la propietat de les mesures 

cautelars. 

- Adopció de mesures de protecció del patrimoni. 
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- Esbrinar els béns de la persona maltractada per dictar ordre de 

protecció del patrimoni. 

És important especificar quines mesures cautelars es demanen, ja que en 

funció del cas se’n necessitaran d’un tipus o d’un altre. 

b) Ordre de protecció de víctimes en cas de maltractament físic o 

psicològic:  

- Es pot tramitar al Jutjat de Guàrdia o a Fiscalia.  

- L’ordre de protecció de víctimes incorpora en un mateix formulari la 

denúncia i mesures de protecció, per la qual cosa no cal dur a terme la 

comunicació i demanda de mesures cautelars anteriors.  

- Cal omplir el formulari que es troba a l’Annex 2: ordre de protecció de 

víctimes. 

2. Altres mesures de protecció jurídiques:  

• Un cop realitzades les actuacions de caràcter més urgent, l’ER pot valorar 

altres mesures de protecció jurídiques i proposar-les a la persona gran o al 

tutor/a. Aquest tipus de mesures solen ser útils a l’hora de prevenir 

maltractaments. No obstant, també poden ser oportunes per tal d’evitar que 

la situació de maltractament empitjori. 

• Alguns exemples de mesures de protecció són les següents:  

- Autotutela 

- Poder preventiu 

- Document de Voluntats Anticipades 

- Assistència 

- Patrimoni protegit 

- Acolliment de persones grans 

- Previsions Patrimonials 

- Pensió d'aliments 

ACTUACIONS SOCIALS I SANITÀRIES 

1. Atenció mèdica en cas que requereixi atenció mèdica, cal que la persona sigui 

atesa i explorada en un recurs sanitari (ABS o hospital de referència) 

2. Entrevista amb la persona usuària, pressumpte /a maltractador/a i altres 

familiars. 

3. Coordinació entre els diferents agents implicats, salut, serveis municipals. 

4. Millorar les atencions i serveis en el domicili de la persona 

• Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), Teleassistència: conjunt d’accions que es fan 

bàsicament a la llar de la persona i/o família que proporcion atencions 

personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies, vetllen 
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3.2. Actuacions en cas de persones sense capacitat per decidir 

Un cop feta l’avaluació cognitiva, l’ER pot determinar que la persona gran que està 

patint una situació de maltractaments no té capacitat per decidir. Tant si la persona 

gran ja està incapacitada legalment, com si no, cal dur a terme un seguit d’actuacions: 

a) Si la persona gran no està incapacitada 

pel benestar de la persona. Servei de copagament en funció de la situació 

econòmica de la persona. 

• Centres de Dia: servei diari de dilluns a divendres, des de  les 8 h a 20h en 

alguns centres també s’inclou dissabte. Ofereix totes les atencions de la vida 

diària, higiene, àpats, medicació, activitats i acompanyament. Servei de 

copagament en funció de la situació econòmica de la persona. 

• Menjador social: servei que proporciona dinars a les persones que ho 

necessitin per garantir-los una alimentació adequada i evitant l’aïllament de la 

persona.  Servei de copagament en funció de la situació econòmica de la 

persona. 

5. Si es valora la sortida de domicili, promoure l’ingrés residencial, centre 

sociosanitari o pis d’acollida. 

6. Pla d’intervenció personalitzat: 

ER elaborarà el pla de treball. Establint objectius de la intervenció, accions a 
desenvolupar, recursos a implementar. 

Tenint en compte que és necessari garantir la seguretat.  

Si és creu convenient, es tractarà la situació en el grup de Treball de Casos. 

ACTUACIONS LEGALS 

1. Trametre la comunicació de Modificació de la capacitat a Fiscalia: 

• Cal adjuntar els informes previs (sanitaris, socials, Policia Local,...) 

• Cal omplir el document de l’ANNEX: Comunicació de Modificació de la 

Capacitat. 

2. Potenciar la figura del Guarda de Fet a Jutjat de Primera Instància: 

• Cal adjuntar els informes previs. 

• Cal omplir el document de l’ANNEX: Comunicació de Guarda de Fet. 
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3. Sol·licitar mesures cautelars a Jutjat de Primera Instància: 

• Atès que el procés d’incapacitació té un periòde de temps llarg  a concedir-se, 

en funció de la urgència i situació de risc, també es poden sol·licitar Mesures 

Cautelars al Jutjat. A tall d’exemple, es poden sol·licitar les mesures següents: 

- Bloqueig dels comptes de la persona maltractada. 

- Ordenar no disposició de béns per part de presumpte responsable del 

maltractament. 

- Suspensió o revocació de poder notarial. 

- Suspensió o revocació documents d’autotutela. 

- Requerir entitats bancàries aportin extractes de comptes per comprovar 

els moviments bancaris. 

- Anotació preventiva al Registre de la Propietat de les mesures cautelars. 

- Adopció de mesures de protecció del patrimoni. 

- Esbrinar béns de la persona maltractada per dictar ordre de protecció del 

patrimoni. 

• Cal adjuntar els informes previs. 

• Cal omplir el document de l’ANNEX: Mesures Cautelars. 

ACTUACIONS SOCIALS I SANITÀRIES 

1. Atenció mèdica: en cas que requereixi atenció mèdica, cal que la persona sigui 

atesa i explorada en un recurs sanitari (ABS o hospital de referència). Si és 

necessari, ser atés per la UMAG, Unitat de Psicogeriatria  o altres. 

2. Entrevista amb la persona usuària, pressumpte/a maltractador/a i altres 

familiars. 

3. Informació i gestió/recursos interns/externs per a la persona i per al suposat 

causant del maltractament: SAD, àpats a domicili, centre de dia, residència, 

menjador, prestacions econòmiques, ... 

Si es valora la sortida de domicili, promoure l’ingrés residencial, centre 

sociosanitari o pis d’acollida. 

4. Coordinació entre els diferents agents implicats, salut, serveis municipals. 

5. Pla d’intervenció personalitzat: 

ER elaborarà el pla de treball establint objectius de la intervenció, accions a 

desenvolupar, recursos a implementar. 

És necessari garantir la seguretat, donar suport i reforçar la presa de decisions. 

Si es creu convenient, es tractarà la situació en el grup de Treball de Casos. 
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b) Si la persona gran ja està incapacitada 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS LEGALS 

1. Elaborar l’informe social:  

• L’ER ha de redactar un informe en què es detalli de forma breu i concisa la 

situació de risc, la necessitat d’intervenció i la persona o persones 

maltractadores. 

2. Trametre la comunicació d’incompliment dels deures del tutor, curador o 

defensor judicial al Jutjat de Primera Instància o Fiscalia que va declarar la 

incapacitació.  

3. Potenciar la figura del Guarda de Fet a Jutjat de Primera Instància 

• Cal adjuntar l’informe previ. 

• Cal omplir el document de l’ANNEX : Comunicació de Guarda de Fet. 

4. Sol·licitar mesures cautelars a Jutjat de Primera Instància 

• En funció de la urgència de la situació, també es poden sol·licitar mesures 

cautelars al Jutjat.  

ACTUACIONS SOCIALS I SANITÀRIES 

1. Atenció mèdica: en cas que requereixi atenció mèdica, cal que la persona sigui 

atesa i explorada en un recurs sanitari (ABS o hospital de referència). Si és 

necessari, ser atés per la UMAG, Unitat de Psicogeriatria.  

2. Entrevista amb el tutor/a. 

3. Informació i gestió/recursos interns/externs per a la persona i per al suposat 

causant del maltractament: SAD,  àpats a domicili, centre de dia, residència, 

menjador, prestacions econòmiques, ... 

Si es valora la sortida de domicili, promoure l’ingrés residencial, centre 

sociosanitari o pis d’acollida. 

4. Coordinació entre els diferents agents implicats, salut, serveis municipals. 
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3.3. Gravetat de la situació de maltractament 

Després que l’ER corresponent hagi dut a terme l’avaluació, s’han d’iniciar les 

actuacions pertinents d’intervenció. Les actuacions seran diferents en funció de si la 

situació s’ha considerat de caràcter urgent o no. Com s’ha definit anteriorment, un 

maltractament serà considerat de caràcter urgent si implica un risc imminent per a la 

integritat física, psíquica o social de la persona. Les actuacions que s’han de dur a 

terme són les següents:  

a) Si la situació és urgent 

ACTUACIONS LEGALS 
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1. Comunicació a instàncies judicials i mesures de protecció urgents: s’ha de dur a 

terme de forma immediata una de les dues actuacions legals següents: 

• Denúncia dels fets: la denúncia de fets implica la comunicació del cas a 

instàncies judicials o policials i es pot fer per dues vies: 

a) Jutjat de Guàrdia: cal omplir el formulari situat a l’Annex 2 (Denúncia de 

fets). 

b) Mossos d’Esquadra/Policia Local: quan es tracta d’un cas amb risc 

imminent que requereix d’actuació policial immediata, es realitza el 

comunicat a la comissaria de Mossos d’Esquadra/Policia Local. En aquest 

cas, Mossos d’Esquadra/Policia Local s’encarrega de prendre testimoni a 

la persona denunciant i de fer la comunicació a Fiscalia. 

• Mesures de protecció urgents: a més de tramitar la denúncia, es poden 

demanar mesures de protecció urgents a efectes de protegir la persona. Si la 

denúncia s’ha comunicat a Mossos d’Esquadra, les mesures de protecció també 

les tramiten Mossos d’Esquadra. Les mesures es poden sol·licitar en forma de: 

a) Mesures cautelars: les mesures cautelars es poden tramitar al al Jutjat de 

Guàrdia. A títol orientatiu, es poden demanar les mesures cautelars 

següents: 

- Prohibició que el presumpte agressor resideixi en un determinat barri 

o zona determinada. 

- Prohibició d’anar a determinats llocs o assistir a uns actes en concret. 

- Prohibició d’aproximar-se a la víctima o de comunicar-s’hi. 

- Bloqueig dels comptes de la persona maltractada. 

- Ordenar la no disposició de béns per part del presumpte responsable 

del maltractament.  

- Suspensió o revocació de poder notarial. 

- Suspensió o revocació dels documents d’autotutela. 

- Requerir a les entitats bancàries que aportin extractes de comptes per 

comprovar els moviments bancaris. 

- Anotació preventiva al Registre de la propietat de les mesures 

cautelars. 

- Adopció de mesures de protecció del patrimoni. 

- Esbrinar els béns de la persona maltractada per dictar ordre de 

protecció del patrimoni.  

- És important especificar quines mesures cautelars es demanen, ja que 

en funció del cas se’n necessitaran d’un tipus o d’un altre. 
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b) Ordre de protecció de víctimes en cas de maltractament físic o 

psicològic: 

- Es pot tramitar al Jutjat de Guàrdia o a Fiscalia. 

- L’ordre de protecció de víctimes incorpora en un mateix formulari la 

denúncia i mesures de protecció, per la qual cosa no cal dur a terme 

la comunicació i demanda de mesures cautelars anteriors. 

- Cal omplir el formulari que es troba a l’Annex 2: ordre de protecció de 

víctimes. 

2. Altres mesures de protecció jurídiques: Un cop realitzades les actuacions de 

caràcter més urgent, l’ER pot valorar altres mesures de protecció jurídiques i 

proposar-les a la persona gran o al tutor/a. Aquest tipus de mesures solen ser 

útils a l’hora de prevenir maltractaments. No obstant, també poden ser 

oportunes per tal d’evitar que la situació de maltractament empitjori. 

Alguns exemples de mesures de protecció són les següents: 

- Autotutela 

- Poder preventiu 

- Document de Voluntat Anticipades 

- Assistència 

- Patrimoni protegit 

- Acolliment de persones grans 

- Previsions Patrimonials 

• Pensió d’aliments 

ACTUACIONS SOCIALS I SANITÀRIES 

1. Atenció mèdica en cas que requereixi atenció mèdica, cal que la persona sigui 

atesa i explorada en un recurs sanitari (ABS o hospital de referència). 

2. Entrevista amb la persona usuària, pressumpte/a maltractador/a i altres 

familiars. 

3. Reallotjament: 

S’ha d’allunyar la persona gran del domicili on està patint la situació de 

maltractaments. En cas que la persona vulgui marxar del domicili, es poden 

donar dues situacions: 

a) La persona disposa d’un domicili alternatiu ( amb alguna persona familiar o 

alguna persona propera a la persona gran): s’han de fer les actuacions 

necessàries per què es traslladi al nou domicili. 

b) La persona no disposa d’un domicili alternatiu: s’han de fer les actuacions 
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següents per trobar un recurs  on poder reallotjar-la: 

• Reallotjament urgent temporal: es tracta de realitzar un ingrés temporal en 

alguns dels recursos que es presenten a continuació. Aquest conjunt de 

dispositius, permeten reubicar la persona de forma temporal i urgent i 

allunyar-la del domicili en què ha patit el maltractament, en cas de que sigui 

necessari. 

1. SAUV: centre ubicat a Barcelona, gestionat per la Diputació de 

Barcelona. Ofereix estades residencials per tal de donar un acolliment 

temporal (màxim sis mesos) a aquelles persones de més de 60 anys que 

es trobin en situació d’abandonament, indefensió i desemparament ja 

sigui per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi. Servei de 

copagament en funció de la situació econòmica de la persona.La 

sol.licitud és gestionada des de Serveis Socials. 

2. Centre Sociosanitari del Garraf: prioritza l’ingrés per a casos de 

maltractaments a les persones grans. El temps d’allotjament es valora 

en funció de les característiques de cada cas, però l’ingrés es duu a 

terme com una llarga estada. La petició d’ingrés l’ha de sol·licitar l’UBA. 

3. Pis d’acollida de la Fundació privada Sant Antoni Abat. Des del mes 

d’agost 2017 s’està treballant conjuntament amb els membres de la 

comissió d’aquest protocol en el desenvolupament d’aquest nou recurs. 

Està previst començar el servei del novembre de 2018. 

4. Residències de gent gran. Es valorarà si la persona gran pot tenir 

capacitat econòmica per poder fer front al cost d’una plaça residencial. 

En cas que sigui així es farà ingrés directe. En cas que no tingui capacitat 

econòmica, caldrà reallotjar a la persona en un recurs residencial 

conveniat dins el marc del present protocol i coordinar-se amb el 

referent comunitari de dependència. 

5. Hostal. Allotjament temporal, per uns dies, de situacions urgents. 

• Reallotjament permanent: durant el període de reallotjament temporal, l’ER 

disposa d’un marge de temps per fer una recerca d’un domicili alternatiu 

permanent. Els dispositius disponibles en cas que no sigui possible reallotjar 

a la persona en un domicili alternatiu: 

1. Residències: cerca un recurs residencial via el reconeixement de la 

dependència. 

2. Acolliment familiar. 

3. Unitats convivencials. 

4. Habitatge social: l’Agència de l’Habitatge de Catalunya prioritza a les 

persones grans en situació de maltractaments en els serveis d’habitatge 
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b) Si la situació no és urgent 

que ofereix perquè es consideren un “col·lectiu de vulnerabilitat social”. 

Per al reallotjament, es pot accedir a: 

- Habitatges públics: l’ER ha de sol·licitar-ho a través de les Mesa 

d’Emergència Social i adjuntar-hi un informe justificant la demanda. 

- Xarxa de mediació de lloguer social: cal accedir-hi a través de la Borsa 

de Mediació, l’Oficina Local d’Habitatge. 

4. Pla d’intervenció personalitzat: 

ER elaborarà el pla de treball. Establint objectius de la intervenció, accions a desenvolupar, 
recursos a implementar. 

És necessari garantir la seguretat, donar suport i reforçar la presa de decisions. 

Si es creu convenient, es tractarà la situació en el grup de Treball de Casos. 

ACTUACIONS LEGALS 

La denúncia és un imperatiu legal que s’ha d’emprar quan no s’ha resolt o no ha 

millorat la situació per via d’un Pla d’Intervenció. 

• Denúncia dels fets al Jutjat de Guàrdia: atès que es tracta d’una situació no-

urgent, l’ER ha de decidir si és pertinent denunciar els fets a instàncies 

judicials. En cas que es decideixi comunicar, cal omplir el formulari de 

l’Annex:Denúncia de fets. 

Altres mesures de protecció jurídiques. Són mesures solen ser útils sobretot a 

l’hora de prevenir i també per evitar que la situació de maltractaments 

empitjori. Com; Autotutela, poder preventiu, assistència, pacte successori. 

ACTUACIONS SOCIALS I SANITÀRIES 

- Proporcionar assistència i atense les lesions físiques (lleus) i psicològiques. 

- Informar, orientar i acompanyar a la persona gran en el conjunt d’intervencions 

que es duguin a terme. Cal respectar les seves decisions en tot moment. 

- Oferir-li informació dels diferents serveis i recursos als quals es pot dirigir. 

- Acompanyar-la a l’hora de prendre decisions, oferir-li suport, animar-la per què 

expressi els seus sentiments. 

- Implicar la família i les persones de l’entorn de la persona gran que puguin 

donar-li suport. 

- Elaborar un pla d’intervenció personalitzat. 
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 3.4. L’acceptació o no del pla de treball per part de la persona gran  

a) Si accepta intervenció, veure apartat 3 

b) Si no accepta intervenció 

ACTUACIONS LEGALS 

La denúncia és un imperatiu legal que s’ha d’emprar quan no s’ha resolt o no ha 

millorat la situació per via d’un Pla d’Intervenció. 

Denúncia dels fets a  Jutjat de Guàrdia: atès que es tracta d’una situació no-urgent, 

l’ER ha de decidir si és pertinent denunciar els fets a instàncies judicials. En cas 

que es decideixi comunicar, cal omplir el formulari de l’Annex: Denúncia de fets. 

ACTUACIONS SOCIALS I SANITÀRIES 

Cal recordar que els principis bàsics que guien la intervenció inclouen el dret a 

l’autodoterminació i el principi d’autonomia. Aquets principis estan determinats per 

la llibertat d’elecció de la persona, l’absència de coacció i l’elecció basada en la 

racionalitat d’un consentiment.  

No s’ha de confondre la incapacitat d’una persona gran per fer activitats amb la 
incapacitat per decidir. Així doncs, mentre una persona gran no estigui incapacitada 
legalment ha de tenir la possibilitat de prendre les seves pròpies decisions, és a dir, 
la capacitat de rebutjar o acceptar ajuts. 

Tenint en compte aquests principis rectors, pot donar-se el cas que la persona gran 
refusi alguna de les propostes d’intervenció que se li formulin. En aquest cas s’haurà 
de respectar la seva decisió.  

En cas que la persona gran no accepti la intervenció, cal: 

1. Informar, orientar i assessosar a la persona. Incloent SAD, teleassistència, 

centre de dia, residència. Explicats prèviament. 

I en destaquem dos més: 

- Servei de Mediació: s’identifica com un servei que necessita que les 

persones hi participin voluntariament, és confidencial, imparcial i neutre. 

Es sol·licita a travès de la web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Gratuït.  

- Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC): és un servei a 

consumidors i usuaris, el qual informa i assessora sobre temes de serveis 

financers, serveis bàsics (telèfon , aigua, llum,...), assegurances i altres 
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7.3 CIRCUIT, DIRECTORI I PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ 

A continuació es descriuen els circuits i procediments que els professionals han de se-
guir en la seva actuació, que han de ser garantia d’una actuació homogènia i 
corresponsable. 

És a dir s’explica de manera detallada tots els agents implicats en la Comissió en l’ac-

tuació davant el maltractament a les persones grans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Suport i assessorament a la persona maltractadora 

3. Informe del cas. L’informe complirà la funció de registrar i certificar la tasca 

desenvolupada pels professionals i constitueix una eina de protecció legal 

dels professionals  

4. Fer un seguiment del cas. 

 La tramitació de mesures legals 

Es recomana que les actuacions de caràcter legal les duguin a terme familiars o el 

tutor/a sempre que sigui possible. No obstant, l’ER ha de garantir que aquestes 

actuacions es duguin a terme i, per tant, si la família no les assumeix, l’ER se n’ha de 

fer càrrec.   
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7.3.1 CIRCUIT 
 
 

CIRCUIT DEL PROTOCOL DE L’ABORDATGE DEL MALTRACTAMENT A 
PERSONES GRANS 
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7.3.2. DIRECTORI DE SERVEIS I PROFESSIONALS 

ÀMBIT JUDICIAL  

Fiscalia Vianova i la Geltrú .Ronda Ibérica 175.  T.93 657.11.27 Fax: 93 657.10.64 

Jutjat de Guàrdia. Ronda Ibérica 175. Tel. 93 657.11.18 Fax: 93 657.11.19 

 

ÀMBIT POLICIAL  

Policia Local   93 810.66.66 810.66.66/092 

Dolors López 

Mossos d’Esquadra Telf. 93-657 17 26 (8h - 17:30) Telf. 93-657 11 50 (Comissaria 24h) 
Adreça: Ronda Ibérica, 68 

Esther Graells Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) 93 657.17.26 itpg6365@gencat.cat  

93 657.11.50 - ext. 45906 i 45907  

 

ÀMBIT SANITARI  

ABS Vilanova 1. C. Jardí, 106. Tel. 657 17 38 

ABS Vilanova 2. C. Manuel Marqués , s/n Tel 93893 22 00 

Franch Vázquez (treballadora social ) rfranch@ambitcp.catsalut.net 

Toñi Gahete (Gestora de casos) agahete@ambitcp.catsalut.net 

 

ABS Vilanova 3 (CAPI Baix-a-Mar) Pl. Boleranys 5. Tel. 93 810.30.03 

Lourdes Roca (treballadora social)  lroca@vilanova.cat 

Cristina Forgas (infermera) cforgas@cspvng.cat 

 

Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)  93 811.58.25 

Raquel Rodriguez (treballadora social) rr.pena@pssjd.org 

 

Hospital Comarcal Sant Antoni Abat C/ Sant Josep 17  93 893 1616  

treballsocialhsaa@csg.cat 

icollado@csg.cat 
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ÀMBIT MUNICIPAL 

Serveis Socials Bàsics Municipals 

C. Marquesat de Marianao 2, baixos 938140000 ext 7020 

Mireia Ferret (treballadora social) mferret@vilanova.cat 

Equip Atenció  a la Dependència - Plataforma Centre Multiserveis C. Sant Josep, 22 

 

Espai d’Equitat (Servei de Convivència i Equitat)  

Ruth Abizanda@vilanova.cat (Cap de servei)  ruthabizanda@vilanova.cat 

93 814 00 00 ext. 3374 

 

Regidoria de Gent Gran 

Griselda Castelló (Cap de servei) gcastelló@vilanova.cat 938140000 

Rosa Mansilla (Tècnica)  rmansilla@vilanova.cat 938140000 ext.2048 

 

ENTITATS 

 

Servei Local de Teleassistència    

Rosa Capdet (Treballadora social )  r.capdet@televida.es    93 228 8800 

 

Pis d’Acollida. PAS. Fundació Sant Antoni Abat 

Ferran Masip (Tècnic)  info@fundacioabat.cat   619196181 

 

EIMA. Associació de la investigació del maltractament a persones grans. 

Jordi Muñoz. Advocat. jordimuñoz@icab.cat 

 

 

 

  

 



 

    
Model territorial d’intervenció per l’abordatge al maltractament vers les persones grans a Vilanova i la Geltrú 

44 

 

7.3.3. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ 

 

COSSOS DE SEGURETAT 

POLICIA LOCAL I MOSSOS D’ESQUADRA 

� PREVENCIÓ 

1. Xerrades d’informació a les persones grans 

2. Coordinació amb els professionals de la xarxa i altres agents implicats (entitats 

bancàries, comerços...) 

3. Proximitats a la ciutadania, atenció al carrer 

� DETECCIÓ  

1. Actuació policial al lloc dels fets, primera assistència, protecció a la víctima, 

assessorament suport i informació del procediment a seguir 

2. Reconèixer i identificar els indicadors de risc per valorar la situació 

3. Si la sospita té origen en denúncia, es realitza atestat informant l’autoritat 

judicial. Continuar intervenint  

4. L’origen de la sospita, és sense denúncia, començar gestions oportunes per 

esbrinar i aclarir els fets per constatar l’existència de maltractament. 

5. Investigació  de la situació 

6. Recollida d’informació dels diferents serveis i agents que puguin està intervenint 

amb la persona gran i família (treball en xarxa), situació. 

7. Es confirmen les sospites. Iniciar procediment del Protocol de Maltractament 

Gent Gran i/o Violència de gènere. 

� INTERVENCIÓ  

1. Atenció a la Víctima: Acollida, facilitar informació clara i entenedora sobre els 

drets, ordre de protecció, altres mesures de protecció, de l’obligació legal de la 

denúncia d’ofici. 

2. Tramitació de denúncies i instrucció de diligències policials , d’acord amb els 

protocols establerts. 

3. Acompanyar, si és necessari, atenent les circumstàncies de cada cas es fa 

l’acompanyament al centre sanitari, domicili, etc... 
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4. Si la Víctima no vol denunciar, es realitza la denúncia d’ofici. 

5. No es confirmen les sospites, es tanca el cas. Si hi ha elevats indicadors de risc o 

altre problemàtica social associada comentar a Serveis Socials. 

6. Comunicació al Jutjat de guàrdia i Fiscalia. 

7. Coordinació i derivació conduïda altres serveis especialitzats. 

8. Participar el grup de treball de casos, si és necessari segons la situació de 

maltractament. 

9. Sol·licitud de consulta al Registre Central per la Protecció de les Víctimes de 

Violència Domèstica.  
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CENTRES ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT 

CAP JAUME I, SANT JOAN I CAPI 

� PREVENCIÓ 

1. Difondre i participar en les campanyes de sensibilització i prevenció . 

2. Formació als professionals sanitaris, social i altres. 

3. Fomentar activitats que evitin l’aïllament de la persona gran, mitjançant 

activitats. 

4. Promoure o orientar a les famílies cuidadores a participar en grups d’ajuda 

mútua. 

5. Treballar amb la persona gran i famílies en la recerca de recursos que evitin la 

sobrecarrega i claudicació. 

� DETECCIÓ  

1. Qualsevol indicació, sospita o dubte raonable d’alguna situació de risc o 

maltractament ha de quedar registrada a la història clínica de la persona. 

2. La intervenció del servei sanitari resulta d’una importància transcendental en la 

detecció i en el diagnòstic de les lesions, com a forma de maltractament físic i 

també en els maltractaments psicològics. La treballadora social en la valoració dels 

aspectes sociofamiliars. 

3. Els metges i els professionals sanitaris estan obligats a denunciar aquests 

delictes per raó de la seva professió. Quan en el diagnòstic apareixen objectivament 

elements suficients per sospitar que s’ha comés un delicte d’aquestes 

característiques s’ha de presentar denúncia. 

4. Davant de les sospites d’un possible maltractament, segons indicis i factors de 

risc. Es procedirà a la visita de valoració, física, psicològica, cognitiva, sociofamiliar i 

risc de maltractament. Valorar gravetat i risc. 

5. La valoració cognitiva, si s’escau, s’haurà de finalitzar diagnosticant a l’UMAG, H. 

St Antoni. 

6. Entrevistes d’exploració amb la persona gran, família i pressumpte agressor. 

7. Es confirma les sospites. Iniciar procediment del Protocol de Maltractament Gent 

Gran i/o Violència de gènere. 

8. Comunicació a Fiscalia i Jutjat de Guàrdia, si ho determina els serveis judicials, el 

metge forense es desplaça a l’hospital, centre sociosanitari i s’emet resolució 

judicial. 
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9. Recollida d’informació dels diferents serveis i agents que puguin està intervenint 

amb la persona gran i familia (treball en xarxa). 

10. Coordinació amb Serveis Socials, inici d’elaboració d’un pla de treball. 

11. Exploració de recursos personals, familiars i social, amb la finalitat de millorar 

el benestar de la persona gran. 

12. Participació en el grup de treball de casos, si procedeix. 

� INTERVENCIÓ  

1. Realitzar contenció emocional, diagnosticar i valorar necessitats immediates per 

aplicar els recursos pertinents. 

2. Orientació i assessorament sobre les opcions a seguir i els recursos a utilitzar. 

3. Establir de pla de treball si és necessari conjuntament amb Serveis Socials. Segon 

valori treballadora social del CAP. 

4. Activar mesures legals de protecció. 

5. Comunicar al Jutjat de Guàrdia i/o a la Fiscalia. Comunicar la situació de 

maltractaments que pateix la persona gran a la Fiscalia del Servei de Protecció i 

tutela de víctimes i si s’escau comunicar la falta de capacitat de la persona gran a la 

Fiscalía de protecció de les persones. 

6. Elaborar informe psicosocial tenint en compte els aspectes més rellevants i 

descrivint la problemàtica de maltractament que es produeixi. 

7. Si la persona maltractada i el suposat maltractador accepten ajuda. Establir un 

pla de treball garantir la seguretat i donar suport i reforçar la presa de decisions de 

la víctima.  

8. Davant la necessitat d’ingrés a un centre urgent, sortida del domicili o 

permanència en un centre per garantir el seu benestar. Es plantejarà al Grup de 

Treball de Casos. 

9. Proporcionar suport professional i seguiment a la persona gran i família. 
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CONSORCI SANITARI DEL GARRAF 

� PREVENCIÓ 

1. Difondre i participar en les campanyes de sensibilització i prevenció. 

2. Formació als professionals sanitaris, social i altres. 

3. Fomentar activitats que evitin l’aïllament de la persona gran, mitjançant 

activitats, voluntarietat. 

4. Promoure o orientar a les famílies cuidadores a participar en grups d’ajuda 

mútua. 

5. Treballar amb la persona gran i famílies en la recerca de recursos que evitin la 

sobrecarrega i claudicació. 

� DETECCIÓ  

1. Qualsevol indicació, sospita o dubte raonable d’alguna situació de risc o 

maltractament ha de quedar registrada a la història clínica de la persona. 

2. La intervenció del servei sanitari resulta d’una importància transcendental en la 

detecció i en el diagnòstic de les lesions, com a forma de maltractament físic i 

també en els maltractaments psicològics.  Es procedirà a la visita de valoració, física, 

psicològica, cognitiva, sociofamiliar i risc de maltractament  que inclou l’exploració 

de recursos personals, familiars i socials. 

3. Si es confirmen les sospites de maltractament, s’iniciarà el procediment del 

Protocol de Maltractament Gent Gran i/o Violència de gènere. 

4. Els metges i els professionals sanitaris estan obligats a denunciar quan en el 

diagnòstic apareixen objectivament elements suficients per sospitar que s’ha comés 

maltractament. 

5. El centre sociosanitari col·laborarà en l’estudi de la valoració cognitiva durant 

l’ingrés o bé a consultes externes H. St Antoni. 

6. Recollida d’informació dels diferents serveis i agents que puguin està intervenint 

amb la persona gran i familia (treball en xarxa). 

7. Coordinació amb els Cossos de Seguretat si s’escau. 

8. Coordinació amb Serveis Socials, inici d’elaboració d’un pla de treball. 

9. Participació en el grup de treball de casos, si procedeix. 
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� INTERVENCIÓ  

1. Realitzar contenció emocional, diagnosticar i valorar necessitats immediates per 

aplicar els recursos pertinents 

2. Orientació i assessorament sobre les opcions a seguir i els recursos a utilitzar i 

derivació als Cossos de Seguretat si s’escau 

3. Establir pla de treball conjuntament amb Serveis Socials 

4. Activar mesures legals de protecció: Comunicar al Jutjat de Guàrdia i/o a la 

Fiscalia la situació de maltractaments que pateix la persona gran a la Fiscalia del 

Servei de Protecció i tutela de víctimes i si s’escau comunicar la falta de capacitat de 

la persona gran a la Fiscalía de protecció de les persones 

5. Elaborar informe psicosocial tenint en compte els aspectes més rellevants i 

descrivint la problemàtica de maltractament que es produeixi. 

6. Si la persona maltractada i el suposat maltractador accepten ajuda, s’establirà 

un pla de treball garantint la seguretat, donant suport i reforçant la presa de 

decisions de la víctima.  

7. Davant la necessitat de sortida urgent del domicili, i en funció de les necessitats 

sanitàries, el centre sociosanitari prioritzarà aquest ingrés acompanyat d’un pla de 

treball. 

8. En situacions de complexitat cognitiva que precisin d’un estudi més complet, es 

donaràn preferència a l’UMAG per a poder determinar decisions d’intervenció. 

9. Proporcionar suport professional i seguiment. 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

EQUIP ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I GENT GRAN 

� PREVENCIÓ 

1. Participar en les campanyes de sensibilització i prevenció de maltractament a 

persones grans. 

2. Formar als professionals de Serveis Socials , Servei d’Ajut a Domicili i altres que 

es valorin. 

3. Fomentar activitats que evitin l’aïllament de la persona gran, mitjançant 

activitats, menjador social, teleassistència, voluntarietat. 

4. Promoure o orientar a les famílies cuidadores a participar en grups d’ajuda 

mutua , espais de trobada de cuidadors/es. 

5. Realitzar un treball conjunt entre institucions, entitats i ciutadania per garantir 

el benestar a les persones grans. 

6. Atendre la persona gran i famílies en la recerca de recursos que evitin la 

sobrecarrega i claudicació. 

� DETECCIÓ  

1. Recepcionar les derivacions de sospita i/o detecció del maltractament d’altres 

entitats (salut, cossos de Seguretat, Associacions) o ciutadania (veïns, familia..). 

Valorar la intervenció i urgència 

2. Recollir informació dels diferents serveis i agents que han intervingut o puguin 

estar intervenint (treball en xarxa). Si procedeix demanar informes al servei de 

teleassistència, Servei d’ajut a Domicili, Cossos de Seguretat, Salut, etc.. i analitzar-

ho. 

3. Entrevistar a la persona gran, familia i pressumpte agressor. Una d’elles a de ser 

al domicili. 

4. Valorar tota la informació recollida per diagnòstic de la situació de la persona, 

familia i entorn. Tenint en compte els factors de risc i protecció. 

5. Diagnòsticar i valoració social (consciència del problema, motivació per al canvi, 

situació, cognitiva, recursos i competències, resposta a la intervenció, etc.).  

6. Pronòsticar la situació incloent a la/les persona/es causant/s del maltractament. 

7. Activar el Protocol de maltractaments a les persones grans i/o violència de 

gènere. 

8. Liderar i participar en el Grup de Treball de Casos. 
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� INTERVENCIÓ I RECUPERACIÓ 

1. Realitzar contenció emocional, diagnosticar i valorar necessitats immediates per 

aplicar els recursos pertinents 

2. Establir pla de treball, quan la persona maltractada i el suposat maltractador 

accepten ajuda. El pla de treball ha de garantir la seguretat i donant suport en la 

presa de decisions de la víctima. 

3. Informació i gestió de recursos interns/externs per a la persona i per al suposat 

causant del maltractament SAD, TLA, àpats a domicili, centre de dia, residències, 

menjadors, prestacions econòmiques, assistència a grups de cuidadors, programa 

de voluntariat, valoració grau i nivell de dependència, etc.. 

4. Activar mesures legals de protecció, si s’escau. 

5. Comunicar al Jutjat de Guàrdia i/o a la Fiscalia. Comunicar la situació de 

maltractaments que pateix la persona gran a la Fiscalia del Servei de Protecció i 

tutela de víctimes i si s’escau comunicar la falta de capacitat de la persona gran a la 

Fiscalía de protecció de les persones. 

6. Elaborar informe social tenint en compte els aspectes més rellevants i descrivint 

la problemàtica de maltractament que es produeixi. 

7. Davant la necessitat d’ingrés a un centre urgent, sortida del domicili. Valorar el 

recurs més adequat i disposició. Importància del Grup de Treball de Casos i referent 

del Centre Sociosanitari.   

8. Proporcionar suport professional i seguiment. 

9. Seguiment a la persona gran maltractada i valorar el grau de millora arran de la 

intervenció. 
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OFICINA DE L’ESPAI D’EQUITAT 

� PREVENCIÓ 

1. Accions de sensibilització són diverses i es treballen, des de la transversalitat, 

amb la resta de departaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adquirint 

forma de xerrada conferència, de curs, de comentari sobre un llibre, de concert, 

d’art escènic, etc.. Espai anomenat Àgora. 

2. Formació als instituts de secundària, s’oferta el Taller cap a unes relacions lliures 

de violència i el Pla de Transició al Treball (PTT). 

3. Informació i assessorament en diferents centres de la ciutat i espai permanen 

Espai Equitat. 

4. Promoure campanyes locals de sensibilització i d’identificació de les situacions 

de Violència contra les dones. 

5. Realitzar accions de comunicació i de sensibilització en relació a la cultura de la 

igualtat entre homes i dones, en especial preferència als joves. 

6. Promoure l’autoregulació i el control de la publicitat amb connotacions sexistes 

en l’àmbit de Vilanova i la Geltrú. 

� DETECCIÓ  

1. Atenció a la víctima que es fa des del Pla d’Equitat es deriva seguidament a 

Serveis Socials per fer la primera acollida. 

2. Promou l’atenció integral –social, econòmica, laboral- es faci des de l’Oficina per 

a la Promoció de l’Equitat per part d’una professional especialitzada que en farà el 

seguiment posterior. 

3. Atenció psicològica individual ubicada als Serveis Socials. 

4. Atenció psicològica grupal. 

5. Entrevista psicològica prèvia individual on es valoren entre d’altres aspectes: els 

antecedents familiars i personals, la idoneïtat, les agressions, si hi ha hagut 

denúncies o el risc  de patir noves agressions. 
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� INTERVENCIÓ I RECUPERACIÓ 

 

1. Atenció Psicològica individual ubicada als Serveis Socials. 

2. Atenció psicològica grupal. 

3. El servei ofereix la possibilitat de redactar un informe psicològic, a petició 

judicial, en el qual es descrigui el context històric de la relació de parella, 

s’evidenciïn les seqüeles psicològiques del maltractament, s’acrediti la salut mental 

de la dona i la credibilitat del seu testimoni, així com la seva ratificació davant del 

jutjat. 

4. Assessorament jurídic. 

5. Informació assessorament de drets, mesures de protecció i recursos. 

6. Coordinació amb els diferents serveis i agents que puguin està intervenint amb 

la persona gran i família (treball en xarxa). 

7. Coordinació amb Serveis Socials, inici d’elaboració d’un pla de treball. 

8. Exploració de recursos personals, familiars i socials amb la finalitat de millorar el 

benestar de la persona gran. 

9. Participació en el grup de treball de casos, si procedeix. 
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REGIDORIA DE GENT GRAN 

�  PREVENCIÓ 

1. Accions de sensibilització i prevenció. Des de la Regidoria de Gent Gran s’impulsa 

un ventall d’activitats per fomentar l’envelliment actiu, digne i saludable, reduir 

l’aïllament, i promoure els drets de les persones grans, mitjançant la programació 

trimestral de Gent Gran Activa (hivern, primavera, tardor), en la qual s’ofereixen 

xerrades, balls, cursos, tallers... al  Casal Municipal i Centres Cívics.  

2. Casal Municipal de Gent Gran i Xarxa de centre cívics. Des de fa anys Vilanova 

compta amb un equipament dedicat exclusivament a les persones grans, de d’aquest 

equipaments i des de la Xarxa de Centres Cívics Municipals es fa prevenció i es vetlla 

per evitar l’aïllament i solitud de persones grans, del barri i de la ciutat. 

3. Guia de recursos i serveis per a la gent gran. S’està elaborant conjuntament amb els 

diferents serveis i departaments municipals aquesta Guia que vol donar suport a les 

persones grans, d’una banda, facilitar-los l’accés a nombroses activitats i serveis, 

contribuint així a evitar situacions d’exclusió i aïllament,  de l’altra, facilitant informació 

d’actuacions que vulnerin els seus drets. 

4. Col·lecció Recomanacions sobre temes que preocupen a les persones grans.  S’ha 

editat la col·lecció de  “10 consells de seguretat”  i “Consells per prevenir l’efecte del 

fred”. 

5. Taller Història a les Nostres Mans. Des de fa divuit anys funciona aquest taller de 

recuperació de la memòria història oral local. Es tracta d’una experiència de treball i de 

grup plenament consolidada, format per una setantena de dones de la ciutat que 

s’anomena Grup de Dones amb Memòria. Aquest programa va néixer partint de 

l’argument que les persones grans són portadores de vivències i records de fets 

passats que cal preservar i transmetre.  

6. La Memòria del Futur. Programa de recuperació de la memòria col·lectiva de la 

nostra ciutat que es tramet a infants i joventut de les escoles i instituts.  Als tallers es 

posa de manifest la importància social de les persones grans en la construcció de la 

societat present i futura; es propicia la relació i el mutu coneixement entre les 

generacions i  en definitiva, recuperar el valor afegit i real de la història oral.  

7. Programa intergeneracional: Missives entre generacions. Intercanvi entre infants 

d’escoles de primària, de grups classe de 4rt o 5è , amb persones grans que viuen en 

alguna de les residències o fan estada en els centres de dia de Vilanova i la Geltrú. 
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L’escola i la residència mantenen contacte mitjançant visites i intercanvi de treballs per 

diades especials. Es tracta de potenciar la relació, el coneixement i el reconeixement 

mutu entre realitats ben diverses, entre els infants i les persones grans, moltes d'elles 

amb dificultats d'autonomia personal. 

8.  Mesa de la Gent Gran.  Espai de participació de la gent gran que esdevé marc de 

reflexió i debat entre l’administració local i les diferents entitats que representen el 

col·lectiu de la gent gran de la ciutat sobre temàtiques que els interessen i afecten. 

9. Ciutats Amigues de les Persones Grans. L’Ajuntament està adherit a la Red de 

Ciudades Amigables con las personas mayores, projecte promogut per la OMS per 

impulsar  entorns  favorables i polítiques d’envelliment actiu, i coordinat pel Imserso. 

Aquest projecte desplega l’enfocament transversal en l’abordatge de l’envelliment 

que s’estructura en les dimensions de:  Participació social i cívica, Mobilitat i transport, 

Accessibilitat i ús dels espais públics i privats, Habitatge, Serveis socials i de salut, 

Relacions de suport i ajuda mútua, Respecte i  Desigualtats i condicions d’inclusió,  

Comunicació i informació. 

10. Carnet actiu. Les persones grans gaudeixen d’un temps, que abans no tenien per la 

seva activitat laboral o familiar, en el qual poden viure més plenament la ciutat i gaudir 

dels seus equipaments. Amb la voluntat de treballar per a una societat inclusiva on 

totes les persones hi siguin presents i puguin desplegar tot el seu potencial en tots els 

àmbits. El Carnet Actiu és una identificació que permet a les persones més grans de 65 

anys i a persones que tenen una disminució igual o superior al 65%, poder gaudir 

d’importants descomptes i avantatges en establiments, serveis públics ... si estan 

empadronades a la ciutat. 

� DETECCIÓ    

 1. Des del Casal i la Xarxa de Centres Cívics: derivació a Serveis Socials, de qualsevol 

sospita d’alguna situació de risc o maltractament. 

� INTERVENCIÓ I RECUPERACIÓ 

1. Derivar a Serveis Socials. 

2. Participar en el grup de treball de casos, si procedeix.  
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CENTRE DE SALUT MENTAL 

� PREVENCIÓ 

1. Participar en els actes de sensibilització i prevenció vers el maltractament. 

2. Participar en la formació als professionals sanitaris, social i altres sobre aquest 

protocol. 

3. Participar en la promoció d’activitats que evitin l’aïllament de la persona gran, 

mitjançant activitats de voluntariat. 

4. Participar en la promoció i orientar a les famílies cuidadores a participar en grups 

d’ajuda mútua. 

� DETECCIÓ 

1. Qualsevol indicació, sospita o dubte raonable d’alguna situació de risc o 

maltractament ha de quedar registrada a la història clínica de la persona. 

2. És necessària la intervenció, tant dels professionals sanitaris com el treball social  

per realitzar una bona deteccció del maltracte físic i/o psicològic, així com la 

valoració dels aspectes sociofamiliars. 

3. Els metges i els professionals sanitaris estan obligats a denunciar aquests 

delictes per raó de la seva professió. Quan en el diagnòstic apareixen objectivament 

elements suficients per sospitar que s’ha comés un delicte d’aquestes 

característiques s’ha de presentar denúncia. 

4. Derivació a l’hospital o  als Cossos de Seguretat si d’escau, situacions de risc. 

5. Entrevistes d’exploració amb la persona gran, família i pressumpte agressor. 

Tenint en compte els factors de risc. 

6. Coordinació amb l’ Equip Referent, inici d’elaboració d’un pla de treball. 

� INTERVENCIÓ I RECUPERACIÓ 

1. Realitzar contenció emocional, diagnosticar i valorar necessitats immediates per 

aplicar els recursos pertinents. 

2. Orientació i assessorament sobre les opcions a segir i els recursos a utilitzar.   

3. Establir el pla de treball si és necessari conjuntament amb Serveis Socials. Segons 

valori treballadora social del CSMA. 

4. Activar mesures legals de protecció, si s’escau. 

5. Comunicar al Jutjat de Guàrdia i/o a la Fiscalia. Comunicar la situació de 
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maltractaments que pateix la persona gran a la Fiscalia del Servei de Protecció i 

tutela de víctimes i si s’escau comunicar la falta de capacitat de la persona gran a la 

Fiscalia de protecció de les persones. 

6. Proporcionar suport professional i seguiment a la persona gran i família. 

7. Participar en el grup de treball de casos, si procedeix. 
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8. ANNEXOS_____________________________________________________ 

8.1. FULL DE DERIVACIÓ AL GRUP DE TREBALL DE CASOS 

SERVEI  

PROFESSIONAL 
REFERENT 

 

DADES PERSONALS 
Nom i Cognoms  
Data de naixement o edat  Lloc de naixement  
ADREÇA HABITUAL 
Carrer  Núm.  Pis  Tel  
Municipi  
LOCALITZACIÓ ACTUAL 
Carrer  Núm.  Pis  Tel  
Municipi  

DESCRIPCIÓ DEL MALTRACTAMENT (tipus de maltractament, indicadors de risc 
i persona presumptament responsable dels maltractaments)   
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIONS REALITZADES PEL SERVEI 
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DENÚNCIES I ALTRES MESURES LEGALS 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONS 
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8.2. INSTRUMENTS DE VALORACIÓ 

 
 

VALORACIÓ COGNITIVA (Test de Pfeiffer)  

    

 Resposta correcta:               0   

 Resposta incorrecta (error):  1   

  DATA DATA 

      

1 
Quina data és avui? 
(dia, mes, any) 

    

2 Quin dia de la setmana és avui?     

3 Quin és el nom d’aquest lloc?     

4 
Quin és es seu número de telèfon? 
(o l’adreça si no en té) 

    

5 Quina edat té ?     

6 
Quina és la data del seu naixement? 
(dia, mes, any) 

    

7 
Quin és el nom de l’actual 
president del govern ? 

    

8 
Quin és el nom de l’anterior 
president del govern ? 

    

9 
Quin és el primer cognom 
de la seva mare ? 

    

10 
Resti de 3 en 3 des de 20 
fins al final. 

    

    

 Nombre d'errors     

    

 0 - 2   Normal   

 3 - 4   Deteriorament cognitiu lleu   

 5 - 7 Deteriorament cognitiu moderat  

 8-10   Deteriorament cognitiu sever   
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INDEX DE BARTHEL 
DATA 

    

MENJAR     

  
  Autònom 10 

  Amb ajuda 5 

  Depenent 0 

BANY     

      Autònom 5 

  Amb ajuda 0 

HIGIENE PERSONAL     

      Autònom 5 

  Amb ajuda 0 

VESTIR-SE I DESVESTIR-SE     

    
  Autònom 10 

  Amb ajuda 5 

  Depenent 0 

CONTROL ANAL     

    
  Cap problema 10 

  Algun accident 5 

  Incontinent 0 

CONTROL VESICAL     

    
  Cap problema 10 

  Algun accident 5 

  Incontinent 0 

US DEL WC     

    
  Autònom 10 

  Amb ajuda 5 

  Depenent 0 

TRANSFERÈNCIES CADIRA-LLIT     

    
  Autònom 15 

  Ajuda mínima 10 

  Pot asseure's però no traslladar-se 5 
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  Depenent 0 

CAMINAR     

    

  Autònom 15 

  Amb ajuda 10 

  Autònom en cadira de rodes 5 

  Depenent 0 

PUJAR I BAIXAR ESCALES     

    
  Autònom 10 

  Amb ajuda 5 

  No pot 0 

TOTAL   
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TEST DE SOBRECÀRREGA DEL CUIDADOR  (ESCALA DE ZARIT, Versió català) 

Puntuació: 

<46 No sobrecàrrega 

46-47 a 55-56 Sobrecàrrega lleu 

>56 Sobrecàrrega intensa 

Després de llegir cada afirmació, digui amb què freqüència se sent vostè així: 

1= mai 2= gairebé mai 3= de vegades 4= freqüentment 5= gairebé sempre 

Punts 

 

1. Pensa vostè que el seu familiar / pacient sol·licita més ajuda de la que realment necessita? 

2. Pensa vostè que a causa del temps que dedica al seu familiar / pacient ja no té temps 

suficient per a vostè mateix? 

3. Se sent estressat/da pel fet d’haver de tenir cura del seu familiar / pacient i haver, a més, 

d’atendre altres responsabilitats (ex.: la seva família o la seva feina)? 

4. Se sent avergonyit/da pel comportament del seu familiar / pacient? 

5. Se sent irritat/da quan és a prop del seu familiar / pacient? 

6. Creu que la situació actual afecta la seva relació amb els seus amics o altres membres de la 
seva família d’una forma negativa? 

7. Té por del futur que li espera al seu familiar / pacient? 

8. Sent que el seu familiar / pacient depèn de vostè? 

9. Se sent esgotat/da quan ha d’estar al costat del seu familiar / pacient? 

10. Sent vostè que la seva salut s’ha vist afectada pel fet d’haver de tenir cura del seu familiar 
/ pacient? 

11. Sent vostè que no té la vida privada que desitjaria a causa del seu familiar / pacient? 

12. Sent que la seva vida social s’ha vist afectada negativament pel fet d’haver de tenir cura 
del seu familiar/ pacient? 

13. (Només si l’entrevistat/da viu amb el pacient) Se sent incòmode/a quan convida amics 

a casa, a causa del seu familiar / pacient? 
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14. Creu que el seu familiar / pacient espera que vostè en tingui cura com si fos l’única 
persona amb qui pogués comptar? 

15. Creu vostè que no disposa de diners suficients per tenir cura del seu familiar / pacient, a 
més de la resta de despeses que té? 

16. Sent que no serà capaç de tenir cura del seu familiar / pacient durant gaire temps més? 

17. Sent que ha perdut el control sobre la seva vida des que es va manifestar la malaltia del 
seu familiar / pacient? 

18. Desitjaria poder encarregar la cura del seu familiar / pacient a una altra persona? 

19. Se sent insegur/a respecte a allò que ha de fer amb el seu familiar / pacient? 

20. Sent que hauria de fer més del que fa pel seu familiar / pacient? 

21. Creu que podria tenir més cura de la que té amb el seu familiar / pacient? 

22. En general, se sent molt sobrecarregat/da pel fet d’haver de tenir cura del seu familiar / 
pacient? 

 

 

Puntuació total: 
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ESCALA DE LAWTON Y BRODY 

 

 

ESCALA DE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL DE LA VIDA DIARIA Puntuación 

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO: 

- Utiliza el teléfono por iniciativa propia 1 

- Es capaz de marcar bien algunos números familiares 1 

- Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar 1 

- No es capaz de usar el teléfono 0 

HACER COMPRAS: 

- Realiza todas las compras necesarias independientemente 1 

- Realiza independientemente pequeñas compras 0 

- Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra 0 

- Totalmente incapaz de comprar 0 

PREPARACIÓN DE LA COMIDA: 

- Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente 1 

- Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes 0 

- Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada 0 

- Necesita que le preparen y sirvan las comidas 0 

CUIDADO DE LA CASA: 

- Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados) 1 

- Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas 1 

- Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de 
limpieza 1 

- Necesita ayuda en todas las labores de la casa 1 

- No participa en ninguna labor de la casa 0 

LAVADO DE LA ROPA: 

- Lava por sí solo toda su ropa 1 

- Lava por sí solo pequeñas prendas 1 

- Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro 0 

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE: 
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- Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche 1 

- Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte 1 

- Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona 1 

- Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros 0 

- No viaja 0 

RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN: 

- Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta 1 

- Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente 0 

- No es capaz de administrarse su medicación 0 

MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS: 

- Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo 1 

- Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes 
compras, bancos… 1 

- Incapaz de manejar dinero 0 

Puntuación total:   

 

Anotar con ayuda del cuidador principal, cuál es la situación concreta personal del paciente, 
respecto a estos 8 ítems de actividad instrumental de la vida diaria 

Máxima dependencia: 0 puntos………………………….8 puntos: Independencia total 
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MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (MEC) 
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ESCALA DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD DE GOLBERG 
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ESCALA DE SOSPECHA DE MALOS TRATOS (EASI) 

 

En los últimos 6 meses ha sufrido alguno de los siguientes casos; marque la respuesta que 
considere pertinente con una cruz:  

 

1. ¿En alguna ocasión alguna persona le ha proporcionado o facilitado ayuda para 
alguna de las siguientes actividades: bañarse, vestirse, comprar, ir al banco o 
comer? 

 Si   
 No   
 No contesta  

 

En caso de respuesta afirmativa, ¿Habitualmente existen problemas entre usted y esa/s 
persona/s?  

 Si  
 No  
 No contesta  

 

2. ¿Alguien ha impedido que usted obtuviera comida, ropa, medicamentos, gafas, 
audífono o cuidado médico o le han impedido estar con la gente con la que quiere 
estar? 

 Si  
 No  
 No contesta  

 En caso de respuesta afirmativa, ¿Esta situación se ha producido en más de una ocasión?  

 Si  
 No  
 No contesta  

 

3. ¿Se ha sentido molesto porque alguien le ha tratado de alguna forma que le ha 
hecho sentirse avergonzado o amenazado? 

 Si  
 No  
 No contesta  

En caso de respuesta afirmativa, ¿Esta situación se ha producido en más de una ocasión? 

 Si  
 No  
 No contesta  
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4. ¿Alguien ha intentado obligarle a firmar documentos o a utilizar su dinero o sus 
pertenencias contra su voluntad?  

 Si 
 No  
 No contesta  

En caso de respuesta afirmativa, ¿Esta situación se ha producido en más de una ocasión?  

 Si  
 No  
 No contesta  

 

5. ¿Alguien le ha amenazado o atemorizado, tocándole de alguna forma que a usted 
no le guste o dañándolo físicamente? 

 Si  
 No  
 No contesta  

En caso de respuesta afirmativa, ¿Esta situación se ha producido en más de una ocasión?  

 Si  
 No 
 No contesta  

 

 

Profesional: no haga las siguientes preguntas al paciente, estas pregunta es para que las 
conteste únicamente usted 

6. El maltrato hacia las personas mayores podría estar asociado con síntomas/indicadores 
como: poco contacto visual, introversión, malnutrición, cuestiones de higiene, cortes, 
moratones, ropa inapropiada o cuestiones realcionadas con la administración inadecuada de 
medicamentos. Ha observado cualquiera de estos signos en el curso de su asistencia 

 Si  
 No 
 No está seguro 

Aparte de usted y el paciente, hay alguien presente durante la entrevista? 

 Si  
 No 

 

DOS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SON CONSIDERADAS INDICIO DE MALTRATO 
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8.3. FORMULARI DE CRITERIS CLÍNICS I PSICOSOCIALS PER A LA INCAPACITACIÓ 

LEGAL 

 

Nom i cognoms  
DNI 
Domicili 
Població 
Data 

 

 

A. Criteri diagnòstic (almenys un dels tres criteris és condició necessària i imprescindible per 
continuar el procés)  

 Diagnòstic psiquiàtric estable, greu i amb més de dos anys d’evolució. 
 Retard mental o intel·ligència límit.  
 Altres diagnòstics relacionats amb dèficits cognitius no reversibles. 

 

B. Criteris clínics (almenys un dels quatre criteris és condició necessària; les persones amb 
diagnòstic de problemes de salut mental han de complir dos criteris com a mínim)  

 Dèficit cognitiu persistent avaluat instrumentalment.  
 Judici de la realitat marcadament afectat, fora de les situacions agudes.  
 No-consciència de la malaltia o del dèficit i/o no-adherència al tractament.  
 Impulsivitat i conductes de risc derivades o relacionades amb la malaltia o el dèficit. 

 

C. Dependència (física i/o mental) (un dels dos criteris és condició necessària) 
 La persona necessita supervisió i/o suport.  
 Manca d’autonomia objectivada. 

 

D. Factors relacionats amb la manca d’autogovern (almenys un dels criteris és condició 
necessària; en salut mental, és condició necessària complir almenys dos criteris)  

 Precarietat social i/o econòmica.  
 Soledat, aïllament i manca de xarxa social de suport. 
 Ús inadequat dels diners: posa en risc el patrimoni o el propi futur.  
 Claudicació familiar o manca de família de referència.  
 Evidència o sospita raonable de manipulació per part de tercers o que algú pren 

decisions per ell/a.  
 En persones ingressades:  

- La persona amb diagnòstic de patologia psiquiàtrica fa més de dos anys que 
està ingressada involuntàriament i aquesta condició no és encara modificable, 
o  

- la persona està ingressada sense tenir-ne consciència i no té cap vincle 
familiar referent.  

 S’han aplicat, per protegir i millorar la situació de la persona presumptament incapaç, 
diversos recursos i plans de treball i no han aconseguit l’objectiu, i/o la persona es 
troba desvinculada de la xarxa de serveis socials i de salut.  

 Necessitat de previsió del futur.  
 Persona que tingui un/a guardador/a de fet de forma perllongada.  
 Qualsevol altra circumstància que faci pensar en un risc de marginació social 

En el cas de persones amb malaltia mental i discapacitat associada a la malaltia, cal tenir en 
compte –de forma complementària– els criteris següents que, afegits als altres, orienten 



 

    
Model territorial d’intervenció per l’abordatge al maltractament vers les persones grans a Vilanova i la Geltrú 

72 

l’avaluació de la capacitat, permetent la incorporació de la cura de la salut entre les àrees a 
tutelar. 
 

E. Utilització de serveis  
 Hospitalitzacions freqüents en el darrer any (normalment involuntàries).  
 La persona malalta no accepta tractament ambulatori, tot i que s'ha intentat diverses 

vegades.  
 La persona malalta no accepta rehabilitació, tot i que la necessita. 

F. Criteris evolutius  
 Alta freqüència de recaigudes, en relació amb la manca de seguiment de les 

prescripcions.  
 Pronòstic cap al deteriorament o un major grau d’aquest.  
 Consum de tòxics de llarga evolució. 
  

Criteris valorats per:  
 

Nom, signatura i número de col·legiat/ada (metge/metgessa)  
Càrrec  
Entitat  
Data  
 

Nom i signatura (treballador/a social)  
Càrrec  
Entitat  
Data 

 

Nom i signatura (professió: )  
Càrrec  
Entitat  
Data  
 

Nom i signatura (professió: )  
Càrrec  
Entitat  
Data 
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8.4. PROCÉS DE MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT I MESURES CAUTELARS 
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8.5. DENÚNCIA DE FETS 

 

AL JUTJAT DE GUARDIA/ INSTRUCCIÓ/FISCALIA (segons procedeixi) 

 

Senyor/a ........................................., major d’edat, amb domicili a carrer 
............................de Barcelona, i proveïda de D.N.I nº ............, davant el Jutjat 
comparec, i com a millor en dret procedeixi 

 
MANIFESTA 

Que mitjançant el present escrit formulo DENÚNCIA per la comissió de presumptes 
delictes contra ............., amb domicili al carrer ........ nº ... de Barcelona, sobre la base 
dels següents 

FETS 

Primer.- RELATA ELS PRESSUMPTES FETS DELICTIUS 

És per això, que per donar una protecció efectiva, i vist el contingut dels documents 
aportats, es sol·licita com a diligències a practicar per a la comprovació dels fets les 
següents: 

A.- Declaració del/a denunciat/ada sobre els fets de la denúncia.  
B.- Documental, tenint per reproduïts els documents que s'acompanyen a la denúncia. 
C.- Testifical, concretament es presti declaració a: 

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

........................................ 
 
D.- Que s'oficiï a qualsevol entitat, administració, etc..que es consideri pot aportar 
informació al cas. 

En virtut d’això, 

AL JUTJAT DEMANO: Que tenint per presentat aquest escrit, amb els documents 
acompanyats, se serveixi admetre la denúncia formalitzada en el mateix i acordar el 
procedent conforme a dret, es practiquin les diligències interessades en l'apartat 
anterior i es prenguin les pertinents mesures cautelars sobre la situació personal i 
sobre els béns del/a denunciat/ada.  

Barcelona, a .................................de ..................... 

 

 

Signat ............. 
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8.6. ORDRE DE PROTECCIÓ DE LA VÍCTIMA 

 

MODEL DE SOL·LICITUD D'ORDRE DE PROTECCIÓ 

DATA: 

HORA: 

 

ORGANISME Receptor de la sol·licitud 

Nom de l'organisme: 

Adreça: 

Telèfon: 

Fax: 

Correu electrònic: 

Localitat: 

Persona que rep la sol·licitud (nom o número de carnet professional): 
 
 
 

VÍCTIMA 

Cognoms: Nom: 

Lloc/data de naixement: Nacionalitat: 

Sexe: 

Nom del pare: Nom de la mare: 

Domicili2: 

Telèfons de contacte3: 

DNI núm. NIE núm. 

o passaport núm. 

 

SOL·LICITANT QUE NO SIGUI VÍCTIMA 

                                                
2En cas que la víctima manifesti el seu desig d'abandonar el domicili familiar, no s'ha de fer constar el nou 
domicili al qual es trasllada, sinó que s’ha d'indicar el domicili actual on resideix. Així mateix, el domicili no 
ha de ser necessàriament el propi, sinó que pot ser qualsevol altre que garanteixi que la persona pugui ser 
citada davant de la policia o davant del jutjat. 
 
3 El telèfon no ha de ser necessàriament el propi, sinó que pot ser qualsevol altre que garanteixi que la 
persona pugui ser citada davant de la policia o davant del jutjat. 
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Cognoms: Nom:                           

Lloc/data de naixement: Nacionalitat: 

Sexe: 

Nom del pare: Nom de la mare: 

Domicili: 

Telèfons de contacte: 

DNI núm. NIE núm. 

o passaport núm. 

Relació amb la víctima: 

 

PERSONA DENUNCIADA 

Cognoms: Nom: 

Lloc/data de naixement: Nacionalitat: 

Sexe: 

Nom del pare: Nom de la mare: 

Domicili: 

Telèfons de contacte: 

DNI núm. NIE núm. 

o passaport núm. 

 

RELACIÓ VICTIMA-PERSONA DENUNCIADA 

Heu denunciat anteriorment la mateixa persona?            Sí  ����     No ���� 

En cas afirmatiu, indiqueu el nombre de denúncies:    

 

Sabeu si aquesta persona té algun procediment judicial obert per un delicte o falta?  
Sí ����  No ���� 

 

Quina relació de parentiu o d’un altre tipus teniu amb el denunciat? 

 

 

 

SITUACIÓ FAMILIAR  



 

    
Model territorial d’intervenció per l’abordatge al maltractament vers les persones grans a Vilanova i la Geltrú 

87 

PERSONES QUE CONVIUEN AL DOMICILI 

Nom i cognoms Data de naixement 
Relació de 
parentiu 

   

   

   

 

DESCRIPCIÓ DE FETS DENUNCIATS QUE FONAMENTEN L'ORDRE DE 
PROTECCIÓ4 

(Relació detallada i circumstanciada dels fets) 

Quin últim fet us ha impulsat a formular aquesta sol·licitud? 

 

 

 

Quins actes violents han succeït anteriorment, hagin estat denunciats o no? 

 

 

 

En quina localitat han succeït els fets?   

 

ATENCIÓ MÈDICA 

En cas que la víctima hagi estat lesionada, ha estat assistida en algun centre 
mèdic?   

Sí  ���� No ���� 

La víctima aporta un informe facultatiu?   

Sí ����     No ���� 

En cas afirmatiu, uniu una còpia de l'informe com a annex d'aquesta sol·licitud 

 

ASSISTÈNCIA JURÍDICA 

                                                
4 En cas que la sol·licitud d'ordre de protecció es presenti a la policia, aquest apartat pot ser substituït per 
la presa de declaració de la persona denunciant dins de l'atestat. 
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Teniu un advocat que us assisteixi?  Sí  ����       No ���� 

 

En cas negatiu, voleu posar-vos en contacte amb el servei d'assistència jurídica 
del col·legi 

d’advocats per rebre assessorament jurídic?   Sí  ����       No ���� 

 

ALTRES DADES D'INTERÈS PER A L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ 

En cas de convivència en el mateix domicili de la persona denunciada, voleu 
continuar en aquest domicili amb els fills, si n'hi ha?      Sí   ����   No ���� 

 

Voleu que la persona denunciada l’abandoni per garantir la vostra seguretat?                                  
Sí  ����   No ���� 

Necessiteu obtenir algun tipus d'ajut econòmic o social?    Sí   ����    No ���� 

La víctima treballa?       Sí  ����     No ���� 
 
En cas afirmatiu, indiqueu la quantitat mensual aproximada si la coneixeu: 
 

La persona denunciada treballa?     Sí  ����     No ���� 

 
En cas afirmatiu, indiqueu la quantitat mensual aproximada si la coneixeu: 

 

Hi ha altres ingressos econòmics en la família?    Sí  ����     No ���� 

En cas afirmatiu, indiqueu la quantitat mensual aproximada si la coneixeu: 
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JUTJAT AL QUAL ES TRAMET LA SOL·LICITUD 

 

 

 

HO HA D’EMPLENAR L'ORGANISME ON ES PRESENTA LA SOL·LICITUD 

 

 

 

 

(Firma sol·licitant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONS BÀSIQUES 

1.  No és imprescindible contestar totes les preguntes, tot i que sí que és important fer-
ho. 

2.  Una cop emplenada la sol·licitud, ha de lliurar-se’n una còpia a la persona sol·licitant i 
se n’ha de trametre l'original al jutjat de guàrdia de la localitat. En l'organisme que rep 
la sol·licitud n’ha de quedar una còpia. 

3.  Si la víctima aporta un informe mèdic, denúncies anteriors o altres documents 
d'interès, han de ser units com a annexos de la sol·licitud. 
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8.7. COMUNICACIÓ DE GUARDA DE FET 

AL JUTJAT DE 1ª INSTANCIA 

 

Senyor/a ........................................., major d’edat, amb domicili a carrer 
............................de Barcelona, i proveïda de D.N.I nº ............, davant el Jutjat 
comparec, i com a millor en dret procedeixi 

 
 MANIFESTA: 

 

 Que atesa la situació socio-familiar i la presumpta incapacitació de senyor/a 
......................., amb D.N.I. nº ............, des d'aquesta data assumim la seva guarda de 
fet, situació que posem en coneixement del Jutjat en aplicació d’allò previst a l’article 
225.2 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya. 

 En aquest moment el/la senyor/a .............. està ingressada al Centre 
........................................ de ......................................................................................... 

 

 

Vilanova i la Geltrú,  

 

 

Signat....................... 
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8.8. COMUNICACIÓ DE PRESUMPTE INCAPAÇ 

COMUNICACIO PRESUMPTE INCAPAÇ 

 

A FISCALIA 

 
Sr./a........................................, major d'edat, amb domicili en carrer ............... nº ........ 
de ..............., i proveït/ïda de D.N.I. nº ...................; com a millor en dret procedeixi, 
comparec i  

 

DIC 
Que pel present, a la vista del que es disposa en l'Art. 757.3 de la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, d'Enjudiciament Civil, poso en coneixement del Ministeri Fiscal els següents fets 
que poguessin ser determinants de la INCAPACITAT del sr/a …….. de .... anys d'edat, 
i amb domicili en carrer ..................... nº...., de…... 

 

FETS 
Primer.- El Sr/a. ....... des de fa aproximadament un any ha entrat en un procés 
degeneratiu físic i psíquic que li impedeix la realització d'operacions patrimonials i 
personals per si sola, al no arribar a comprendre l'abast d'aquestes, havent estat els 
familiars aconsellats que iniciïn els tràmits oportuns per a la incapacitació d'aquesta 
persona, en honor de la protecció personal i patrimonial de la mateixa. S'acompanya 
com documento número u informi mèdic. 

Segon.- Atenent a la seva situació i al seu patrimoni, es considera necessari un 
imminent control d'aquell/a, a causa que el/la sr/sra. ............. ha hagut de ser 
ingressada en un centre gerontològic, perquè el seu estat suposava un risc per a ell/a. 

Aquesta senyor/a no pot desplaçar-se, i per tant no pot fer les activitats mercantils 
necessàries per cobrir les seves necessitats, ni té, presumptament, la capacitat per 
destriar com és l'adequada. 

El/la presumpte incapaç percep una pensió de la Seguretat Social de ...... Euros, 
aproximadament. 

(EN ELS FETS PODEN RELATAR TOTS AQUELLS QUE ES CONSIDERIN POSEN 
EN PERILL A LA PERSONA O AL SEU PATRIMONI AIXÍ COM APORTAR ELS 
DOCUMENTS QUE ES CONSIDERIN NECESSARIS) 

Tercer.- El Sr/a. .................. és soltera/casat, manca de descendents, ascendents i 
germans, i els seus únics familiars són els seus nebots . 

Quart.- Atenent al progressiu deteriorament cognitiu del Sr/a. ................ i la possibilitat 
de risc evident, si la Fiscalia ho estima oportú, s’haurien d'adoptar mesures cautelars 
protectores de la persona i del patrimoni. 
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FONAMENTS DE DRET 

Únic.- Que d'acord amb l'Art. 757.3 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament 
Civil, qualsevol persona està facultada per posar en coneixement del Ministeri Fiscal 
els fets que puguin ser determinants de la incapacitació. 

En virtut d’això, 

DEMANO.- Que tenint per presentat el present escrit juntament amb els seus 
documents i còpies de tots ells, se serveixi admetre-ho i tenir per lloc en coneixement 
del Ministeri Fiscal els anteriors fets per si fossin determinants de la incapacitació dl 
senyor/a ...................... 

 
Vilanova i la Geltrú, ........................................................................ 

 

 

Signat ............. 
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8.9. MESURES CAUTELARS DEL PRESSUMPTE INCAPAÇ 

AL JUTJAT DE 1ª INSTANCIA 
 
Senyor/a ..................................., major d’edat, amb domicili a carrer 
................................ de Vilanova i la Geltrú, i proveïda de D.N.I nº ..........................., 
davant el Jutjat comparec, i com a millor en dret procedeixi. 

 
MANIFESTA: 

Que pel present, a la vista del que es disposa en l'Art. 762 de la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, d'Enjudiciament Civil, poso en coneixement del Jutjat els següents fets que 
poguessin ser determinants d'adoptar MESURES CAUTELARS EN L'ÀMBIT 
PATRIMONIAL I PERSONAL, respecte a sr./a .................... de .... anys d'edat, i amb 
domicili en l'actualitat al carrer ................................. de Vilanova i la Geltrú. 

 
FETS 

Primer.- El Sr/a. ................................... des de fa aproximadament ...... anys ha entrat 
en un procés degeneratiu físic i psíquic que li impedeix la realització d'operacions 
patrimonials i personals per si sol/a, al no arribar a comprendre l'abast d'aquestes. 
S'acompanya com documents números u i dos informe mèdic. 

Segon.- El passat ......................... es va comunicar a Fiscalia la presumpta 
incapacitació del/la sr/a. ..................................., segons s'acredita amb el document 
número DOS que s'acompanya. 

Tercer.- POSAR EL FETS QUE FAN NECESSARI LES MESURES DE PROTECCIÓ 

Quart.- El/la sr/a. ................................... manca de descendents, ascendents i 
germans, tan solament té com a parents als seus nebots ................. 

Cinquè.- Atenent al progressiu deteriorament cognitiu del/la Sr/a. 
................................... i la possibilitat de risc evident, haurien d’adoptar-se mesures 
cautelars protectores de la persona i del patrimoni, especialment el nomenament d'un 
defensor judicial o administrador patrimonial, a l'efecte de protegir els saldos bancaris i 
patrimoni del/la presumpte/a incapaç, amb funcions d’atenció personal. 
 
FONAMENTS DE DRET 

Únic.- Art. 762 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. 
 
En virtut d'això, 
DEMANO AL JUTJAT.- Que tenint per presentat el present escrit juntament amb els 
seus documents, se serveixi admetre-ho i tenir per posat en coneixement del Jutjat els 
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anteriors fets per si fossin determinants d'adoptar mesures cautelars protectores del/la 
sr./a ................................... 

 
Vilanova i la Geltrú, ............................................................................. 

 

 

Signat ............. 
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8.10. MESURES LEGALS DE PROTECCIÓ 

 

Anomen alguna de les mesures jurídiques per estar protegits i garantir els drets de la 
persona. Permeten decidir com volem viure, com volem ser atesos quan patim algun 
tipus de dependència i per qui volem ser atesos.  Aquests instruments es poden 
utilitzar com a mesura preventiva, com si es produeix una situació de maltractament. 

• Document de voluntats anticipades 

Es tractar d’un document que recull les instruccions mèdiques que la persona 
vol que es tinguin en compte quan no pugui expressar la seva voluntat.  

• Delació voluntària (autotutela) 

Qualsevol persona, en previsió de ser declarada incapaç pot nomenar les 
persones que vol que exerceixin el càrrec de tutor. 

• Poder preventiu 

Document que autoritza una o més persones a representar la persona que 
signa per què pugui fer tots els actes o gestions que consten en el poder, fins i 
tot en el supòsit de que, en el futur, perdi les seves facultats cognitives. Art. 
222.2 del Codi Civil Català. 

• L’Assistent 

Quan una persona pateix una disminució no incapacitant de les seves facultats 
físiques o psíques, pot demanar al jutjat el nomenament d’un assistent que 
tingui vura dels seus béns o d’ella mateixa.  Art 226.1 del Codi Civil. 

• Modificació de la capacitat i tutela 

La incapacitació és una mesura de protecció. Consisteix en una resolució 
judicial que reconeix que una determinada persona no és capaç de tenir cura 
de si mateixa. El tutor/a ha de garantir la protecció de la persona incapaç.     
Llei 1/2000 d’enjudiciament civil. 

• Testament 

Document on es manifesta a quina persona o persones vol deixar els seus 
béns. El darrer testament és el vàlid. Llei 10/2008 del Codi Civil Català. 

• Venda amb reserva d’usdefruit 

Per evitar la dependència econòmica o la falta de diners, la persona propietària 
d’una vivenda, pot optar per vendre-la reservant-se l’usdefruit de la mateixa. 
Enlloc de rebre una pensió mensual, la persona rep l’import total del preu de 
venda del seu habitatge. Llei 5/2006 del 10 de maig Codi Civil Català. 
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• Obligació d’aliments entre parents 

Els parents tenen el deure d’ajudar-se si algú d’ells no té prou recursos. El 
deure d’aliments és obligatori pels cònjugues, descensdents, ascedents i 
germans.  Per aliments s’entén: alimentació, habitatge, vestit, assistència 
mèdica i despeses funeràries.  Art 237.1 i seg. del Codi Civil Català. 

• Relacions convivencials d’ajuda mútua 

Dues o més persones conviuen en un mateix habitatge i comparteixen 
despeses comunes i/o treball domèstic, amb voluntat de permanència i ajuda 
mútua.   

Es realitza davant notari o de forma automàtica de 2 anys de convivència.    
Llei 25/2012 del 29 de juliol del Codi Civil de Catalunya. 

• Acolliment de persones grans 

Les persones acollidores i les acollides no poden tenir parentiu entre elles, fins 
al segon gran. Han d’ajudar-se o arribar un acord de contraprestació. Es 
formalitza davant notari. 

Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans. 
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9. SIGLES I ACRÒNIMS____________________________________________ 

ABS   Àrea Bàsica de Salut 

ATDOM   Atenció domiciliària (inclou sanitària propiament dita i treball social sanitari) 

CAP   Centre d’Atenció Primària de Salut 

CAPI   Centre Atenció Primària Integral 

CSMA   Centre Salut Mental Adults 

CSS   Centre Sociosanitari 

ER   Equip de referència (UBA+ professionals àmbit social) 

MACA   Persona amb malaltia crònica avançada 

PADES   Programa d’atenció domiciliària i equips de suport 

SAD   Servei d’Atenció Domciliària (municipal) 

SAUV   Servei d’Atenció a Urgències de Vellesa 

SEVAD   Servei de Valoració de Dependència 

SSBB   Serveis Socials Bàsics 

UBA   Unitat Bàsica Atenció (metge i infermera, ubicades al CAPs i CAPI) 

UMAG   Unitat valoració de demències del Garraf 

UGC   Unitat de Gestió de casos (Cronicitat) 

TLA   Servei de teleassistència 

UMAG   Unitat valoració de demències del Garraf 

UAC   Unitat d’Atenció a la Cronicitat 

TLA   Servei de teleassistència 
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