
Unitat d’Atenció a Víctimes

amb Discapacitat Intel·lectualUAVDI



1. Perquè

la UAVDI?



• Contactes amb Mossos

d’esquadra

• Casos d’abusos als centres i 

derivació d’altres entitats

• A Catalunya no existeix cap

servei especialitzat

col·lectiu molt 

vulnerable pel que fa

a ser víctimes de tot 

tipus d’abusos 



DADES ALARMANTS!



DADES ALARMANTS!



DADES ALARMANTS!



DADES ALARMANTS!



DADES ALARMANTS!



DADES ALARMANTS!



RAONS per les quals tenen una major 

probabilitat de ser víctimes d’abusos són:

1.

Escàs accés a

programes

d’educació sexual

2.

Elevades relacions

de dependència

3.

Poca intimitat derivats

de la necessitat de cures

per part d’altres persones 

4.

Dèficit en

habilitats socials

com l’assertivitat

5.

Desconeixement

de lo bo i lo dolent i dels seus drets

6.

Habilitats

de comunicació

deficitàries



7.

Desitjabilitat social

8.

Absència del rol sexual

Persones 

institucionalitzades no 

tenen model per fer 

l’aprenentatge

9.

Dificultats

en la identificació

del què és un abús

10.

Història d’abusos repetits

Provoquen anestèsia a

la persona amb DI 

(normalització i per tant 

acceptació)

11.

Decisions no respectades

Com tothom decideix

per ells, en cas d’abusos,

no se’ls acut dir que no



ALTRES FACTORS que contribueixen

a la vulnerabilitat d’aquestes persones a patir 

fenòmens de victimització secundària:

12.

La falta d’adequació

dels instruments, 

procediments

i entrevistes policials i 

judicials

13.

Menor credibilitat

atorgada al seu testimoni



2. Creació de

la UAVDI

Unitat d’Atenció a la Víctima 

amb Discapacitat Intel·lectual

a Catalònia Fundació Creactiva



QUÈ ÉS LA UAVDI?

És un recurs especialitzat en casos d’abús i/o 

maltractament a persones amb DI

Objectiu de la UAVDI:

1. Donar resposta a la situació de vulnerabilitat de les 

persones amb DI a ser víctimes de qualsevol tipus d’abús.

2. Donar els suports necessaris en el procés policial i judicial 

per reduïr la revictimització



TIPUS D’ABÚS?

• Abús PSICOLÒGIC

• Abús SEXUAL

• Abús FÍSIC O MALTRACTAMENT

• Abús ECONÒMIC

• Abús PER ABANDÓ O NEGLIGÈNCIA

• SEXTING

• GROOMING



La UAVDI és un servei d’ajuda 

per persones amb DI víctimes 

de qualsevol forma d’abús i maltractament, 

així com pels seus familiars i 

professionals de referencia.

I pretén donar resposta a les necessitats 

de les persones amb DI de qualsevol edat

de tot Catalunya que puguin patir o 

ser víctima de qualsevol tipus d’abús.



La UAVDI

Està ubicada a Valldoreix



UAVDI amb el suport i vinculació amb:

• UAVDI de Madrid, i red UAVDIS

• Cos dels Mossos d’Esquadra i unitats especialitzades

• Dincat

• Departament de Justícia, EAT Penal, SATAF

• Col·legi d’advocats

• Hospitals referents en abús sexual



4. Eixos principals

Els tres eixos d’actuació de la UAVDI:

1. INTERVENCIÓ.  

2. INVESTIGACIÓ

3. PREVENCIÓ I SENSIBILITAZCIÓ



4.1. Intervenció



Valoració de casos: 

Procés de valoració (forense i clínica) en aquelles 

situacions en les que un professional o un familiar 

sospitin que una persona amb DI pot estar sent 

víctima d’abús o maltractament. 

Devolució i assessorament per la presa de 

decisions (mesures de protecció, per fer la 

denúncia, assessorament legal...).



Assessorament jurídic: 

Dotar a les víctimes amb DI, així com 

als seus familiars i professionals, del 

suport i assessorament legal que 

puguin necessitar per fer front a la 

situació que estan vivint.



Acompanyament i suport durant els processos

policials i judicials: 

A través de la figura del facilitador 

Servei de suport i acompanyament a la víctima per vetllar

que l’accés a la justícia de la persona amb DI es doni en 

condicions d’igualtat, proposant als agents judicials, els 

ajustos de procediments oportuns i oferint a la víctima els 

suports necessaris en el procés policial i judicial.



Funcions de la Figura del FACILITADOR: 

 Preparar la víctima emocionalment 

 Avaluació capacitats  Elaboració informe

 Dissenyar suports

 Obtenció de testimoni

 Prova preconstituïda

 Acompanyar en el procés policial i judicial

 Intèrpret – traductor de la persona amb DI

 Assessorar advocat



Objectius de la Figura del FACILITADOR: 

 Col·laborar amb tots els professionals que es trobin en 

el procés (detecció, intervenció, operadors jurídics…)

 Garantir l’accés a la justícia de la persona vulnerable

 Oferir els suports per decidir i afrontar el procés

 Prevenir la revictimització

 Garantir la obtenció de la prova testifical en les millors 

condicions possibles



4.2. Investigació



 Adaptacions necessàries de les eines forenses: Capalist...

 Adaptacions en els procediments policials i judicials

 Instruments terapèutics en el treball amb víctimes amb DI. 

• Guia d’intervenció policial amb persones amb DI 

• Guia d’intervenció enfront l’abús sexual i la violència domèstica per 
professionals del món de la DI.

Eix vertebrador del projecte i 

persegueix aconseguir:



4.3. Prevenció i sensibilització



 Crear espais de sensibilització i formació per tots

els professionals que directa o indirectament treballen

amb persones amb DI:

- Professionals entitats 

- Mossos d’esquadra

- Professionals de la salut

- Professionals de la justícia.... 

 Potenciar tallers de detecció i coneixement dels diferents abusos 

així com prevenció per les pròpies persones amb DI.



5. Recursos



INSTAL·LACIONS

Sala amb mirall amb visió 

unidireccional i càmera Gesell:

- Gravació de totes les intervencions 

que es facin amb la víctima

- Prova preconstituïda amb totes les 

garanties



EQUIP

Psicòlegs sanitari i forense

Assessorament jurídic



MEMÒRIA 2020

Casos atesos i estadístiques



35 CASOS ATESOS

21 FAMILIARS ATESOS

30 PROFESSIONALS ATESOS

INTERVENCIÓ 2020



4 TALLERS DE PREVENCIÓ EN 
L’ABÚS A PERSONES DI

4 CURSOS FORMACIÓ A 
PROFESSIONALS

39 COORDINACIONS AMB  
PROFESSIONALS 

PREVENCIÓ 2020

48 PERSONES DI

64 
PROFESSIONALS

MÉS DE 100 
PROFESSIONALS



36%

64%

GÈNERE

Home Dona



77%

14%

9%

TIPUS D'ABÚS

Abús Sexual Abús Econòmic Abús Físic



24%

14%62%

CONTEXTE ABÚS

Intrafamiliar Intracentres Extrafamiliar



44%

56%

DENÚNCIA

SI NO



55%

45%

INCAPACITAT

Si incapacitat No incapacitat



18

35

53

0

10

20

30

40

50

60

2019 2020 TOTAL

TOTAL CASOS ATESOS PER ANY



56%

44%

DENÚNCIA 2019

SI NO
44%

56%

DENÚNCIA 2020

SI NO



91%

9%

Percentatge Víctimes

Victimes No hi ha abús

TOTAL CASOS 2019 - 2020

0

5

10

15

20

25

30

Abús sexual Abús físic Assetjament Abús Econòmic No abús

Tipus d’abús dels casos atesos

2019 2020



14 CASOS ATESOS

9 CASOS NOUS

8 CONSULTES

INTERVENCIÓ 2021 Gener - Març



78%

22%

TIPUS D'ABÚS

Abús Sexual Abús Físic

56%

44%

DENUNCIA

SI NO

78%

22%

GÈNERE

Home Dona

INTERVENCIÓ 2021



6. Quins serveis ofereix

la UAVDI?

 Figura del Facilitador

 Assessorament a professionals i familiars

 Formació a professionals

 Tallers de prevenció de l’abús per persones amb 

Discapacitat Intel·lectual

 Protocols de prevenció i detecció de l’abús per 

entitats 

 Derivació a Psicoteràpia



UAVDI




