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Ha declarat que el maltractament a la gent gran, és un
problema social de primer ordre, perquè afecta a moltes 
persones.

S’ha produït el fenomen “Iceberg”, solament un 
maltractament de cada cinc surt a la llum
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El maltractament de persones grans es defineix com “l’acció
única o repetida, o la falta d’acció (omissió) apropiada, que té 
lloc dins d’una relació on existeix una expectativa de confiança, 
i que produeix dany o angoixa a una persona gran”. 

Declaració de Toronto, 17/11/2002)

Tres elements claus, la Acció, la Omissió i la Confiança



• L’envelliment de la població és un fenomen de transformació social.
• Nou escenari amb el que s’ha d’estar alerta, per la situació de

vulnerabilitat que poden patir les persones grans (maltractament o
abús físic, sexual, psicològic, així com l’abandonament, la
negligència o l’abús material o financer).

• Importància de la detecció i la sensibilització social.
• L’elaboració de protocols de detecció i la col·laboració

interdisciplinària dels diferents professionals que intervenen en
l’assistència de la gent gran (sanitaris i socials), són claus per a la
prevenció.

• Necessitat d’implicació de totes les institucions (Administracions de
la Generalitat, local, Diputacions, Ajuntaments i serveis socials i
sanitaris).

• S’ha d’oferir formació als professionals en la detecció.
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Protocols de detecció

Els protocols han de cobrir uns objectius clars:

a) Sensibilitzar els professionals que treballen amb persones
grans.

b) Aprofundir en la detecció i el coneixement del maltractament a
les persones grans.

c) Proporcionar criteris per a prevenir, detectar i intervenir en els
maltractaments.

d) Facilitar eines d’intervenció.

e) Incentivar l’abordatge interdisciplinari.
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• Personal depenent de l’Administració de Justícia
• Adscrit a l’IMLCFC
• Sota les ordres de jutges, magistrats, fiscals i Tribunals
• Funcionari de l’Administració de Justícia

Metge Forense

Metges forenses



CADÀVER

PERSONA VIVA

Atenció medicolegal a la víctima



• Diligència d’aixecament 
de cadàver

• Autòpsia
. Examen Extern
. Examen Intern
. Estudis 

complementaris

Atenció a la víctima cadàver

– Llei d'Enjudiciament Criminal 
(LECr) Títol V art. 340 i següents  
“comprobación del delito y 
averiguación del delincuente”

– Comissió judicial: 
• Magistrat o Jutge
• Secretari judicial
• Metge forense
• Fiscal



 Metge Forense:

• Comprovar la data de la mort
• Determinar la data de la mort
• Mecanisme de la mort
• Estudi del lloc on es troba el cadàver
• Recerca i recollida d’indicis
• Recerca d’antecedents

Atenció a la víctima cadàver.
Aixecament del cadàver



• EXAMEN EXTERN:

– Signes d’identificació del cadàver
– Signes de la data Mort
– Signes de la causa de la mort
– Signes del medi ambient

Atenció a la víctima cadàver.
Autòpsia



EXAMEN INTERN:
– CRANI
– TÒRAX
– ABDOMEN
– RAQUIS
– EXTREMITATS
– BOCA
– GENITALS (agressió 

sexual)

ESTUDIS 
COMPLEMENTARIS:

– TOXICOLÒGICS
– HISTOPATOLÒGICS
– BIOQUÍMICS
– BACTERIOLÒGICS
– GENÈTICA FORENSE
– RADIOLÒGICS
– ODONTOLÒGICS
– ANTROPOLÒGICS

Atenció a la víctima cadàver.
Autòpsia



• INFORMES de LESIONS

• INFORMES PSIQUIÀTRICS

• INFORMES D’AGRESSIÓ SEXUAL

Atenció a la víctima
Valoració medicoforense



Atenció a la víctima
Valoració medicoforense

INFORME DE LESIONS (SANITAT)

• Dades de filiació
• Data lesions i mecanisme lesional
• Tipus de lesions
• Estat anterior
• Tipus de tractament realitzat (qualificació penal)
• Exploració física
• Seqüeles
• Terminis guarició, incapacitat, hospitalaris.



INFORME PSIQUIÀTRIC

• Antecedents personals
• Antecedents familiars
• Antecedents patològics (possible vulnerabilitat)
• Antecedents psiquiàtrics (possible vulnerabilitat)
• Toxicomanies
• Exploració psíquica actual (valorar vulnerabilitat)
• Conclusions medicoforenses

Atenció a la víctima
Valoració medicoforense



INFORME MEDICOFORENSE D’AGRESSIÓ SEXUAL (I)

• OBJECTIUS:

– EVIDENCIAR els FETS
– ANALITZAR les CIRCUMSTÀNCIES
– APORTAR DADES d’IDENTIFICACIÓ del CULPABLE
– VALORAR ESTAT PSICOLÒGIC de la VÍCTIMA

Atenció a la víctima
Valoració medicoforense



Atenció a la víctima
Valoració medicoforense

INFORME MEDICOFORENSE D’AGRESSIÓ SEXUAL (II)

• LLOC, DATA i HORA  RECONEIXEMENT 
• METGE FORENSE

1. ANTECEDENTS dels FETS (valoració de la violència 
exercida per tal d’assessorar en la qualificació penal)
2. ANTECEDENTS GINECOLÒGICS i PATOLÒGICS
3. EXPLORACIÓ FÍSICA/PSÍQUICA
4. EXAMEN GINECOLÒGIC i ANAL



Atenció a la víctima
Valoració medicoforense

INFORME MEDICOFORENSE D’AGRESSIÓ SEXUAL (III)

6. EXAMEN BUCAL
7. EXPLORACIÓ PSÍQUICA
8. EXAMEN de la ROBA
9. RECOLLIDA i REMISSIÓ de MOSTRES al LABORATORI
10. DADES de l’AGRESSOR

CONCLUSIONS MEDICOFORENSES



MALTRACTAMENTS (I)

1. LESIONS FÍSIQUES

– CONTUSIONS (hematomes; equimosis; erosions)
– FERIDES (arma blanca; asfíxia; arma foc; cremada; 

mossegada)
– LESIONS per CONTENCIÓ (lligadures) .
– LESIONS OSTEOARTICULARS (diagnòstic diferencial amb 

fractures accidentals, patològiques o osteoporòtiques)
– LESIONS OCULARS
– LESIONS AUDITIVES (ruptura timpànica...)

Atenció a la víctima
Gent gran



Atenció a la víctima
Gent gran

MALTRACTAMENTS (II)

2. LESIONS PSÍQUIQUES

– ANSIETAT
– DEPRESSIÓ
– TRASTORNS del SON (insomni)
– ABÚS ALCOHOL, PSICOFÀRMACS

– Agressor:  fills malalts mentals, alcohòlics o toxicòmans, 
però també persones sense patologia mental.



Atenció a la víctima viva.
Gent gran

MALTRACTAMENTS (III)

3. AGRESSIÓ SEXUAL
4. INTOXICACIONS:

DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL amb ABÚS ALCOHOL, DROGUES, 
INTOXICACIÓ PER PSICOFÀRMACS



Atenció a la víctima viva.
Gent gran

MALTRACTAMENTS (IV)

5. MALTRACTAMENT per OMISSIÓ:
– ALIMENTACIÓ DEFICIENT
– MANCA CURES I NEGLIGÈNCIA (higiene, tractaments)
– ABANDONAMENT
– INTERNAMENTS

6. ABÚS ECONÓMIC
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Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans

És important destacar l’obligatorietat de posar en coneixement
dels fets al Ministeri Fiscal. Si no es denunciés, la persona
coneixedora d’aquests, podria esdevenir còmplice de
maltractament.

El professional sanitari i social , com a agents primordials en la
detecció de víctimes de maltractament, té una major exigència
en l’obligació de denúncia davant de qualsevol indici de
maltractament.
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Al Codi Penal Espanyol no existeix una tipificació
específica pel delicte de maltractament a persones
grans.

A continuació s’exposa una relació dels articles de la
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi
Penal (revisats amb la publicació de la Llei Orgànica
1/2015, de 30 de març) que poden incardinar-se en el
delicte en qüestió.

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans
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Article 147 CP (lesions):

“1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a
otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su
salud física o mental, será castigado como reo del delito de
lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o
multa de seis a doce meses
2. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro
una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado
con la pena de multa de uno a tres meses
El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle
lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos
meses”

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans
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Article 148 CP (lesions)

“Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior
podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco
años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido:

1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos,
objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para
la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.
2.º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.
3.º Si la víctima fuere menor de doce años o persona con
discapacidad necesitada de especial protección.
4º Si la victima fuera una persona especialmente vulnerable que
conviva con el autor”

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans
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Article 153 CP (lesions)

“El que por cualquier medio o procedimiento causare a
otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de
las previstas en el artículo 147 o golpeare o maltratare de obra
a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea esposa (…), o
una persona especialmente vulnerable que conviva con el
autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un
año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días (…)“

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans
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Article 173 CP (lesions i coaccions)

“1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente
su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años(…)
2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido
su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga
relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o
hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o
sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección
que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela,
acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona
amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo
de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial
vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o
privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años (…). “

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans
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Article 226 CP (omissió)

“1. El que dejare de cumplir los deberes legales de
asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o
acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria
legalmente establecida para el sustento de sus descendientes,
ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será
castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a
12 meses.
2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo
la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho
de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por
tiempo de cuatro a diez años.”

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans
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La LLEI D’ENJUDICIAMENT CRIMINAL preveu la intervenció del
Metge Forense en la realització de l'autòpsia si en la mort d’una
persona amb discapacitat necessitada d’especial protecció hi ha
indicis de delicte.

Article 343 LECCRIM
“En los sumarios a que se refiere el artículo 340, aun cuando por
la inspección exterior pueda presumirse la causa de la muerte, se
procederá a la autopsia del cadáver por los Médicos forenses o,
en su caso, por los que el Juez designe, los cuales, después de
describir exactamente dicha operación, informarán sobre el
origen del fallecimiento y sus circunstancias”.

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans
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El Codi Civil Espanyol també estableix normes
aplicables sobre la persona amb discapacitat
necessitada d’especial protecció.

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans
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Article 199 CC
Nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de las 
causas establecidas en la Ley.

Article 200 CC
Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de
carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

Article 269 CC
“El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:

1. A procurarle alimentos.
2. A educar al menor y procurarle una formación integral.
3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y

su mejor inserción en la sociedad.
4. A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o

incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.”

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans
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Article 143 CC
Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión
que señala el artículo precedente:

1.° Los cónyuges.
2.° Los ascendientes y descendientes.

Article 853 CC
“Serán justas causas para desheredar a los hijos y descendientes:

1.ª Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o
ascendiente que le deshereda.

2.ª Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de
palabra.”

Legislació  sobre el maltractament a 
les persones grans



• El maltractament a gent gran és un problema de salut pública i de 
la societat actual i a la vegada es un fenomen poc estudiat.

• Existeix una manca de dades que ens doni una idea del problema. 
No succeeix el mateix en casos de violència intrafamiliar 
(violència de gènere o maltractament infantil).

• Són escassos els recursos  per a la valoració de la violència a la 
gent gran.

• Tot apunta a que existeix una gran xifra oculta (iceberg).
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Conclusions (I)



• Els protocols de detecció son eines de gran utilitat.
• La col·laboració interdisciplinària i la formació de personal 

sociosanitari són claus per a abordar aquesta situació.
• Per a prevenir aquest tipus de maltractament es necessita 

més coordinació entre les diferents Administracions.
• La prevenció, la detecció precoç i la coordinació dels diferents 

interlocutors són claus per acabar amb aquesta xacra.
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Conclusions (II)



Moltes gràcies
josep.arimany@comb.cat
Dr. Josep Arimany Manso
Director de l’Àrea de Praxi

“Protegir la gent gran és 
responsabilitat de tots”


