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Com es pot fer la detecció i seguiment de la violència masclista (VM) a 
l’ECAP? 

 
 

 

L’ECAP ha incorporat l’actuació Valoració de la violència masclista a la Intel·ligència Activa 

(IA), que permet enregistrar i fer seguiment de possibles situacions de VM. 

Per saber-ne més:  
 

El dia 25/11 es commemora el Dia Mundial contra la Violència Masclista. És especialment 

important recordar que, coincidint amb la pandèmia, les situacions de quarantena i de confinament 

domiciliari augmenten les hores de convivència entre la víctima i l’agressor. 

 

Determinats diagnòstics han de servir d’alerta sobre una possible situació de VM. 

 

T76.01  Desatenció o abandonament de l'adult, sospitats  

T76.11  Maltractament físic de l'adult, sospitat  

T76.21  Abús sexual de l'adult, sospitat  

T76.31  Maltractament psicològic de l'adult, sospitat  

T76.91  Maltractament de l'adult no especificat, sospitat  

T74.01  Desatenció o abandonament de l'adult, confirmats  

T74.11  Maltractament físic de l'adult, confirmat  

T74.21  Abús sexual de l'adult, confirmat  

T74.31  Maltractament psicològic de l'adult, confirmat  

T74.91  Maltractament de l'adult no especificat, confirmat  

 

En aquestes situacions, l’actuació de l’IA Valoració de la violència masclista pot ajudar a fer la 

detecció i el seguiment. Per activar-la, cal anar a l’opció Afegir Act/Var del menú Més. 



 
 

     >> Nota informativa 
  25 / novembre / 2020 
 

Pàg. 2 de 2 

 

 
 

Aquesta actuació conté un seguit de variables que permeten fer el registre i seguiment de la 

situació: 

 Cribratge violència de gènere 

 Valoració del risc de violència contra la dona 

 Escala de benestar emocional 

 Escala ASSIST de detecció de consum de drogues 

 VM Seguiment de professionals salut. Permet especificar quins professionals estan 

intervenint en el cas 

 VM Recursos utilitzats específics. Recull quins recursos sanitaris i socials s’estan emprant 

 VM Denúncia. Recull si s’ha fet o no denúncia de VM 

 VM Informació Kit emergència. Permet especificar si s’ha lliurat el kit d’emergència 

 

  

Per a més informació, consulta el registre de violència masclista a ECAP. 

http://p400.ecap.intranet.gencat.cat/ecap/ajuda/suport/docs/DocumentregistreviolenciamasclistaECAP.PDF

