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www.barcelona.cat/premsa 

La Guàrdia Urbana crea una guia d’indicadors per 

detectar casos de violència masclista sense 

necessitat de denúncia per part de la víctima  
 

» Es crea a cada districte la figura de l’agent de la Guàrdia Urbana referent de violència 

masclista per fer seguiment dels casos que no estan penalitzats per falta de denúncia 

o d’indicis penals clars 

 

» Des del mes de març s’han vinculat 78 dones als serveis d’atenció a dones de 

l’Ajuntament de Barcelona  

 

Des de fa anys la Guàrdia Urbana desenvolupa diferents accions per a la protecció de les 

dones i en els últims anys, en consonància amb les modificacions normatives i la creixent 

demanda social, s’han anat incorporant cada vegada més línies de treball. 

El mes de desembre es va presentar la Mesura de Govern amb l’objectiu d’integrar sota el Pla 

de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes: T’acompanyem, totes les 

actuacions que s’estaven portant a terme, i també per desenvolupar noves línies de treball.  

L’objectiu general és incrementar els recursos i la preparació de la Guàrdia Urbana per millorar 

la prevenció, la detecció i l’atenció a les dones víctimes de violències masclistes, així com 

optimitzar els recursos existents del sistema. 

Les actuacions que s’estan portant a terme es basen en la necessitat d’elaborar indicadors de 

detecció de situacions de violència masclista, per treballar aquestes violències des de l’àmbit 

de la prevenció, ja que més del 84% de les víctimes de violència masclista assassinades per 

les seves parelles o ex parelles sentimentals, no havien denunciat als seus agressors ( Dades 

del Ministeri d’Igualtat 2020). 

Per altra banda, com a conseqüència de les anàlisis fetes en el marc del Grup de treball creat 

per gestionar l’emergència sanitària de la Covid-19 es van detectar altres aspectes de millora 

en procediments i formació. 

Així mateix aquest Pla recull una sèrie de mesures específiques per donar continuïtat i 

aprofundir en diferents línies de treball com intervencions a l’espai o transport públic, seguretat 

en esdeveniments, i formacions especifiques.  

Els objectius del Pla són:  

- Millorar la prevenció i detecció de situacions de violència masclista, violències sexuals i 

de tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual. 

- Incrementar l’eficàcia en la resposta, l’atenció a les víctimes i les actuacions que ajudin 

a les dones a accedir als diferents serveis d’atenció municipal. 

- Millorar la coordinació entre serveis municipals i amb el cos de Mossos d’Esquadra 
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» Nou Procediment Operatiu de Violències Masclistes 

 

S’ha redactat un nou procediment operatiu d’actuació de la Guàrdia Urbana per tal de poder 

marcar les línies de treball per a les patrulles quan realitzen serveis de possibles casos de 

violències en l’àmbit de la llar.  

 

Aquest procediment determina les tasques que han de realitzar els agents quan es troben 

davant de possibles casos de violència masclista que en aquell moment la víctima no vol 

denunciar per por o perquè han normalitzat comportaments violents o controladors de les seves 

parelles.  

 

L’objectiu dels agents és poder fer visibles aquestes possibles violències dintre de la Comissió 

Permanent de gestió de casos de violència masclista al territori i poder atendre a les dones des 

dels diferents serveis municipals específics per aquests casos. 

 

Una de les noves eines de les que s’ha dotat la Guàrdia Urbana per poder realitzar a detecció 

d’aquests casos és la Guia d’Indicadors d’Alerta. Aquesta guia, pionera entre els cossos de 

seguretat, facilita la tasca dels agents per poder d’observar indicis d’un possible cas de 

maltractament en el qual no té elements suficients per procedir penalment. Aquests indicadors 

serviran posteriorment per a la confecció de les diligències informatives. 

 

Aquesta guia té en compte: 

 

- Antecedents de violència: Es consulten episodis anteriors o antecedents. 

- Manifestacions dels veïns: Poden aportar informació sobre la possible situació de 

violència 

- Aspecte i actitud de la pressumpta persona agressora (dominant, desafiant, de 

menyspreu, hostil, etc.) 

- Aspecte de l’habitatge (desordre, objectes trencats, etc.) 

- En el cas de presència de menors: possibles evidències de seqüeles de lesions, falta 

d’higene severa, etc. 

- Aspecte i actitud de la víctima: seqüeles de lesions, discurs contradictori dels fets, 

desvaloració d’ella mateixa, actitud d’alerta o submisió, entre d’altres. 

 

En el cas que la patrulla descarti la possibilitat d’una situació de violència masclista, però pugui 

acreditar que es tracta d’un entorn vulnerable, es comunica aquesta situació als Serveis 

Socials. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
3 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Guia d’indicadors d’alerta d’un possible cas de violència masclista 

 
Antecedents de violència 

 si no 

Es té coneixement que s’hagin produït incidents anteriors en el mateix domicili  (consultar a sala)   

Consten antecedents policials  relacionats amb la violència masclista de les persones implicades   

 

Manifestacions de veïns/es 

Relaten que les discussions i els cops són habituals   

Expliquen que han vist o sentit amenaces/insults/vexacions en altres ocasions   

Descriuen que l’home té un rol dominant que no deixa que ella parli o altres conductes que la coartin   

Manifesten que ella no surt gairebé de casa, no parla amb ningú, o altres conductes d’aïllament social.    

 

Aspecte i actituds de la víctima 

Presenta seqüeles de lesions físiques anteriors als fets (restes de blaus, cabestrell, etc)   

Manca d’higiene i cura personal: greu desatenció física de sí mateixa   

Està en període de gestació   

Es detecta/comprova incongruència entre els fets relatats    

Justificació estranya de les seqüeles de lesions que presenta: en treu importància o es nega a explicar l’origen 
d’aquestes. 

  

Durant l’entrevista amb la patrulla té dificultats de concentració, discurs dispers, dificultats per escoltar   

Profunda desvaloració de sí mateixa: desànim o culpabilitat/resignació   

Relata els fets com si no tinguessin a veure amb ella, presenta desconnexió emocional   

Està sempre en actitud d’alerta i es denota incomoditat davant la nostra presència   

Si la parella és present es denota temor en les respostes, busca l’aprovació de l’home al parlar, la comunicació és 
difícil i evita la mirada 

  

No té contacte amb familiars ni amics (xarxa de suport)   

No està atesa per cap servei d’atenció ni coneix els recursos   

 

Aspecte i actituds de la presumpte persona agressora 

L’home demana estar present en tota l’entrevista i no la vol deixar sola amb nosaltres   

Controla tot el que diu la dona fins al punt de contestar sempre ell o la interromp, parla de forma autoritària a la dona    

Davant nostre es mostra nerviós i fins i tot hostil amb ella    

Té una actitud de menyspreu envers la dona   

Es mostra desafiant   

La seva actitud és extremadament dòcil o cooperant   

Culpa a la dona (sigui davant els agents o en privat)   

 

Aspectes de l’habitatge 

Observem danys, desordre, objectes o vidres trencats   

Congruència entre la declaració dels veïns i la comprovació que fa la patrulla (fiabilitat de la informació)   

 

 

Si hi ha menors 

Presenta seqüeles de lesions físiques anteriors als fets (restes de blaus, cabestrell, etc)   

Falta d’higiene severa   

Roba inadequada per a les condicions climàtiques   

Està sempre en actitud d’alerta   

Busca aprovació i es denota temor en les respostes   

Incontinència fruit d’una possible por   
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» Els Referents de violència masclista de la Guàrdia Urbana  

 

En el marc del Procediment Operatiu s’ha creat la figura de l’agent Referent de violències 

masclistes a cada un dels districtes de la ciutat. Aquesta figura analitza els incidents que han 

gestionat els agents gràcies a la guia d’indicadors i fan seguiment dels possibles casos no 

penals. Són situacions en les que no hi ha una clara infracció penal, que estan invisibilitats, 

però hi ha indicis d’un possible maltractament. 

 

Els referents es coordinen amb el Grup d’Atenció a la Víctima de Mossos d’Esquadra per 

analitzar les actuacions preventives i fan intercanvi d’informació en relació a les actuacions per 

violència masclista del seu territori i formen part de la comissió permanent de gestió de casos 

de violència masclista. 

 

També estableixen mecanismes de coordinació i cooperació que permeten una transmissió 

d’informació continuada entre els serveis especialitzats en matèria de violència masclista:  

Mossos d’Esquadra, Serveis Socials, SARA, Punts d’Informació a les Dones,  Servei d’Atencio 

a Homes, Salut i altres. 

 

» Creació de la Comissió permanent de gestió de casos de violència masclista 

 

La Comissió permanent de gestió de casos de violència masclista s’estableix com a una 

comissió del Circuit territorial Barcelona contra la violència masclista. Formen part la Gerència 

de Prevenció i Seguretat, diferents serveis dependents de la Direcció de Serveis de 

Feminismes i LGTBI, serveis socials, Direcció de Serveis de Prevenció, Guàrdia Urbana i 

Mossos d’Esquadra.  

 

És un espai de treball on es comparteix informació per incrementar la detecció precoç de la 

violència – a través dels cosses de seguretat, especialment -, i així poder evitar fets violents 

greus planificant estratègies d’intervenció que, sempre respectant l’autonomia de les dones i 

amb una mirada interseccional, pugui ajudar a vincular més dones i als seus fills i filles als 

serveis d’atenció específics. 

 

Les funcions de la comissió són: 

 

- Treballar la prevenció i la detecció de situacions de violències masclistes, a partir 

de l’anàlisi i el seguiment dels possibles casos que aportin els serveis que la 

integren. 

- Compartir informació per millorar la coordinació de les intervencions que s’estan 

realitzant per part de cada servei. 

- Identificar possibles estratègies d’incidència davant situacions de violència.  

- Elaborar estratègies per al treball amb i la implicació dels homes agressors. 

 

Actualment estan en funcionament les taules de Sant Martí, Horta Guinardó, Sant Andreu i 

Eixample.  A la resta  de Districtes s’aniran implementant de manera gradual fins al febrer-març 

de 2022 que es preveu el funcionament a tota la ciutat. 
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Des del mes març les Comissions han detectat 208 casos de dones amb indicadors de 

vulnerabilitat, 78 ja estan vinculades a la xarxa municipal d’atenció a les violències masclistes, 

quatre han refusat ajuda o assessorament per part dels serveis d’atenció i la resta estan 

pendents d’acabar de ser tractats en el marc de les Comissions o han estat tancats perquè 

finalment s’ha descartat que hi hagi una situació de vulnerabilitat.  


