
Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina del 2007 

PROFESSIONALS DE LA SALUT  
 
 

 

- Nenes procedents de països en pràctica habitual de MGF
- Nenes filles de mares mutilades
- Germanes de nenes mutilades

- Nenes amb proximitat de vacances al país d'origen

Col·laboració familiar
Risc controlat

Serveis Socials

Demanar Suport a la
CME  quan calgui

972541885

Denúncia i informe de lesions
al Jutjat

de Guàrdia la Bisbal
tel. 972946226 i Fax. 972946231

EAIA
972642310

No col·laboració
Risc no controlat

- Exploració genital acurada.
-Demanar compromís per escrit del pare i de la mare conforme no es mutilarà la nena.

 - Concertar visita médica post viatge

Situació de Risc

Les Germanes de la víctima
passen a situació de risc
S'informarà a l'EBASP

Cal  garantir les seqüeles
físiques o psicològiques

de la víctima

Denúncia i informe de lesions
al Jutjat

de Guàrdia la Bisbal
tel. 972946226 i Fax. 972946231

Consumat

Prevenció (Situació Risc)
Educació sanitària

en prevenció de la MGF

No consumat

-Exploració de la víctima

Sospita de consumació

DETECCIÓ

Servei Sanitari
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PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS 

 
 

 

- Nenes procedents de països en pràctica habitual de MGF
- Nenes filles de mares mutilades
- Germanes de nenes mutilades

Neutralització de Risc

Informe a Fiscalia i
al Jutjat

de Guàrdia la Bisbal
tel. 972946226 i Fax. 972946231

Valorar demanra suport a CME
972541885

Persitència del risc

Intervenció dels professionals de l'EBASP
amb suport puntual
si fos necessària

de l'EAIA

Proximitat de vacances
en el país d'origen

Informar a Fiscalia

Proximitat imminent de vacances
al país d'origen

Situació de Risc

- Coneixement a Fiscalia
- Utilització de recursos de

recuperació de dones
en situació de violència

Certesa o sospita raonable

Sospita de consumació

DETECCIÓ

Serveis Socials
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PROFESSIONALS DELS COSSOS DE SEGURETAT 

 
 

 
 
 

- Nenes procedents de països en pràctica habitual de MGF
- Nenes filles de mares mutilades
- Germanes de nenes mutilades

Derivació al Jutjat i Fiscalia en cas que els altres operadors
no neutralitzin el risc

- Col·laboració en xarxa conjuntament amb els altres operadors

Proximitat imminent de vacances
al país d'origen

Situació de Risc

- Investigació que des del jutjat se li requereixi.

- Tramitació de la denúncia al Jutjat

Sospita de consumació

DETECCIÓ

Cossos de Seguretat
MMEE
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ASSOCIACIONS QUE TREBALLEN PER A LA PREVENCIÓ DE LA MGF 
 
 

 
 
  
 

- Nenes procedents de països en pràctica habitual de MGF
- Nenes filles de mares mutilades
- Germanes de nenes mutilades

- Guía de recursos al país d'origen
- Activitats caire informatiu i educatiu

- Contacte amb l'EBASP i
equips de salut de la zona

Proximitat de vacances
en el país d'origen

- Fer costat i obrir la discussió amb la família
- Comunicació a l'EBASP per tal que realitzi

les actuacions pertinents

Proximitat imminent de vacances
al país d'origen

Situació de Risc

- Donar suport a les actuacions
establertes en el protocol

- Actuar en la comunitat i informar-la de les
conseqüències de la

MGF
- Facilitar atenció psicològica al menor

Sospita de consumació

DETECCIÓ

Associacions per la prevenció
de la MGF
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PROFESSIONALS CENTRES DOCENTS 

 
 

 
 
 

- Nenes procedents de països en pràctica habitual de MGF
- Nenes filles de mares mutilades
- Germanes de nenes mutilades

EBASP DGAIA
972486060
900300777

Inspector/a Centre Educatiu

Director/a del Centre

- Si la familia es mostra a favor MGF.
- Comentaris de la víctima a la tutora o amigues

que li faran al país d'origen

Proximitat de vacances
en el país d'origen

Situació de Risc

DGAIA
972486060
900300777

Informe a Fiscalia o
al Jutjat

de Guàrdia la Bisbal
tel. 972946226 i Fax. 972946231

Inspector/a del Centre Educatiu

Director/a del Centre

Certessa o sospita fonamentada

Sospita de consumació

DETECCIÓ

CENTRES DOCENTS
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PROFESSIONALS D’ATENCIÓ ALS MENORS EN RISC 
 
 
 
 

 

- Nenes procedents de països en pràctica habitual de MGF
- Nenes filles de mares mutilades
- Germanes de nenes mutilades

Fiscalia de Menors

- Si la familia es mostra a favor MGF.
- Comentaris de la víctima o amigues

que li faran al país d'origen

Proximitat de vacances
en el país d'origen

Situació de Risc

Denúncia a Fiscalia o al Jutjat competent
amb petició de mesures

cautelars

Si té constància de la consumació

Sospita de consumació

Serveis d'atenció a menors en risc


