CIRCUIT BARCELONA
CONTRA LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES

RVD – BCN

Protocol de valoració del risc de violència de parella contra la dona
Núm. Expedient / Núm. Història:
Nom i cognoms de la dona:
DNI / NIE / Passaport:

Data de la valoració:
Data de Naixement:

Història de conducta violenta de la parella o ex-parella

2

Agressions o violència física i/o sexual en els últims 18 mesos
cap a la dona o cap a parelles anteriors.
Agressions o violència vers terceres persones siguin familiars
(fills/filles o d’altres) o no.

3

Agressions a la dona quan estava embarassada.

4

Antecedents policials/judicials de violència vers la parella/ex-parella
(parella actual o d’altres parelles en episodis anteriors).

5

L’agressor ha trencat mesures judicials de protecció de la dona.

1

Amenaces i/o abusos greus contra la dona

6

La dona ha rebut amenaces greus i creïbles, i/o amb ús d’armes,
respecte la seva integritat física.

7

La dona ha patit un abús emocional i verbal greu en els últims 6 mesos.

Circumstàncies agreujants

8
9
10
11
12
13
14

SI

NO

ES DESCONEIX

ES DESCONEIX

SI

NO

ES DESCONEIX

SI

NO

ES DESCONEIX

SI

NO

ES DESCONEIX

El presumpte agressor abusa de drogues i/o alcohol.
Diagnòstic o història de trastorn mental sever del presumpte agressor.
Tinença o fàcil accés a armes per part del presumpte agressor.
Intents o idees de suïcidi per part del presumpte agressor.
Control extrem dels actes de la dona per gelosia o similar.

Aïllament social i/o manca de recursos personals de la dona, i/o la
dona justifica la violència exercida pel presumpte agressor, i/o
presència de fills/filles menors i/o dependents de la dona.

Percepció de la situació de risc per part de la dona

16

NO

La dona comunica al presumpte agressor la voluntat de separar-se
o fa menys de sis mesos que s’ha produït la separació.
Increment en els últims sis mesos en la freqüència o gravetat dels
episodis de violència.

Factors de vulnerabilitat de la dona

15

SI

La dona creu que el presumpte agressor és capaç de matar-la
personalment o a través de terceres persones.

SUMA DE RESPOSTES AFIRMATIVES / VALORACIÓ DEL RISC
BAIX RISC (d’1 a 7 respostes afirmatives)
MIG RISC (de 8 a 9 respostes afirmatives)
ALT RISC (de 10 a 16 respostes afirmatives)

En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència es farà constar l’autoria.

TOTAL
ES DESCONEIX
El RVD-BCN és útil si es disposa
d’informació respecte de 7 o més factors
de risc. En cas contrari es recomana no
fer valoracions definitives fins a
completar el nombre mínim de factors
de risc esmentats.
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Altre/s factor/s clau per valorar el risc que viu aquesta dona i que el o la professional troba a faltar al
llistat anterior (enumerar però no puntuar)
Està embarassada en el moment de fer aquesta valoració.
Hi ha indicis que la parella o ex-parella té intenció de matar-la.
Altres (especificar):
-

VALORACIÓ DEL RISC PER PART DEL O DE LA PROFESSIONAL
La valoració del risc per part del o de la professional es fa a partir dels apartats anteriors (puntuació obtinguda,
quantitat de factors de risc sense informació i presencia d’altres factors de risc importants per aquesta valoració).

BAIX RISC
Observacions d’interès

MIG RISC

ALT RISC

ACTUACIÓ EN FUNCIÓ DE LA VALORACIÓ DEL RISC ACTUAL EXISTENT

CIRCUMSTÀNCIES PREVISIBLES QUE PODEN AUGMENTAR EL NIVELL DE RISC
EN EL FUTUR (ALERTA)
(Per exemple: Sortida presó de l’agressor, retorn de l’agressor del pais d’origen o d’altres destins, etc.)

Profesional que fa la valoració:
Nom i cognoms o núm. identificació:
E-mail:
DNI / NIE / Passaport:

/
Telèfon/s:
Adreça:

En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència es farà constar l’autoria.

Fax:
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INSTRUCCIONS ABREVIADES D’ÚS DEL RVD-BCN
1. Objectiu
Proporcionar als i a les professionals que atenen dones que viuen situacions de violència masclista una
eina que ajudi a valorar el risc que succeeixin a curt termini actes violents greus per part de la seva
parella o ex-parella.

2. Característiques
Incorpora factors de risc contrastats i vàlids per valorar la probabilitat i immediatesa del risc que
succeeixin actes violents.
Té un caràcter indicatiu i no pas probatori. Ajuda al i a la professional a valorar el risc que succeeixin
actes violents.

3. Funcions
Valorar el risc.
Registrar quina actuació es realitza en funció de la valoració del risc actual existent.
Alertar sobre possibles circumstàncies previsibles que poden augmentar el nivell de risc en el futur.

4. Quan cal utilitzar el RVD-BCN
Quan el o la professional té coneixement que la dona viu una situació de violència o la dona ho
expressa.
Sempre que es modifiquin les circumstàncies de la situació en que es troba la dona i que puguin fer
variar el risc de violència.
Preventivament cada 3 mesos.

5. Quan no cal utilitzar el RVD-BCN
Quan ja hi ha una valoració actual del risc i no disposem d’informació addicional.
(Per exemple: la dona té protecció policial les 24 hores per mandat judicial; quan ja hi ha un altre
servei que ha aplicat el protocol en l’últim mes i les circumstàncies no han canviat des d’aleshores,
etc.).
L’agressor es troba ingressat a presó sense permisos, llevat que:
o Hi hagi la possibilitat que pugui induir l’agressió per part de tercers (família o d’altres).
o Estigui prevista la sortida de la presó (permisos o sortida definitiva) i calgui activar la funció
d’alerta del RVD-BCN.
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6. Estructura
6.1 Valoració del risc
Llistat de factors de risc: S’han seleccionat un total de 16 factors de risc amb tres opcions
de resposta (Sí, No o es desconeix). Estan agrupats en cinc categories:
o
o
o
o
o

Història de conducta violenta del presumpte maltractador
Amenaces i/o abusos greus contra la dona
Circumstàncies agreujants
Factors de vulnerabilitat de la dona
Percepció de la situació de risc per part de la dona

Es trobarà la descripció de cada factor de risc a l’últim apartat d’aquestes instruccions

La suma de respostes afirmatives indica un nivell de risc segons els intervals definits al
RVD-BCN:
o Baix risc (1 a 7 punts)
o Mig risc (8 o 9 punts)
o Alt risc (10 a 16 punts)
Quantitat de factors de risc sobre els que es disposa d’informació: Aquest protocol és útil si es
disposa d’informació respecte de 7 o més factors de risc. En cas contrari es recomana no fer
valoracions definitives fins a completar el nombre mínim de factors de risc esmentats.
Presència d’altres factors de risc claus per valorar el risc i que el o la professional troba a faltar
en el llistat anterior: Hi ha factors de risc que, tot i ser importants, es donen solament en alguns
casos motiu pel qual s’ha desestimat incorporar-los en el llistat anterior, però sí cal tenir-los en
compte a l’hora de fer la valoració final del risc existent.
Per exemple:
o Està embarassada en el moment de fer aquesta valoració.
o Hi ha indicis que la parella o ex-parella té intenció de matar-la

6.2 Descripció actuació realitzada en funció risc
Breu descripció de la intervenció realitzada directament vinculada a la valoració de risc.
6.3 Circumstàncies previsibles que poden augmentar el nivell de risc en el futur (Alerta)
Per exemple: Sortida de presó de l’agressor (permisos o sortida definitiva), retorn de l’agressor
dels país d’origen o d’altres destins, etc.
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7. Metodología
El complimenta el o la professional que està atenent la dona.
Ho fa a partir de la informació que li proporciona la mateixa dona i, si en té accés, també a partir de
la informació que li proporcionen altres serveis i la documentació disponible (sentències judicials,
etc.).
Les preguntes no s’han de formular com si es tractés de l’administració d’un qüestionari. Sovint la
dona proporciona de manera espontània informació útil pel protocol, i/o be és el o la professional
qui pregunta a la dona al respecte d’una manera flexible i en el moment oportú en el context d’una
entrevista, o segons el tipus de servei de que es tracti i com es trobi la dona, en el decurs de vàries
entrevistes.
No està dissenyat com un qüestionari a omplir directament per la dona.

8. Descripció dels factors de risc
Història de conducta violenta de la parella o ex-parella
1. Agressions o violència física i/o sexual en els últims 18 mesos cap a la dona o cap a parelles anteriors.
Acció no accidental que durant els últims 18 mesos ha provocat dany físic i/ o sexual. S’entén per violència física
qualsevol agressió (cops de puny, bufetades, esgarrapades, empentes, patades,...), amb el resultat o el risc de
produir-li una lesió física o un dany. S’entén per violència sexual qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit
per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició de relacions sexuals, per mitjà de violència,
d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 48.

2. Agressions o violència vers terceres persones siguin familiars (fills/filles o d’altres) o no.
El presumpte agressor va exercir agressió física, sexual o intent real d’agressió a:
• Membres de la família (tant família consanguínia com política)
• Coneguts/des (amics/gues, companys/es de feina, veïns/nes)
• Persones desconegudes.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 49.

3. Agressions a la dona quan estava embarassada
Agressió física i/o sexual durant el període de gestació de la dona per part de la seva parella/ex-parella. S’inclou
també l’agressió psicològica greu i persistent.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 50.

4. Antecedents policials/judicials de violència vers la parella/ex-parella ( parella actual o d’altres
parelles en episodis anteriors).
En l’historial delictiu i/o policial del presumpte agressor consten antecedents per haver agredit físicament,
sexualment o emocionalment a qualsevol parella sentimental que hagi tingut o té en l’actualitat.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 50.
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5. L’agressor ha trencat mesures judicials de protecció de la dona.
L’agressor ha trencat una mesura de protecció. Per exemple: té condemnes o diligències policials com a
conseqüència d’haver trencat una mesura de protecció vers la parella o ex-parella.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 51.

6. La dona ha rebut amenaces greus i creïbles, i/o amb ús d’armes, respecte la seva integritat física.
El presumpte agressor amenaça, intimida o coacciona amb o sense ús d’armes a la dona.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 52.

7. La dona ha patit un abús emocional i verbal greu en els últims 6 mesos.
Acció no accidental que durant els últims 6 mesos provoca dany emocional. S’entén per abús emocional i verbal
greu: desvaloritzacions, humiliacions, insults, amenaces, crítiques, menyspreus, burles, vexacions, exigència
d’obediència i submissió, de coerció verbal o qualsevol altre limitació del seu àmbit de llibertat.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 53.

Circumstàncies agreujants
8. La dona comunica al presumpte agressor la voluntat de separar-se o fa menys de sis mesos que s’ha
produït la separació.
En el moment de la valoració i/o de l’incident la dona ha informat al presumpte agressor de la seva intenció de
trencar la relació sentimental o ja es troben separats des de fa menys de 6 mesos.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 53.

9. Increment en els últims sis mesos en la freqüència o gravetat dels episodis de violència.
Increment en la freqüència i/o gravetat de les conductes agressives vers la parella o ex-parella al llarg
dels últims 6 mesos.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 54.

10. El presumpte agressor abusa de drogues i/o alcohol.
El presumpte agressor és depenent o abusa de substàncies tòxiques legals i/o il·legals (cocaïna, alcohol, haixix,
heroïna, psicofàrmacs...).
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 55.

11. Diagnòstic o historia de trastorn mental sever del presumpte agressor.
Diagnòstic o història de trastorn mental sever del presumpte agressor, considerant com a tal, per exemple:
• Transtorn de personalitat amb ira, impulsivitat o inestabilitat emocional.
• Transtorn esquizofrènic, depressió major, trastorn bipolar, trastorn paranoic i similars.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 56.
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12. Tinença o fàcil accés a armes per part del presumpte agressor.
El presumpte agressor té permís d’armes, disposa d’elles o té la possibilitat real d’accés a les mateixes.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 57.

13. Intents o idees de suïcidi per part del presumpte agressor.
El presumpte agressor ha intentat, ha tingut o té idees de suïcidi.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 57.

14. Control extrem de la conducta de la dona per gelosia o similar.
El presumpte agressor manifesta conductes de control, assetjament i limitació de les llibertats de la dona
motivades per la presència de gelosia o similars (per exemple, per creences culturals o d’altres).
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 58.

Factors de vulnerabilitat de la dona
15. Aïllament social i/o manca de recursos personals de la dona, i/o la dona justifica la violència
exercida pel presumpte agressor, i/o presència de fills/filles menors i/o dependents de la dona.
La dona no té, o no pot disposar, de recursos personals, socials, familiars, econòmics i/o laborals, o aquests són
molt escassos. Presenta un aïllament en alguna o vàries de les àrees esmentades.

i/o
La dona justifica, minimitza o nega que el presumpte agressor hagi exercit algun tipus de violència vers la seva
persona (és bona persona, però quan beu perd el control i es torna violent; ell no vol fer-ho però a vegades es
posa nerviós; és que jo no faig les coses bé i ell s’empipa, ell actua d’acord a les seves costums i creences, ...).

i/o
La dona té al seu càrrec fills/filles menors i/o dependents d’ella, que són comuns/es o no amb el presumpte
agressor.
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 59.

Percepció de la situació de risc per part de la dona
16. La dona creu que el presumpte agressor és capaç de matar-la personalment o a través de terceres
persones.
La dona té la percepció real de l’elevat risc al qual es troba exposada tenint la convicció de que el presumpte
agressor és capaç de matar-la o de fer complir les amenaces de mort a través d’altres persones ( familiars,
amistats, sicaris, etc.).
Si es vol més informació sobre aquest factor de risc es pot consultar el Manual del RVD-BCN a la pàgina 60.
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9. Serveis que poden utilitzar el RVD-BCN
El RVD-BCN està validat per ser utilitzat en els àmbits:
Departament de Justícia (Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, Equip d’Assessorament
Tècnic Penal, i d’altres)
Fiscalia Coordinadora de Violència Domèstica (TSJ)
Cossos Policials (Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana)
Serveis de Salut (Urgències, Serveis d’Atenció Primària, Hospitals)
Serveis Socials (serveis generalistes, del dispositiu d’atenció per violència masclista i resta
de dispositius d’atenció)
Institut Català de les Dones (ICD).
Si es desitja més informació es pot consultar el document de Protocol de Valoració del Risc de Violència
contra la Dona per part de la seva parella o ex-parella - RVD-BCN

