Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Sol·licitud d'ordre de protecció 1
Data i hora

Organisme receptor de la sol·licitud
Nom
Adreça

Telèfon

Fax

Localitat

Correu electrònic

Persona que rep la sol·licitud (nom o número de carnet professional)

Assistència jurídica
Assistència d’advocat
sí
no
En cas negatiu, us voleu posar en contacte amb el Servei d'Assistència Jurídica del Col·legi d’Advocats per a assessorament jurídic
sí

no

Dades de la víctima
Cognoms i nom
DNI

NIE / Passaport

Lloc i data de naixement
Nom del pare
Domicili

Nacionalitat
Nom de la mare

2

Telèfons de contacte

Sexe

Voleu mantenir-lo en secret
sí
no
Voleu mantenir-los en secret
sí
no

3

Dades de la persona sol·licitant que no és víctima
Cognoms i nom
DNI
Lloc i data de naixement
Nom del pare

NIE / Passaport
Nacionalitat

Sexe

Nom de la mare

Domicili
Telèfons de contacte
Relació amb la víctima

Dades de la persona denunciada
Cognoms i nom
DNI
Lloc i data de naixement
Nom del pare

NIE / Passaport
Nacionalitat
Nom de la mare

Sexe

Domicili conegut o possible
Domicili del lloc de treball
Telèfons de contacte coneguts o possibles
Telèfon del lloc de treball

Relació víctima-persona denunciada
La mateixa persona ha estat denunciada anteriorment
sí (indiqueu el nombre de denúncies)
no
Aquesta persona té algun procediment judicial obert per un delicte o falta
sí (indiqueu, si ho sabeu, jutjats que hi han intervingut i núm. de procediment)
no
Relació de parentiu o d’un altre tipus amb la persona denunciada

Situació familiar
Persones que conviuen al domicili
Cognoms i nom

Data de naixement

Relació de parentiu

Descripció de fets denunciats que fonamenten l'ordre de protecció (fets detallats i circumstanciats)
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Fets i motius pels quals sol·licita l'ordre de protecció

Últim fet que fonamenta aquesta sol·licitud

Actes violents que hagin succeït abans, hagin estat denunciats o no contra persones (víctimes, familiars, menors, etc.) o coses

Actes violents en presència de menors
sí
no
Hi ha situació de risc per als menors, inclosa la possibilitat de sostracció dels fills
sí
no
Possessió d’armes a casa per part de l’agressor o hi té accés per motius de feina o d'altres
sí
no
Testimonis dels fets
sí (indiqueu-ne nom, domicili i telèfon)
no
Proves que corroborin les seves manifestacions (per exemple, mobles trencats, línies de telèfon tallades, objectes destrossats,
missatges gravats en contestadors de telèfon, missatges en mòbils, cartes, fotografies, documents, etc.)
sí
no
Localitat on han succeït els fets

Atenció mèdica
Ha estat lesionat/ada o maltractat/ada psicològicament
sí
no
Ha estat assistit/ida en algun centre mèdic
sí
no
La víctima aporta un comunicat facultatiu o altres informes mèdics o psicològics
sí (adjunteu una còpia de l'informe com a annex a aquesta sol·licitud)
no (indiqueu el centre mèdic i la data de l’assistència, si ja s’ha produït)

Mesures que se sol·liciten
Mesures cautelars de protecció penal
En cas de convivència en el mateix domicili de la persona denunciada, voleu continuar en aquest domicili amb els fills, si n'hi ha
sí
no
Voleu que la persona denunciada us abandoni per garantir la vostra seguretat
sí
no
Voleu que es prohibeixi que la persona denunciada se us apropi
sí
no
Voleu que es prohibeixi que la persona denunciada s'apropi als vostres fills
sí
no
Voleu que es prohibeixi que la persona denunciada es comuniqui amb vós
sí
no
Voleu que es prohibeixi que la persona denunciada es comuniqui amb els vostres fills
sí
no
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Mesures cautelars de protecció civil
Sol·liciteu que se us atribueixi provisionalment l'ús de l'habitatge familiar
sí
no
Règim provisional de custòdia, visites, comunicació i estada dels fills
Fills menors comuns
sí (indiqueu-ne el nombre i les edats)
no
Voleu mantenir la custòdia dels vostres fills
sí
no
Voleu que el vostre cònjuge/parella tingui establert un règim de visites en relació amb els vostres fills
sí
no
Règim provisional de prestació d’aliments
Voleu que el vostre cònjuge/parella us pagui una pensió i/o per als vostres fills
sí (indiqueu a favor de quins)
no
En quina quantitat valoreu les necessitats bàsiques de les persones per a les quals sol·liciteu aquesta pensió
En cas de risc de sostracció de menors voleu que s'adopti alguna mesura cautelar (si és el cas, especifiqueu-la)
sí
no

Altres mesures
Necessiteu obtenir algun tipus d'ajut econòmic o social
sí
no
La víctima té una feina remunerada
sí (indiqueu-ne la quantitat mensual aproximada que percebeu/percep, si la sabeu)
no
La persona denunciada té una feina remunerada
sí (indiqueu-ne la quantitat mensual aproximada que percep, si la sabeu)
no
Altres ingressos econòmics en la família
sí (indiqueu-ne la quantitat mensual aproximada, si la sabeu)
no
Jutjat al qual es tramet la sol·licitud (cal que l’empleni l’organisme on es presenta la sol·licitud)
Signatura
del/de la persona sol·licitant

1. Instruccions bàsiques:
No és imprescindible contestar totes les preguntes, tot i que sí que és important fer-ho.
Una cop emplenada la sol·licitud, se n'ha de lliurar una còpia a la persona sol·licitant i se n’ha de trametre l'original al jutjat de guàrdia de la localitat o,
si cal, al jutjat de violència sobre la dona. L'organisme que rep la sol·licitud se n’ha de quedar una còpia.
Si la víctima aporta un informe mèdic, denúncies anteriors o altres documents d'interès, s'han d'adjuntar com a annexos a la sol·licitud.
2. En cas que la víctima manifesti el seu desig d'abandonar el domicili familiar, no s'ha de fer constar el nou domicili al qual es trasllada, sinó que s’ha
d'indicar el domicili actual on resideix. Així mateix, el domicili no ha de ser necessàriament el propi, sinó que pot ser qualsevol altre que garanteixi que
la persona pugui ser citada davant de la policia o davant del jutjat.
3. El telèfon no ha de ser necessàriament el propi, sinó que pot ser qualsevol altre que garanteixi que la persona pugui ser citada davant de la policia
o davant del jutjat.
4. En cas que la sol·licitud d'ordre de protecció es presenti davant les forces i cossos de seguretat, aquest apartat pot ser substituït per la presa de
declaració de la persona denunciant dins de l'atestat.
5. Aquestes mesures civils només poden ser sol·licitades per la víctima o el seu representant legal, o bé pel Ministeri Fiscal quan
hi hagi fills menors o incapaços, i per poder-les establir és necessària la seva petició expressa.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Atenció a la víctima, que té
com a finalitat la gestió d’atenció a la víctima i els equips d’orientació i assessorament. Les vostres dades personals seran cedides, si s’escau, en
els casos previstos per la normativa.
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L’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer esmentat és la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil del Departament de Justícia (carrer d'Aragó, 332, 08009 Barcelona). Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició que us corresponguin davant d’aquest òrgan, o bé trametent una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a
l’adreça protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat

