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PER FI: PROTOCOL DE PREVENCIÓ I 
ACTUACIÓ DAVANT LES SITUACIONS DE 

VIOLÈNCIA ALS CENTRES DE DGAIA ! 
 
Finalment, després de mesos de reunions, on CCOO hem participat juntament amb la resta de 
sindicats, algunes Direccions de centres i representants de la DGAIA, el Departament i el Servei 
de Prevenció, ja tenim PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT LES SITUACIONS 
DE VIOLÈNCIA ALS CENTRES DE MENORS. 
 
És un document extens però cal que ho sigui, per a intentar recollir tota la casuística, les 
definicions fins ara no reconegudes de les diferents formes de violència que s’estan donant als 
centres (amenaces, violència modal, incidents...), el procediment a seguir, i les responsabilitats i 
deures de cadascú. 
 
Apart d’introduir el registre, encara que no siguin agressions físiques i no siguin investigats com a 
accidents de treball, pel que fa a “incidents”, també s’hi contempla el suport, tant psicològic com 
legal al que té dret el/la treballador/a afectat/da, i el qui i on denuncia al menor (amb la diferència 
entre  els menors ininputables i els que sí que tenen edat penal). 
 
Una altre apartat interessant són els diferents annexes, on entre d’altres documents, s’unifiquen 
els models de comunicats, es contemplen instruccions davant una situació de violència i de 
contencions, es determina el mecanisme per a sol·licitar el suport i assessorament jurídic... 
 
Al llarg de les sessions de treball va quedar clar que amb aquest Protocol no n’hi ha prou i que JA 
ERA URGENT la convocatòria de la Mesa Tècnica que CCOO ja vam sol·licitar el març del 2016!  
(veure sol·licitud) per a posar fil a l’agulla pel que fa a la segona activitat. 
 
De moment, sembla que es constituirà la MESA TÈCNICA a finals de mes, amb dos temes 
prioritaris: l’envelliment de la plantilla i la violència als centres. 
 
CCOO tenim clar tant les causes com propostes per a millorar la situació actual que estem patint, 
tant els professionals com els menors. 
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