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SEGONA REUNIÓ ELABORACIÓ PROTOCOL 
AGRESSIONS CENTRES DGAIA 

 
Anem avançant en l'elaboració d'aquest document. En concret pel que fa a la definició, en 
aclarir que no importa si hi ha hagut intenció o no (per exemple en casos de contenció i/o 
amb menors que no són prou conscients), ja que, pel que fa a prevenció de riscos -que no 
és el mateix que en el vessant penal-, és igualment una agressió... 

I que en el cas de les injúries, amenaces, insults, també poden ser-ne qualificades com a 
tal, senzillament el que els diferencia és la gravetat del tipus d'agressió. 

Pel que fa a denunciar o no: 
• Independentment del que sigui denunciable o no, tot accident laboral HA DE SER   

COMUNICAT I PORTAR-NE UN REGISTRE 

 
• I en el cas d’ una agressió: 
 QUI DENUNCIA? No és només una iniciativa individual, sinó també professional.   

• Per tant, el treballador/a afectat/da té el DRET, a denunciar. 
• I, per defecte, si la Direcció del Centre en té proves (informe 

signat, testimonis...), l'OBLIGACIÓ. 
 ON?  a Fiscalia de Menors 
 Dret a ASSISTÈNCIA JURÍDICA: no pot ser immediata degut al llarg procediment 

fins que s'autoritza, però el que no pot ser és que es coneguin amb la víctima amb 
poc temps per a ser assessorat i representat com cal. La Direcció del Centre ha de 
elaborar un informe sol·licitant-la. En cas de conflicte d'interessos, com ens passa 
amb menors tutelats per la DGAIA, i dependent qui sigui la víctima i qui es 
denunciat (si menors tutelat o treballador) es designarà quin ha de ser d'ofici i quin 
posat per la Generalitat. 

El que malgrat ser una agressió no pugui ser qualificat com a accident laboral 
(escopinades, destrossa de mobiliari, greus insults i repetits...) igualment haurà de ser 
COMUNICAT. Malgrat no ser un accident laboral, si que està qualificat com a INCIDENT  i 
per tant, és un indicador objectiu i preventiu de com està sent el clima laboral. 
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Temes que tenim per acabar de concretar:  
 

• Paper dels Mossos i el 061 
• Responsabilitat Civil 
• En quins casos es valorarà la seguretat privada  i protocol d'intervenció d'aquests. 
• Distinció entre menors de 14 anys (inimputables) i majors de 14 anys. 

 
                                                            
Des de CCOO, apuntem dues línies més de prevenció: 
 

a) Reduir l'espera de plaça en el recurs adequat. Massa vegades, les agressions són 
dutes a terme per un/a menor que no està en el recurs adequat per falta de plaça. 
 

b) La necessitat de creació d'algun recurs especial on, el/la menor agressor/a pugui 
ser atès posteriorment a l'agressió. Acaba passant que el que "desapareix" del 
centre és la víctima i no l'agressor i aquest ho viu com una victòria, i els seus 
companys/es com a una impunitat (més enllà del tractament merament educatiu 
que sovint es mostra insuficient).  
 

 
La DGAIA ens avança que, aquest recurs, de manera individualitzada, i dins un treball 
entre el recurs o programa i el centre, per a valorar si serà efectiu al noi/a, es començarà 
a implementar en un centre (Misericòrdia) per tal de valorar-ne la seva idoneïtat.  
 
Malgrat estar d’acord tothom en que, segons la gravetat dels fets, el trasllat del agressor/a 
hauria de ser immediat, en aquests moments no hi ha possibilitat de tenir places buides 
en un recurs adequat. 
 
La DGAIA també recorda la possibilitat que el Centre pugui sol·licitar dur a terme un 
programa amb professionals externs per a tractar el problema de la violència i els nois i 
noies que hi necessiten participar. 
 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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