
Unitat d'Atenció i Valoració a
Afectats per Terrorisme

circuit 

Coneix els teus drets

Atenció immediata i filiació 
Atenció sanitària, mèdica i psicològica immediata
a partir dels diferents dispositius públics i
sanitaris, així com la recollida de dades de
persones ferides i afectades, per al seu posterior
seguiment.  

Seguiment i/o intervenció sanitària-
psicològica 
Durant el període posterior a l'atemptat, les
persones afectades continuaran el tractament
per ferides i/o lesions psicofísiques en el cas de
necessitat. 

Procediment judicial i administratiu 
Les persones afectades poden personar-se en
els processos judicials que se'n derivin i sol·licitar
les ajudes i/o rescabalaments que puguin
correspondre.  

1

2

3
Col·labora:

Les persones afectades per terrorisme recorren un

circuit administratiu-sanitari-legal propi emparat

per una cobertura legal específica basada en la Llei

29/2011, del 22 de setembre, de reconeixement i

protecció integral a les víctimes del terrorisme. 

900 828 717 
info@uavat.es 
Carrer de Villarroel 70, 2-1 08011 Barcelona 
www.uavat.es   

Unitat d'Atenció i Valoració a
Afectats per Terrorisme

Si tens dubtes, 
contacta'ns

Estaves present en els 
atemptats del 17 i 18 d'agost 
a Catalunya? 



Estaves present en els atemptats del 17 i 18 
d'agost a Catalunya?

Atenció psicològica*
Per a les persones afectades i els seus familiars que
pateixin lesions o seqüel·les psicològiques derivades
d'actes terroristes.

Reconeixement com a 
víctima de terrorisme (RVT)
Per a les víctimes mortals o que han patit danys físics
i/o psíquics com a conseqüència de l'acció terrorista. 

Has de saber que, si en vas resultar afectat/ada, tens dret a sol·licitar:

A què tens dret?

Tens dret a sol·licitar assistència psicològica finançada,
prèvia prescripció facultativa, amb un límit de 3.600
euros per tractament individualitzat. 

Què necessites?

1) Un informe mèdic que acrediti la necessitat del
tractament i el seu nexe amb l'acció terrorista. 
2) Les factures originals de les sessions d'atenció
psicològica. 

Com s'obté l'RVT?

1) Per resolució del Ministeri de l'Interior. 
2) Mitjançant sentència ferma.  
3) Reconeixement per part de l'Administració General
de l'Estat d'una pensió extraòrdinaria (classe passiva). 
4) Reconeixement d'una pensió extraòrdinaria en
l'àmbit laboral.

Hi ha un termini?

Sí, un any des que es produeixen els danys (art. 28 de
la Llei 29/2011) 

A qui he de dirigir-me per sol·licitar ajudes i
indemnitzacions?

A la Subdirecció General d'Ajudes a les Víctimes del
Terrorisme, del Ministeri de l'Interior. 
C/ Amador de los Ríos 8, 3a planta  28071 Madrid 
915 372 421 | www.interior.gob.es. 

On solicitar l'ajuda per a l'assistència
psicològica?

Trobaràs els models de sol·licitud en la web
del Ministeri de l'Interior, a la Subdirecció General de
Suport a les Víctimes del Terrorisme. 
915 372 441 | www.interior.gob.es. 

Actualment hi ha diverses entitats i

administracions que estan personades, entre

les quals, l'Ajuntament de Barcelona i

l'Associació 11-M, que exercirà la direcció

lletrada de l'acusació popular.

Informes mèdics 
Informes psicològics o psiquiàtrics 
Valoracions forenses 
Denúncia 
Documents acreditatius del dia de l'atemptat, etc., i
altres elements probatoris

Caldrà acreditar la situació i realitat victimològica, amb
documentació com per exemple: 

Què necessitaràs?

Existeix un procedimient penal pels atemptats de
Barcelona, Cambrils i Alcanar. 

Les víctimes i afectats poden personar-se de
manera individual (acusació particular, amb
advocat i procurador propi) o mitjançant l'acusació
particular (11-M) del procedimient judicial.   

Pots personar-te en el 
procediment judicial?

Podràs sol·licitar-lo judicialment.  

Què passa si et deneguen l' RVT?Hi ha ajudes i indemnitzacions específiques 
per defunció, incapacitats (permanents, laborals, no invalidants), sanitàries,
estudis, danys materials, etc. 

*Rebre aquesta ajuda no implica que es derivi automàticament cap dret en l'àmbit de la reparació o de la
compensació econòmica pròpia del Reconeixement de Víctima del Terrorime. 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/ayudas-a-victimas-de-actos-terroristas

