PROTOCOL PERSONALITZAT ENTRE
POLICIA LOCAL de L'Alcúdia I GUÀRDIA CIVIL de Carlet
PRESUMPTE FET RELACIONAT AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Avís de la víctima mitjançant trucada al
- 112- 962996640 POLICIA LOCAL L’ALCÚDIA
- 962531027 GC CARLET.
- O PER UN ALTRE MITJÀ (avís de veïns, alerta policial, etc)

RESPECTE A LA VÍCTIMA

1.- Presència policial immediata en el lloc.

2.- Protecció a la víctima i menors d'edat.

3.- Trasllat fins al centre sanitari per a realització parteix de lesions, corresponent.

4.- Presa de manifestació (en dependències de GC Carlet). Informació drets de l'ofès o
perjudicat. LECRIM art. 109 i 110

5.- Sol·licitud d'ordre d'allunyament.

6.- Judici ràpid en els jutjats de Carlet, pel jutjat de violència de gènere nº 3, per
presumpte delicte de violència de gènere (el mateix dia o dies posteriors). Si no té
advocat se li facilitarà un d'ofici.

7.-Sentència sobre aquest tema

8.-Reunió amb la unitat de ALVIOGEN de la Policia Local de l´Alcúdia, per a facilitar-li
informació respecte mitjans on acudir i la protecció que se li va a oferir a la víctima,
indicant-li maneres d'actuar, telèfons, etc..

9.-Reunió amb serveis socials els qui li informaran sobre, ajudes econòmiques,
aliments, psicològiques, socials, etc

10.- Control i entrevistes continuades per part dels membres de *POLICIA LOCAL DE
L´ALCÚDIA, grup ALVIOGEN, formada per dues dones agents del Cos Policial, els qui
s'encarregaren personalment pels temes diaris i problemes que sorgisquen sobre
aquest tema.

Jefatura del Cos de la Policia Local l´Alcúdia
C/ Pintor Vergara 28 l’Alcúdia (Valencia) CP 46250 tel 962996640 fax 962543154

RESPECTE A l'AGRESSOR

1.-Presència policial immediata en el lloc.

2.- Detenció immediata si escau.

3.- Lectura de drets Art. 520 LECRIM

4.- Trasllat fins al centre sanitari per a realització parte de lesions.

5.- Presa de manifestació ( en dependències de GC Carlet).

6.- Presa de manifestació judicial en els jutjats de Carlet o ingrés en calabossos, fins
a la presa de manifestació

7.- Judici ràpid en els jutjats de Carlet, per presumpte delicte de violència de gènere
(el mateix dia o dies posteriors)

8.- Sentència sobre aquest tema

9.- Ordenament d'ordre de protecció o allunyament, notificada en l'acte, ja que va
implicita a la condemna ( si escau)

10.- Retirada d'objectes del domicili amb ordre judicial i acompanyada per membres
de Policia Local o Guàrdia Civil.

11.- Entrevista amb membres del Cos de Policia Local de l´Alcúdia, informant-li de
les obligacions que comporta l'ordre de protecció o d'allunyament.

Jefatura del Cos de la Policia Local l´Alcúdia
C/ Pintor Vergara 28 l’Alcúdia (Valencia) CP 46250 tel 962996640 fax 962543154

