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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A
NENS/ES DE PREMIÀ DE DALT VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
1. JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS
A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
defineix els àmbits d’intervenció i protocols per a una intervenció coordinada en aquest àmbit,
i reconeix els fills i filles de dones que han patit violència masclista com a víctimes.
Segons el protocol marc per una intervenció coordinada contra la violència masclista, abril de
2009, existeixen cinc eixos bàsics d’actuació: sensibilització i prevenció, detecció, atenció,
recuperació i reparació. Els serveis d’atenció psicològica s'emmarquen dins el procés d’atenció i
recuperació de les dones i dels seus fills i filles.
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Entenem per recuperació l’etapa del cicle personal i social on es restableixen els àmbits danyats
a causa de les situacions de violència. Aquest procés es du a terme amb l’acompanyament d’una
persona o d’un equip professional, i la seva durada es relaciona amb el dany patit, la cronicitat
de l’abús i la capacitat de resiliència de cadascuna de les persones afectades. El procés
terapèutic compleix una funció de prevenció de repetició dels patrons de violència masclista en
les futures relacions dels fills i filles.
A Premià de Dalt, seguint les directrius del Protocol Marc, disposem d’un Protocol d’Abordatge
Integral de Violència Masclista. Es va elaborar l’any 2011 i posteriorment s’ha revisat l’any 2019
i va ser aprovat per la Junta de Govern Local en data 15/06/2020.
Segons la Llei 14/2010, de 27 de maig, Llei dels Drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, a l’art. 105 defineix com a situació de desemparament: “la violència masclista o
l'existència de circumstàncies en l'entorn sociofamiliar de l'infant o adolescent, quan perjudiquin
greument el seu desenvolupament.”
Històricament els serveis socials de Premià de Dalt sempre han intentat mantenir unes línies de
prevenció cap a la infància en risc, a través de suport psicològic. I des de l’any 2012 sempre s’ha
anat oferint aquest suport d’alguna manera, atenció psicològica per a fills i filles que han patit
violència masclista. Aquest servei donava resposta a la necessitat d’atenció psicològica a curt
termini o en situacions urgents a aquells nens/es que havien estat derivats al Servei
d’Intervenció Especialitzada (SIE) i que restaven en llista d’espera.
El servei es prestava dins les dependències municipals, la qual cosa facilitava l'accés a les
persones destinatàries. Aquest servei va finalitzar l’any 2019. Des de llavors els casos prioritaris
s’han continuat atenent mitjançant un ajut econòmic a les famílies.

1

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

CONTRACTACIÓ

2021/000038/1403

Codi Segur de Verificació: 70470559-e758-4d4e-978a-c6b1ffbb2c9f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6756173
Data d'impressió: 22/03/2021 10:04:08
Pàgina 2 de 5

SIGNATURES

ÍfO%[È-e758-4d4e-978a-c6b1ffbb2c9f+Î

DOCUMENT

1.- Núria Riera Asensio (SIG) (Tècnica d'Acció Social), 17/03/2021 09:10

2021/000038/1403

El que es vol és poder oferir el servei altre cop a les dependències municipals que de forma
àmplia pugui arribar a més famílies.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Servei d’atenció psicològica per a nens i nenes que han patit situacions de violència masclista.
3. DEFINICIÓ DEL SERVEI
3.1.OBJECTIUS
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OBJECTIU GENERAL
Oferir atenció integral i recursos per al procés de recuperació de les filles i fills de dones que han
patit o pateixen situacions de violència masclista.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Oferir un servei psicològic per tal de tractar i reparar els danys emocionals
causats per la vivència de la violència masclista a infants del territori.
- Donar una resposta urgent i a curt termini per aquelles situacions de violència
masclista detectades al territori.
- Detectar indicadors de risc en infants que han viscut violència masclista i
prevenir possibles nous indicadors, mitjançant l’atenció primerenca.
- Apropar el recurs al territori, facilitant l’accés per aquelles persones amb
dificultats pel desplaçament.
3.2. PERFIL PERSONES DESTINATÀRIES
Infants i adolescents, fins als 18 anys, que viuen o han viscut situacions de violència masclista i
quan sigui convenient les seves mares. Joves majors de 18 anys en situació d’especial
vulnerabilitat, amb manca de referent adults.
Les famílies derivades a aquest recurs compleixen els requisits de derivació al SIE i, per tant, són
derivades a aquest recurs especialitzat que ofereix la cartera de Serveis Socials. Per motius
d’urgència, de necessitat d’una intervenció més intensiva i/o per valoració tècnica de l’equip
dels serveis socials, es deriva també al recurs propi.
3.3. PROTOCOL DERIVACIÓ
Totes les derivacions tenen un pla d’intervenció actiu als serveis socials municipals o bé s’elabora
un pla d’intervenció quan es detecta la situació de violència masclista amb infants afectats.
Poden ser situacions conegudes pels serveis socials municipals, demandes d’intervenció
d’escoles i instituts, o bé situacions conegudes a través de diligències policials.
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Quan hi ha una detecció d’una situació de violència masclista amb infants afectats, els serveis
socials faran la valoració sobre la necessitat de ser atès per aquest servei especialitzat i la
derivació serà a través d’una fitxa concreta.
Hi haurà un seguiment periòdic acordat entre el servei especialitzat i els serveis socials, i es
valorarà conjuntament el nombre de sessions, la temporalitat, els canvis que requereix el cas i
el tancament de la intervenció.
Tot i el protocol de derivació, l’equip tècnic pot valorar fer una derivació d’urgència que impliqui
l’atenció terapèutica prioritària amb una coordinació prèvia amb els serveis socials.
3.4. METODOLOGIA
L’atenció a les persones usuàries es valora que es realitzi preferentment de tardes, per evitar
treure l’infant de l’escola o institut, amb motiu de la teràpia, malgrat també es podrien prestar
als matins.
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Les sessions podran ser setmanals, quinzenals o mensuals segons necessitat i a criteri tècnic.
Es reserva un espai de coordinació mensual de 2 hores aproximadament entre el/la professional
del servei psicològic i els serveis socials.
Aquests espais de coordinació tenen com a objectiu elaborar un pla d’intervenció conjunt i
treballar des dels diferents serveis en la mateixa direcció, per tant, s'entén la coordinació com
un intercanvi bidireccional i interdisciplinari que es complementa i enriqueix mútuament. La
persona usuària ha d’acceptar explícitament aquestes coordinacions i aquest flux d’informació
quan accepta el servei.
S’establiran canals de comunicació per realitzar les coordinacions i també per fer les demandes
d’urgència.
Quan sigui necessari, el/la professional del servei especialitzat haurà de realitzar per petició dels
serveis socials informes que acreditin la intervenció, i la valoració de la situació.
4. DURADA DEL CONTRACTE
1 any prorrogable, cada any i fins a un màxim de 4 anys.
5. ÀMBIT TERRITORIAL
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Municipi de Premià de Dalt
6. PERFIL DEL PROFESSIONAL
La persona destinada a l’execució del contracte ha de complir amb els següents requisits de
titulació i experiència professional:
1. Llicenciatura o Grau en Psicologia
2. Reconeixement psicologia sanitària.
3. Formació en perspectiva de gènere i violència masclista.
4. Experiència acreditada en violència masclista i en infància de més de cinc anys.
Es podrà valorar que la persona destinada a l’execució del contracte estigui en possessió de la
següent titulació:


Màster en psicopatologia clínica / psicologia clínica.

7. ESPAI I RECURSOS MATERIALS
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El servei es prestarà en dependències municipals, caldrà disposar d’un despatx.
8. COSTOS SEGONS COL·LEGI DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA
ACLARIMENTS SOBRE LA INDICACIÓ D’HONORARIS PROFESSIONALS PER PART DEL COPC La Llei
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus) va modificar alguns
preceptes de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis professionals. Entre aquestes
modificacions, una de les que ha tingut més transcendència és que, arran de la seva entrada en
vigor, els Col·legis professionals i les seves organitzacions col·legials no poden establir barems
orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris
professionals, llevat de l’elaboració de criteris orientatius als exclusius efectes de la taxació de
costes en procediments judicials. En conseqüència, en virtut d’aquest marc normatiu, els barems
d’honoraris orientatius ja no tenen vigència en relació als honoraris dels serveis professionals,
que són lliures i únicament sotmesos als pactes que es puguin subscriure entre el professional
i el client amb respecte a les normes deontològiques i de competència.
9. PRESTACIÓ DEL SERVEI
Ha transcorregut un any des de la declaració de l’estat d’alarma per una pandèmia que ens ha
portat a una crisi sanitària mundial amb conseqüències devastadores, i en especial, per a les
dones, degut a la situació del confinament, exposant-les a conviure 24 hores amb els agressors
i augmentant el risc de patir violència masclista. Així ho indiquen l’augment de denúncies i
4

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

CONTRACTACIÓ

2021/000038/1403

Codi Segur de Verificació: 70470559-e758-4d4e-978a-c6b1ffbb2c9f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6756173
Data d'impressió: 22/03/2021 10:04:08
Pàgina 5 de 5

SIGNATURES

ÍfO%[È-e758-4d4e-978a-c6b1ffbb2c9f+Î

DOCUMENT

1.- Núria Riera Asensio (SIG) (Tècnica d'Acció Social), 17/03/2021 09:10

2021/000038/1403

atencions realitzades pels serveis i entitats especialitzades, amb l’agreujant i la major dificultat
a l’accés a la denúncia, així com l’accés a xarxes de contenció i d’ajuda.
Per a una millor organització del servei i atès que la prestació del mateix, ha de tenir com a eix
principal l’atenció de la dona i els seus fills i filles, cal tenir present tots aquests condicionants i
adaptar-se amb la màxima flexibilitat.
L’atenció es prestarà en dependències municipals, preferentment de tardes i amb possibilitat
de realitzar sessions als matins i on-line, segons necessitats dels infants i de les famílies. Es
prioritzaran els dilluns al matí i els dimecres a les tardes i els horaris serien en les franges horàries
entre les 8 i les 20 hores.
A criteri tècnic les sessions serien setmanals, quinzenals o mensuals, segons es valori i convingui
en cada cas i sempre amb un màxim d’hores anuals, 120 hores. Quedant reservat un espai de
coordinació mensual màxim de 2 hores entre el/la professional del servei psicològic i el personal
tècnic de referència de serveis socials.
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Quan sigui necessari, el/la professional del servei especialitzat haurà de realitzar per petició dels
serveis socials informes que acreditin la intervenció, i la valoració de la situació.
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