DETECCIÓ I IDENTIFICACIÓ DE POSSIBLES SITUACIONS DE MALTRACTAMENT

1

Risc imminent o delictiu en contra de la persona gran

112 Emergències
Ofici / Cominicat després de la intervenció

Fase detecció

2

Situació no emergència

937 397 095 Oficina d'Informació de la Gent Gran
www.terrassa.cat/com-comunicar-possibles-maltractaments-a-persones-grans

@: maltractamentpersonesgrans@terrassa.cat

Qui detecta o identifica el maltractament
Familiars, persona de l’entorn
conegut o citadania

La mateixa persona

Professionals de tots els àmbits

En quin context
es produex la sospita?
Domicili (entorn sociocomunitari)

Dintre d'una residencia / institució/ servei
Qui maltracta és:

Ajuntament:
Serveis Socials
/ Servei promoció
Autonomia

Serveis de Salut

Personal de la
institució o persona
aliena a la institució

Funcionament
d’aquesta

Treballador/a social

Servei d’Inspecció i
registre.
Dept. Drets socials

Centre sense equip
interdisciplinar

Fase avaluació
Creació d’equip comunitari:
Serveis de Salut + Ajuntament

Creació d’equip mixt:
Ajuntament / Serveis de Salut
+ Institució

Equip interdisciplinar del centre si
és servei avaluador segons guia

Avaluació integral interdisciplinar 1

Avaluació integral interdisciplinar 1

Avaluació integral interna interdisciplinar 1

Registre 2

NO

Continuar en seguiment
preventiu normalitzat
si s'escau

NO

La persona té suports
designats judicialment?

NO

Hi ha evidències de maltractament?
SI

Servei d’atenció integral
—SAI DASIG—

La persona té capacitat de decidir?

Violència de gènere:

SI

SI
SI

LGTBIQfòbia:

Hi ha evidències d’alertes
d’altres signes de maltractament?

És qui fa la funció de
suport qui maltracta?

Servei dinformació i atenció a les
dones —SIAD—

SI

NO

NO
Comunicar a qui en
té la funció de
suport

Racisme i/o xenofòbia:
Servei d’atenció i denúncia per a les
víctimes de racisme —SAID—

Valoració de risc.
Quin és el grau de
severitat?

Fase intervenció
Situació de risc molt severa
Integritat física, necessitat de
sortir del domicili, abandó

FISCALIA

Situació de risc severa

Consideració de les
mesures de protecció i
actuacions sociosanitàries
oportunes

La persona gran i/o
persona de suport
accepta intervenció?

NO

Seguiment i prevenció

SI
Comunicat a la fiscalia o
Jutjat 1a instància:
• Renúncia/remoció del
suport judicial.
• Mesures de Urgents de
Protecció

La persona gran vol
marxar d’on
resideix?

NO

SI
Disposa de domicili
alternatiu?

Pla intervenció personalitzat
• Informar, orientar, assessorar i donar suport a
la persona maltractada

Comunicat a la fiscalia:
• Procediment judicial de
provisió de suports
• Mesures de Urgents de
Protecció

Valoració conjunta de
mesures de protecció

SI
Reallotjament
cap a nou
domicili
permanent

NO
Reallotjament
temporal o
dispositiu
urgència

Fase seguiment i revisió protocol

• Consensuar Pla de treball. Seguiment i
avaluació de la situació
• Coordinació dels serveis/institucions/entitats
implicats
• Contactar amb la família si s’escau
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Comissió de seguiment de la Taula Maltractament Persones Grans
Sistema de recull de dades unificat. Valoració de les dades. Seguiment protocol. Recull d’incidències

1 Tots els documents tècnics i adreces d'interès els trobareu a:
https://www.terrassa.cat/eines-per-l-abordatge-del-maltractament-de-persones-grans-a-terrassa
2 Els registres a la Comissió de Seguiment s'han d'enviar a: maltractamentpersonesgrans@terrassa.cat
El document ha d'estar encriptat i el codi d'obertura són els 8 dígits de la data en què s'envia: DDMMAAA

Oficina d'Informació a la Gent Gran
Horari: De dilluns a dijous de 10 a 13 h. Dimecres de 16 a 19 h.
Tel. 937 397 095
e-mail: maltractamentpersonesgrans@terrassa.cat
www.terrassa.cat/com-comunicar-possibles-maltractaments-a-persones-grans

Registre 2

