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ATENCIÓ POLICIAL 

A LA GENT GRAN.

DETECCIÓ I 

INTERVENCIÓ EN ELS 

MALTRACTAMENTS.
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Col·lectiu de 

risc o vulnerable

La població catalana

s’està envellint

constantment

Una societat que conviu

amb el fenomen de

l’edatisme o discriminació

per edat

El col·lectiu de persones,

igual o superior a 65 anys,

tenen una major

possibilitat de marginació

i vulnerabilitat

La gent gran té dret a la

dignitat i a la seguretat, en

definitiva a la millora en la

seva qualitat de vida

Objectius de la 

PG-ME

Contribuir a la millora de

la seguretat en l’àmbit de la

gent gran i alhora reduir la

percepció d’inseguretat

Promoure el treball

transversal

Potenciar la vessant

preventiva

Recercar i identificar la

xifra oculta delinqüencial

Donar respostes

eficients

Assistència a persones

grans víctimes

d’infraccions penals

Protocol marc per a un

abordatge coordinat de les

situacions de

maltractament vers a les

persones grans (29 de

juliol 2010, Departament

d’Acció Social i Ciutadania)

Protocol d’actuació

coordinada contra els

maltractaments a la gent

gran (1 d’octubre de 2010

al Bages)

Proposta Pla d’Acció

Seguretat a l’entorn de la

gent gran de la PG-ME

(setembre de 2010)

Aprovació de 

protocols

Motivació per treballar amb la gent gran
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Treball 

preventiu actual

Presentació sobre

consells de seguretat al

domicili, els caixers

automàtics i a les compres

Presentació per prevenir

l’engany davant les estafes

Presentació d’Internet

Segura adreçada al

col·lectiu de gent gran

Reunions de treball amb

responsables

d’equipaments adreçats a

gent gran

Treball transversal 

activat

Formació a 

mossos/es

Curs d’Atenció a la

Ciutadania

Taller sobre primeres

intervencions en situacions

de violència masclista i

domèstica per USC

Curs d’Oficines de

Relació amb la Comunitat

Curs Policia de

Proximitat

Curs Bàsic assignatura

Policia de Proximitat

Treball actual dins la PG-ME
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Dades Objectives.

158 172

538 518

2009 2010

Víctimes majors de 65 anys aCatalunya

VG VD

*Font: UCPAC DTSC

De qui parlem
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Pel bon tracte a la gent gran

Dret al respecte i a la dignitat

INFORMAR PER

PREVINDRE

EL MALTRACTAMENT
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Trucada

14/06/2011

Denúncia

Ordre 
judicial

Actuació 
d’ofici de la 

PG-ME

1) Assistència a la víctima

2) Recollida de la denúncia
Informació drets, Ordre 
de protecció, presa 
declaració

3) Derivació a altres serveis 
assistencials
Acompanyament 
domicili, allotjament 
d’urgència, coordinació 
serveis socials

4) Remissió de l’atestat 
policial al JVD o Jutjat 
d’Instrucció

DETECCIÓ ATENCIÓ

De la víctima, 

familiars, veïns, 

testimonis, 

associacions,etc

Informe mèdic

Informe social

Informe fiscalia

Minuta policial

SCC/SRC

SERVEI 
PORTA ABP

GAV

OAC

PATRULLA

Procediment policial inicial
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GAV

(Grup
d’Atenció 

a la 
Víctima)

Expedient 
d’investigació

Seguiment 
de la víctima

Control ORDRE 
DE PROTECCIÓ

Contacte periòdic amb la víctima

Assessorament sobre el procés
judicial

Derivació a altres serveis
assistencials

Seguiment vigència de les ordres
de protecció

Valoració protecció policial:

Nivell 1: protecció 24 h

Nivell 2: concertació 
d’horaris

Nivell 3: a requeriment de 
la víctima

RECUPERACIÓ

Procediment policial posterior
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Serveis Socials

Justícia

Salut

Jutjats i M.Fiscal

Altres cossos 

policials

Professionals 

d’atenció 

directa

Associacions i 

entitats
Educació i universitats

PG-ME

Treball transversal. 
Present i futur

Família i entorn
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FUNCIÓ ASSISTENCIAL

FUNCIÓ REACTIVA

FUNCIÓ PEDAGÒGICA

FUNCIÓ PREVENTIVA

Ecosistema

Pla de Seguretat i d’Atenció a Víctimes
de Violència Masclista i Domèstica

Direcció General d’Administració de Seguretat
Departament d’Interior

Model policial d’actuació de la                      

PG-ME. Present i futur.
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SEGURA

PER UNA VELLESA

Vida Digna
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Gràcies per la vostra atenció.

GRAV-URPAC RPMB

935676982

itpg31181@gencat.cat


